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ایدئولوژیجنسیتیبصریدرآثارنقاشانزنومردباموضوعپرترۀ 
زناندرششدهةگذشتهدرایران 
2

فرزان سجودی 1و لیال طباطبایی یزدی
چکیده 

با نگاهی مقایسهای میان آثار نقاشان مرد و زن که به تصویر چهرة زن پرداختهاند و بررسی این آثار در
طول تاریخ نقاشی معاصر ایران که نگارندگان آن را به سه دورة مجزا تقسیم کردهاند میتوان به نتایج
قابل توجهی دربارة ایدئولوژیِ جنسیتی موجود در این آثار دست یافت .این پژوهش با تلفیق دو مفهوم
ایدئولوژیِ جنسیتی و ایدئولوژیِ بصری به صورت «ایدئولوژیِ جنسیتیِ بصری» و کاربست این سازة
مفهومی در تحلیل نمونههایی از آثار نقاشان زن و مرد در این سه دوره با استفاده از روششناسی
نشانهشناسیِ اجتماعیِ تصویر ،سعی در روشن کردن ایدئولوژیِ جنسیتیِ مجسم در این آثار دارد.
همچنین ،به سیر تحول رویکرد نقاشان در بازنمایی تصویر زن در این سه دوره پرداخته است .در پایان
اینطور نتیجه میگیریم که رویکرد تبعیضآمیز جنسیتی در بازنمایی زنان در آثار نقاشان مرد از آغازین
جریانهای نقاشیِ نوگرا تا نقاشیِ امروز بسیار تعدیل شده است.

واژههای کلیدی :ایدئولوژی جنسیتی بصری ،بازنمایی ،تکچهرهنگاری ،نشانهشناسی اجتماعی

تصویر ،نقد فمنیستی.
دریافت2991/9/5 :

پذیرش2999/9/12 :

مقدمه
مسئلة جدایی یا پیوند تولیدات فرهنگی به طور عام و هنر به طور خاص ،مدتهاستت در زمترة
مباحتتم مجادلتتهبرانگیتتز و متتورد بحتتم ن ریتتهپتتردازان ،منتقتتدان و محققتتان در زمینتتههتتای
جامعهشناسی هنر و مطالعات فرهنگی بوده است .از پیشگامان مهتم ن ریتة نخستت مبنتی بتر
 .2دانشیار دانشکدة سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران
 .1دانشجوی دکترای هنر اسالمی ،دانشگاه تربیت مدرس
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جدایی تولیدات هنری از ج امعه و تأثیرات زندگی اجتمتاعی بتر هنرمنتد کته هنتر را بته م ابتة
پدیدهای خودبسنده و کامالً فارغ از تعیینگرهای اجتماعیِ آن در ن ر میگیرنتد ،متیتتوان بته
دنیس دنوگو 2و آرای او در باب تولیدات هنری اشاره کرد« .دنوگو هنرهتا را مکاشتفة رازآمیتزی
میداند کته تتن بته تحلیتلهتای علتوم طبیعتی و تجربتی نمتیستاارد» (رامتین.)21 :2931 ،
«طرفداران چنین رویکردهایی هر یک به طریقی هنتر را برتتر از تعیتینکننتدههتای تتاریخی و
ایدئولوژیکی می دانند و تاریخ هنر را تحول درونی سبک ،یعنی مستتقل از عوامتل اجتمتاعی یتا
تاریخی بیرون از حوزة زیباییشناسی به شمار میآورند» (بترود و گتاراد .)19 :2991 ،آنهتا بتر
قوة نبوغ هنرمند و ذوق زیباییشناسیاش در خلق آفرینشهای هنری تأکید دارند و در نتیجته
هنرمند و اثرش را کتامالً مبترا از تعیتینگرهتای تتاریخی ،ایتدئولوژیکی و فرهنگتی -اجتمتاعی
میدانند .مقابل چنین رویکردی در ن ر گرفتن تمامی عوامل دخیل در تولیدات هنتری و از آن
جمله تعیینگرهای اجتماعی و ایدئولوژیک و قائل بودن به عاملیتت و نقتش بنیتادین و اساستی
این عوامل در آفرینش آثار هنری است؛ رویکتردی کته نمونتههتایی از آن را متیتتوان در آرای
1
ن ریهپردازان ،مورخان و جامعهشناسان هنر ن یر جنتت ولت  ،1آرنولتد هتاوزر 9و هتوارد بکتر
جست .پیروان این رویکرد به هنر معتقدند که آثار هنری موجودیتی بسته ،خودشمول و متعالی
ندارد ،بلکه فراوردة عوامل تاریخی و ایدئولوژیکی خاصی است که در شرایطی معتین گتروههتای
اجتماعی قابل شناسایی آنها را انجام میدهند ،بنابراین «مهر عقاید ،ارزشها و شترای زنتدگی
آن گروهها ،و نمایندگانشان را در هنرمندان خاص ،بر خود دارند» (همان).
نقش بسیار تعیینکننده و حائز اهمیت گفتمانها و فضاهای ایتدئولوژیک مستل بتر بافتت
اجتماعی و تاریخی هنرمندان در شکلگیری آثار هنری را مطلقاً نمیتوان انکار کرد ،آنچنان که
قدرت نبوغ ،شهود فردی ،و قوة ذوق زیباییشناسانه و گاه انگیزههای فردی هنرمند را در خلتق
این آثار نمی توان انکار کرد .بنابراین قائل بودن به سرشت ایدئولوژیک هنر آنچنان که متد ن تر
زیباییشناسی مارکسیسستی است ،و در عین حال در ن ر داشتن جنبههای زیبتاییشناستانه و
نبتتوغ ختتالق هنرمنتتد رهیتتافتی استتت جتتامد و دقیتتق و در عتتین حتتال بتته دور از جنبتتههتتای
کاستیگرایانة هر یک از دو رویکرد باال به طور مستقل و مبتنی بر انکار و نفی همة جانبتههتای
دیگر .در پژوهش حاضر سعی بتر ایتن استت کته پتس از تعریت مختصتر مفتاهیم بازنمتایی و
1. Denis Donoghue
2. Janet Wolff
3. Arnold Hauser
4. Howard S. Becker
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ایدئولوژی جنسیتی بصری ،نمونههایی از آثار نقاشی خلق شده به دست هنرمندان زن و مترد را
که در دهههای اخیر به بازنمایی زنتان در آثتار ختود پرداختتهانتد بتا استتفاده از روششناستی
نشانهشناسی اجتماعی تصویر تحلیل کنیم و از ایتن رهگتذر بته مقایستة ایتدئولوژی جنستیتی
بصری موجود در آثار نقاشی این دو گروه از هنرمندان در طول شش دهة اخیر از تاریخ نقاشتیِ
معاصر ایران باردازیم.

چارچوبنظری 
مفهوم بازنمایی در هنر همواره از مفاهیم کلیتدی متورد ن تر در مباحتم مربتوم بته مطالعتات
فرهنگی و رویکرد انتقادی و جامعهشناسانه به مطالعة هنرهتا بتوده استت .تعریفتی کته هتال از
مفهوم بازنمایی ارائه میدهد تعریفی بسیار جامد و در عین حال بنیتادین استت ،تتا جتایی کته
معتقد است اساساً زبان از طریق بازنمایی کارکرد مییابد« :از طریتق بازنمتایی استت کته زبتان
عمل میکند» (کرس و فون لیتون .)1 :1221 ،هتال ( )2991در ابتتدای فصتل نخستت از اثتر
برجستة خود با عنوان بازنمایی ،بازنمایی فرهنگی و فرایندهای معنابخشی کاربرد بستیار رایتج و
عموماً پذیرفته شده از این مفهوم را اینطور بیان میکند« :بازنمایی به معنای استتفاده از زبتان
به من ور گفتن سخنی معنادار دربارة جهان یا نشان دادن و نمایاندن جهان به گونهای معنتادار
به دیگران است» (همان) .اما وی در تعریفی که از این مفهوم ارائه میدهد گامی فراتر مینهد و
نقشی بنیادین در فرایند تولید یا ساخت معنا برای این مفهوم متصور میشود« :بازنمایی بختش
ذاتی و حیاتی در فرایندی است که معنا به وسیلة آن ساخته میشود و در بین افراد متعلتق بته
یک فرهنگ خاص رد و بدل میشود .ایتن بته معنتای استتفاده از زبتان ،نشتانههتا و تصتاویری
میباشد که نمایندة چیزهای مشخصی هستند و یا آنها را نشان میدهند» (کرس و فونلیتون،
 .)1 :1221هتال معتقتد استتت کته عمتتل بازنمتایی نته تنهتتا صترفاً منتقتتلکننتدة معناهتتای از
پیشساخته شده نیست ،بلکه در ساخت و تولید معنا نقشی فعال دارد .دیدگاه سنتی به فراینتد
تولید معنا از طریق بازنمایی برای تمامی پدیدههتا معنتایی از پتیشستاخته و مستتقل از نحتوة
بازنمایی آنها متصور است .در ایتن دیتدگاه چیزهتا در جهتان متادی و طبیعتی وجتود دارد ،و
مشخصههای مادی و طبیعی آنهاست که تعیینکننده و سازندة معنای آنهاست« .امتا بعتد از
چرخش فرهنگی 2در دورة مدرن در علوم انسانی و اجتماعی ،معنا به عنتوان پدیتدهای در ن تر
گرفته میشود که تولید میشود-ساخته میشود نه اینکه صرفا پیدا شود» (همان .)5 :بنتابراین،
1. Cultural turn
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از این پس در رویکردی که برساختگرایی اجتماعی نامیده میشود کنش بازنمایی نقشی فعال و
سازنده در تولید معنا دارد .در واقد ،فرایند بازنمایی خود سازندة بخش قابل توجهی از معناست.
بنا بر عقیدة استوارت هال ،در فرایند بازنمایی نه تنها متدلول متورد ن تر بتا دال زبتانی خاصتی
بازنماییده میشود ،بلکه دال ها و رمزگان زبانی مورد استفاده در فرایند داللت خود نیز معتانی و
داللتهای تازهای را به مفاهیم پیشین میافزایند.
2
هال سه رویکرد را در بازنمایی معرفی میکند که عبارتاند از رویکرد بازتابنتدگی  ،رویکترد
نیتمدار ،1و رویکرد برساختگرا .9بنا بر رویکرد بازتابندگی فرض بتر ایتن استت کته در فراینتد
بازنمایی تمامی پدیدهها و مفاهیم موجود در متن جهان عیناً بته همتان صتورتی کته در جهتان
خارج وجود دارند و پدیدار میشوند به واسطة رمزگان زبانی مورد استتفاده در فراینتد بازنمتایی
بازنموده میشوند .در واقد ،طرفداران چنین رویکردی برای سوژة زبانی نقشی کتامالً منفعتل در
ساخت معنا در خالل فرایند بازنمایی متصورند .بتر استاس ایتن رویکترد بته بازنمتایی ،بته ن تر
می رسد که معنا در خود شئ ،انسان ،ایده یا پدیده در جهان واقد وجود دارد ،و زبان در بازتتاب
معنای حقیقی ،آنطور که در جهان خارج وجود دارد ،به صورت آینه عمتل متیکنتد (کترس و
فونلیون .)11 :1221 ،این رویکرد به بازنمایی «بر عینیت خارجی تأکید دارد و معتقد است که
معانی در خود عینیت -شخص -ایده واقد در جهان واقعتی قترار دارنتد و معتانی همتان وجتود
خارجی هستند که در آینه منعکس میشود» (ول  .)33 :2911 ،بنا بر رویکرد دوم که میتتوان
آن را رویکرد نیتمدار نامید ،سوژة زبانی به واسطة رمزگتان زبتانی خاصتی کته در اختیتار دارد
پدیده یا مفهوم مورد ن ر را هر آن گونه که بخواهد بازمینمایاند .از چنین دیدگاهی این ستخن
گوینده و یا نویسنده است که معنای خاص مورد ن ر ختود را از طریتق بته کتارگیری رمزگتان
زبانی موجود (به متن) تحمیتل متیکنتد (کترس و فتونلیتون .)15 :1221 ،بتر استاس چنتین
رویکردی هیچ معنایی از پیش وجود ندارد و ساخته شده نیستت ،بلکته صترفاً از طریتق فراینتد
بازنمایی و بر اساس خواست و دخالت انحصاری سوژة زبانی است که معناها ساخته میشود .این
رویکرد به بازنمایی «به نیت و ذهنیت فرد در فهم امر عینی -خارجی تأکید دارد .هتر فتردی در
زمان خل ق یک متن ،با تکیه بر دانش خود از جهان ،رواب و ذهنیتی که دارد جهتانی را تصتویر
میکند و فهم او اینگونه حاصل میشود» (ول  .)33 :2911 ،در واقد ،این به معنای نقش تام و
1. Reflective approach
2. Intentional approach
3. Constructionist approach

 911

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،2پاییزوزمستان 9313


مطلق سوژة زبانی است در تولید و انتقال معنا ،و بدون در ن ر گرفتن مفاهیم از پیش موجتود و
ساخته شده در متن اجتماع و بستر فرهنگی به خصوصی که ستوژههتای زبتانی در آن بته ستر
میبرند .اما رویکرد سوم که معنای مورد ن ر هال استت و در ایتن پتژوهش بته آن توجته شتده
رویکرد برساختگراست .در این رویکرد دیگر نه معناهای ازپتیشستاخته و نته ستلیقه و غترض
سوژة زبانی ،بلکه نحوة بازنمایی و چگونگی به کارگیری ن امهای بازنمایی استت کته بته تولیتد
معنا میانجامد .اشیا و پدیدهها به خودی خود دارای معنای مشخصی نیستند ،بلکه ایتن متاییم
که به واسطة به کارگیریِ ن امهای بازنمودی -مفاهیم و نشانههتا -معنتا را برمتیستازیم« .ایتن
دنیای مادی نیست که باعم برانگیختن معنا میشود ،بلکه ن ام زبانی و یا هر ن تام (رمزگتانی)
دیگری که ما برای بیان مفاهیم مورد ن رمان به کار میبتریم آن را تولیتد متیکنتد» (کترس و
فونلیون .)15 :1221 ،بنابراین میتوان آنچه را از این رویکترد بته بازنمتایی متورد ن تر هستت
این طور بیان کرد« :بازنمایی ،انعکاس و بازتاب معنای پدیدههتا در جهتان ختارج نیستت ،بلکته
تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوبهای مفهومی و گفتمتانی استت» (هینیتک.)22 :2913 ،
هال استدالل میکند که «واقعیت به نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی یکی از شیوههای تولید
معناست .معنا صریح یتا شتفان نیستت و از طریتق بازنمتایی در گتذر زمتان ،یتکدستت بتاقی
نمیماند» (هینیک.)21 :2913 ،
2
دومین مفهوم کلیدیِ مورد ن ر در این پژوهش مفهوم ایدئولوژیِ جنسیتی بصری است که
در واقد تلفیقی است از دو مفهوم ایدئولوژیِ جنسیتی 1و ایدئولوژیِ بصری 9چنانچه متورد ن تر
نگارندگان این مقاله است .اصطالح ایدئولوژیِ جنسیتی به معنای ایدئولوژیِ یک گروه اجتماعی
معین است زمانی که ناظر به مسائل مربوم به جنسیت است .ایدئولوژی جنسیتی به طور کلتی
دربردارندة مجموعة عقاید ،باورها و سنتهای مربوم به جنسیت و نقشهای جنستیتی موجتود
در میان افراد متعلق به یک گروه اجتماعی خاص است .به ستخن دیگتر ،مجمتوع نگترشهتای
مشترکی را میتوان ایدئولوژی جنسیتی دانست که در میان افراد متعلق به یک زمینة فرهنگی-
اجتماعی مشترک نسبت به مفهوم جنسیت ،نقشها و ویژگیهای جنستیتی و از همته مهتمتتر
انت ارات به دلیل تعلق فرد به یک جنس خاص نسبت بته رفتارهتای جنستیتی آن فترد وجتود
دارد .این نگرش مشترک اغلب شالودهای است از باورهای مذهبی ،رسوم و سنتهای قومی ،و از
همه مهمتر چگونگی توزید قدرت میان دو جنس و رواب بین فردیِ آنها کته بتر استاس ایتن
1. Visual Gender Ideology
2. Gender Ideology
3. Visual Ideology
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الگوی توزید قدرت میان دو جنس شکل میگیرد« .ایدئولوژی جنستیتی بتا باورهتای هنجتاری
دربارة نقشهای مناسب برای دو جنس و نیز طبیعت بنیادین زنان و متردان در جوامتد انستانی
سروکار دارد» (وودال.)2991 ،
2
اصطالح ایدئولوژی بصری را اولین بار در سال  2919نیکوس هجینیکوالئو  ،مورخ هنر ،در
کتاب خود با عنوان تاریخ هنر و مبارزة طبقاتی به کار برد« .او آثار هنری را چونان ابزارهایی در
مبارزة طبقات مالح ه و آن را به عنوان «ایتدئولوژیهتای تصتویری» تفستیر متیکنتد» (کتد،
 .)91 :1229این اصطالح برای اشاره به کاربست عینیتیافتة ایدئولوژی هنرمندان در آثار هنری
است .در واقد ،شکل دیداری و مجسّمِ همان ایدئولوژی هنرمند است .او در کتابش پیوند آشتکار
میان ایدئولوژی مربوم به طبقة اجتماعی و آثار هنری هنرمندان متعلق به آن طبقه را در طول
تاریخ هنر بررسی میکند و معتقد بود که باید تاریخ هنر را با چنین رویکردی مطالعه کترد .وی
نقاشی را به عنوان مدیومی دربردارندة فضاهای ایتدئولوژیک مربتوم بته یتک طبقتة اجتمتاعی
مشخص در ن ر میگرفت و در تحلتیلش از آثتار گویتا ،هوگتارت و رمبرانتد آنهتا را بته م ابتة
ایدئولوژیهای دیداری -انتقادی تفسیر میکرد« .ایدئولوژی به شکل ختالص ختود در یتک اثتر
هنری بیان نمیشود و اثر هنری رسانة منفعل آن نیست ،بلکه خود اثر هنتری ایتدئولوژی را در
قالبی زیباشناختی ،طبق قاعدهها و قراردادهای تولیتد هنتری زمانتة ختود بازستازی متیکنتد»
(رامین.)111 :2931 ،
حال بنابر آنچه در تعری ایدئولوژی جنسیتی و ایتدئولوژی بصتری گفتته شتد ،بته تشتریح
مفهوم مورد ن ر نگارندگان از تلفیق این دو مفهوم در قالب اصطالح ایدئولوژیِ جنسیتیِ بصتری
خواهیم پرداخت .در حقیقت معنای مورد ن ر محققان از این اصطالح اینبار شکل مشخصتی از
مفهوم ایدئولوژی بصری است :نوعی ایدئولوژی بصری که ناظر بر مقولتة جنستیت ،یتا بته بیتان
دقیقتر حامل ایدئولوژی جنسیتی است .همچنین ،میتوان این مفهوم را اینطور تعریت کترد:
ایدئولوژی جنسیتیِ مجسم و عینیت یافته در متن هر رسانة دیداری .این ایتدئولوژیِ جنستیتی
منجمدشده در بافت رمزگانیِ رسانههای بصری ممکن است گاه بسیار روشن و به راحتتی قابتل
تشخیص باشد و گاه در الیههای زیرین این رمزگان بصری پنهان باشد و به روشنی قابل انتقتال
و درک نباشد .همچنین ،این ایدئولوژی جنسیتی عینیت یافته در بستتر رستانة بصتری ممکتن
است نمودی از همان ایدئولوژی جنسیتی مستل در جامعته و متورد حمایتت نهادهتای قتدرت
باشد ،در نتیجه در جهت بازتولید و تبلیغ ایتن ایتدئولوژی مستل بته کتار گرفتته شتده باشتد.
1. Nicos Hadjinicolaou
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همچنین ،ممکن است متفاوت با ایدئولوژی جنسیتی مسل باشد ،بنابراین تالشتش بته چتالش
کشتتیدن مشتتروعیت آن و نتتوعی مبتتارزه علیتته آن باشتتد .در ایتتن صتتورت شتتاید بتتتوان آن را
«ایدئولوژی جنسیتیِ بصریِ انتقادی» نامید( .بتا تأستی از تفستیری کته هجینتیکوالئتو بترای
توصی ایدئولوژی بصری موجود در تابلوهای رامبراند ،هوگارت و گویا مطترح متیکنتد و آن را
«ایدئولوژی بصری انتقادی» مینامد).

روش تحقیق
نظریةفمنیسمدرنقدهنری 
رویکرد ن ری فمنیسم در مطالعة تولیدات فرهنگی اعم از هنر و ادبیات چندین دهه استت کته
به صورت گرایشی مدّون و روشمند در نقد هنتری و ادبیتات تبتدیل شتده استت .ورود ن ریتة
فمنیسم به تاریخ هنر در اوایل دهة  2912همراه بود با بتازنگری در تتاریخ هنتر و نیتز مباحتم
زیباشناسی و فلسفة هنر با هدن بیرون کشیدن و برمال کردن روابت ستلطة پنهتانی نهفتته در
پس متون و مباحم مربوم به این گرایشها« .هرآنچه را پیش تر به عنوان مقوالتی فارغ از بعتد
زمان ،و ارزشهایی جهانی در زیباشناسی برمیشمردند فمنیستها بته چتالش کشتیدند؛ آنهتا
مدعی بودند مقوالتی ن یر هنرهتای زیبتا ،نبتوغ خالنقانته ،و ادراک زیبتاییشناستانه بتر استاس
سویگیریهای جنسیتی قاببندی شدهاند» (هریستون« .)5 :1229 ،بنتا بته گفتتة پیشتگامان
جنبش فمنیستی در هنر ،هدن فمنیسم این بود که طبیعتِ هنر را دگرگتون کنتد ،و از طریتق
معرفی کردن و ارائة پرساکتیو سرکوبگرانهای که تا بدین نقطته از تتاریخ هنتر از زنتان وجتود
داشت ،فرهنگ را دچار تحولی فراگیر و دائمی کند» (هال.)22 :2991 ،
مجموعة پژوهشهای تاریخی ،همچنین تالشهای انتقادیِ فمنیستها در عرصة تاریخ هنتر
را میتوان ذیل دو مقولة کلی گنجاند .اول اینکه چرا و چگونته هتیچ اثتری از زنتان هنرمنتد در
تاریخ هن رها موجود نیستت ،کته ایتن ختود دو فرضتیه بته همتراه دارد :آیتا هتیچ هنرمنتد زن
برجستهای در عرصة هنر و ادبیات در طول تاریخ وجود نداشته است یا اینکه زنان هنرمنتد (بته
دالیلی) از تاریخ هنر کنار گذاشته شدهاند؟ از میان آثار فمنیستی بیشماری که بته ایتن مقولته
پرداختهاند میتوان به اثر کالسیک و بسیار ارزشمند لیندا ناکلین ( )2912اشاره کترد ،بته نتام
«چرا هیچ هنرمند بزرگ زنی وجود نداشته است .»2وی در این مقاله دلیل فرصت نیافتن زنتان
”?1. “Why Are There No Great Women Artists
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برای تبدیل شدن به هنرمندانی بزرگ و صاحب شهرت و در نتیجه وارد نشدن هنرمندان زن به
جریان اصلیِ تاریخ هنر را در ساختارهای اجتماعی و ایتدئولوژیکِ مردستاالرانه در طتول تتاریخ
غرب میجوید.
دومین مقولة عمده در ن ریة فمنیستی در نقد هنری به نحتوة بازنمتایی زنتان در هنرهتا و
ادبیات در طول تاریخ ن ر دارد و در پی به چالش کشیدن رواب ستلطه و ایتدئولوژی جنستیتی
گاه نهفته و گاه آشکار در این آثار است .هنر فمنیستی در حقیقت برای به انجام رساندن چنین
رسالتی بود که شکل گرفت« .هنر فمنیستی با وارونگتیِ آگاهانتة کتم و بتیش همتة ارزشهتای
زیباییشناختی به جنبشهایی در جهتان هنتر پیوستت -و گتاهی آن را رهبتری کترد -کته آن
جنبشها با تاختن به هستة مفهوم هنر ،همگان را سردرگم ،شگفتزده و خشمگین ساختهاند»
(مهدیزاده و اسمعیلی« .)121 :2992 ،یکی از عرصههای اِعمال قدرت و به کارگیری استراتژی
مقاومت ،مواجهة زنان با گفتمان مسل مردان است .فمنیستها هدن ختود را مبتارزه در برابتر
سوژهشدگی زن در گفتمان مسل مردانه میدانند» (راودراد و همکاران.)211 :2939 ،
پژوهش حاضر نیز از همین دومین مقولة نگرش فمنیستی به هنرهتا ستود متیجویتد ،کته
همان رویکرد انتقادی و اعتراض فمنیستها به رویکردهای تبعیضآمیز جنسیتیِ هنرمندان مرد
به بازنمایی تصویر زن در تاریخ هنر اشاره دارد« .مقولة زیباییشناسی اگرچه به طور ستنتی بته
عنوان مقولهای نگریسته میشده است که از ن ر جنسیتی خن تی استت ،امتا ایتن مفتاهیم بته
روشنی متوجه فعالیتهای مردان بوده است ،آثار خالقانة زنان را نادیده گرفته است و زنان را به
صورت ابژههایی منفعل برای تمجید و ستایش طبقهبندی کرده است» (هریسون.)1229 ،
منتقدان فمنیست معتقدند هویتی که از زن در مقام سوژههای هنریِ آثتار هنرمنتدان مترد
مشاهده میکنیم هویتی است نه ذاتیِ زنان ،بلکه برساختة ایدئولوژیِ جنسیتی مسل در جوامد
که همان مجموعة باورها و نگرشهای ناظر به مسئلة جنسیت در میان افراد متعلق به فرهنگ و
جامعة مشخصی است .بنابراین ،آنچه از طی گستردة جریانها و رویکردهای ن ریِ فمنیسم در
روششناسی این پژوهش مورد ن ر است ن ریة فمنیستی پساساختارگرایانه است .این رویکترد،
زنان و مفهوم زنانگی را به صورت مفهومی طبیعی و از پیشساخته شده در ن ر نمیگیرد که در
آثار هنری بازنمایی میشود ،بلکه معتقد است که زنان به عنوان گروه اجتماعی و نیتز ماهیتت و
اساس زنانگی امور برستاختة اجتمتاع ،همچنتین فراینتدهای بازنمتایی استت« .فمنیستتهتای
پساساختارگرا زن بودن را به منزلة دارا بودن تفاوتهای بیولتوژیکی نستبت بته متردان در ن تر
نمیگیرند ،بلکه آن را ماحصل فرایندی روانشناختی از سلطة مردانه تعری متیکننتد» (فتون
لیون و جویت. (121 :1222 ،
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نشانهشناسیاجتماعیِتصویر 9

رویکرد نشانهشناسی اجتماعی برای تحلیل تصاویر که از آن به نشانهشناسی اجتماعیِ تصویر یاد
میشود ،با هدن دریافتن اینکه تصاویر چگونه پیامهایی را که حامل آن است به مخاطبان ختود
منتقل میکند ،برگرفته از همین رویکرد در نشانهشناسی است و در اینجا در چارچوب مطالعات
فرهنگی به تحلیل تصاویر میپردازد .این رویکرد را چنین توصتی کتردهانتد« :توصتی ِ منتابد
نشانهای ،اینکه با تصاویر میتوان چه چیزی گفت و چه کاری انجتام داد ،و اینکته چطتور آنچته
افراد با استفاده از این تصاویر میگویند و انجام میدهند تفسیر میشود» (فون لیتون و جویتت،
 .)211 :1222پیروان این رویکرد به طور کلتی تولیتد و دریافتت نشتانههتا را عملتی اجتمتاعی
میدانند و نشانهها را به صورت پدیدههایی ثابت و ایستتا نمتینگرنتد ،بلکته آنهتا را بته م ابتة
پدیدههایی چندوجهی 1و دربردارندة معانیِ چند الیه در ن ر میگیرند« .اگرچته نشتانهشناستی
اجتماعیِ تصویر تنها چارچوب ن ری برای کاوش در این مورد نیست که چگونه تصتاویر معناهتا
را القا میکنند ،ایتن رویکترد در تم رکتز بتر اینکته یتک تصتویر نتیجتة نتوعی فعالیتت خالقتة
انفتترادی نیستتت ،بلکتته ب ترعکس ختتود یتتک فراینتتد فرهنگتتی استتت ،منحصتتر بتته فتترد استتت.
بنابراین معنای هر تصویر حاصتل گفتگتویی استت میتان تولیدکننتده و مخاطتب آن تصتویر ،و
بازتابندة ارزشها و نگرشهای انفرادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی آنهتا» (اسملستر و بتالتز،
.)1 :1222
روششناسی نشانه شناسی اجتماعی تصویر را گتانتر کترِس و تئتو فتونلیتوونن ( )1221بته
صورت مدلی عملی در تحلیل تصاویر مطرح کردند .آنها سه سطح از معنا را در تحلیل تصتاویر
از یکدیگر جدا کردند :معنای بازنمودی ،9معنای تعاملی 1و معنای ترکیبتی .5معتقدنتد تفکیتک
این سه سطح از معنا در تحلیل متونِ تصویری شیوهای ن اممند بترای واستازیِ آنهتا و آشتکار
کردن الگوهای (نهانیِ) آنهاست؛ روشی برای بیترون کشتیدن معناهتای پنهتان در دل تصتاویر
(اسالزمن .)1221 ،از آنجا که ما در پژوهش پیش رو تنها به تحلیل پرترهها خواهیم پرداختت و
فرانقش ترکیبی در تحلیل پرتره ها عموم ًا کتاربرد چنتدانی نتدارد ،در ایتن قستمت بته توضتیح
اجمالیِ دو فرانقش بازنمودی و تعاملی اکتفا خواهیم کرد.
1. Visual social semiotics
2. Multimodal
3. Representational meaning
4. Interactional meaning
5. Compositional meaning
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کرِس و فون لیوونن معنای بازنمودی را در دو ساختِ عمده در ن ر میگیرند که عبارتاند از:
 .2ساختهای روایتی ،2که من ور از آن روایتهایی است کته درون ترکیتببنتدیِ تصتاویر
وجود دارد .در واقد ،تصاویر با به کارگیری منابدِ نشتانهای در ترکیتببنتدیِ ختود روایتتهتای
مختلفی برای ما نقل میکنند؛ اینکه درون یک تصویر چه چیز دارد به وقوع میپیوندد .خطتوم
یا بردارهای نیروی ذهنی میان عناصر و افراد موجود در یک تفسیر (برای م ال ،خطوم عمودی
و افقیِ اشیا و سطوحِ موجود در تصاویر ،خطوم پیکرها ،خطوم فرضیِ حاصتل از دنبتال کتردن
جهت نگاهها و جزآن) حامل جریانهای پویایی است که به نحوی نمادین گویای روابت ِ قتدرت
میان این المانها و افراد است.
 .1ساختهای مفهومی .1این ساختهای بصری روایتکنندة جریانها و رواب قتدرت میتانِ
اِلمانها و افراد موجود در تصاویر نیست ،بلکته اساستاً توصتی کننتده و تبیتینکننتدة مفتاهیمِ
مشخصی است .این دسته از تصاویر اِلمانها و اجزای موجود در خود را به نوعی دستتهبنتدی و
ساماندهی میکنند و پیامی که برای مخاطب خود به همراه دارنتد چیتزی نیستت جتز همتین
تبیین چیستی و جایگاهِ این عناصر .در اینگونه تصاویر اِلمانها و افراد حاضر در قاب تصویر بته
نوعی در جایِ خود نشانده شدهاند و هدن از نمایش آنها توصی و تبیینِ ویژگیهای آنهتا یتا
انتساب ویژگیهای مشخصی به آنهاست.
از آنجا که در مطالعة موردیِ این پژوهش به بررسیِ آثار پرتتره متیپتردازیم ،عمتالً تنهتا بتا
ساخت مفهومی در معنای بازنمودی سروکار داریم ،و بیشتر توجه در تحلیتل نمونتههتا بته سته
مؤلفة اصلیِ برسازندة معنای تعاملی معطون است.
بر اساس تحقیقات کرِس و فونلیوونن معنای تعاملی و در بردارنتدة روابت معنتایی میتان
عناصر موجود در تصویر و مخاطبان خارج از قاب تصویر صورت میپذیرد و از سه رهگذر عمتده
صورت مییابد :تماس ،9فاصله 1و نقطة دید .5تماس در این مدل به معنای این است کته رابطتة
نگاهِ شخص یا اشخاص داخلِ تصویر به اشخاصی که در بیرون از قاب تصویر و به عنوان ن ارهگر
وجود دارند به چه صورت است .آیا این نگاه مستقیم ،خیره ،بیانگرانه ،جستتجوگر و مطالبتهگتر
است؟ یا اینکه غیرمستقیم ،گنگ ،بدون معنا و معطون به دوردستهاست؟ کرِس و فون لیتوونن
1. Narrative structures
2. Conceptual structures
3. Contact
4. Distance
5. Point of view
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دستة اول از تصاویر را که در آنها شخص یا اشتخاص موجتود در تصتویر نگتاههتای معنتادار و
مطالبهگری به تماشاگران دارند تصویرهای مطالبهگر 2می نامند؛ ماننتد تصتاویری کته در آنهتا
افراد نگاههایی دارند که احساسهایی ن یر حس همتدردی ،دلستوزی ،درگیتری و جتزآن را در
مخاطب برمیانگیزد .همچنین ،دستة دوم از تصاویر را که حامتل چنتین نگتاههتای مستتقیم و
مطالبهگری به تماشاگرانِ خود نیست ،و در واقد دارای چنین تماسِ خیالیای میان فرد یا افراد
حاضر در دنیای درون و خارج از تصویر نیست و در عوض تنها دربردارنتدة اطالعتات مشخصتی
برای آنهاست تصاویر ارائهدهنده 1مینامند .دومین عامل که همتان فاصتله استت در اینجتا بته
معنای نسبتی است که میان ابعاد قاب تصویر و سوژة درون تصویر وجود دارد .تقسیمبندی ایتن
فاصله ،همچنین معناهای نمادینی که هر یک دربردارند بنا بر عقیدة کرِس و فونلیوونن به چنتد
دسته تقسیم میشود.
9
این فاصله ممکن است بسیار نزدیک باشد مانند آنچته در اصتطالح ستینمایی کلتوزآ یتا
نمای نزدیک نامیده می شود .این نمای نزدیک که در آن بیشتر ستطح تصتویر را ستوژه اشتلال
میکند ،به نوعی بیانگر اهمیت برجستة سوژه است که به بیشترین نحوِ ممکن باعم ایجاد حس
نزدیکی میان بیننده و سوژة موجود در قاب تصویر میشود.
1
حالت دوم فاصلة متوس است که در اصطالح سینمایی نمای میانه نامیتده متیشتود و در
آن سوژه به طور تقریبی نیمی از سطح تصویر را اشتلال متیکنتد .ایتن در واقتد همتان نمتای
معمولی و روزمرهای است که ما انسانهای اطران خود را بتا آن نگتاه متیکنتیم؛ نتوعی حتس
طبیعی بودن و عادی بودن را میرساند.
5
و اما آخر از همه فاصلة دور است که در اصطالح سینمایی نمای دور نامیده متیشتود و در
این نما سوژه بخش بسیار کوچکی از سطح تصویر را اشلال میکند و رابطة ابعاد قتاب تصتویر و
سوژة بازنموده شده در بیشترین حالت قرار دارد .استفاده از این نما برای نمایش فرد یتا افترادی
نشان از بیاهمیت یا کماهمیت بودن آنها و یا جایگاه فرودست آنهاست.
سومین عامل نقطة دید 1است .نقطة دید در واقد حامل دو بردارِ افقی و عمودی و هتر یتک
دارای گسترة متنوعی از اشکال ممکن است .بنا بر عقیدة کرِس و فتونلیتوونن هتر یتک از ایتن
1. Demand pictures
2. Offer pictures
3. Close-up
4. Medium shot
5. Long shot
6. Point of view
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حاالتِ ممکن دربردارندة معناهای نمادینِ مشخصی است .بردار افقیِ نقطة دید شامل سه حالت
کلیِ زاویة روبهرو ،2سهرخ 1و نیمرخ ،9همچنین گسترة متنوعی از حاالت ممکنِ دیگتر در میتان
این سه حالت است .زاویة تمامرخ یا روبهرو امکان درگیریِ حداک ریِ مخاطب با ستوژة موجتود
در قاب تصویر را فراهم میکند .این حالت ممکتن استت دربردارنتدة معنتای نمتادینِ درگیتریِ
مستقیم و نزدیک با سوژه باشد .زاویة نیمرخ کمترین مجال درگیتری میتان ستوژة در تصتویر و
تماشاگر را فراهم میکند و توجه تماشاگر را تا حد ممکن از سوژه به دور نگته متیدارد .حالتت
میان این دو که زاویة سهرخ نامیده میشود و در واقد حالت تعتدیلشتدهای استت از دو حالتت
قبلی ،و امکان مشارکت و درگیریِ نسبی میان تماشاگر و سوژه را فراهم میکند .بردار عمتودی
نیز درست مشابه بردار افقی دارای سه حالت اصلی است و گسترهای از حاالت ممکتن در میتان
این سه حالت را فراهم میکند .زاویة دید از باال به پایین 1به معنتای جایگتاه فرودستت شتخص
ن ارهشونده نسبت به جایگاه فرد ن ارهگر است .این زاویة دید دربردارندة رابطة قتدرتی نمتادین
از جانب تماشاگر بر سوژة حاضر در تصویر است .حالت دیگر زاویة دید از پایین به باال 5است که
درست برعکس حالت قبلی خبر از جایگاه فرادست سوژة موجود در تصتویر نستبت بته جایگتاه
تماشاگر دارد .حالت سوم نقطة دید همسطح 1میان تماشاگر و سوژة نمایش داده شده است کته
به معنای رابطة قدرتی نسبتاً خن ی میان ن ارهکننده و ن ارهشونده است.
3
1
کرِس و فونلیوونن مؤلفههای ستازندة معنتای ترکیبتی را ارزش اطالعتات  ،قتاببنتدی ،
برجستگی 9و واقدنمایی یا مودالیته 22معرفی میکنند و به تشریح آنها و کارکردشان در ایجتاد
و انتقال معنای ترکیبی میپردازند .از آنجا که در پژوهش حاضر تنها بته تحلیتل نمونتههتایی از
تصاویر پرتره خواهیم پرداخت ،تنها با دو مؤلفة برجستگی و واقدنمایی سروکار خواهیم داشتت.
من ور از برجستگی کاربرد عناصر بصری ،بهخصوص رنگ در جهتی است که توجته تماشتاگران
را به قسمت مشخصی از تصویر جلب کند .برای م ال ،استفاده ار کنتراستهای رنگتی یتا رنتگ
1. Front angle
2. Semi profile
3. Profile
4. High angle
5. Low angle
6. Eye angle
7. Value of information
8. Framing
9. Salience
10. Modality
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قرمز توجه تماشاگران را به خود معطون میکند .من ور کرِس و فونلیوونن از مفهتوم مودالیتته
این است که سوژه یا پدیدة بازنمایی شده در تصویر تا چه اندازه به شکل حقیقتیِ آن در ختارج
از مرزهای تصویر نزدیک یا از آن دور است .برای م ال ،رسانة عکس به دلیل ثبت واقعیت ابژهها
در زمان خاص همواره از مودالیتة باالیی برخوردار است ،اما در دیگر مدیومهتای هنتری میتزان
مودالیتة ابژة تصویر شده بسته به میل هنرمند متلیر است .ابژة بازنمایی شده در این آثار هنری
گاه با مودالیتهای باال و بسیار واقعی ،و گاه با مودالیتهای بستیار پتایین و بته صتورتی انتزاعتی و
خیالی ترسیم میشود.

یافتههایتحقیق 

در میان آثار تجسمی ،پرترهنگارهها و به طور کلی آن دسته از آثاری کته بته طتور برجستته بته
بازنمایی صورت زنان پرداختهاند میتوان به شواهد بصری بسیار روشنی از ایدئولوژی جنستیتی
مسل در جامعه دست یافت .به عقیدة نگارندگان این پژوهش این دستته از آثتار نیتز همچتون
دیگر آثار تجسمی که به بازنمایی زنان پرداختهاند ،خبر از ایدئولوژی جنسیتی موجود و مستل
در جامعه و در مجموع نگاهی میدهد که در فرهنگ ما به ماهیت و نقش زنان وجود دارد .بنابر
گفتة جووانی وودال 2در پژوهشی که دربارة تاریخ پرترهنگاری انجام داده است ،پرتتره نگتاری را
میتوان به م ابة یکی کنش اجتماعی در ن ر گرفت (ودال.)2991 ،
در پژوهش حاضر نگارندگان مجموع شش دهه نقاشیِ معاصر ایران را از ابتدای شکلگیتری
اولین جریانهای نقاشی نوگرا تا آنچه از آن با عنوان نقاشیِ امروز یاد میشود ،بر اساس مشاهدة
تجربی خود و دریافتن وجوه افتراق در مضمون و تکنیکهای فرمی در آثار نقاشان زن و مرد ،به
سه دوره تقسیم کرده اند .دورة اول شامل هنرمنتدانی از اولتین و دومتین نستل از آغتاز جریتان
نقاشی نوگراست .دورة دوم اختصاص دارد به سومین و چهارمین نسل از نقاشان پس از نقاشتی
نوگرا شامل یک دهه قبل و یک دهه بعد از انقتالب استالمی .و بتاالخره دورة ستوم کته همتان
نقاشان جوان امروزند جریان نقاشیِ امروز ایران را رقم میزند .در انتخاب نمونهها از بروشورهای
نمایشگاه ها ،کاتالوگ مجموعه آثار جشنوارههای تجسمیِ فجر ،همچنین دوستاالنههتای نقاشتی
ایران استفاده شده است.
گروه اول :نقاشان متعلق به اولین و دومین نسل از آغاز جریان نقاشیِ نوگرا در ایران .در این
دوره در میان نقاشان مرد میتوان از علیاکبتر معصتومی ( ،)-2921صتادق تبریتزی (،)-2921
ژازه تباتبایی ( ،)2931-2929پرویز کالنتتری ( )-2922و ناصتر اویستی ( ،)-2929و در میتان
1. Jouvana Woodal
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نقاشان زن از مهین ع یما ( ،)-2923لیلی متتین دفتتری ( ،)2933-2925معصتومه حستینی
( )2992-2925و شکوه ریاضی ( )2912-2922نام برد.

شکل  .2علیاکبر معصومی

شکل  .5صادق تبریزی

شکل  .1علیاکبر معصومی شکل  .9علیاکبر معصومی شکل  .1پرویز کالنتری

شکل  .1صادق تبریزی

شکل  .3ژازه تباتبایی شکل  .9ناصر اویسی
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شکل  .22ناصر اویسی

شکل  .22ناصر اویسی
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شکل.21مهین ع یما شکل.29مهین ع یما شکل.21منصوره حسینی

شکل  .25منصوره حسینی

شکل .21شکوه ریاضی شکل .21لیلی متین دفتری شکل  .23لیلی متین دفتری شکل  .29لیلی متین دفتری

گروه دوم :نقاشان نسل سوم و چهارم از آغاز جریان نقاشی نوگرا در ایران .در ایتن بختش
در میان نقاشان مرد میتوان از بهرام دبیری ( )-2919و غالمعلی طتاهری ( )-2995و از میتان
نقاشان زن از معصومه م فری ( ،)-2991شیده تامی ( )-2912نام برد.

شکل .12بهرام دبیری شکل .12بهرام دبیری شکل .11غالمعلی طاهری شکل .19غالمعلی طاهری
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شکل.11شیده تامی

شکل.15شیده تامی

شکل.11معصومه م فری

شکل  .11معصومه م

فری

گروه سوم :نقاشان امروز .در این دوره در میان نقاشان زن میتوان از هاله جمالی (،)-2952
شیرین قندچی( ،)-2959سمیرا اسکندرفر ( ،)-2959آفترین ستاجدی ( ،)-2912راحلته بصتیر
( ،)-2919آهو حامدی ( ،)-2912و در میان نقاشان مترد از بابتک روشتنینتژاد (،)-2951رضتا
ع یمیان ( ،)-2951علی راد ( )-2911و فربد مرشدزاده ( )-2959نام برد.

شکل  .13بابک روشنینژاد شکل  .19بابک روشنینژاد شکل  .92رضا ع یمیان

شکل  .91علی راد
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شکل  .99علی راد

شکل  .91فربد مرشدزاده

شکل  .92رضا ع یمیان

شکل  .95فربد مرشدزاده
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شکل  .91سمیرا اسکندرفر شکل  .91سمیرا اسکندرفر شکل  .93سمیرا اسکندرفر شکل  .99شیرین قندچی

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

شکل  .11آهو حامدی

شکل  .15آهو حامدی

شکل  .11آفرین ساجدی

شکل  .19هاله جمالی

شکل  .11آفرین ساجدی
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شکل  .13آفرین ساجدی

شکل  .19راحله بصیر

شکل  .52راحله بصیر

شکل  .52راحله بصیر

مجموعه یافتههای پژوهش حاضر دربارة وجوه افتراق تکنیکی و مضمونی و به طور کلی
رویکرد بازنمایی تصویر زن یا به طور دقیقتر جنسیت زنانه ،در آثار نقاشان زن و مرد در دورة
معاصر را در دستهبندی دورهایِ انجامشدة نگارندگان ،میتوان اینطور خالصه کرد :در آثار
هنرمندان مرد در دورة اول ،زنان با مودالیتة بسیار پایین بازنمایی شدهاند و تمامیِ توجه نقاشان
مرد معطون به خلق زیباییِ ظاهریِ صورت و پیکر زنان است .این توجه گاه در اغراقآمیزترین
حالت خود باعم خلق چهرههایی میشود که هیچ شباهتی با زنان «واقعی» و جهانی ندارد که
در آن زیست میکنند ،و این مسئله تا جایی پیش میرود که گاه با صورتهایی کامالً تصنعی و
عروسکگون مواجه میشویم که خاصیتی شیءواره دارند .همچنین ،در اغلب موارد زنان سوژه
شده در آثار هنرمندان مرد این دوره ،در فضاهایی تخیلی و انتزاعیِ باغ و بهشتمانند با
ترکیببندیهای رنگیِ متنوع و گرم و سرزنده به نمایش در آمدهاند .میتوان گفت چنین
رویکردی در بازنمایی زنان در این دوره ،یا همان ایدئولوژیِ جنسیتیِ مسل در آثار مربوم به
این دوره ،از یک سو بازتابی است از ایدئولوژیِ جنسیتیِ مشخصاً مردساالرانه در این دوران و
جایگاه فرودست زنان از ن ر اجتماعی و در واقد محدود شدن موجودیت زنانه در قالب
کلیشه های جنسیتی مشخصی که آنان را در ذهن مردانة زمانة خود محصور میکرد؛ در واقد،
می توان به این آثار همچون مانیفستی بصری از ایدئولوژیِ جنسیتیِ تبعیضآمیز در این دوران
نگریست .از سوی دیگر وسیلهای بود برای بازتولید و استمرار این الگوهای جنسیتی .اما جالب
توجه اینکه در آثار نقاشان زن در این دوره رویکردی کامالً متفاوت نسبت به همتایان مرد خود
در بازنماییِ چهرة زنان و جنسیت زنانه را شاهدیم .سوژههای زن در این آثار نیز عموماً از
مودالیتة پایینی برخوردارند ،اما مجموع ویژگیهای ترکیببندیِ فرمی و رنگی به هیچ عنوان در
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جهت تأکید بر ویژگی های ظاهریِ مرسوم در گفتمان بصریِ مسل در آن دوران نیست که
داللت بر جنسیت زنانه دارند .در عوض در این آثار موجوداتی انسانی را شاهدیم با حاالت
صورت و ژستهای «واقعیتر» که بیشتر یادآور موجودیت انسانیِ سوژههای به تصویر آمده
است تا روایتی شیئیتانگارانه از آنان .حتی در انتزاعیترین سبکها در بازنمایی زنان حاالت
اجزای چهره و ژستها به نحوی بازنمایی شدهاند که دارای وجه بیانگرانة برجستهای است؛ وجه
بیانگرانهای که حکایت از حاالت درونیِ ملموم و تجربة زیستة زنان به عنوان سوژههای حقیقیِ
انسانی در خارج از مرزهای آثار هنری و در متن زندگیِ حقیقیِ اجتماعیشان در آن دوران
دارد .سوژههای زن در این آثار ،اینجا نیز درست برخالن سوژههای زن در آثار نقاشان مرد در
این دوره ،نه در فضاهای خیالی و انتزاعی که یادآور باغهای بهشتی است ،بلکه عموماً در
محی های بستة خانگی با ترکیببندیِ رنگی تیره و گرفته نمایش داده شدهاند که مجموعاً
واقدنمایانهتر به ن ر میرسند.
و اما در دورة دوم ،زنان در آثار هنرمندان مرد دیگر با آن زیباییِ آرمانی و اغراقآمیتز نشتان
داده نمیشوند و فضای کلیِ این آثار کمتر بار تخیلتی و تلزلتی دارد .اجتزای چهترة ایتن زنتان،
لباسهایی که بر تن دارند ،پیشزمینهای که آنها را در بر گرفته است و بته طتور کلتی فضتای
کلیِ این آثار که دههای قبل و بعد از انقالب را دربرمیگیترد بتا اینکته همچنتان دارای عناصتر
نمادگرایانه و آرمانی است ،نسبت به آثاری کته در دورة پیشتین شتاهد آن بتودیم طبیعتیتتر و
واقدنماتر به ن ر میرسد .مجموع ترکیببندیهای فرمی و رنگی دارای مودالیتة باالتری است و
بیشتر به زنان «واقعی» شبیه و نزدیک به ن ر میرسد .اما حتی در آثاری که زنان با حجاب سر
تصویر شدهاند ،این حجاب سر تأثیری بر توجه و تأکید هنرمنتدان بتر زیبتایی تمتام و کمتال و
بینقص چهرههای سوژههای زن نداشته است و ما در این آثار هم شاهد کاربست اصول و قواعتد
مرسوم زیبایی شناسی در تصویر کردن صورت زنانه و در نتیجه حضور زنانی با چهرههای زیبتا و
بدون نقصایم .اگر بخواهیم از تعبیر ریو -سارسه ( )2935استفاده کنیم ،در آثار نقاشتیای کته
در این سالها به بازنمایی زنان پرداختهاند ،فضا میان اُبژة لتوکس و فرشتتة ختانگی نستبت بته
گذشته تنگتر میشود و زنان در حد فاصل میان این دو کتارکرد ترستیم متیشتوند .متیتتوان
این طور نتیجه گرفت که به طور کلی نحوة بازنمایی زنتان در آثتار نقاشتان مترد متعلتق بته دو
دوره ای که بحم شد تا حدود بسیار زیادی منطبق بر انت تارات و چشتمداشتتهتای جنستیتیِ
مسل در فضای اجتماعی و فکریِ این دورههتا بتوده استت .حتال اگتر بته نمونتههتایی از آثتار
هنرمندان زن در این دوره در بازنمایی چهرة زنان ن ری بیفکنیم ،با تصویری کامالً متفتاوت از
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سوژة زن نسبت به آنچه در آثار همتایان مرد خود میدیدیم ،مواجه متیشتویم .در تمتامیِ ایتن
نمونهها حضور تازهای از جنسیت و نقش زنان را شاهدیم .زنان در این نمونهها چه از ن ر فرمتی
و ترکیببندیِ رنگی از مودالیتهای باال برخوردار باشند یا نباشند ،زنتانی بستیار واقعتی بته ن تر
میرسند و وجه بیانگری در تمامیِ اجزای چهرة آنها مشهود و نمایان است .ستوژههتای زن در
این آثار با حاالت چهره و ژستهایی کامالً عادی و روزمره به ن ر میرستند و هتیچ تأکیتدی از
سوی هنرمند بر زیبایی ظاهری صورت و پیکر آنها به چشم نمیخورد .این ستوژههتای زن بته
سان زنان حقیقی و روزمرهای در بستر تجربة زندگیِ واقعیِ خود میمانند که حاال در درون قاب
تصویر ثبت شدهاند .همچنین ،پیشزمینهای که زنان در این آثار در آنها نمایش داده شتدهانتد
عموماً فضاهای خانگی و سربستتهای استت کته بتا حالتت گرفتته و ترکیتببنتدیهتای تیتره و
واقدنمایشان یادآور همان فضاهای خانگی است که زنان در آن دوره بیشتر اوقات ختود را در آن
محصور بودند.
نکتة قابل توجه اینکه در آثار نقاشان زن این دوره و دورة پیشین با سوژههای زنی مواجهایم
که به ن ر میرسد از تمامیِ ویژگیهای ظاهریِ جنسیت زنانة خود که در آثار همتایان مترد در
این دو دوره به روشنی نمایان بود ،تهی شدهاند .هنرمندان زن در این دو دوره هیچگونه تأکیدی
بر پررنگ کردن جنسیت زنانه یا کارکردهای جنسیِ تصویر زن از طریق تأکیتد اغتراقآمیتز بتر
زیبایی اجزای چهره و موها و حتی لباس سوژههای خود نداشتند.
در نهایت ،به سومین دوره که نقاشان امروزند میرسیم .در میان آثار نقاشان مترد ایتن دوره
با رمزگان بصریِ تازه و فضای مضمونیِ متفاوتی نسبت به آنچه در آثارنقاشان مرد در دورههتای
پیشین آنها شاهد بودیم مواجهایم .این دوره با تلییرات زیتادی در بدنتة فرهنگتی و اجتمتاعی
کشور ما در رابطه با جایگاه زنان در اجتماع و خانواده و به طتور کلتی ایتدئولوژیِ جنستیتی در
سطح عمومیِ جامعه همراه بوده است .می توان دامنة این تلییرات را در فرهنگ بصریِ آن و بته
خصوص در آثار هنریِ تجسمی مشاهده کرد .در حقیقت دو دهة گذشته در ایتران بتا تلییترات
کالن در وضعیت اجتماعیِ زنان همراه بوده است ،که از مهمتترین آنهتا متیتتوان بته افتزایش
چشمگیر حضور زنان در دانشگاه ها و در نتیجه پیشرفت روزافزون سطح تحصیالت زنان ،تصدی
مناصب مهم حرفه ای و شللی در سطوح دولتی و خصوصی ،و نیتز افتزایش قابتل توجته میتزان
مشارکت سیاسیِ زنان اشاره کرد .همچنین ،در سطح عامة جامعه و رسانههای جمعی نیز شاهد
تلییرات شگرفی در دیدگاه نسبت به جنس زن و جایگاه و اهمیت زنان بودهایم.
از دستاوردهای این تحول در ایدئولوژیِ جنسیتیِ جامعه میتوان به شکلگیریِ جنبشهای
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اجتماعی زنان در سطوح مختل و در میان اقشار گوناگون زنان در دهههای اخیر اشاره کرد .در
حقیقت ،در این دوره می توان نوعی فشار و تالش در میان زنتان در جهتت دموکراتیتک کتردن
زندگی فردی و اجتماعیِ آنها مشاهده کرد که غالباً ناشی از الگوهای جدید زنتدگی ،همچنتین
نقش بسیار مهم و عمکلرد متفاوت رسانههای جمعی استت (مهتدیزاده .)13 :2931 ،بنتابراین،
افزایش آگاهیِ زنان از موقعیت خود و تلییر در شیوة نگرش آنهتا نستبت بته مستائل نتاظر بتر
زندگیِ فردی ،خانوادگی و اجتماعیِ خود ،و تالش زنان نخبه و عامه برای تزریتق ایتن آگتاهی و
تلییر نگرش به سطوح مختل جامعه همگی منجر به بروز و بازتاب این تلییرات در رسانههتای
تصویری و تولیدات فرهنگی به طور عام ،و آثار هنری به طور خاص و چنانچه مد ن ر نگارندگان
است ،شده است .در این دوره سوژههای زن در آثار نقاشان مترد ایتن دوره از فضتای انتزاعتی و
ویژگیهای تلزلیای که در دورههای قبل از آن هتا ستراغ داشتتیم بته طترز محسوستی فاصتله
گرفتهاند و به زنان «واقعی» بیشتر نزدیک شدهاند .در این دوره در بسیاری از موارد دیگر شتاهد
تأکیدهای اغراقآمیز هنرمندان مرد در ترسیم زیباییِ مطلق چهرههای زنانه نیستیم .در عتوض،
به ن ر میرسد که نقاشان مرد در تالش بترای عمیتقتتر شتدن در ماهیتت زنتانگی و بازنمتایی
جنستتیت زنانتته بتتا ابعتتاد حقیقتتیتتتر خودنتتد .در میتتان ایتتن آثتتار دیگتتر نشتتانی از لبخنتتدهای
رضایتآمیزی نیست که پیشتر سوژههای زن بر چهره داشتند .تأکید هنرمندان مترد ایتن دوره
بر زیباییِ ظاهری زنان کاهش قابل توجهی داشته است .پیشزمینتههتایی کته زنتان در آن بته
نمایش در آمدهاند دیگر فضاهایی تلزلی و خیالی نیستت بلکته بته شتدت رنتگ واقعیتت دارد و
مجموع ترکیببندیها در این نمونه آثار داللت بر جنبههایی واقعیتر از زیست و تجربة حقیقیِ
زنان در روزگار ما دارد.
اما در آثار هنرمندان زن این دوره که به تصویر کردن چهرة زن در آثار ختود پرداختتهانتد،
چرخشی بنیادین در رویکردشان به بازنمایی زنان و جنسیت زنانه را شاهدیم .نقاشتان زن در دو
دهة اخیر به بیان تعریفی یکسر تازه از زنانگی و هویت زنانه در آثار خود دست یافتهاند .نقاشتان
زن در این دوره تمام تالش خود را به کار بستهاند تا بتوانند با استفاده از تکنیتکهتای فرمتی و
مضامین متفاوت همراه با ترکیببندی رنگیِ تتازهای (استتفاده از تتنمایتههتای رنگتیِ غلتی و
ترکیب بندیِ تیره که هنرمندان زن با استفاده از آنها کوشیدهاند تا ویژگیِ بیانگرانة آثار خود را
بیشتر و شدیدتر کنند؛ برای م ال نگاه کنیتد بته شتکل  11 ،12 ،93 ،91و  .19مجموعتة ایتن
عموامل باعم تأکید بیشتر بر حاالت عاطفیای میشود کته هنرمنتدان ستعی بتر انتقتال آنهتا
دارند) که مختص خودشان است برای انتقال مضامین و فضاهای مورد ن رشان به زبتان بصتریِ
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منحصر به فرد خود دست یابند .سوژههای زن در تمامیِ ایتن نمونتههتا بتا رویکردهتایی کتامالً
متفاوت و منحصر به فرد بازنمایی شدهاند .علیرغم اینکه مودالیتة برخی از ایتن ستوژههتای زن
باال نیست ،اما ویژگی بیانگرانة این آثار و تأثیر دراماتیک و عاطفیِ شتدیدی کته بتر تماشتاگران
میگذارند چنان است که میتوان این زنان را زنانی واقعی فرض کرد.
اغلب نقاشان زن امروز در خلق چهرههای زنانه به ویران کردن و واسازیِ بستیاری از قواعتد
مرسوم در چهرهپردازیِ زنانه دست زدهاند و به طور روشنی علیه کلیشههای بصریِ رایتج بترای
بازنمایی چهرة زن در دورههای پیش از خود تاختهاند .زنان در این آثتار دیگتر بته هتیچ عنتوان
دارای ویژگیهای بصریِ کلیشه ای نیستند و به هیچ روی تأکیدی از سوی هنرمنتد بتر زیبتاییِ
چهرههایشان دیده نمیشود ،بلکه برعکس این هنرمندان با کاربرد خالقانة عناصر بصتری باعتم
گسستی بنیادین از قواعد مرسوم زیباییشناسی و کلیشههای جنسیتیِ بصریِ رایج در بازنمتایی
زنان شدهاند و بنا بر تعبیر ترزا دوالئتریس به نوعی زبان بصریِ «ضد زیباییشناسیِ فمنیستتی»
دست یافتهاند .اغلب زنان در این نمونتههتا در حتالتی کتامالً متفتاوت بتا ستوژههتای منفعتل و
چشمنواز پیشین نمایش داده شدهاند و این امر منجر به بیتان روایتت کتامالً تتازه از زنتانگی در
فرهنگ بصریِ در جامعة امروز ایران است .این زنان اغلب حالتها و نگاههتایی کتامالً بیانگرانته،
تهاجمی ،پردرد ،و گاه بسیار ملموم دارند .نقاشان زن در این دوره تمام تتالش ختود را بته کتار
بستهاند تا تصویری از زن را در آثارشان نشان دهند که بیانگر تجربتة زیستتة حقیقتیِ آنهتا در
زندگیِ فردی و اجتماعیشان باشد ،و با استفاده از تکنیتکهتای فرمتیِ خالقانته و شتوکهتای
بصریای که به تماشاگران خود وارد میکنند تأثیرگذاریِ خود را صد چندان میکنند .راودراد و
همکاران ( )2939نیز در نتیجة پژوهشی مشابه به این مستئله اشتاره کتردهانتد و ایتن رویکترد
متفاوت زنان در بازنماییِ جنسیت زنانه را نوعی سازوکار مقاومت در برابر سوژهشتدگی توصتی
کردهاند .نقاشان زن در این دوره به بهترین و هنرمندانهترین شکل علیه سلطة بصریِ مردانته در
بازنمایی جنسیت خود شوریدند و با این کار باعم تزریق تلییری شگرن به بدنة فرهنگ بصتریِ
امروز جامعة ایران شدند.

نتیجهگیری 

به طور خالصه میتوان اینطور نتیجه گرفت که بر اساس تقستیمبنتدیِ تتاریخی نگارنتدگان از
نقاشیِ معاصر ایران از ابتدای شکلگیری جریان نقاشیِ نوگرا ،طی دو دورة اول در آثتار نقاشتان
مرد شاهد تصویری از زنانایم که بیش از همه ساختة تخیتل و ذهنیتت هنرمنتدان مترد ختالق
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آنهاست؛ نوعی رویکرد تبعیض آمیز جنسیتی در بازنمتایی زنتان کته تنهتا و تنهتا بته بازتولیتد
کلیشههای جنسیتیِ بصریِ رایج در فرهنگ بصریِ جامعة ایران در آن دوران میپرداخت و نیتز
در حقیقت بازنمودی است از ایدئولوژیِ جنسیتیِ مردساالرانه در آن دوران .متیتتوان ایتنطتور
ی
ال منطبتق استت بتر ایتدئولوژ ِ
ی بصتری در ایتن آثتار کتام ً
ی جنسیت ِ
نتیجه گرفت که ایدئولوژ ِ
جنسیتیِ مسل مردساالرانه در آن دوران .میتوان اینطور نتیجه گرفت که در ایتن دوران ایتن
«تصور» از زنانگی (در ذهنیت مردان به عنوان گروه مسل جامعه) بوده است که «واقعیتتِ» آن
را میساخته است؛ تصوری کاذب از جنسیت زن و زنانگی که منجتر بته شتکلگیتریِ واقعیتتی
عینی از هویت زن از طریق بازنمایی سوژههتای زن در آثتار نقاشتی و بنتابراین شتکل دادن بته
هویتی غیرذاتی و برساختة گفتمان بصریِ رایج برای زنان در این دوره شده است.
نقاشان زن امروز با دستکاریهای خالقانة خود در قواعد زیباییشناسیِ مرسوم و کلیشههای
بصریِ رایج در بازنمایی زنان و جنسیت زنانه ،ساختارها و قوانین زیباییشناسی رایج در ترستیم
چهره و پیکر زنان را آشکارا به بازی گرفتند و از این راه اعتراض خود را بتر وجتهِ تبعتیضآمیتز
جنسیتیِ آنها به طرزی کنایهآمیز و در عین حال صریح بیان کردند .این تندرویِ نقاشان زن و
بعضاً گروهی از نقاشان مرد در سالهای اخیر منجر به بروز نوعی زبان و الگوهای بصتریِ ختاص
فمنیستی شده است .برخالن آنچه در دو دورة اول شاهد آن بودیم ،در تولیدات فرهنگیِ مربوم
به دو دهة گذشته و چنانچه در این پژوهش نمونههایی را مشاهده کردیم ،در نقاشیِ امروز ایران
با سوژههای زنی مواجهایم که بسیار شبیه به زنان واقعی به ن ر میرسند و نحوة بازنمتاییِ آنتان
ریشه در واقعیتی دارد که از تجربة زیستة زنان در جامعة امروز خبر میدهد .در واقد ،ایدئولوژیِ
جنسیتیِ بصری در آثار نقاشانِ امروز نیز همراه با ایدئولوژیِ جنسیتیِ موجود در جامعة کنتونی
ما نسبت به دوران گذشته تکامل یافته است و در جهت ایدئولوژیِ جنستیتی برابرخواهانتهتتری
پیش میرود ،که میتوان ریشههای این تلییر و تکامل را در تلییراتی جست کته طتی چنتدین
دهة گذشته بدنة فرهنگی و اجتماعیِ کشور ما نسبت بته جایگتاه زنتان رخ داده استت .عتواملی
ن یر افزایش حضور و مشارکت زنان در جامعه ،فازهایی از جنبش اجتماعی زنتان در ایتران کته
همراه بوده است با چا و انتشار کتب و مقاالت در سطح دانشگاهی و عمومی ن یتر مجتالت و
ی جنستیت زنانته ،تأستیس رشتتههتای
روزنامهها ،تلییر رویکرد رسانه هتای جمعتی در بازنمتای ِ
مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاههای کشور و به طور کلتی تتالشهتا و اقتداماتی در جهتت
دست یابیِ زنان به برابریِ حقوقی و اجتماعی ،همگی باعم ایجتاد تلییترات شتگرفی در وضتعیت
اجتماعی و ارزشی زنان در ن ام فرهنگیِ کشور ما و به طور کلتیِ ایتدئولوژیِ جنستیتیِ تعتدیل
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شدهتر و برابرطلبانهتری شده است .طبیعتاً می توان ردپای این تلییرات را در تولیدات فرهنگتی
و آثا ر هنری متعلق به چندین دهة گذشته به روشنی بازیافتت .رویکترد واقتدگرایانتهای کته در
بازنماییِ جنسیت زنانه در این دوره شاهدیم حاصل همین تلییر در ایدئولوژیِ جنسیتی مستل
در جامعة کنونیِ ایران است .بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفتت کته در ایتن دوره بترخالن
آنچه در دو دورههای قبل شاهد آن بتودیم ،ایتن «واقعیتتِ» زنتانگی استت کته «تصتورِ» آن را
میسازد؛ واقعیت تجربة زیستة زنان را میسازد که تصوری است که امروز هنرمندان از جنسیت
زن دارند و آن را به شکلی عینی در آثار خود نمایش میدهند .البتته ،بایتد یتادآور شتد کته در
بسیاری از موارد خصوصاً در چندین سال اخیر گروهی از هنرمندان مترد نیتز بته ایتن جنتبش
اعتراضی پیوستند و سهمی بسزا در این واسازیِ قواعد مرسوم زیباییشناستی و ظهتور ایتن بته
اصطالح جریان «ضد زیباییشناسیِ فمنیستی» در فرهنگ بصریِ امروز جامعة ایران شدند.
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