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چکیده
نموِد هویت و ویژگِی متمایز زنان بختیاری را می تـوان در اشعـار، ترانه های قدیمی و آثارِ بومی آنان باز شناخت. 
فعالیت هـای سخِت روزانه ِی این غیــور  زنان،  سبـک زندگی آنان و نوع معیشت شان در دِل طبیعت، براِی نقاشاِن 
معاصـر دست مایـه ای پرکشـش بـوده است. براین اساس، پرسشِ  اصلـِی ایـن پژوهش این بوده اسـت که هویـت 
زنان عشایر بختیاری در نقاشی های معاصر چگونه و به چه صورت بازنمایی شده است؟ هدف این مقاله، شناخِت 
بازنمودهای بصری وکشف شمـه ای از عناصر هویتـی در زنان عشایر بختیـاری بوده است؛ عناصری از قبیِل باورها، 
دیدگاه ها و نوع نمایش تصویـری درعرصه ِی نقاشی. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نقاشان معاصر تنها به 
برداشتی عینی از فعالیت های روزانه ِی زنان بسنده نکرده اند، بلکه در شماری ازآثار، فضایی کاماًل شخصی و فردی 
نمایان است. این فضـاهـا حسی از وسعت و عمق اندیشـه را از نگاهـی زنانه القاء می نمایاند. به منظورِ یافتِن پاسِخ 
پرسش هاِی مطرح شده، اطالعات و شواهِد الزم براساِس منابِع کتابخانه ای گردآوری و سپس با روشی توصیفی، 

تحلیل گردید. 
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مقدمه
زن در عرصۀ پهناور جهـان ما، از آغاز پیدایش زمیـن، فارغ از زمان و مکان و نژاد و رنگ و 
آیین، بار مسؤلیت ویژه ایی چون، زادن و پروردن و به بلوغ رساندن داشته است. نقشی که زن 
درکناره تولید نسل بشری، در ایجاد اجتماع، زیر بنای فرهنگ، تمدن اجتماعی، در پیدایش 
باورها، اعتقادات و سر انجام اختراعاتی از قبیل کشاورزی، بافندگی، دامداری و مدیریت خانواده 
داشته ارزش و جایـگاه آن را مشخـص می  کنـد  . زن در قالب نیمه پیکر انسانی که زایندة آن نیمه 
دیگر نیز هست؛ در جایگاهـی فراتـر از قـوم و ملـت قرار دارد. در این میان، زن به  عنوان عضوی از 
جامعه، موضوعی است که همـواره در ادبیات و هنر مورد توجه و اهمیت خاص بوده و هست. این 
موضوع در هنر  های تجسمی ایران از گذشته تا به امروز مورد توجه هنر  مندان دوره  های مختلف 
هنر  ی، از جمله دورة معاصر قـرار گرفته است. از این رو در این مقـالـه کوشش خواهد شد تا با 
بررسی چندین اثر نقاشی معاصر به نوع دیدگاه حاضر در مقوله نوع نمایش بازنمایی تصویـری 

زنان عشایر بختیاری دست یافته شود. 
از دیگر سو، در روند تحوالت نقاشی معاصر ایران و در چند دهۀ اخیر که خود شامل عوامل 
تشکیل دهندة مختلفی همچون، نوع و سبک، مواد و تکنیک اجرایی، موضوع و سوژه  های محتوایی 
نقاشی گستره وسیعی را در بر  دارد نمی  توان تمامی آثار را در قالب و سبک مشخص و شناخته 
شده  ای گرد  هم آورد لیکن می  توان وفور نقاشی این دوران را در رویکرد به پست مدرن شاهد بود. 
همچنان که نقاشی در چند دهه اخیر ایران، خواه و ناخواه با جریانات مختلف سیاسی همچون 
جنگ، تفکرات فرهنگی و هنری، حاکم بر جامعه همواره دچـار افت و خیز بوده و هست؛ چرا که 
این عوامل طبیعی همـواره در کلیۀ جوامع به صورت محسوس وجود داشته و خواهد داشت. از 
این رو نقاشی معاصر در ایران متصـل است با بروز جریاناتی در هنر نقاشی چند دهۀ گذشته، بروز 
سبک  ها و روش های نوینی چون، سبک نقاشی مکتب سقـاخـانه و رویکـرد به اصالت ایرانی و 
هویت ملی همواره مطرح بوده است. در این میان، پرداخت و توجه هنرمندان به موضوعات بومی 
و عشایری ایران به عنوان انتخـابی بکر و ویژه، نـگاه برخی هنرمندان تیز  بین به جایگاه عشایر به 
عنوان مردمی کوشـا، هنرمند، صبور و قانـع که به واسطۀ سابقۀ فرهنگـی، تنوع زندگی، نوع تن 
پوش لباس و طبیعت جاری، نوع معیشت وزندگی آنان، که مجموعاً ثروت فرهنگی ایران محسوب 
می شوند، ضرورتی شد برای انتخاب عنوان این پژوهش و معرفی بیشتر اقلیت های ایرانی، به  ویژه 
معرفی ویژگی های زنان عشایر کوچندة بختیاری. در این میان، در تاریخ هنر نقاشی ایران همواره 
زنان از دریچه های گوناگون به تصویر کشیده شده  اند. کافی است که با نگاهی به تاریخچه، جایگاه  ، 
ساختار و خصوصیات برخی از آثار نقاشـان معاصر و تحلیل تصویر زن در تابلوی نقاشی به فضای 
بنیادینی که زن، موضوعیت و نگرش به مقولـۀ زن، کلیـت اثر را در برگرفته است پرداخته شود. 
تجزیه و تحلیل آثار نقاشـی با موضوعیت زنان عشایـر بختیـاری پا را از روایت محض فراتر نهاده 
و اطالعات و داده های عمیـق تری از بینش، روش و انگاره های خالقـان خـویـش را بر ما هویدا 
می سازند  . در این مقاله تالش شده است تا با بهره  گیری از منابع کتابخانه  ای و بررسی و تحلیل 

نمونه های نقاشی معاصر از زنان عشایر بختیاری پرسش های مطرح شده پاسخ داده شود. 

پیشینة پژوهش
در حوزة شناخت هویت زنان در نقاشی چندین مقالـه با عنوان  هایی چون: »بازنمایی زن در 
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آثار زنان نقاش معاصر ایران  با تأکید بر نگاه جنسی به زن« به نویسندگی سارا شریعتی مزینانی 
و مریم مدرس صادقی در سال۱3۹۰ وجود دارد. مقاله نامبرده شناخت نگاه زنان نقاش معاصر 
ایران در رابطه باتصویر زن و نحوة بازنمایی آن را بیان می کند. در این مقاله نویسندگان تالش 
داشته اند تا از طریق نوع نگاه زنان هنرمند، که امروزه تعدادشان، حداقل در نقاشی بیش از تعداد 
مردان است، در مورد مسائل مختلف هویت زنان در تصاویر، به   مطالعه بپردازند. در مقاله ای دیگر 
تحت عنوان »نقاشي زنان؛ نقاشي زنانه مقایسۀ به کارگیري شگردهاي بصري و سبک هاي هنري 
در نقاشي زنان و مردان«، به نویسندگی محمد رضا مریدي و معصومه تقي زادگان در سال ۱388 
تالش شده است تا با مطالعه نقاشي هاي زنان و مردان، به کشف شباهت ها و تفاوت های بصری 
موجود درموضوعیت  فرم و... در نقاشی بپردازند. همچنین در زمینۀ بازنمایی زنان در نقاشی معاصر، 
مقاله ای تحت عنوان »تحلیلی بر بازنمایـی زن در نقاشـی معاصـر ایـران« نوشتۀ اعظم راودراد، 
محمدرضا مریدی و معصو مه تقی زادگان موجود است. که هدف این مقاله نیز مقایسۀ بازنمایي 
تصویر زن در نقاشي میان زنان و مردان معاصر ایران است. در این مقاالت بیشتر به تشریح نظری 
درباره چگونگی حضور زنان پرداخته شده است و میان تصویر زنان و نقش آنان در نقاشی های 
معاصر و جایگاه زنان در اقلیت های قومی در جامعه کنونی مطالعه ای صورت نگرفته است. همچنین 
هیچ نوع مطالعه ای در جهت شناخت هویتی و شخصیتی زنان عشایر بختیاری تا به حال صورت 

نپذیرفته است. 

روش پژوهش 
روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. رویکرد مورد بررسی در این پژوهش نیز بر نظریۀ 
بازنمایی )بازتاب( »استوارت هال۱« استوار می باشد و واحد تحلیل آن کلیه نقاشی های معاصر است 

که به نوعی تصویری از زن بختیاری در آنها نمود یافته باشد. 

بنیان  های نظری پژوهش
بازنمایی: برای دستیابی به ماهیـت و تعریفـی جامـع از مفهـوم بازنمایی در ابتـدا الزم است به 
تعریف لغوی این واژة پرداخت. واژه یوناني میمسیس)Mimesis(، به زبان فارسی)بازنمایي، بازتولید، 
تقلید( ترجمه شده است. کلمات التین دیگري معادل براي این واژه نیز وجود دارد؛ ولي، بازنمایي 
فراگیرترین معنـي آن است؛ هرچنـد که کلمـۀ بازنمایـي نیز در برگیرنـدة مفهـوم کاملي از ترجمان 

اصلي نیست.
     بازنمایي، اولین بار توسط افالطون، در کتاِب جمهوری، و سپس توسط ارسطو به عنوان 
مفهومـي کلیدي جهت تبیین جایگاهِ هنـرهاي متداول آن زمان، بویژه در نقاشي، شعر و ادبیات 
مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم کلـی بازنمایی یا تقلیـد از طبیعت، در هنر به این معنا است 
که هنر چیزی جز حکایت گری از طبیعـت نیست، هنرمنـد آنچه را که در جهـان خـارج، یعنــی 
طبیعت، به تجربۀ حسی در می یابد و بوسیلۀ ابزار هنری از قبیل رنگ یا کلمات یا صوت و صدا 
و... باز آفرینی می نماید. بازنمایی در لغت، به معنای نمایندة چیزی بودن یا حضور دیگری را تکرار 
کردن است؛ بدین معنا که اثری به گـونه ای چیـز دیگـر را بنمــایاند که بـرای مخاطب قابل درک 
و شناخت باشد. در واقع نظریۀ بازنمایی نظریۀ تقلیـد در هنر را بازسـازی کرد و به آن جامعیت 
بخشید؛ اما با وجود این جامعیت و توسعه معنایی، باز، نظریه بازنمایی قادر نبود تحوالت جدید 

بازنمایی هویت زنان عشایر بختیاری در نقاشی های معاصر ایران



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره چهارم، شماره هفتم- سال94
28

هنـر را به طور جامـع شامـل شـود )دورانت، ۱387: 8(.
در این مقاله، بازنمایی )بازتاب( ازرویکرد »استوارت هال«مطرح می گردد: طبـق این نظریه، 
رسانـه ها مانند آینه ای هستنـد که آنچـه را که در جامعــه است، منعکــس می  کنند؛ بنابراین 
تولیدات رسانه ای کامـال جهـت  دار و محصـول اراده نیستند؛ بلکه ایــن بازنمایـی بایـــد در درون 
ساختـارهای اجتماعی فهم شود و به تمامـی زمینـه ها و شرایط اتفاق آن رویداد بازنما شده توجه 

شود. )استوارت، ۱382: 337(.
نقاشی معاصر ایران: نقاشی معاصر ایران با پیشینۀ ورود هنر نوگرا در نیمۀ نخست قرن بیستم 
گره خورده است. به طوری که می توان معاصر شدن نقاشی ایران را از ورود و گسترش »هنر 
مدرن«2 جستجو کرد؛ اما در نیمۀ دوم هنر قرن بیستم»پست مدرنیسم« 3، مهمترین جنبش 
فلسفی، فرهنگی و هنری روزگار معاصر در واکنش به فلسفۀ »مدرن« و پیش  فرض  های آن به 
وجود آمد. »پست مدرنیسم« همانند پیکرة پیچیده و درهم تنیده و متنوعی از نظریات، آراء و 
اندیشه هایی بود که در دهۀ ۱۹7۰ م از غرب سر برآورد و عالوه بر زندگی افراد و همۀ هنرها، بر 
نقاشی معاصر ایران نیز تأثیرشگرف برجای گذاشت که البته حدود این تاثیرات نیز درنقاشی ایران 
تاکنون در حال گسترش است؛ هرچند که اساسا شباهت های بسیاری بین مولفه های هنرمدرن 
و پست مدرن به چشم می خورد تا جایی که گاهی تمایز و مرزبندی بین این دو بسیار دشوار و 

حتی غیر ممکن به نظر می رسد.
به طور کلی می تـوان گفـت که »پست مدرنیسم« رجعتـی است به دوران کالسیـک و باستان 
با دیدگاهـی »مـدرن« یا به عبـارتی دیگر، دورة »پست مدرنیسم«؛ تلفیقی از اشکال بیانی دوره 

مدرنیسم و فرم های کالسیک و سنتی را شامل می شود ) مدد پور، ۱388: 5۱۰(.

عشایر بختیاری
در راستای پیشینۀ تاریخــی عشایـر بختیـاری، در کتـب و اسناد تاریخ باستان، بجز مواردي 
زودگذر، اشارات چنداني به ایل بختیاري نشده است و میتوان سر آغاز جریانات سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی وشناخت هر چه بیشتر نوع معیشت و زندگی این قوم را از قرن هجدهم میالدي و به 
طور مشخص  تر ازقرن نوزدهم به بعد رد  یابـی کردکه در سفرنامه هاي اروپاییان و خاطرات ماموران 

دولتي اعزامي به مناطق بختیاري نشین اطالعاتي درباره آنها منتشر شده است. 
به نقل ازکتاب افشار سیستانی: »مردم بختیاری یا لرهای بختیاری، یا ایل و قوم بختیاری، از 
مردمان ایرانی تبار به شمار می آیند، که در جنوب غربی ایران، در استان های چهار محال و بختیاری، 
خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان سکونت دارند. بختیاری ها به گویش بختیاری، 
که یکی از گویش های زبان لری است تکلم می کنند. تاریخ بختیاري به قرن چهاردهم میالدي و 
دوره زمامـداري دویست سالۀ خوانین دورکی4 بر مي گـردد.  از دیگر سو، واژة »بختیار« به معناي 
کسي است که بخت و اقبال با او یار و همراه شده است. این واژه در دوران صفویـه )88۰ – ۱۱۰۱ 
ه.ش( به کساني اطال  ق مي  شد که از مرتعي به مرتع دیگر کوچ مي  کردند. این احتمال هم ممکن 
است صادق باشد که در آن هنگام به رهبر یا سرکرده اي که او را »بخت یار« مي دانستند اطالق 
شده باشد و به تدریج افراد گروه یا دستۀ او را »بختیاري« خوانده باشند. هیچ یک از تاریخ نگاران 
اجتماعي اقوام ایراني نمي تواند اهمیت ایل بختیاري و انسجام و پیوستگي سیاسي، اقتصادي و 
اجتماعي آنها را نادیده گیرد. تعدد نظریات گوناگون دربارة پیدایش و مبداء و خاستگاه ساکنین 
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اولیۀ این قوم سبب گشته است تا امکان فهم و دریافت نگارنده، از آنچه در یک هزار سال در این 
منطقه مرتفع گشته کم شود ) افشار سیستانی، ۱3۶۶: 23(.

جایگاه زنان در فرهنگ عشایر بختیاری
اطالعات دربارة نوع زندگی حاکم بر زنان عشایر بختیاری،چگونگی ازدواج، توصیف جایگاه و 
کارکرد زنان در جامعه بختیاری و موقعیت خاص آن ها در شناخت هر چه بیشتر و هویت تصویری 
آنها مهم قلمداد می شود. از آنجا که زنان و دختران در جامعۀ بختیـاری ستون فقرات ایل و محور 
اصلی هر گونه تالش و کـوشش هستند و در ساختار اجتماعـی، نیمی از جمعیت ایل را شامل 
میشوند؛ لذا نقش مهمـی در پایداری و استحکام نظام خانوادگی و ایلی دارند. در میان زنان مطرح 
و بزرگ بختیاری نام چندتن از زنـان نام  آور که بسیـار در این قوم شناخته شده اند و در افسانه ها، 
داستان ها وشعر های محلی، نسل به نسل از زبـان مادران، درالالیی هـای بـرای کـودکان خـوانده 

می شوند را می  توان نامبرد.
       یکی از زنان مشهـور در این قوم »بی بی مریم5« ویا سـردار مریـم بختیاری، اسـت. دیگـر 
بی بی شاپسند۶، بی بی زینب7، بی بی صاحب جان8، که همگی مربوط به سدة اخیر هستند. قوم 
بختیـاری همچنـان که مردان شجـاع، کـاردان و الیـق تحویـل جامعه داده اسـت؛ زنان شایستـه 
و شجاعی نیز پرورانده است. زنان بختیـاری همچـون مـردان در زنـدگی ایلی نقشـی چشمگیـر، 
تاثیر گذار و غیر قابل انکار داشته انـد. با بررسی و کنکاش در تاریخ و فرهنگ بختیاری زنان مبارز 
و فداکاری را می بینیم که دوشادوش مـردان نقش موثـری را ایفا کردند. امروزه زنان در راستای 
حفظ و اشاعۀ فرهنگ و هنـر و آداب و سنـن بر مردان پیشی گرفته و سهم باال و واالی خـود را 
در این عرصه مهم فرهنگی، به گواه آثار و مانده های ادبی، فرهنگی و هنری قوم بزرگ بختیاری به 
ثبت رسانده اند. بیشتر اشعار و سرودها و نیز نماد های به کاررفته در صنایع دستی این قوم که نسل 
به نسل منتقل شده است، نشأت گرفته از ذوق و قریحه ظریف و حساس شیر زنان بختیاری در 
کوچراه ها و گذرگاه های ایل، کاشت و برداشت محصوالت، و در هجران مردان و پسران عزیز خود 
در برزیگری و درو محصوالت در سختی گرما و خطرات مرگ آفرین، درجنگ و ستیزها، آمال و 
آرزوها، استدعاء و شکرگزاری ها و در مراسم شادی و سوگواری ها ازقوة مخیله و ذوق و سلیقۀ آنان 
ظهور کرده و تا آینـده  ای دور برای نسل های بعد، با اصالت و پر محتوا پا برجای باقی خواهد ماند. 
اگر چه زن در قوم بختیاری تقریبا تا دهۀ اول قرن چهارده شمسی از نعمت سواد و خواندن و 
نوشتن محروم بود و اکثر قریب به اتفاق زنان از رفتن به مکتب و مدرسه باز  می  ماندند؛ اما در بین 

نسل جدید و بی  بی  های جوان کمتر کسی را می توان یافت که بی سواد باشد. 
    از اینرو زنان نقش بنیادی در ایل بختیاری بر عهده دارند و بیشتر آئین های سنتی بر محور 
آنان می گردد. زنان بختیاری بیشتر به پیوندهای خویشاوندی و هم  تباری و هم  نژادی در  می  آیند.از 
این   رو عناصری که پیوسته در ایل بختیاری مورد عنایت خاص مردان بوده است، به ترتیب: تفنگ، 
اسب و زن خوب که دارای جمال،کمال، قابلیت وشعور اجتماعی و اصالت خانوادگی و... باشد هستند؛ 
که بخشی از فرهنگ ماندگار و دیر  پای ایل را به خود اختصـاص داده است؛ تا جایی که در اشـعــار 
فولکلوریک )عامیانه( و سنت ها و باورهای افراد ایل، نقش این سه عنصر به گونۀ محسوسی آشکار 

می باشد )اوژن بختیاری، ۱345: 24-2۱(.
    هر انسانی فارغ از جنسیت در برخورد اول با زنان بختیاری و عشایر کوچ رو، به این مسئلۀ 
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مهم پی خواهد برد که زنان بختیاری مادران و همسرانـی دلسـوز و مهربان هستنـد؛ به قدری به 
خانواده و بنیان و رفاه خانوادة خود ارج می نهند که دستان چـروک، تیره و پینـه زدة خود را در 
سنین جوانی نادیده گرفته و باز هم به کارهای سخت و روزانۀ خود در دل طبیعت و آفتاب سوزان 
ادامه می  دهند. طبیعت آنقدر سخت است که زن بختیاری گاه فراموش می کنـد که یک زن است. 
زنان عشایر بختیاری از کمبودها و مشکالت فراوان بهداشتی و درمانی بویژه درمواقع بارداری و 
زایمان، نیاز به شستشو و استحمام، نیاز به یادگیری سواد و ادامه تحصیالت رنج مي برند؛ از این  رو 
عدم وجود رسیدگی ها و آگاهی های الزم به این زنان موجب تغییر نکـردن برخـي از فرهنگ ها و 

آداب و رسوم سخت بر آنها مي شود.

نحوۀ آرایش و پوشاک زنان عشایر بختیاری 
     پوشاک، به  عنوان بارزترین نماد فرهنگی و مهم ترین مظهر انتقال نشانه های فرهنگی در میان 
جوامع انسانی است. لباس انسان، نخست تابع فرهنگ جامعۀ او و سپس تابع سلیقۀ خود او است. 
پوشاک در هر منطقه زمینۀ بسیار مناسبی جهت تعامل فرهنگی به حساب می آید. می توان در 
شکل گیری و ترکیب پوشاک محلی هر قومی عواملی چون مذهب، شرایط طبیعی، نوع معیشت، 
فعالیت های جنبی، تولید و منزلت اجتماعی را دخیل دانست. همان  گونه که تنوع پوشاک مناطق 
گوناگون به منزلۀ عالمت و نشانۀ خاص برای معرفی اقوام مختلف است؛ جنس، رنگ و شکل 
لباس و زیورآالت و ضمایم آن هم به پوشندة لباس منزلت اجتماعی ویژه ای می  بخشد )الهی، 

.)3۱ :۱3۹۱
       نحوة آرایش و پوشش زنان بختیاری یکی از جنبه های زیبایـی آثار نقاشـی معاصـر را 
فراهم آورده است؛ نقش زیورآالت زنان بختیاری در گذشته و حال، به جز جنبـه های نمایـش و 
زیبایی، دالیل اقتصادی و مالی، در پس انداز و پشتوانۀ اقتصادی خانواده نیز داشته است. امروزه 
نیز  در پوشاک زنان بختیاری، بخصوص در قشر نسبتا مرفه؛ به ظرافت ها، زیبایی ها و تزیینات 
توجه زیادی می شود و پارچه های زری و ابریشمی و مخمل های رنگی و یراق های پهن، سکه های 
قدیمی و دامن های پرچین و دیگر نقش آفرینی  ها، که از یک دنیا ذوق و سلیقه و مهارت زنان 
بختیاری خبر می دهد، قابل دیدن است. تهیۀ این نوع از پوشاک توسط زنان قوم بختیاری، در 
مجموع پوشاک آنهارا به صورت مجموعه ای هماهنگ درآورده است و وقار خاصی به زنان بختیاری 
بخشیده است؛ ضمن اینکه هر قطعه ای از پوشاک ممکن است بیانگر قشر و طبقه و رفاه و تحول 

خاصی باشد)هما، ۱387: ۱3(.
       زنان در این قوم، دلبستگی بسیاری به زیبایـی و دوخـت و جنس و رنـگ تن پوش 
خود دارند. زن بختیاری با آنکه در طول روز مسئولیت های بسیار و سنگین دارد اما به نوعـی 
از پـوشش زیبا و حجیم خود دست بر  نمی  دارد. این پارچه ها معموالً از بازار خریداری می شود؛ 
اما اغلب توسط خود زنان برش داده و دوخته می شوند. نوع رنگ لباس به کار رفته در لباس 
زنان گاه بیانگر این موضوع است که زنی تازه ازدواج کرده است؛ یادر حال ازدواج کردن است. 
رنگ لباس زنان بختیاری الهام گرفته از طبیعت است؛ زنان و دختران جوان در رخت های خود 
از رنگ های روشن استفاده می کنند و رنگ لباس خانم های مسن به دلیل احترام به سن و سال 
آن ها تیره است. زنان بختیاری معموال لباس های رنگارنگ می پوشند؛ زنان شاخۀ هفت  لنگ ایل 
بختیاری، به علت پایبندی به سنن ایل که احترام گزاردن به مردگان است، اغلب سیاه پوش 
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هستند. زنان هفت  لنگ موقعی که بستگان خود را از دست می دهند، تا پایان سالگرد لباس سیاه 
را ازتن خارج نمی کنند. اگر سالگرد پایان نیافته باشد و فرد دیگری فوت کند، ناگزیر لباس سیاه 
خود را همچنان بر تن نگه می دارند. در شاخۀ چهارلنگ ایل این رسم رایج نیست و زنان را اغلب با 
لباس های رنگارنگ می توان دید. پارچه های مورد استفاده برای تهیه لباس زنانه بستگی به منزلت 
اجتماعی زنان دارد، در عصر حاضر نسبت به دوران گذشته لباس های گران  قیمت کمتر مشاهده 
شده است. برخی اختالفات کوچک که در پوشاک زنانۀ این قوم می توان مشاهده کرد، بیشتر به 
سلیقۀ شخصی هر زن )بخصوص آنچه مربوط به رنگ و یا نقش های تزئینی پارچه است( و نیز 
به موقعیت های خاص باز می گردد. )عروسی، سوگواری ویا کار مخصوصی که باید انجام گیرد(. 
به طورکلی، اقالم و جزئیات اساسی لباس زنان بختیاری عبارتنداز: لچک، می نا، پیراهن »جومه«، 
شلوار قِری»شوالر قری«، دستمال»َشده«، کت »یل«، چادری، شلوار»پاکش«، جلیقه »جلیزقه« 
و… در رابطه با پیرایش زنان در این قوم نیز باید گفت، اکثر زنان بختیاری آرایش و پیرایش 
نمی  کنند و همیشه چهره ایی ساده دارند و فقط در برخی مواقع، آنهم در مجالس عروسی و شادی 

به آرایش ظاهر خود می رسند. 

زن و کار در عشایر بختیاری
      »خانه داری« در عرف عام، در مقابل »اشتغال« به کار برده می شود. از آنجا که به اشتباه 
واژة اشتغال به معنای خروج از خانه و پرداختن به کاری معّین در وقتی مشخص و با حقوق و 
مزایای تعیین شده است؛ اما زن خانه دار هم درجوامع شهری و عشایری بیکار نیست؛ بلکه کارهای 
متعدد و گاه نقش های متعارضی دارد. پذیرش و انجام کارهای خانگی به منزلۀ پایین بودن منزلت 
آن در خانواده و اجتماع نیست. متأسفانه کار زنان خانه دار در کشورمان همانند بسیاری از کشورها 
ارزش گذاری نشده است در حالی که مجموع ساعات کار روزانه زنان از کل ساعات کار روزانه مردان 
طوالنی تر است. امروزه در بیشتر کشورها، زنان خانه دار فّعال به شمار می آیند؛ اما متأسفانه نوع 

فعالیت، میزان انرژی و ارزش اقتصادی کار زنان ایرانی روشن نیست )ندری ابیانه ،۱384: ۱3(.
در جوامع سنتی تر همچون عشایر، رواج همدلی زنان و مردان گاه سخت تلقی می شود؛ چرا 
که وجود آداب و رسوم و تعصبات خاص قومی و سلطۀ مرد  ساالری بیشتر نمود یافته است. در 
این میان، زن در عشایر بختیاری به  عنوان یک زن خانه دار، پا به پای مردان در عرصۀ معیشت 
و زندگی و تربیت فرزندان، تولید و درآمد سهمی مساوی داشته و در مواردی نیز سخت  کوش  تر 
و پرکارتر، چرخۀ زندگی را به حرکت در می آورد. در جوامع سنتی، علیرغم اینکه عمدة کارهای 
سنگین خانه و خانه داری و تربیت و نگهداری فرزندان و... بر عهده زنان است )اگر نه سنگین تر از 
کار مردان، سبکتر از آن هم نیست(؛ اما جایی برای نشان  دادن این همه زحمت و تالش نیست؛ 
چیزی که وظیفۀ زن دانسته شده و هیچ سپاسی برای آن نیست. این امر در جوامع کوچندة 
جامعه مان، خود را به نحوی برجسته تر می نمایاند. زن بختیاری با توجه به قدرت و توان، وظیفۀ 
سنگین تري از مردان بر دوش دارد. زنان خانه داری که همۀ هّم و غم خویش را مصروف خانواده 
داشته اند؛ اما خود از رشد و بروز استعدادهای ذاتی شان و جامعه از پتانسیل وجودی ایشان محروم 
مانده اند، و در طول عمرخویش سختي ها و مشقات زندگي را تحمل مي کنند. به گونه ای که 
مشاهده میشود زنان بختیاری با سختي هاي زندگي خود خوگرفته اند این حقیقت را چه از نظر 
زنان و همجنسان و چه از نظر مردان آگاه و روشن بین معاصر نمی توان کتمان کرد. کار زنان در 
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جامعۀ عشایری بختیاری به دو قسمت عمدة تولیدی و غیر تولیدی تقسیم می شود؛ ولیکن این 
دو قسمت گاهی چنان در یکدیگر در می آمیزد که جدا کردن این فعالیت ها از همدیگر مشکل به 
نظر می رسد. کارهای تولیدی که بیشتر در بخش کشاورزی متجلی می شود، عمده ترین قسمت 
آن  را فعالیت دامداری و خدمات مربوط به دام تشکیل می دهد. تولید مواد اولیه بافندگی برای بافت 
سیاه   چادر و صنایع بافندگی برای فروش، بافت تن پوش مردانه، )باال پوشی بنام چوقا( که دستباف 
زنان بختیــاری در عشایــر است. از اینـرو فعالیــت در رشتۀ صنایع دستي کاري است صددرصد 
زنانه که تمام مراحل آن توسط زنان و دختران انجام مي گیرد و مردان در تولید آنها هیچ نقشي 
ندارند. کارهای غیر تولیدی، شامل فعالیت هایی است که منظور از تولید آن، ارائه محصول برای 
فروش نیست؛ این کارها عمدتاً جزء وظایف خانه داری و روزانه زنان به شمار می رود که خود شامل 
این فعالیت ها است: هیزم شکنی و جمع آوری حمل مواد سوختی،هرس کردن گیاهان، حمل آب 
از سرچشمه تا محل مصرف، شیر دوشیدن گوسفنـدان و بـزها، نگهـداری و مراقبت از کودکان و 
فرزندان خانوار، سایر امور خانه داری از جمله پخت و پزنان و خوراک و شست وشو قرار دادن این 
حجم فعالیت در کنار کارهایی که باید تا پاسی از شب به انجام برسد شگفتی انسان را برمی انگیزد 
و برای زنان فرمانبردار ایل، تنها راه نشان دادن این سختی ها و بدین سان خارج کردن غم دل 
از زندگی سخت و گاهی نامرادی های روزگار، زمزمه هایی است که هنگام مشک زدن، خوابانیدن 
کودک و... بر زبان جاری می سازند؛ ترانه هایي که شاید در نگاه اول بی اهمیت به نظر  آیند؛ اما با 
تعمیق در آنها نه تنها با حجمی انبوه از داده های آن فرهنگ آشنا می شویم، بلکه نارسایی ها و 
دشواری های زندگی این قشر جامعه ایلی را از خاللش درمی یابیم. هر فردی می تواند نظاره  گر رنج 

تالش زنان سالخورده و دختران جوان در این قوم باشد. 
    طی شواهد و قرائن میـدانی وبررسـی های نظـری در حیطــه فرهنگ موجـود در طوایـف، 
ایـل و اقــوام کوچـرو بختیاری توسط نگارنده می توان دو عامـل اساسـی را در ریشه یابـی نوع 
سبک زندگی حاکم بر زنان این 
این  از  یکی  کرد:  معرفی  قوم 
دالیل نوع تفکرسنتی و حاکـم بر 
مـردان ایـل است که به صـورت 
نسل به نـسـل در ذهــن افــراد 
و مردمـان به عنـوان آمـوزه ها و 
باورهـای کهنـه رخنه کرده است  
و دیگـری نیــز شرایــط زیـست 
محیطی نظام خانواده بوده است 
به طـوری که چــون در گذشتـه 
و ادوار پیشین مـردان این قوم به 
جنگاوری و شـکار در نیمــی از 
روز می پرداختنـد طبیعی به نظر 
میرسد تا کلیه امـور خانه بر دوش 
زنان قرار گرفتـه و نسـل به نسـل 
نیز این وظایف ادامه یابد. هرچند 

تصویر شماره ۱- تصاویری از زنان بختیاری و فعالیت مستمر روزانۀ آنها در عشایر بختیاری خوزستان - ایذه  
منبع: )پژوهنده: ۱3۹۶(
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برخــی از فعالیـت های شـکاری مردان و فعالیت های روزمره زنان به صـورت گروهی انجام 
می گردد اما با این وجود واقعیت امر حاکی از فعالیت های بیشتر زنان و حجم انبوه کارهای سنگین 

بر آنها اشاره دارد.    

بازنمایي زن در نقاشي  
از دیدگاه افالطون، آنچه که نقاشان سعي در انجـام آن را دارند، بازتولیـد و نمود چیزها به 
منظور کپي کردن آن ها است که نه فقط انسان ها، بلکه اشیاء و رخدادها را نیز شامل مي شود. 

)الکست، ۱3۹۰: ۱۱7(. 
در واقع، برای دید کامل  تر در این مقاله، به توضیح جامع  تری در این مقوله نیاز است که از 
دیدگاه انحصاري افالطون فراتر رود. نقاشی محصولي بازنما شده دارد؛ بازنمایي در اصل، به تصویر 
کشیدن ذهنیت نیت مند )قصد( هنرمنـد اسـت که او، با استفاده از تکنیک، رنگ و فرم و پیوند 
آن ها با حواس، سعي دارد تجربه بصـري خود را دوباره  سازي کند یا تجربه بصري جدیدي را خلق 
کند. بررسی تصویر زنان در ادوار مختلف، فراز و فرودها زیادی را به نمایش می گذارد و به نظر 
می رسد در هر دوره، بنا به وضعیت اجتماع و میزان نیاز به حضور زنان در عرصه های مختلف، 
بازنمایی های متفاوتی از آنان صورت گرفته باشد؛ اما وضعیتی که تقریبا در تمامی دوران معاصر 
تکرار شده است. حضور زن در نقش های کلیشه ای است. کلیشه هایی که در طول زمان تولید و 

باز تولید شده اند و به صورت امری واقعی و حتمی در آمده اند. 
در تعریف کلیشه ها باید گفت امـوری هستند که اغلب مرز میـان جنـس، به معنــای 
تفاوت های فیزیکی را با جنسیت به معنای نظامی از ارزشها، هویت ها و فعالیت هایی که از نظر 

اجتماعی برای افراد معین شده است، را از بین می  برند. )وود،۱383: 22 (. 
کلیشه ها چه مثبت و چه منفی می توانند خطرناک باشند؛ زیرا باورها، اندیشه ها و قالب های 
ساخته و پرداخته ذهنی هستند که به ادراکات شخص از محیط پیرامون خود، رنگ و هیئت خاصی 
می بخشند و به صورت میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند )ستوده، ۱38۰: 
۶3(. بنابر این زدودن آنها از هنرکاری بسیار دشوار است. این نکته دارای اهمیت است که کلیشه ها 
از طریق فرایند جامعه پذیری آموخته و باز تولید می شوند؛ جامعه انتظارات و استانداردهای متفاوتی 
برای دختران و زنان دارد. تایلور۹ این انتظار را، که در بدو تولد کودک شرـوع می شود، اصطالحاً 
»کد های جنسیتی«۱۰ می نامد به طور مثال وی در رابطه با نگاه جنسیتی به زنان می گوید: » در 
واقع، ایدئولوژی جنسیتی است که مونث  بودن به »زنانه بودن« را در یک فرهنگ تعیین می  کند. 
نگاه جنسی به زن و توجه به زیبایی های ظاهری او یکی از این کلیشه ها است که در کارهای هنری 
برای جذب مخاطبان از آن بهـره فراوانی می شود. گاهی زن به یک کاالی کامال تجاری تبدیل و 
مانند یک سکه در البه  الی مناسبات سرمایـه داری دست به دست می شود. هویت زن در این در 
این ماجرا در حد جلب کننده مشتری، از طریق زیبایـی جسمانی و صوری و تحریک امیال جنسی 
مخاطب، کاهش یافته است؛ اما در این موارد هویت زن مورد توجه نیست؛ بلکه جاذبۀ جنسی 

.)Taylor،3۱۱-3۰۰ :2۰۰3( »اوست که مرکز توجه می باشد
در میان این تعاریـف، و در بازگشت به عنوان پژوهش، براساس نظریۀ بازتـاب استـوارت هال که 
در پیش نیز بـه آن اشـاره شد؛ نمی تـوان کتمــان کرد که تاریخچــه، جایگاه، ساختار و خصوصیات 
برخی از آثار نقاشان معاصر و تحلیـل اثر زن در تابلـوهای نقاشـی آنان به فضای بنیادی که او 

بازنمایی هویت زنان عشایر بختیاری در نقاشی های معاصر ایران



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره چهارم، شماره هفتم- سال94
34

متشکل از آن است، اشاره ندارد. طبیعی است که بگوییم رویکرد هنرمندان دردوره های تاریخی 
مختلف )در پیش تقسیم بندی شد ( به نمایاندن زن در آثارشان، فرایندی متغییر و تحول پذیر 
داشته و خواهد داشت؛ بویژه اینکه زن به واسطۀ ماهیتش، در هر دوره ای وجه ممتازی از عقاید و 
سلیقه ها بوده و به همان نسبت هم نگاه به او تغییر یافته است. همان  گونه که ذکر شد تاکید نکردن 
و نپرداختن هنرمندان معاصر،         بر چگونگی اندام و اعضای پیکره، چهرة زن، وضوح و زیبایی و ظرافت 
تصویری از زن؛ خود ادعایی است بر نمایش ندادن جنسیتی زن و نزول مرتبه و شخصیت زن به 
عنوان کاالیی برای عرضه و فروش؛ چرا که در آثار جنسیتی غالبا زنان با گیسوان بلند، اندامی ظریف، 
لباس زنانه و تا کید بر اندام جنسی نمایش داده می شوند. در این میان، یکی دیگر از کلیشه های 
جا افتاده و حاکم در جامعه کوچکتر یعنی خانواده، تبعیض آشکار بین نقش زنان و مردان است که 
منجر به مرد  ساالری در جوامع می شود. جالب توجه آن است که در دنیای به تکامل رسیدة امروزی 
نیز تبعیض آشکار بین زنان و مردان همچنان باقی و پابرجاست است. در این میان تاریخ جامعۀ ما 
نشانگر آن ست که نظام مرد ساالری نظام مسلط در جامعۀ ما بوده و هست که البته پژوهشگران 
جامعه شناس و روانشناس متعددی دالیل روشنی بر حضور این نوع از نگرش مطرح ساخته اند. 
بنابراین در تمام جوامع کلیشه های جنسیتی وجود داشته است و این کلیشه ها خود در برخی مواقع 
منجر به برخی قانون  گذاری ها در این رابطه شده است؛ هرچند در هر جامعه تفاوت هایی در صفات 
زنان و مردان مشاهده می  شود؛ اما به طور کلی تفاوت میان دو جنس همواره بر اساس برتری مردان 
نسبت به زنان شکل گرفته است. این برتری و تداوم حیات اجتماعی ویژه به میـزان قابل توجهی 
همواره در اختیار مـردان قرار داشته و دارد. بنابراین طبیعی به نظر می  رسد که هنرمند نقاش مرد نیز 
از این ویژگی تا حدودی بر خوردار   باشد. لذا باتوجه به بررسی بازنمایی زنان بختیاری در نقاشی های 
به عمل آمده تابع کلیتی از این مبحث خواهیم بود که کار مستمر زنان و فعالیت های آنان در طول 
روز موضوع جالب-توجه  تری را در مقایسه با زنان شهری در جامعه بازگو می  کند. به طوری  که فعالیت 
مستمر زنان بختیاری،حاکی از فداکاری ها، فرمانبرداری ها و توانایی هـای خـاص جسمانـی او در 
اسـب سواری، تیـراندازی و... به عنوان زن )مردنمایانه( محسوب می شود که دارای ارزش و جایگاه 
ویژه در نزد مردان است، هر چند به نظر می  رسد بازنمایی عواطف و احساسات زنانه در برخی از جنبه 
ها در آثار نقاشان و هنرمندان - مرد بختیاری نمایان گشته است؛ لیکن در مقایسه با آثار نقاش زن 

و ترسیم دنیای زنانه فاصله بسیار طوالنی را شامل می شود. 

بازنمایي زن در نقاشي معاصر ایران  
حضور زن در آثار هنری طی دوره های گوناگون تاریخ هنر ایران، همچون سایر عناصر، تابع 
این قاعدة کلی است: با تعریف نظریه بازنمایی بازتاب استوارت هال می  توان اینگونه شرح داد که 
بازنمایی و به تصویر کشیدن هر یک از عناصر طبیعی، انسانی و تخیلی در این گونه آثار، منطبق 
بر نگرش و استنباط جامعـه و هنرمنـدان به این عنتاصـر است. از اینرو عناصر تصویری را که 
در نگارگری و تصویرگری استفاده می شوند، به طور کلی، می توان به لحاظ مفهوم و محتوا، به دو 
بخش تقسیم کرد: بخشی از این عناصر صرفا جنبۀ تزیینی و یا بصری دارند و مؤید هیچ گونه 
مفهوم یا اندیشه ای نیستند. این ویژگی پیش از هر چیـز، ناشـی از آن است که این گروه از عناصر 
عاری از مفاهیم حقیقی یا قراردادی بوده و صرفا محتوایی مادی دارند. بخش دیگری از عناصر 
و نقش هایی که در هنرهای تجسمی کاربرد دارند، دارای ماهیتی فراتر از خویش  اند و در واقع یا 
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به طور طبیعی، دارای مفهوم اند و جایگاه و زمینه ای برای نگرش ها و قضاوت های انسان و تعابیر 
اویند و یا کاربردی نمادین داشته و بر مفاهیمی قراردادی داللت دارند. تحول و تطور عناصر گروه 
نخست را صرفا به خاطر سبک شناسی و قرارگیری در مکاتب تصویرگری متفاوت، می توان ارزیابی 
نمود؛ اما بخش دوم از عناصر یاد شده تابع اندیشه و باورهای انسانی اند و منشأ دگرگونی و تطور 
آن ها را باید در تحول اندیشه و اعتقادات جامعه جست و جو کرد. نگارة زن در آثار تصویرگری و 
نقاشی نیز از این نوع است و به عنوان یک عنصر تصویری، دارای مفهوم و محتوای جوهری است. 
در این میان می توان نوع نگاه، نوع عملکرد و تاثیرات اجتماع را بر زنان مشاهده و بررسی کرد 

)زنگی،۱3۹۰: 3۶-35(.
     برای ردیابی و رسیدن به مقولـۀ نقش و تصویـر بازنمـایـی شده از زنان در هنر نقاشی، 
جستجوی عوامل موثر بر این امر قابل اهمیت و نیازی است اساسی؛ چرا که نقاش معاصر چه زن 
و چه مرد، هنرمندی است که در این جامعه و دراین کشور سکونت دارد و خواه و ناخواه، خانواده، 
نوع پـرورش، نوع تفکرات جامعـه، آیین ها، رسـوم و آداب اجتماعی، نوع پوشـاک در جامعه، نوع 
فرهنگ حاکم، سیاست مطرح، قوانین مصوب دولتی و کشوری، و بسیار عوامل دیگر می تواند در 
ارائه و نمایش یک اثر هنری، چه در عنصر فرم و چه در عنصر محتوا دخیـل باشد. از اینرو اگر 
بخواهیم از منظر تصویری به بررسی و تحلیل آثار نقاشی بپردازیم به ناچار می باید به تحوالت نظام 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... در هر دوره از تاریخ ایران واقف باشیم.
      دوره های هنری معاصر در ایران را از منظر تاریخی می توان به سه دورة عمده تقسیم بندی 
کرد. الف. اواخر دوره صفوی و دوره قاجار ب. دهه های پایانـی حکومـت پهلـوی ج. دورة پس از 
انقالب )تجویدی، ۱375: 5(. هر دوره تاثیراتی محسوس و نامحسوس بر دوره پس از خود داشته 
است. از منظری دیگر، نگاه هنرمند و دلیل او در بازنمایی زن در آثار نگارگری در قرن اخیر، در 

قالب چند دسته و گروه از آثار قابل تقسیم بندی است: 
   الف. آثار مستقل از موضوع: اگر چه نگارگری ایرانی تا یکی دو قـرن اخیر، به دلیل در 
خدمت کتابت بودن و به تصویر کشیـدن موضوعات کتب، عمدتاً حول مضامین و روایات این کتب 
است؛ اما مواردی نیز موجود دارند که صحنه ها و موضوعات روزمـره را صرف نظر از روایتی خاص به 
تصویر کشیده انـد. در این گونه آثار، زنان معموال در حاشیـه اند و به فراخور فرهنگ ایرانی، حجاب 
و حریم زنان و ترسیـم آن هـا در پشت پنجـره ها یا تپه ها و پرده ها، به مخاطب القاء شده و معموال 
زنان در نقش های دورتر و در تعداد کمتر ترسیم شده اند و بخشی از انـدام آن ها در پشت دیوار یا 

عناصر مشابه پنهان است.
ب. آثار تابع داستان ها و موضوعات خاص: در این آثار و بویژه در بخشی که موضوع زن 
بخش اجتناب  ناپذیر داستان است، نمایش زن شکلی صریح تر دارد و توجه بیشتری به او شده 
است. موضوع این آثار از قصص قـرآنــی گرفته تا داستـان ها و حکایات رایج در میان مردم؛ عمدتا 
موضوعات عاشقانه است و قابلیت یا ظرفیتی جز عشق ورزیدن یا در مقام معشوق بودن برای 
زن تصور نشده و زن بجز روابط عاطفی و عاشقانه، جایگاه و نقش دیگری ندارد. تحلیل چنین 

پدیده ای در آثار تصویری، موقعیت رسمی زن را در فرهنگ ایرانی بر ما روشن می سازد.
پ. آثار بزمی: جایـگاه اصلی این گروه از آثار، به طور عمده مورد سفارش دربار و شاه  زادگان 
بوده است. عمده موضوعات این گروه از آثار، مجـالس طـرب و عیـش و نوش در اشکال گوناگون 
است و بویژه در دوره های متأخر همچون قاجار، بخش عظیمی از آثار نقـاشـی تصویـر کردن زنان 
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و دختران مزین به سلیقه های زیبا شناسانۀ ناشی از ادبیات رایج اختصاص یافته است. بسیاری از 
این آثار نمایشگر مجالس رقص و بزم زنان درباری اند که خود نمایانگر ماهیت و جایگاه این طبقه 
اجتماعی است. تصویر زنان در این گونه آثار در دوره های قبل، معموالً دارای پوشش قابل  قبولی 
است؛ اما از دوران قاجار به بعد، ضمن به تصویر کشیدن پرده های بزرگ نقاشی، »حجاب« به 
عنوان یک سنت مذهبی و فرهنگی کم رنگ می شود. از همین زمان، شکل جدیدی از نقاشی که 
جنبۀ واقع گرایانه داشت نیز شکل گرفت که در میان آثار آن، می توان نمونه هایی از حضور زن 

در موضوعات جدید و بعضاً دارای مفاهیم اجتماعی را جست و جو کرد. 
ت. موضوعات عاشقانه: این بخش از آثار نیز، که بخش قابل توجهی از موضوعات را به 
خود اختصاص می دهند، تقریبا در تمام دوره ها به چشم می خورند. برخی از این گونه پرده ها، 
تصویر  سازی داستان های عاشقانه  اند و برخی دیگر فقط عاشق و معشوق را بدون روایت داستانی 

یا توجه به موضوع خاصی به تصویر کشیده اند )زنگی،۱3۹۰: 33-34 (.
ث. طراحی نگاره های تک شخصی: این نوع آثار معموالً دارای موضوعاتی خنثی بوده و 
تنها به تصویـر کردن یک شخصیـت مشهــور یا معمولی پرداختـه اند. در این گونه از پرده های 
نگارگری، معموالً وجه تمایز زیادی میان زنان و مردان نیست و تقریبا در حاالت و موقعیت های 
مشابه ترسیم شده اند. حتی در دوره های جدیدتر همچون قاجار و اواخر صفویه که پیش تر به 
آن ها اشاره شد تابلوهای تک شخصی زن و مرد در بسیاری موارد از ارزش های زیبایی شناسانۀ 
مشابهی پیروی می کنند؛ برای مثال، کمر باریک یا ابروان پیوسته، هم در مورد زنان و هم در مورد 
مردان به کار برده شده اند. جنبه های جنسیتی و پرداختن به آنها در این گونه طراحی ها و نگاره ها 

چندان مورد توجه نیستند )همان؛ 34 (. 
ج. آثار انقالبی و مقاومتی: بی تردید بزرگترین تغییر در نگرش جایگاه و هویت زنان ایران 

در دورة معاصر، اتفاقات و تفکرات حاکم بر پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران است.
»نقاشـی های پس از انقالب، زن پابه پای مـرد به اجتماع وارد می شود، با این قید که در 
حریمی از باورهای مذهبـی قرار دارد. تصویر روشن این حضـور و قیــاس آن با دوره های پیش 
را می توان در نقاشی های پس از انقالب به روشنـی شاهد بود. درآثار نقاشی مربوط به این جریان 
هنری، زنان ضمن به تصویر کشیده شدن در تابلوهای عریض و طویل و نقاشی های دیواری، که 
شکل فراگیر و اجتماعی تر نقاشی محسوب می شوند، هیچ وجه عوام  پسندانه یا ابتذال  گرایانه  ای که 
حکایت از تقدم نقش جنسیتی بر نقش انسانی آن ها داشته باشد، ندارند تصاویر زنان در این آثار، 
در نهایت وقار و حجاب است و جریان نقاشی انقالب اسالمی ایران از این لحاظ، در برابر سبک ها 
و روش های هنر نوین غرب، که از زیبایی های ذاتی زن بدون تعهد اخالقی، استفادة ناسالم و 
جنسیتی می نمایند، قد علم می کند و می توان آن را »مانیفستی۱۱ اعتقادی و ایدئولوژیک« در برابر 
سایر جریان های موجود در جهان هنر قلمداد نمود. در آثار نقاشـی پس از انقـالب، زن به یکباره 
از جلوه و جایگاه همیشگی خود فراتـر رفته و بخشـی از موضوعات انقالبـی و افکار و اندیشه های 
تحولگرای انقالب را روایت می کند. برای اولین بار در تاریخ نقاشی، زن در این آثار، اسلحه به دست 
می گیرد و یا با مشت گره کرده، فریاد ظلم ستیزی سر می دهد. پوشش زن دگرگون شده و در 

آثار نقاشی، او با چادر به تصویر درمی آید« )همان؛ 35(.
شخصیتی نو مبتنی بر افکار انقالبی زاده می شود و زن استحاله شدة نگارگری های ایرانی به 
موجودی آزاد، فعال و حایز حقوق و مسئولیت های اجتماعی وانقالبی مبدل می شود. زنان در این 
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آثار، در تمام جریان انقالب مشارکت دارند: از قیام بر ضد ظلم گرفته تا دفاع در برابر حملۀ ظالم؛ 
حتی پس از سپری شدن سال های اولیۀ انقـالب و پایان جنـگ، حضـور زن در این قبیل آثار، با 
لحاظ جایگاه و نقش ممتاز او همراه است. هر چند الزم به یاد آوری است که جریان هنر در دورة 
پس از انقالب نیز دارای گرایش ها و جریان های متفاوت و گاهی متضاد است که بالطبع نگاه های 

متفاوتی را به هویت زن ایجاب می کند )اسکندری، ۱387: ۱۰(.
یکی از این رویکردها، توجه ویژه به هویت و فرهنگ ملی، و هنر سنتی و قومی؛ از شعارهای 

درخور توجه در زمینۀ فرهنگ و هنر در طی سال های اخیر در ایران بوده است.
توجه نقاشان جوان به استفاده از هنرهای سنتی ایران جلب و گاه حتی به صورت مد ظهور 
کرده است. دراین میان، برخی از نقاشان، مستقیماً و تا حدودی شتابزده به بازسازی فضاهای 
نقاشی سنتی و عامیانۀ ایرانی پرداختند. عده ای نیز با استفاده از عناصر موجود در نقاشی قدیم 
ایرانی و هنرهای سنتی، به منظور هویت بخشی تازه به آنها، آثاری بوجود آورده اند. برخی نیزتالش 
داشته با رجوع به مبانی هنرهای سنتی، خود را با گذشتۀ این سرزمین پیوند دهند. به اعتقاد این 
قسم از هنرمندان،نقاشی سنتی ایرانی حاصل جهان بینی خاص ایرانی است و با این جهان بینی، 

هنرمند مقید به نمایاندن دنیای عینی و طبیعی نیست )زنگی، ۱3۹۰: 35(.
در سال های اخیر، به دلیل شرایط خاص سیاسي، فرهنگي و اجتماعي؛ گرایش ها و رویه هاي 
هنري بسیاري در کشورمان در حال شکل گیري و توسعه است. چنین جریاناتي که با نام هنر 

جدید شناخته شده اند اغلب توسط نسل جوان دنبال مي شوند. 
اگر چه هنر جدید ایران ریشه در بسیاري از جریانات هنري جهان که در چند دهۀ اخیر به 
ظهور رسیده اند دارد؛ اما این هنر ویژگي هاي بومي را در خود حفظ کرده است. هنر جدید ایران 
غالبا شاعرانه، تمثیلي و نمادگراست؛ در هنر جدید ایران فرهنگ ملي- مذهبي، آداب و سنن و 
چالش متقابل سنت و مدرنیته و تفاهم این دو، و مسائل بي مرز جهان امروز را مي توان بخوبي 
شاهد بود؛ از این رو در ایران، هنر جدید بیشتر در صدد است پیام را به مخاطب انتقال دهد. نقاشی 
معاصر در ایران، معموال مسائل فرهنگ هاي بومي و سنتي را همانند آینه اي به نمایش مي  گذارد 
)گودرزی، ۱377: 3۱(. از ایـن  رو بسیـاري از هنرمنـدان نیـز در چنـد سال گذشته به مضامین 
فرهنگي و سنتي ایراني پرداخته اند. بسیاری با بهره گیری از نوع موتیف ها و نقش  مایه  های معماری 
مناطق بومی کهن، به نمایش نوع زندگی و آداب و رسوم و بخشی از فرهنگ حاکم و جریانات 

سیاسی و تاریخی؛ هرچیزی که یادآور گذشته و تاریخ ایران باشد، پرداخته اند. 
   یکی از مشهورترین هنرمندان نقاش در دورة معاصر ایران پرویز کالنتری است؛ وی طی 
دوره ای از زندگی خود در دهۀ ۶۰ به نقاشی از زنان کوچ نشین در ایران پرداخته است. از این  رو 

جرقۀ این رویکرد در هنر نقاشی خود را اینگونه بیان می دارد: 
»این ایده از زمانی آغاز شد که موزة مردم  شناسی تهران، از من خواست تا نقوش گبه ها و 
دست بافته های عشایر را نقاشی کنم. این اتفاق سبب آشنایی و عالقۀ من به نقوش بسیار زیبا و 

نیز زندگی و فرهنگ کوچندگان شد« )سمیع آذر،۱3۹2: 3۱(.
   از این رو، اولین ارائه این مجموعۀ جدید در انتشارات کتاب سرا و در سال ۱3۶۶ اتفاق افتاد. 

پرویز کالنتری این دوره هنری را »همراه عشایر« نامیده است. 
 در حقیقت همین چادرنشینان اند که با زندگی متحرک و اتفاقات روزمره شان موضوع بسیاری 
از نقاشی های او را تشکیل می دهند. این هنرمند بیان می دارد: »من نقاش مناظر خاک  آلود 

تصویر شماره5-4-3-2، 
عنوان آثار:کوچ نشینان عشایر 

نقاش: پرویزکالنتری 
سال خلق اثر: ۱3۶۶، تکنیک :اکریلیک. 

منبع: کالنتری
 .2۹-28-23-22: ۱385 
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مملکتم هستم.« )همان؛32(. 
به همین دلیل است که او در بیشتر کارهایش فضاها و نمادهای روستایی و بومی را تصویر 
می کند. او از جمله هنرمندان بنام مکتب سقاخانه بوده است؛ از این رو انتخاب تکنیک و موضوعاتی 
که ارتباط مستقیم با فرهنگ بومی ایران داشته باشند، برایش نوعی دغدغۀ خاطر محسوب میشود. 
شیوه زندگی چادرنشینان ایرانی و عشایر بختیاری و قشقایی، که هنوز هم از همان الگوی پیشین 
پیروی می کند، برای پرویز کالنتری، بسیار مأنوس و شناخته شده است. آثار وی نمایان گر فعالیت ها 
و آهنگ زندگی چادرنشینان جنوب و شمال ایران است. حرکت چهارپایان، با تمامی سختی و 
آشفتگی آن، همراه با شادمانی فعالیت های کوچ نشینان، با تصاویری از کاروان ها که به دشواری 
از تپه های خشک و بایر باال می روند، نمایش داده شده است.)رجوع شود به تصاویر2 و3 و4 و5 (. 
در نقاشی های دیگر از این هنرمند نیز، آرامش چادرنشینان نقش اصلی را ایفا می کند. در 
این آثار داخل چادرها به نمایش گذاشته شده و زنان در حال رسیدگی به فرزندان شان یا در 
حال دوشیدن شیر دیده می شوند. رنگ ها و خطوط، تصاویر زنده ای از زندگانی چادرنشینان پدید 
می آورند که هنرمند با احساس و عشق خود آن ها را تأویل کرده است. به نظر می  رسد که در کلیۀ 
آثار نقاشی مجموعۀ »عشایر«،این هنرمند تالش داشته است روندی داستانی از چگونگی همسفر 
بودن خود را با این قوم بازگو کند؛ گویی نقاش به صورت مداوم با گروهی از ایل همراه بوده و در 

صدد ثبت لحظات خاص از زندگی عشایر در نواحی مختلف می  گردد. 
در این میان نحوة زندگی زنان و فعالیت های سخت و مشقت  بار آنان در روز، برای یک نقاش 
شهرنشین بسیار جالب توجه بوده است و عالقۀ شخصـی این هنرمنـد آن را به سوی به تصویر 
در  آوردن موقعیت های مختلف به ویژه کوچ عشایرسوق داده است. حضـور زنـان در آثار کالنتـری 
همواره آرام، متین، مطیع و با وقار به تصویر درآمده است. نمایاندن این ویژگی در نقاشی با 
تمایل چهره وجهت نگاه به سوی پایین کامال مشهود است. شاید هنرمند از این طریق در صدد 
آن بوده که حیـا و متانت زنان بختیاری رابه نمایش بگذارد. در کلیه آثار نقاشی این هنرمند از 
عشایر، می  توان زنان عشایری را در حال انجام وظایف و کارهای دشوار روزانه مانند روشن کردن 
آتش،حمل فرزندان بر روی دوش، پخت و پز و تهیه غذای روزانه خانواده، کوچ کردن، ریسندگی 
و تهیه نخ از پشم گوسفندان، خواندن الالیی در باالی گهواره فرزند به خوبی شاهد بود؛ از این  رو 
به نظر می رسد تصویر زنان بیشتر ثبت لحظه ای از زندگی و مشاغل روزانه و همگامی با مردان 
بوده تا نمایاندن ویژگی های شخصیتی و خلقیات رفتاری زنانه. از دیگر سو به نظر می  رسد آمال و 
آرزوها، غم و شادی، امید و ناامیدی یک زن عشایری، در حاالت چهرة یک زن دیده نمی شود. در 

این میان می توان واقع گرایی صرف را در نمایش اعمال روزانه زنان به خوبی شاهد بود . 
یکی دیگراز هنرمنـدان نقـاش معاصـر، جوانی است خوزستانی به نام»امین روشن« که خود 
از دیار بختیاری و زادة مسجد سلیمان است. این هنرمند معاصردر سال ۱3۹2 ه.ش در ایران، 
دست به خلق نقاشی هایی با محوریت زنان بختیاری،کارگران صنعت نفت، استبداد و استخراج، 
استعمارنفت ایران توسط کشور انگلیس زد، که بیشتر این نقاشی ها یادآور دورة پهلوی اول، یعنی 

دورة رضاخان است. 
در نمایشگاه مجموعۀ »برف شادی« که آثار نقاشی وی از این رویداد به تصویر درآمده است، 
»امین روشن« لـذت و شادی مبتنـی بر کشـف این ثـروت افسانــه ای نفت را را با شادی تولید 
شده توسط اسپری های برف شادی مقایسه می کند. مجموعـۀ »برف شـادی« یادآور شرایط 
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غیر  دموکراتیک و غیر  انسانی حاکم در دوره ای خاص است؛ از اینرو وی در صدد است تا مستقیماً 
دربارة مسالۀ اصلی فرهنگ معاصر در آثار خود سخن بگوید )خبرگزاری مهر، ۱3۹2(. 

یکی دیگر از ویژگی های خاص این آثار، نقش هویتی شخصیت های نقاشی اوست؛ در آثار 
این هنرمند معاصر اشاره های حزن  انگیز و حتی خشن دیدگاه وی )که به  دور از استنباط عمومی 

نیست(، تا حدودی تالش داشته پشت ظاهرزیبای نقاشی هایش پنهان شود. 
موضوعیت نقاشی های این هنرمند بیشتر اهدافی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه3۰ 
و 4۰ ش را یادآور می  شود. حضور زنان و مردان در این نقاشی ها تنها به  عنوان نمایش مردمانی 
رنج  دیده و زحمتکش دیده می  شود که سرنوشت آنان در بحبوحۀ زمانی خاص در ایران به تصویر 
درآمده است، نه بر محوریت و موضوعیت نمایش هویت اجتماعی زن و جایگاه آنان درعشایر 

بختیاری )رجوع شود به تصاویر )۶ و 7و 8(. 
در این میان موضوعات و سوژه های مطرح در نقاشی های »امین روشن«، بیشتر موضوعات 
تصویری است که بر حول مادر و فرزند در لباس عشایر، مردان، زنان و کودکان با لباس مندرس و 
کهنه، زنان در حال رقص و شادمانی، لوله های نفتی وکارگرانی که سرگرم باز کردن چاه نفتی اند؛ 
می گردد. در تصویر نقاشی با عنوان )زن بختیاری( از این مجموعه )تصویر شماره8(، تصویری عظیم 
از ژست گرفتن یک زن بختیاری ایستاده و دست   به  کمر را شاهد هستیم؛ در پشت سر این زن سایۀ 
بلند و طویلی مستولی گشته است؛ در زیر این سایۀ عظیم حضور متعدد مردان و کارگران صنعت 
نفت دیده می شود. شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد: حضور این تصویر ایستاده از یک زن بختیاری در 
بوم نقاشی و نمایش سایۀ طویل آن بر مردم، روایتی از اقتدار و شجاعت غیر  قابل   وصف شیر  زنان، 
بختیاری که وجودشان سرشار از دلیری ها، فداکاری ها، صبوری ها و مقاومت های بی اندازه در برابر 
نامالیمات زندگی بوده و هست. چنانکه زنان بختیاری الگوهای زندگی خود را از تاریخ قومی خود 

و وجود شیر  زنانی چون سردار بی بی مریم و بی  بی صاحب  جان می  گیرند.
هر چند قد علم کردن زن در اثر نقاشی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژة زن برای نقاش داشته 
است؛ لیکن حضور مستمرزنان درزندگی عشایری در واقع حاکی از حمایت های بی  دریغ زنان برای 
پایدار ماندن و همبستگی کل ایل و خانواده است؛ لذا زنان بختیاری در تفکر خود فرمانبرداری از 

همسران و مردان و بزرگان ایل و طایفه را جزیی از پایداری مستمر یک ایل می دانند. 
در این میان شاهد نوع نگاه بی کران زنان بختیاری در نقاشی های »امین روشن« هستیم؛ 
گویی در نگاه این زنان، آرزوی به پایان رسیدن رنج و اندوهی فراوان دیده می  شود؛ به نظر می  رسد 
مخاطب با برخورد اولیۀ این اثر، این احساس را بخوبی دریافت خواهد کرد. در این، میان حضور 
و همراهی در نقش زنان و مردان با هم پیوند خورده است که خود احساس آرامش و شادمانی را 
در نهاد زن و مرد کارگر به وجود آورده است؛ اما با این وجود میتوان رنج فرودستانۀ این قوم را 

نیز مشاهده کرد. 
از رویکردی دیگر شاید نقاش خواسته دربارة دغدغه ای با ما سخن بگوید: چه چیزی در این 
لوله های عظیم نفتی و کارشناسان خارجی و کارگران رنج  دیده و زنان آرام حضور دارد که هنرمند 
را تا این حد نگران ساخته است؟ به نظر میرسد که تجربیات شخصی و خانوادگی هنرمند نقاش 
در زندگی، باعث گشته که دست به خلق چنین آثار نقاشی بزند. به وضوح می توان دید هنرمندانه 
را در آثار نقاشی »امین روشن« ردیابی کرد؛ چرا که این هنرمند معاصر با نمایش دادن زنان در 
موقعیت  های مختلف تصویر بخوبی توانسته است حال و موقعیت این قشر از جامعه را در آن برهه 
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از زمان شرح دهد؛ هر چند که به جرأت می  توان گفت که در بیشتر نقاشی های »امین روشن«؛ 
زن، موقعیت زن و هویت زن در مرتبۀ دوم اهمیت موضوع اثر نقاشی قرار می گیرد؛ چرا که بیشتر 
شخصیت های آثار »امین روشن« مذکر دیده می  شوند تا مونث. اما نمی توان هویت حضور زنان را 
کتمان کرد؛ لیکن حضور چشمگیر زنان به عنوان یاوران و حامیان و زنانی فداکار در کنار مـردان، 
در این آثار به خوبی نمایان و قابل توجه است. زنانی که فرزند در آغوش با نگاهی حزن انگیز 
و خیره به دور دست ها چشم  به  راه و منتظر مردان خود هستند گویا منتظر جرقه هایی از امید 

همواره به دوردست مبهوت مانده  اند؛ گویی انتظار حادثه ای را می کشند. 
شاید نگاه زنان بختیاری، به سویـی خـاص تعبیـر دیگری نظیر )افق ها و آینده ایی مبهم و 
گنگ( نیز داشته باشد؛ از اینرو نگاه به افق های دور دست و امید نهفته در چهره های آرام و ساکت 
این زنان، ریشه در آیندگان دارد. در این میـان، زنان بختیاری با پوشش قومی به قالبی جدید و 
شهری در  می  آیند. زنانی خانه دار، و آرام، بدون نمایش دادن انجام کارهای سخت روزانه که منتظر 
نشسته اند تا یاورشان از کار به خانـه بازگردند. از این  رو می  تـوان گفت که نقش زنان بختیاری 
به  عنوان مفهوم و محتوایی عمیق به کار رفته است و به  نظر ریشه در تفکری عمیق دارد. زنانی 
فداکار که فکر و ذهنشان خانواده و مرد شان است به طوری که حتی تصوراتشان آنان را به سمت 

محل کار همسرانشان می  کشاند.
می  توان از رویکردی دیگر حضور مـردان به عنوان فعاالن و کارگران صنعت نفت را در تقابل 
با کلیشه تصویری زنان بختیاری مشغول به کار و فعالیت در آثار نقاشی و گاه عکاسی نیز دانست.

از اینرو هنرمند نقاش، بی توجه به مسائل آیینی قوم خود نبوده و تالش داشته با نمایش رقص 
اصیل بختیاری توسط زنان این قوم )دستمال بازی(، رنگ و بویی قومی به اثر ببخشد. از سویی 
دیگر،حضور و نقش زنان با لباس قومی بختیـاری نه به لحاظ جنسیتی)اروتیک وار( و زیبایی، 
بلکه به عنوان معرفی قومی و تحوالت تاریخـی در این قوم به تصویر در آمده است. از این  رو زنان 
بختیاری در نقاشی  های »امین روشن« خاصیتی اروتیکی ندارند چرا که نقاش به آرایش و رنگ 
و لعاب دادن چهره و نشان دادن پیکر زنانه و نیز جامۀ زنان بختیاری نپرداخته است. حضور زنان 

این قوم بیشتر جنبۀ نمادین داشته و به رویداد های تاریخی در این قوم اشاره می کند. 
»بختیار سامه« و »ثریا ابدالی راد« دوتن از دیگر از نقاشان معاصرخوزستانی هستندکه سالها 
به نقاشی از زنان ودختران بختیاری در عشایر و کوچ  راه ها می پردازند. با دقت در نمایش و حاالت 
انسانی در نقاشی های این هنرمندان به روشنی در خواهیم یافت که در آثار آنها، طراحی نگاره های 
تک  شخصی همواره در قالب پیکرة زنی تنها، ساکن، ایستا و سنگین؛ در حالتی بی حرکت، شاعرانه 

و خیره به دور دست نمایان است.
در آثار نقاشی های »بختیار سامه«بیشتر زنان و دخترانی دیده می  شوند که فعالیت های 
روزانۀ خود را در خلوتی بـدون حضور افـراد ایل انجـام می  دهنـد. عمـده آثار این نقاش مـرد را 
فعالیت های چوپانی زنان در بردارد؛ زنانی به نظر تنها و غمگین،در صحرایـی خشـک و بی آب 
و علف مبهوت وخیره که هر چند جزییات در چهره و جامـگان آنها دیـده نمی  شود؛ اما حضـور 
تک شخصیت زن به عنوان سوژة اصلی، بهره گیری از خطوط شکننده و زاویه  دار، به نوعی منجر 
به حس ناخوشایند در برداشت ذهنی مخاطبان از اثر خواهد شد. مراجعه شود به تصاویر )۹ 

و۱۰و۱۱و ۱2(.
درست است که زنان در این قوم به دلیل حجم بسیار از کارهای روزانه، حتی تنهایی  شان را 

تصویر شماره۶، 
عنوان اثر: نفت و رنج )مجموعه برف شادی( 

نقاش: امین روشن
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با کار پیوند زده  اند؛ اما به نظر می  رسـد روح وسیع  آنهـا همــواره در پی آمـال و آرزوهای خود 
می گـردد. در آثار»ثریا ابدالی راد«، چهره و نوع تن پوش زن گـاه بدون جزئیات و گـاه با جزئیات و 
تزئینات اندک دیده می  شود. به نظر می  رسد هنرمنـد آگاهانه در تـالش برای نمــایـش و جایگاه 
واقعی شخصیت و هویـت زنان عشایـری بوده است، تا کلیت زندگی و مشاغل روزانه؛ چرا که هیچ 
نوع فعالیتی در آثار نمایـان نیـست و محـوریـت اصلی با شخصیـت زن و دنیای زنانه او در عشایر 
بختیاری ارتباط می یابد. از اینرو در نقاشی های این هنرمندان نگاه مخاطب آثاربه کلیت سوژه و 
تفکر به نوع نگاه بر زن بختیاری معطوف می  گـردد. زنی آرام، خسته و سرشار از تجربیات گوناگون 

زندگی. )رجوع شود به تصاویر۱3 و۱4و۱5(.

تصویر شماره ۹، عنوان اثر: زن بختیاری، نقاش: بختیار سامه، 
سال خلق اثر: ۱38۹، تکنیک :اکریلیک. 

تصویر شماره۱۱ عنـوان اثر: کـوچ، نقـاش: بختیــار سـامـه، 
سال خلق اثر: ۱3۹۱، تکنیک: اکریلیک. 

تصویر شماره ۱2، عنوان اثر: مشکدو، نقاش: بختیار سامه، 
سال خلق اثر:۱3۹۱، تکنیک: اکریلیک. 

زنان برای تبدیل ماست به دوغ آن را در»مشکدو« می  کنند 
و مدتی تکان می دهند.

تصاویر شماره ۱5-۱4-۱3 
عنوان اثر: بانوی بختیاری، نقاش: ثریا ابدالی راد، 
سال خلق اثر: ۱3۹5، تکنیک: رنگ و روغن.

تصویر شماره۱۰، عنوان اثر: زن بختیاری، نقاش: بختیار سامه، 
سال خلق اثر: ۱38۹، تکنیک :اکریلیک. 
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نتیجه 
طی بررسی  ها  ی این پژوهش می  توان به این نتیجه رسید که: نقاشی  ها با موضوعیت زنان 
بختیاری، که نگاه عمقی و درونی به مسائل پیرامونی در آنها نمایان است؛ بازتاب اتفاقات فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ساختار قوانین حاکم برخود ایل است. بخش عمدة اطالعات 
این نقاشی ها باز می  گردد به مادران و نیاکان زنان بختیاری این مرزو بوم و وجود آداب و رسوم 
گذشتگان، تمدن و فرهنگ شناخته شدة بختیاری؛ که ناشی از استنتاج ها و استنباط های ما از آثار 
هنری به جای مانده از این دوره هاست. اینگونه به نظر می  رسد که برخی از نقاشان معاصر همواره 
تالش داشته اند تا هویت و شخصیـت زن عشایر بختیـاری را از آن حیـث که به صورت عینی و 
واقع  گرا مشاهده کرده اند، به مثال یک راوی به تصویر در آورند. در اینگونه آثار نقاشی، رویکردی 
واقع  گرا از چگونگی گذر زندگی و فعالیت های روزانه و مشاغل تولیدی و غیر  تولیدی زن در محیط 
خانه، محور محتوای بصری قرار گرفته است و برداشـت عینی از صحنه های متوالی در یک روز، 
به وضوح قابل رویت است. در این قسم از آثار به صـورت جامع نمی  توان بازنمایی های هویتی را 
مورد کنکاش قرار داد. چرا که نگرش تنها از ایـن دریچه، زن را تا مرتبۀ نیروی کار انسانی و صرفاً 
خدمتگزاری به خانواده نزول مـی دهـد. در این آثار، آنچه مسلم است وجود نگرش های غلط در 
رابطه با چگونگی نگاه به زنان، در ذهن و افکار حاکم بر مردان، در جامعه است. این افکار یادآور 
همان کلیشه های تبعیض جنسیتی بر زنان و دختران در جامعه هستند و منجر به ارائه الگوهایی 
اشتباه، نظیر سردرگمی هنرمندان دربازنمایی هویتی زنان در نقاشی می شوند. از دیگر سو، برخی 
آثار نقاشی توانسته اند با تولید محتواهایی هدفمند نوع قابل  قبولی از فرهنگ سازی و تحول نگاه 
به جایگاه انسانی زن را تغییر دهند. در بررسی های انجام گرفته مشاهده می شود که آن دست 
از نقاشانی که به دلیل آشنایی و پیوند تنگانگ با چگونگی نوع فرهنگ و آداب و رسوم بختیاری 

حاکم در ایل به خلق آثار پرداخته اند به شناخت جامع تری از هویت زنان عشایر رسیده اند. 
لذا می  تـوان رد تجربیات شخصی و خـانوادگـی را در هویـت و شناخت زندگی زنان بختیاری 
به روشنی در آثار دریافت کرد. بهره  گیـری از حداکثر ویژگی های بصـری، چون نمایش تک 
شخصیت زن در کل کادر و سادگی و پرهیـز از جزئیـات بیش از انـدازه برای دستیابـی به نوعـی 
از زیبایی دلفریب در تصاویر چهره و البسۀ زنـان، حاکی از جایگاه و شأن زنان در راستای شناخت 
و توصیف بیشتر روحیات، احساسات و خلقیات زنانه دارد. در بررسی های انجام شده درباره هویت و 
جایگاه شخصیتی زنان عشایر بختیاری در این مقاله یک ویژگی مشترک است: هیچ یک از نقاشان 
مرد و زن از دیدگاه حقیرانه، اروتیک و ارو  شی وارانه سوژه های خود را به تصویر درنیاورده  اند؛ بلکه 
اینگونه به نظر می رسد که همواره در تالش بوده اند با بازنمایی صفاتی چون متانت، وقار، مهربانی 
و لطافت زنانه؛ در عین پایداری و سرسختی، نامالیمات زندگی دشوار و طاقت  فرسا در دل کوه ها 
و صخره ها، هویت محکم و در عین حال رنجور این قشر از زنان زحمت کش عشایری را برای 
مخاطبان اثر خویش یادآور شوند. به کمر بستن فرزندان توسط مادران جوان بختیاری، پخت و پز 
و رقص آیینی زنان؛ همگی نشان از تالش هایی است که هنرمند و نقاش معاصر در نظر داشته  اند؛ 

تا تنها بخشی از نقش پررنگ زنان این قوم را در جامعۀ ایرانی بازنمایی کند. 
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پی نوشت 
.(2014-1932) Stuart Hall -۱

Modern art - 2 هنر نوگرا.
post modernism -3   هنر پسانوگرا.

4- نگامی که ایل بختیاری، به دو شاخه هفت لنگ و چهارلنگ منشعب گشت، چهارلنگ از 5 باب یا شعبه و هفت لنگ 
نیز از 4 باب تشکیل شد، که به گفتۀ بزرگان و نویسندگان باألخص نویسندة بزرگ حاج موسی حاجت پور در کتاب )اللی 

تا چهارمحال( ایل دورکی به 8طایفه بزرگ تقسیم شد )حاجت پور، ۱384: ۱5(. 
5- وی از زنان تحصیل کرده و روشنفکر عصرقاجار بود و به طرفداری از حقوق زنان و آزادیخواهاِن جنبِش مشروطه 
برخاست. وی به دلیل زندگی ایلیاتی در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر و جانشیِن خان بود عده ای سوار 

در اختیار داشت و در مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می پرداخت )گارثورت، جن. راف،۱373: 2۱4(.
۶- وی یکی از زنان بنام بختیاری بوده است که در قابلیت و کاردانی پرآوازه و بی نظیر بوده و در رساندن پسر خود به 
مقام ایلخانی کل بختیاری نقش مهمی را بازی کرده است. در کتاب هاي تاریخ بختیاري ذکر گردیده است که بی بی شاه 

پسند چون مورد »پسند« شاه قاجار واقع شده بود لذا از آن پس نام او را به »شاه پسند« تغییر دادند )همان منبع: 2۱۶(.
7- بی بی زینب یکی از زنان متنفذ و مقتدر ایل در زمان خویش بوده است که هم بر روی همسر خود و پسرانش و هم 
بر روی خوانین بختیاری دارای نفوذ کالم بوده است تا جاییکه گاهی پسران خود را توبیخ می کرده است. بی بی به کشور های 
مختلفی سفر کرد و از طریق بغداد به خانه خدا مشرف شد. و تا پایان عمر و در سن نود سالگی نیز در مسائل سیاسی ایل 

دخالت می کرد )همان منبع: 2۱7(.
8- وی از زنان الیق،کاردان و شایسته بختیاری بوده است.او همسرش صمصام السلطنه را در امور ایل یاری می رسانده و 
با او همکاری داشته است.این زن در غیاب همسرش اوضاع را به دقت زیر نظر داشته و با ارسال تلگراف و نامه و حل و فصل 
مسائل ایلی موقعیت همسرش را تثبیت می نمود.بی بی صاحب جان در جریان فتح اصفهان هنگامی که پی برد تعدادی از 
خوانین بختیاری تمایلی به این کار ندارند با ارسال نامه هایی برای همسران آن ها از آن ها خواست که شوهرانشان را راغب 
کنند که به یاری صمصام السلطنه بشتابند این حرکت بی بی باعث اتحاد خوانین و ایل گردید و نتیجه آن فتح پیروزمندانه 

اصفهان بود )همان منبع: 2۱8(.
.)۱۹۱7-۱832( Edward Burnett Taylor -۹

۱۰- این ُکدگذاری جنسیتی در تقسیم های دو جزیی سنتی از زمان پارمنیدس تا امروز مشهود است. این تقسیمات 
ثنایی به گونه ای است که هر واژه ای را با مقابلش در کنار هم قرار داده و به یکی ُکد و برچسب زنانه و به دیگری کد و برچسب 
مردانه می زند، مانند: فاعل- منفعل،عقلی - غیرعقلی، منطق - عواطف/ هیجانات، فرهنگ - طبیعت، پویا ایستا و... میباشد.

 Manifest-۱۱
)مانیفست در هنر به معنای اعالم بیانیه هایی توسط بنیانگذاران یک سبک یا مکتب جدید، خطاب به هنرمندان دیگر 
و همچنین مردم است. مانیفست ها معموال تعیین کنندة خط مشی ها و اصول و عقاید پیشروان یک سبک یا مکتب به 

شمار می آیند. (
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