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چکید ه 
د ر د وران معاصر افزایش حضور زنان د ر عرصه هنر بین المللی مورد  توجه قرار گرفته است. افزایش حضور زنان د ر عرصه 

هنرهای تجسمی بخصوص نقاشی د ر د هه های اخیر شاهد  تحول و رشد  فراوانی بود ه است. افزایش حضور زنان د ر عرصه 

بتوان نقش زنان را د ر عرصه هنرهای تجسمی د وران  تا  برای بررسی می گشاید   نقاشی مید انی  هنرهای تجسمی بخصوص 

معاصر بررسی کرد . زنان معمواًل مضامین جنسیتی را د ر آثار خود  استفاد ه می کنند  و از آثار خود  برای نشان د اد ن هویت و 

بازنمایی خود  و جنسیت بهره می گیرند . د ر این پژوهش به مطالعه آثار منیر شاهرود ی فرمانفرماییان هنرمند  معاصر ایرانی 

پرد اخته می شود  که د ر عرصه بین المللی فعالیت د رخشانی د اشته است. آثار او به شیوه آینه کاری سنتی بر مبنای هند سه و 

شکست آینه ها صورت می گیرد ، از این لحاظ می تواند  با نظریه حفره لوسی لیپارد  نظریه پرد از معاصر د ر حوزه جنسیت 

مورد  تطبیق قرار گیرد  که بر مبنای شکست بنانهاد ه شد ه است. د ر این پژوهش مبانی نظری د ر حوزه جنسیت و نظریه 

لیپارد  به عنوان گرایش نظری مورد  مطرح می شود  و سپس آثار منیر فرمانفرماییان با این د ید گاه مورد  مطالعه و واکاوی 

قرار می گیرد . محتوای پژوهش حاضر کیفی است و براساس روش شناسی توصیفی- تحلیلی بود ه و شیوه گرد آوری اطالعات 

به  صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. این سواالت د ر این پژوهش مورد  مطالعه قرار می گیرد : جنسیت زنانه د ر آثار 

فرمانفرماییان چگونه تعریف می شود ؟ آثار منیر فرمانفرماییان با نظریه لوسی لیپارد چگونه تحلیل می شود ؟ نتایج یافته های 

این پژوهش حاکی از آن است که آثار منیر فرمانفرماییان د ارای بار زیبایی شناسی ایرانی اسالمی است و مبنای اصلی آثارش 

برمبنای شکست آینه ها و نظم هند سی آن د ر آثارش است. شکست و حفره د ر آثار او  رکن اصلی اثر هنری است و متأثر از 

هنجارهای زیبایی شناسی ایرانی اسالمی د ر هنر آینه کاری است. شکست د ر آثار او د ر تکامل فرآیند  نهایی اثر کامل می شود  

و از این منظر مهم ترین تحول د ر جایگاه آثار هنری او شکست آینه ها است و فرآیند  استحاله سنتی ابژه و تصویر استعاری 

و شکست د ر آینه ها اتفاق می افتد .
واژگان کلید ی

 زن، شکست، آینه، جنسیت، لوسی لیپارد ، منیر فرمانفرماییان
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مقد مه
بین المللی  و  ملی  عرصه های  د ر  زنان  حضور  معاصر  د وره  د ر 
از  یکی  است  هنر  عرصه ها  این  از  یکی  است.  بود ه  توجه  مورد  
شاهرود ی  منیر  بین المللی  عرصه  د ر  ایران  هنرمند ان  مطرح ترین 
او  آثار  و  زند گی  مطالعه  به  پژوهش  این  د ر  است.  فرمانفرماییان 
طرح  از  پس  و  می شود   پرد اخته  معاصر  زن  هنرمند   یک  به عنوان 
لوسی  نظریات  با  او  کارهای  زنان،  آثار  د ر  زیبایی شناسی  نظریات 
قرار  بررسی  مورد   زنان  هنر  حوزه  د ر  معاصر  نظریه پرد از  لیپارد  
می گیرد . بر این اساس این پژوهش د رصد د  پاسخگویی به این پرسش  
با نظریه  اصلی است: جنسیت زنانه د ر آثار فرمانفرماییان چگونه 
لوسی لیپارد  چگونه تحلیل می شود ؟ برای پاسخگویی به این پرسش 
لیپارد   نظریات  سپس  و  تعریف   زنان  هنر  د ر  زیبایی شناسی  ابتد ا 
مطرح شد ه و به تحلیل با آثار منیر فرمانفرماییان پرد اخته می شود . 
د ر انتهای این پژوهش مشخص می شود  که فرمانفرماییان د ر آثارش 
زنانگی  از  نماد ی  که  می کند   استفاد ه  اصلی  عنصر  به عنوان  آینه  از 
و  منظم  به صورت  آثار  ترکیب بند ی  او  آثار  د ر   . است  انعکاس  و 
نامنظم شکل می گیرد  و متأثر از زند گی و جهان بینی او است. د ر این 
آثار شکست آینه ها چشم مخاطب را به چالش می کشد  و بازنمایی 
بصری واقعیت است. انعکاس و تکرار د ر آثار او می تواند  نماد ی از 
زنانگی را نشان می د هد . متأسفانه آثار مکتوب مناسبی د ر این زمینه 
از  بیشتر متن ترجمه شد ه  یافت نشد  و  به صورت      منابع فارسی 

وبگاه های اینترنتی است. 

پیشینه پژوهش 
به د لیل ویژگی میان رشته ای پژوهش پیشینه می تواند  بسیار وسیع 
بود ه و طیف گسترد ه ای از مطالعات د رزمینه جامعه شناسی فلسفه و 
هنر را شامل شود . لذا به منظور پرهیز از زیاد ه گویی و همچنین حفظ 
ارتباط مستقیم این بخش با موضوع اصلی پیشینه پژوهش حاضر بر 
مطالعاتی که حول بخش نظری تحقیق آراء لوسی لیپارد  نظریه پرد از 
معاصر د ر حوزه هنر زنان است و همچنین مطالعات مرتبط باهنر 
می شود .  متمرکز  فرمانفرماییان  شاهرود ی  منیر  آثار  بر  و  زنانه 
ایرانی  هنر  مطالعات  د رزمینه  د اخلی  پژوهش های  و  تحقیقات  د ر 
کوشش هایی  هرچند   ند ارد .  طوالنی  چند ان  سابقه  منظرلیپارد   از 
قابل توجه د ر جهت بسط و گسترش مفاهیم محوری و رویکرد های 
نظری صورت گرفته است. مانند : کارولین)1390(، مصطفوی)1391(، 
ماینر)1392(، هام)1382( که به هنر زنان و فمینیسم پرد اخته اند ، 
د ر  پژوهش های صورت گرفته  بیشتر  انجام شد ه  بررسی های  طی  اما 
ارتباط با نقاشی و یا اد بیات غربی بود ه و تاکنون هیچ پژوهشی د ر 
مورد  آراء لیپارد  باهنر معاصر ایرانی تطبیق  د اد ه نشد ه و مورد ی که 

به منیر فرمانفرماییان اشاره ای د اشته باشد  مشاهد ه نشد .

روش پژوهش 
فهم  و  تحلیل  برای  بنابراین  است،  بین رشته ای  مطالعه ای  متن  این 
رویکرد های متعد د  زمینه های مورد  مطالعه، تجزیه وتحلیل د اد ه های 
صورت  کیفی  به صورت  اطالعاتی  بانک های  از  جمع آوری شد ه 
فلسفی  پاراد ایم های  پلی میان  از آنجا که روش شناسی  گرفته است. 
مالحظات،  این  د اشتن  نظر  د ر  با  می کند ،  ایفا  تحقیق  روش های  و 
با  مستقیم  پیوند ی  که  می کند   پیشنهاد   را  روشی  حاضر  پژوهش 
مفاهیم و مفروضات طرح شد ه و هد ف پژوهش د رزمینه آراء لیپارد  
براساس  و  است  کیفی  حاضر  پژوهش  د ارد .  فرمانفرماییان  آثار  و 
به  اطالعات  بود ه و شیوه گرد آوری  تحلیلی  توصیفی-  روش شناسی 
آینه  آثار  آماری  جامعه  است.  گرفته  صورت  کتابخانه ای   صورت 

کاری منیر شاهرود ی فرمانفرماییان می باشد  . 

مبانی نظری پژوهش: هنر و زیبایی شناسی زنان از د ید گاه لوسی 
لیپارد  

چیزی  هر  از  پیش  می شود ،  گفته  سخن  زنان  هنر  از  هنگامی که 
هنر  کنیم؛  توجه  زنانه  هنر  و  فمینیستی  باهنر  آن  تفاوت  به  باید  
زنانه به آثاری اطالق می شود  که زنان خلق کرد ه اند ، اما همان گونه 
که گفتیم هنر زنانه هنری است با فرض خصوصیت های زنانه برای 
می شود .  اطالق  باشد   مرد   است  ممکن  آن  آورند ۀ  پد ید   که  اثری 
و  احساسات  را  آن  موضوع  که  است  هنری  نیز  فمینیستی  هنر 
تجربه های زیستی، عاطفی و هیجانی زن تشکیل می د هد ، تجربه هایی 
را  عامد انه  تالشی  و  د رمی آیند   نمایش  به  بی سابقه  با صراحتی  که 
برای د ست یابی به فرم و زبان زنانه منعکس می کنند . به نظر لوسی 
لیپارد  نقاشی های زنانه د ارای یک کانون مرکزی است و اغلب این 
مرکز توخالی است. د ر بسیاری موارد  د ایره یا بیضی است، جزئیات 
افراطی  د ر آن مورد  بسیار مورد  توجه است و خطوط به صورتی 
به کاربرد ه می شود ، برگه ها و سطوح بسیار قابل لمس است و بسیاری 
از آثار د ارای تأکید  اتوبیوگرافیک هستند ؛ یعنی برآمد ه از زند گی 
شخصی هنرمند  هستند . گاهی نوعی شکست و قطعه قطعه شد ن د ر 
آثار وجود  د ارد  یعنی آثار نقاشان زن به صورت واحد  و یکد ست 
یک کلیت را تشکیل نمی د هد  و ازنظر لیپارد  این کیفیت را می توان 
د ر آثار “جورجیا او کیف1«، »فرید ا کالو2«، »میریام شایپرو3« د ید . 
د ر  کرد .  تعد یل  را  ازنظرهای خود   زیاد   بخشی  د هه1980  د ر  او  
این د هه فمینیست ها رویکرد  خود  را د ر تأکید  بر ذات گرایی زنانه 
و صفات متمایزکنند ه زنان از مرد ان تغییر د اد ند . آنها با خروج از 
به موضع گیری  د اشت،  زنانگی  تثبیت  د ر  منفعل که سعی  وضعیت 
نسبت به فضای مرد انۀ مسلط بر د نیای هنر پرد اختند . تغییر الگوی 
بحث از تفاوت به نابرابری به تغییر د ر تعریف هنر زنان منجر شد . 
»چرا  عنوان  با  نیز  1971م.  سال  د ر  ناکلین  لیند ا  تأثیرگذار  مقاله  
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یک  که  شد   جریانی  آغازگر  ند ارد ؟«  وجود   زن  بزرگ  هنرمند  
د هه بعد  خود  را د ر نقاشی های زنان نشان د اد . ناکلین پرسید  چرا 
هیچ همتای زنی برای میکل آنژ، رامبرانت، سزان پیکاسو یا ماتیس و 
غیره نمی توان یافت؟ پرسش از غیبت زنان د ر تاریخ هنر د ر حقیقت 
محد ود یت های  می کرد ،  انتقاد   برزنان  اعمال شد ه  از محد ود یت های 
آموزشی، پرورشی و فرهنگی که مانع از حضور زنان د ر د نیای هنر 
گسترش  سبب  خانه  فضای  د ر  آنها  محصوربود ن  اگرچه  گرد ید . 
هنرهای تزئینی بود ، اما هیچ یک از این هنرها د ر تاریخ هنر جایی 
نیافت. فمینیست ها اعتقاد  د اشتند  که تد وین تاریخ و فلسفه هنر به 
د ست مرد ان باعث شد ه است که فقط آثاری د ر زمره هنرهای زیبا 
به شمار آید  که مرد ها د ر آن تخصص و مهارتی بیشتر د اشته اند . آنها 
زیبایی شناسی  فلسفه ی هنر و  د ر  را  نابرابر  د اورِی  ارزش  این  ریشۀ 
نهایت  د ر  و  زیبایی شناسی خاص خود   که  گرفتند   تصمیم  و  یافتند  
نقاشی های  نخستین  وجود   آورند .  به  را  مرد ان  از  مستقل  فرم هایی 
فمینیست های این د وره تصویرهایی بود  که با آنچه مرد ان تا آن روز 
با خلق  ترسیم کرد ه بود ند  تفاوتی فاحش د اشت. آنها می کوشید ند  
تصویرهایی از بارد اری و زایمان و تجربه های زنان سخن بگویند  که 
می رفت  انتظار  که  هویتی  می بخشید .  منحصربه فرد   هویتی  آنان  به 
کلی«،  »مری  آثار  آورد .  وجود   به  را  خود   خاص  استعاری  نظام 
»سیند ی شرمن«، »باربارا کروگر«، »جود ی شیکاگو« نمونه هایی از 
این نقاشی ها است. هنرمند ان پست فمینیست هم بنای کار خود  را بر 
کوشش پیشینیان د ر کشف بد ن، جنسیت و هویت جنسی قرارد اد ند  
و نسبت به فمینیست های د هه70 و 80 م کم تر رویکرد ی صریح و 
آشکار از نظر سیاسی د ارند . آثاری موفق که زنان با تکیه بر فرد یت 
خود  خلق می کنند  مبتنی بر تجربه های زیستی و د رنتیجه متمایز از 
مرد ان است. خارج از این حیطه، هر تالشی برای د ست یافتن به زبان 
و فرم های ناب زنانه به بیراهه رفتن است. هنر زنانه وجود  ند ارد ، 
بلکه آنچه وجود  د ارد  هنر زنان است. هنر زنان مالک هایی عام از 
زیبایی، ظرافت و لطافت نیست که د ستاویز منتقد ان برای کم اهمیت 
اجتماع  د ر  زنان  زیستی،  باتجربه  بلکه  شود ،  هنری  اثر  جلوه د اد ن 
ملی، شهری، و مسائلی چون کاِر خانه، پرورش کود ک، و کار بیرون 
از خانه د ر ارتباط است. برای هزاره ها، جوامع      مرد ساالر د ر سراسر 
جهان زنان را از نقش های رهبری سنتی مستثنا ساخته است. به عنوان 
را  نرم  قد رت  به روش های خالقانه  توانسته اند   زنان  هنر،  حامیان 
زنان  ملی  موزه  نور، سرپرست  ترا  ویرجینیا  گفته  به  به کارگیرند . 
د ر هنر ، بسیاری از زنان نیز به سمت »فرصت های فکری و فلسفی« 
کشید ه شد ه اند  که د ر هنگام د سترسی محد ود  به آموزش عالی، هنر 
د ر د وره های مختلف فراهم می شود . ترا نور با توسعه مجموعه های 
جهانی و ایجاد  موزه های بزرگ هنری، گفت: »زنان مسیر تاریخ هنر 
را شکل د اد ه اند .« گرچه این لیست به  هیچ وجه جامع نیست، اما 16 

موکل زن فوق العاد ه را که جغرافیای مختلف و قرن ها را پوشاند ه اند ، 
www.(می کنیم نگاه  هنر  به  ما  می شود   باعث  و  می کند   برجسته 

artsy.net(. زیبایی شناسی فمینیستی به این معنی است که آثار هنری 

را از بافتی که د ر آن قرار د ارد  جد ا می کند  ، جد ا از زمان و مکان 
تجربه  د ل  د ر  که  نماد ینی  معناهای  از  و همچنین جد ا  اولیه خود  
بشری قرار د ارد  . زیبایی شناسی فمینیستی بر آن است که هنر می تواند  
زبان گویای ما باشد  و با ما سخن بگوید  . این ارتباط میان جنسیت ها 

و به شیوه های متنوعی برقرار می شود )گات،لوییس،327:1389(
زیبایی شناسی فمینیستی بیش از هر چیز با پرسش های آن د ر باب 
شناخته  بران  حاکم  زیبایی شناختی  طبقه بند ی های  و  هنر  فلسفه 
می شود . فمینیست ها به طورکلی بر آن هستند   که زبان فلسفه به رغم 
ظاهر بی طرفانه اش به گونه ای بنیاد ین جنسیت مد ار است . آنان د ر پی 
روشی د ر پی بررسی تأثیر جنسیت د ر شکل گیری د ید گاه های هنری 
زیبایی شناسی  به  فمینیستی  رویکرد   زیبایی شناختی اند .  ارزش های  و 
کند که  ثابت  می کوشد   حاکم  فرهنگ  تأثیرات  به  توجه  ضمن 
هنر به طور هم زمان بازتاب و تثبیت کنند ه صور اجتماعی جنسیت، 
هویت و جنس است. محور بحث های زیبایی شناسی فمینیسم  تأکید  
برزمینه های اجتماعی آفرینش هنری است. زیبایی شناسی فمینیستی از 
تأثیر عوامل بیرونی، بخصوص عامل جنسیت د ر آفرینش های هنری 
سخن می گوید . پیش فرض زیبایی شناختی فمینیستی این است که هنر 
را  هنرمند   جنس  فمینیستی  پژوهش  است.  شد ه  جنسیتی  کل  د ر 
با  ارزش های جنسیتی، نهاد های هنری، مخاطبان هنر مرتبط می د اند . 
آنان به د نبال این هستند  که رابطه میان رسمی بود ن هنر و تصاحب 
ذهنی و جمعی آن را برای زنان تغییر د هند )هام و د یگران، 1382: 
26(. طبق نظریات لیند ا ناکلین اولین منتقد  فمینیستی تاریخ هنر د رباره 
اینکه آیا سبک هنری زنانه با ویژگی های متمایز وجود  د ارد  یا نه؟ 
را مد نظر قرار د اد ه ایم، ناکلین با بررسی بصری و تا حد ی مفهومی 
آثار برخی هنرمند ان زن و مرد  و مقایسه آنها باهم وجود  و تعریف 
یک سبک هنری خاص زنان را رد  کرد ه و اظهار می د ارد  که آثار 
آثار خود   شبیه  باشند   یکد یگر  شبیه  این که  از  بیش  زن  هنرمند ان 
زنانه  برای هنر سبک  فمینیست ها  برخی  اینکه  . وی علت  هستند  
و مرد انه متمایز قائل می شوند  را برد اشت ناد رست آنها از چیستی 
هنر می د اند  و نه د رک ناد رستی از مفهوم زنانگی ، وی می گوید  که 
تعریف هنر برای این فمینیست ها نوعی بیان زند گی شخصی به زبان 
بصری است. به عقید ه ناکلین هنر بزرگ هیچ گاه چنین تعریف نشد ه 
است. وی د ر مقاله خود  با عنوان »چرا هرگز هنرمند ان بزرگ زن 
وجود  ند اشته اند ؟« استد الل می کند  که د رواقع زنان نیز مانند  مرد ان 
و  اجتماعی  نگرش های  اما  هستند   هنری  توانایی  و  استعد اد   د ارای 
تبعیض و تمایزات نهاد ی موجب محرومیت و عد م موفقیت بسیاری 
از زنان هنرمند  شد ه است اما این استد الل ما را د ر موقعیتی د وگانه 
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قرار می د هد  اگر زنان با مرد ان یکسان هستند  و توانایی خلق آثار 
هنری  از بزرگی د ر مورد  هنر زنان د ر مقایسه با مرد ان وجود  د ارد  
که د ر کیفیات فرمال هم ویژگی های بیانگرایانه اش متفاوت بود ه 
و مبتنی بر خصوصیات خاص وضعیت و تجربه زنان است. او معتقد  
است مفهوم سبک هنر زنانه به طور محتمل همیشه ناد رست بود ه 
این گونه موضوعات  انتخاب  را مطرح می کند  که  اید ه  این  و  است 
توسط هنرمند ان زن تحت تأثیر عوامل اجتماعی، نهاد ی و آموزشی 
بود ه است)مصطفوی، علمد ار، 1391: 72(. د ر د ید گاه فمینیستی نگاه 
هنر  ساالرانه  مذکر  عالم  د ر  هنرمند   زنان  د ارد .  ذاتی وجود   زنانه 
د و  د ست کم  هنرمند   فمینیست  بد ین ترتیب  که  می بینند   آموزش 
مذکر  عنصر  کرد ن  نخست کشف  د اشت:  عهد ه خواهد   به  وظیفه 
ساالرانه هنر مرسوم و د یگری نشان د اد ن تمایز میان تجربه زنان از 
تجربه مرد ان .هنر و زیبایی شناسی فمینیستی از روابط اجتماعی نشأت 
می گیرند )ماینر، 1393: 287(. آنان اصول تاریخ هنر را مورد  پرسش 
تعاریف جد ید ی  را تصحیح و  تاریخی آن  د ید گاه های  د اد ه و  قرار 
فرود ستی  د ریافت  فمینیست ها،  عمد ه  سؤال  می د هند .  ارائه  هنر  از 
تاریخی زنان و آگاهی اینکه چگونه رویه های هنری آن فرود ستی ها 
مانند   چیزهایی  با  پاید اری  این  آنان  ازنظر  ساخته اند .  پاید ار  را 
ناد ید ه انگاشتن کار زنان، ابژه گرد اند ن اند ام زنان د ر نگاره پرد ازی 
و سینما برد اشت رمانتیک از بهره کشی جنسی از زنان د ر د استان ها، 
یا  بیرون می د اند ،  آفرینش گری  به کارگیری مفروضاتی که زنان را 
به کار بستن نظام های نماد ین که زنانگی را همچون د شمن اهریمنی 
مرد انگی می د اند  انجام شد ه است)میر، 1390: 335(. فمینیست ها از 
نگرش زیبایی شناختی خود  به عنوان تجربه مجد د  هنر یاد کرد ه و آن 
با ارزش  را به معنای جد ا کرد ن هنر از یک موقعیت برج عاجی 
عام و د ید ن آن نه به عنوان منعکس کنند ه تاریخ اجتماعی، بلکه شبیه 
اجتماعی  نیروی  به   مثابه  می تواند   تاریخی  د وره  هر  د ر  که  ابزاری 
زمینه ای  مفهوم  این  تکیه بر  با  آنان  می د انند .  آید   کار  به  پرقد رتی 
د ارند  که  را عرضه  تا هنر جد ید ی  آفرید ه اند   برای هنرمند ان زن 
بر تجربه شخصی و جمعی ایشان تأکید  د اشته و مواد  و مصالحی را 
مرتبط بازند گی زنان به کار برند )هام و د یگران،1382: 42( زنان 
مجال  چند ان  اجتماعی  شرایط  به  بنا  هنری  آفرینش گران  مقام  د ر 
ظهور ند اشته اند )جز د ر آغاز تاریخ و نیز موارد ی خاص از مصاد یق 
هنری چون رقص های آیینی و اد بیات آن هم به صورت محد ود ( و نیز 
د ر مقام ناظر به قوت و قد رت اد راک زیبایی شناسانه آنها توجه ای 
نشد ه است و به ویژه د ر مقام موضوع آثار هنری، زنان ظلم مضاعفی 
را تحمل کرد ه اند  زیرا د ر این عرصه ناظران، صرفًا تن او را محور 
زیبایی شناسی  و  زنان   .)17  :1389، د اد ه اند )بلخاری  قرار  منظور  و 
هنر زنان اکثراً با جنسیت آنها مطالعه می شود  و د رستی و ناد رستی 
زنان  چه   . است  مورد بحث  آثار  تحلیلی  د ر  جنسیت  از  فارغ  آن 

می شوند   قلمد اد   فمینیستی  زیبایی شناسی  اصول  شامل  که  هنرمند ی 
معتقد ند  که  قرار می گیرد   این حوزه  د ر  آثارشان  زنانی که  و چه 
د ر ابتد ا آفرینش گر هستند  و بعد  مسأله جنسیت د ر آثارشان حائز 
اهمیت است. رویکرد  فمینیستی د اد ن به آثار زنان هویت و جامعه 
یا  خود آگاه  به صورت  آثارشان  د ر  که  برمی گیرد   د ر  نیز  را  آنها 
لوسی  و  ناکلین  لیند ا  مانند   زنانی  نظریات  است.  متبلور  ناخود آگاه 
لیپارد  راه را برای شناخت و تحلیل د رست تر آثار زنان باز می کند  
و به هر د و بخش اشاره د ارد ، هرچند  نقد های مثبت و منفی بر آن 

وارد  است. 

آراء لوسی لیپارد  و زیبایی شناسی هنر زنان 
منتقد  و کارگرد ان هنری  فمینیست آمریکایی،  فعال  لیپارد   لوسی 
است که نظریاتش د ر مورد  هنر معاصر و هنر زنان مورد توجه است. 
نظریات او پس از اتمام تحصیلش د ر د انشگاه نیویورک د ر نشریات 
بین المللی چاپ و نشر شد . نمایشگاه »انتزاع بی انتها« را می توان نقطه 
عطفی بر کار و فعالیت هنری او د انست. این نمایشگاه استاند ارد  او 
قرار  استفاد ه  مورد   بعد ها  نقد هایش  د ر  آنچه  و  زنان  هنر  برای  را 
مانند   هنرمند انی  آثار  شامل  نمایشگاه  این  کرد .  تعیین  را  می د هد  
بیشتری  به مخاطبان  لیپارد   بود  که توسط  نیومن  اوا هس و بروس 
الهام از هنر سورئالیستی شکل گرفته  معرفی شد ند . این نمایشگاه با 
د اشت  فرمالیستی  رویکرد   که  هنر 1960م.  سلطه  تحت  که  بود  
لیپارد  د ر1969 م. به د نبال یک فعال هنر زنان  چند ان د ید ه نشد . 
به یافتن ائتالف های زنانه، تغییرات گسترد ه د ر د نیای هنر پرد اخت 
. د ر سال 1977م. د ر مجله فمینیست به بهبود  شرایط کلی زند گی 
هنرمند ان زن اشاره د اشت. آثار او گزارش نیمه عینی جنبش هنری 
بزرگد اشت  د ر  او  است.  فرهنگی  چند   جامعه  یک  د ر  فمینیستی 
خود  د ر سال 2013 م. د ر منهتن با عنوان تغییر به عنوان یک هنر 
انتقاد ی د ر مورد  هنر زنان و نقد  هنری زنان گفت او عقاید  زنان 
راد یکال  فمینیست  بر  او  نقد های  و  می کرد   تحسین  را  فمینیست 
که  است  فمینیست  از  گرایشی  راد یکال  فمینیست  بود .  تأثیرگذار 
نظام  د ر  می کند .  نگاه  قد رت  سیستم  یک  به عنوان  مرد ساالری  به 
فمینیستی راد یکال نظام مرد ساالری و سلطه مرد ان برزنان د ر همه 
جای جهان را یکسان می د اند  و معتقد ند  باید  این موارد  د ر جهان 
د ر زند گی زنان را از نوع مطالعه کرد  و برای آن راهکار مشخصی 
تعریف کرد . او نوشت که نشان د هد  نقد  هنری سنتی فمینیستی د ر 
لیپارد ،  آر.  لوسی  است.  رفته  بین  از  فعال  مفهومی  هنر  چارچوب 
نویسند ه نعمت های بسیار اصیل و کرد ، نگرانی های د نیای هنر خود  
را با جنبش های زنان تازه وارد  زنان اد غام کرد . او نویسند ه ای است 
که بیست و یک کتاب و تعد اد  زیاد ی مقاله، کاتالوگ و مقاله د ر 
زمینه هنر، فعالیت سیاسی، فمینیسم و   چند  فرهنگ گرایی د ر مورد  
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آثار زنان منتشر کرد ه است، نوشته های جذاب و تحریک آمیز او 
فمینیستی  جنبش  د ر  آن  نقش  و  هنر  مورد   د ر  جد ید   تفکر  نوعی 
، تفکر  او  فعالیت  از د و د هه اول د وران  بیان کرد ه است. بیش  را 
لیپارد  را د ر مورد  تعاریف همیشه د ر حال تحول د ر هنر فمینیستی 
و  فعال  و  سیاسی  هنر  زنان،  هنر  د ر  پایین  و  باال  هنر  همگرایی   ،
مشارکت نظریه فمینیستی د ر سیاست هویت راشامل می شود ، د ر بر 
می گیرد )Hamel,1995: 23(. لوسی لیپارد )زاد ه 14 آوریل 1937( 
لیپارد  از نخستین نویسند گانی بود  که برای »خد شه زد ایی« د ر کار 
د ر هنر مفهومی استد الل می کرد  و قهرمان اولیه هنر فمینیستی بود . 
انجمن های هنری د ریافت  اد بی و  او جوایز بی شماری از منتقد ان 
کارولین  تاریخ  جایزه  اخیراً  او   .)Bonin, 2012:17(است کرد ه 
Cre- بانکروفت را از کتابخانه عمومی د نور و کمک های مالی از

ative Capital و بنیاد  Lannan اهد ا می شود  د ر یافت کرد   او 

د ر نیومکزیکو زند گی می کند )Anon, 2018: 9(. او د ر نمایشگاه 
حال  د ر  هنر   است  معتقد   لیپارد   رسید .  شهرت  به  بی انتها  انتزاع 
حاضر د ر چهارراه که ممکن است معلوم شود  به یک مکان متفرقه 
تبد یل شد ه اند ، گرچه به نظر می رسد  از د و منبع گرفته شد ه است: 
 .)Lippard,1971: 255(اید ه هنری به عنوان عمل هنر به عنوان 
زیبایی شناسی  و  زنان  را  آن  موضوع  که  است  هنری  فمینیستی  هنر 
زنان تشکیل می د هد  که متأثر از احساسات و زند گی زنان، عاطفی 
و هیجانی است، تجربه هایی که برای د ست یابی به فرم و زبان زنانه 
لیپارد   لوسی  نظر  به  می شود .  د اد ه  نمایش  زنان  آثار  د ر  که  است 
نقاشی های زنانه د ارای یک نقطه کانونی است که د ر مرکز تصویر، 
هنر و نقاشی است و د ر بیشتر موارد  این نقطه توخالی است و د ر 
بسیاری  د ر  است  معتقد   او  می شود .  د ید ه  هنرمند   زنان  اکثر  آثار 
و  زنان  زهد ان  از  نماد ی  می تواند   که  است  بیضی  یا  د ایره  موارد  
زنانگی باشد ، جزئیات د ر آن مورد  مهم است و معمواًل خطوط د ر 
آثار زنان با شد ت به کاربرد ه می شود ، فرم ها و سطوح قابل لمس و 
با شکست فراوان همراه است. آثار زنان د ر بسیاری از موارد  د ارای 
تأکید  اتوبیوگرافیک بود ه و از زند گی شخصی هنرمند  و د رد ها و 
رنج های او متأثر هستند  و برآیند  ناخود آگاه زند گی شخصی هنرمند  
هستند . نوعی شکست و قطعه قطعه شد ن د ر آثار زنان هنرمند  د ید ه 
می شود  و د ر اکثر90 د رصد  آثار زنان وجود  د ارد  و به صورت واحد  
و یکد ست د ید ه نمی شود  و یک کلیت واحد  را تشکیل نمی د هد . 
لیپارد  معتقد  است این کیفیت را می توان د ر بیشتر آثار هنرمند ان زن 
مشاهد ه کرد . هرچند  د ر د هه 1980 م. بخشی زیاد  از نظرهای خود  
را تغییر د اد  و این مورد  را مطرح نمود  که شاید  این موارد  کم تر 
بود ه و سعی کرد  این نظریه را تعد یل  نماید . فمینیست ها رویکرد  
خود  را د ر تأکید  بر ذات گرایی زنانه و صفات متمایزکنند ه زنان از 
مرد ان راکمی به سمت اعتد ال برد ند  و تثبیت زنانگی د ر هنر زنان 

را خواستار شد ند  و فضای بیشتری برای هنر زنان خواستار شد ند  و 
 Carrilo,( سعی د اشتند  از فضای مسلط مرد ان بر هنر خارج شوند
24 :2013(. لیپارد  د ر نظریات خود  د ر کنار شکست، حفره خالی 

و کانون مرکزی آثار زنان بر چند فرهنگی بود ن و چند ساحتی بود ن 
هنر زنان تأکید  د ارد  که آن را موجب ساختن هویت د ر آثار زنان 
برمی شمرد . او د رزمینه فمینیست راد یکال و مسأله استعمار جنسیتی 
بر هنر زنان نیز نوشتارهای فراوانی د ارد  و تأثیر آن بر هنر زنان و 
اصواًل مبحث جنسی را د ر هنر زنان برای تحلیل آثار الزم می شمرد . 
باهنر زنانه و زیبایی شناسی  ارتباط  لیپارد  د ر  این پژوهش آراء  د ر 
شکست آینه ها د ر آثار منیر شاهرود ی فرمانفرماییان مورد بررسی 

قرار می گیرد .

منیر شاهرود ی فرمانفرماییان 
منیر شاهرود ی فرمانفرمائیان متولد  سال 1309)1924 میالد ی( د ر 
او د وران کود کی  به د نیا آمد  و د ر سال 1398 فوت نمود .  قزوین 
نقاشی های  رنگی،  شیشه های  از  پر  و  بزرگ  خانه ای  د ر  را  خود  
او  گذراند .  بلبل  پرند گان  و  د رختان  گل،  از  پر  باغی  و  د یواری 
تحصیالت خود  را د ر سال های)1323-1325(   د ر د انشکد ه هنرهای 
زیبا د نبال کرد . د ر د وران جنگ جهانی د وم ایران را ترک کرد  و 
به نیویورک رفت و د ر آنجا به سرعت د ر هیاهوی شهر جذب شد  
و د ر سال های)1325-1327(د ر مد رسه طراحی پارسونز به تحصیل 
د ر  د اد .  اد امه  به تحصیل  د انشگاه کورنل  د ر  مشغول و پس  از آن 
موزائیک  د ر  فرمانفرماییان  نیویورک،  و  تهران  د ر  بعد   د هه های 
حال  عین  د ر  و  بصری  هنری  شیوه ای  شیشه،  پشت  نقاشی  و  آینه 
که  بود   ایرانی  میراث  آن  کیهانی  الگوی  که  کرد   ایجاد   را  ایرانی 
با ریتم انتزاع هند سی مد رن غرب تلفیق شد ه بود . او نمایشگاه های 
سال های  د ر  ایران  و  د بی  و  پاریس  آمریکا،   انگلیس،  د ر  مهمی 
 Ardalan, Farzin and others,(است کرد ه  برگزار  اخیر 
د ستی  صنایع  از  اشتیاق  و  شور  با  ایرانی،   هنرمند   این   .)2011: 7

الهام  با  او  الهام گرفته است. آثار  باستانی کشورش  و زیبایی شناسی 
پشت  نقاشی  و  آینه کاری  و  گچ بری  مانند   ایرانی  سنتی  هنرهای  از 
شیشه د ارای رویکرد ی انتزاعی است.  او شاید  تنها هنرمند  معاصری 
استفاد ه  با  و  برد   کار  به  را  ایرانی  هند سه  خود    آثار  د ر  که  بود  
و  اسالمی  ایرانی-  هند سی  الگوهای  هم،  آینه ای  موزائیک های  از 
نقاشی های پشت شیشه  قد یمی روش جد ید ی برای خلق هنر مد رن 
کشف کرد ه است. این تک نگاری هنرمند انه شخصی، آثار پیچید ه 
و شگفت انگیز این هنرمند  را که تا به امروز تولید  شد ه است از 
د یگران متمایز می کند . برخی از آثار او امروزه د ر موزه های قابل 
خصوصی  مجموعه های  و  پاریس  و  نیویورک  مانند   جهان  توجه 
بازتولید   تمام رنگی  به صورت  او سخاوتمند انه  آثار  یافت می شود . 
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Shahroudy Farman�( جهان می شوند ، با آینه هایی که جزئیات را انعکاس   مید هند 
farmaian, 2008: 109(. آثار او متشکل  از کالژهای آینه ای شکسته تشکیل شد ه 

است، او آینه ها را بازتابی از زند گی  شخصی و طوالنی خود  می د اند . او معتقد  است 
آثارش متأثر از زند گی خانواد گی، جد ایی، تبعید ، زند گی د ر مکان های مختلف جهان 
، از د ست د اد ن زند گی اش د ر ایران و عزیزان بخصوص همسرش، فرزند ان  و مراحل 

.)Shahroudy Farmanfarmaian, 2007: 98( مختلف زند گی او الهام می گیرد
به د قت  ساختاری  با  هرچند   شهود ی  هنر  از  شیوه ای  فرمانفرماییان  د هه1350  د ر 
تنظیم شد ه از قطعات آینه، نقاشی پشت شیشه ابد اع کرد  که طراحی و شالود ه عناصر 
انتزاعی هند سی مد رن د رآمیخت)کشمیرشکن،  با ریتم  ایران را  بنیاد ی معماری سنتی 
1396: 206(. آثارش به الگوهای سنتی ایرانی، هند سه اسالمی، زیبایی شناسی آن وفاد ار 
است. او د ر د هه1970م. با برگزاری نمایشگاه د ر نیویورک و پاریس به شهرت رسید . 
هانس اولریچ ابریت)موزه گرد ان، نویسند ه و منتقد ( از هنرمند ان زن خاورمیانه سؤالی 
می رسد  که الگوی شما و قهرمان شما کیست و پاسخ همه آنها منیر فرمانفرماییان بود ه 
کرد   سعی  و  بازگشت  ایران  به  سال1379  د ر  او   .)www.artinamerica.us(است
 .)www.artnet.com( کند بازآفرینی  را  سال ها  طی  د ر  خود   رفته  بین  از  کارهای 
ازنظر او آینه ها بازتاب د نیای پیرامون است. چسباند ن تکه های خاطرات د ر کنار هم 

 .)www.roseiss.com( که هویت جد ید ی د ر بی زمانی و بی مکانی می سازند
د ر  انفراد ی  نمایشگاه   1385 از:  عبارت اند   او  نمایشگاه های  مهم ترین  از  برخی 
لند ن، 1387 گالری خط سوم  آلبرت  و  نیاوران، 1386 موزه ویکتوریا  فرهنگسرای 
امارات، 1388 نامزد  جایزه جمیل از سوی موزه ویکتوریا و آلبرت بریتانیا و د ر سال 

.)www.nytimes.com(2007 د وساالنه برزیل سائوپائولو
همچنین فرمانفرماییان باالترین رکورد  قیمت آثار هنری زنان د ر خاورمیانه و آسیا 
به شمار می رود  که  از وزنه های هنر شرق  د اشته است و د ر سال های اخیر یکی  را 
آثارش به حراج ها اعتبار می د هد  . این بانوی هنرمند  د ر سال 1396 ، پنجاه ویک اثر 
خود  را وقف د انشگاه تهران کرد  و د ر تاالری به نام باغ نگارستان تهران نمایش د اد ه 
می شود . فرمانفرماییان هنرمند ی باسابقه و پرفروش بود  . فرمانفرماییان د ر حراج سال 
2017 م. نزد یک به یک  میلیون د الر آثارش را بفروش رسانید  . پنج اثر این هنرمند  
د ر حراج های کریستیز، ساتبیز و بونامز 925000 د الر به فروش رسید ند . این هنرمند  

د ر سن 97 سالگی پس از راهی طوالنی د ر هنر جهان را ترک کرد . 

آینه کاری و هند سه د ر آثار منیر فرمانفرماییان
آینه کاری هنر ایجاد  شکل منظم د ر طرح ها و نقشه های متنوع با قطعات متنوع آینه 
است که به منظور سطوح تزیینی د اخلی بنا به کار می رود . این هنریکی از رشته های 
تزیینی و از ابد اعات هنر ایرانی است)شاطریان، 1390: 303 (. هنر صورت های متکثر 
و مثالی از آن وجه اعلی و عروجی اشیا هستند  و انسان هنرمند  به قد ر کفایت خود  
نمایانگر آن ذوق ها و کماالت و جماالت است . به عبارت د یگر هد ف هنر، زیبایی 
شکل است که از فطرت انسان یعنی از جان و د رون انسان مایه می گیرد  از آنجا که 
هد ف تفکر نیز زیبایی ماورای شکل است، زیبایی د ر معیت با تفکر و اند یشه انسان را 
متوجه تفکر و اند یشه، انسان را متوجه ماورا یا پرورد گار عالم می کند  و این بد ین معنی 
است که هنر یک امر انتزاعی نیست بلکه حقیقتی عینی و مبتنی بر فهم حقایق توأم با 

تصویر 1. منیر فرمانفرماییان، 1386، موزه ویکتوریا 
)www.nytimes.com(و آلبرت

تصویر 2. فرمانفرماییان،1380، آینه، عنوان:
)www.nytimes.com(خانواد ه سبز

تصویر 3. فرمانفرماییان، آینه، 2015، موزه گوگنهایم
)www.guggenheim.org(

تصویر 4. فرمانفرماییان، آینه، 2015، موزه گوگنهایم
)www.guggenheim.org( 

تصویر 5. منیر فرمانفرماییان، موزه ویکتوریا و آلبرت
)www.nytimes.com( 
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مقد س  »هند سه   .)95  :138 است)اکرمی،  زیبایی 
آفرینش های  د ر  بسته  نقش  هند سی  )صورت های 
هنر اسالمی( نماد پرد ازی سنتی ای از ازلیت کیهانی 
باقاعد ه  و  بی نقص  کامل،  آن  همه چیز  که  است 
که  واحد ی  قاعد ه  و  انتظام  با  نقش ها  این  است. 
د ر ترکیب و موقعیت نسبی جزءها د ر کل د ارند ، 
د ر  را  آفاق  وانفس  ناخود آگاه  تربیت  از  د ریافتی 
ذهن تد اعی می کنند ، قانون واحد ی که کل کیهان 
تناسبات  این  پیوستگی  با  نیز  و  است  رقم زد ه  را 
معنای  آن  تکرار  با  تقابل  د ر  زیبایی شناسانه 
وحد ت)توحید ( و عد د  واحد  را یاد آور می شود ، 
و  واحد   حقیقت  و  اصل  سنتی  هنر  د ر  که  چرا 
نیست  تکراری  صورت  زیبا  صورت  و  ثابت اند  
سبب  به  که  است  تکامل یافته ای  صورت  بلکه 
این تکامل معنا را بیشتر د ر خود  جای د اد ه است. 
د ر این میان نظام عناصر و اجزای تصویر هند سی 
نشانگر مرتبه وجود ی هر جز د ر نظام کلی هستی 
اشکال  د یگر  از  هند سی  نقوش  سبب  بد ین  است. 

نماد ین به حساب می آیند «)کمالی د ولت آباد ی، 1396: 270(. از این رو 
د ر هنر اسالمی عالم ، شبکه پیچید ه ای از نماد ها و رمزها است که 
باید  گشود ه شود  تا بتوان از طریق این رمزگشایی به عالم حقیقت راه 
یافت)د اد ور، د االیی،  1395: 142(. هنر مقوله ای چند ساحتی است و 
از زوایای مختلفی می توان به آن نگریست زن به عنوان موضوع هنر، 
می تواند  سه ساحت  می گیرد   قرار  آن  د ر  موقعیتی که  به  توجه  با 
متفاوت هنری قرار گیرد . به  عبارت  د یگر د ر نسبت بین زن و هنر، 
زن هم به عنوان آفرینش گر اثر هنری یا به  مثابه ناظر و مخاطب 
آثار  د ر  نماد   و  موضوع  به عنوان  یا  و  هنری  ارزیاب محصوالت  و 
هنری مورد  بررسی قرار می گیرد )کوتیانی، 139: 38(. فرمانفرماییان 
به   وسیله آینه خلق اثر می کند  و هند سه د ر کار او رکن اصلی آثار 
است. او میان اشکال منظم و نامنظم، نظمی ریتمیک و هند سی ایجاد  
می کند  و رویکرد ی انتزاعی به هنر سنتی ایرانی د ارد .  او هنرمند ی 
است که از تلفیق آینه های یک اند ازه با تأثیر از آینه کاری ایرانی 
انتزاعی و تجرید ی استفاد ه می کند . آینه ها د ر آثار  برای خلق آثار 
او به  صورت شش  وجهی و مانند  بافت فرش د رهم تنید ه شد ه و بافته 
 شد ه اند . انعکاس آینه های شش وجهی د ر هم انعکاس جد ید ی تولید  
می کند . آثار او هند سه وار و فرم گرا است. د ر آثار او آینه بازتولید  
و تکثیر می شود  و د ائمًا معنای جد ید ی پید ا می کند .  آثار او هرلحظه 
شش ضلعی های  و  می کنند   خلق  خود   د ر  را  جد ید ی  شکل  و  فرم 
کوچک د ر خود  تکثیر می شوند . مخاطب د ر آثار او د ر خود  اثر 

قرار می گیرد ، می شکند  و تکرار می شود . 

با  فرمانفرماییان  منیر شاهرود ی   آثار  تطبیق 
آراء لوسی لیپارد  

د ر آثار آینه کاری هند سی فرمانفرماییان آینه ها 
او د ارد  و  با طبیعت و زنانگی  پیوند ی ناگسستنی 
د ر فرم ها و عناصر هند سی او د ید ه می شود . آینه ها 
بازتابی از هنر سنتی ایرانی�  اسالمی هستند  که به 
شیوه ای جد ید  تجسم  یافته اند . از لحاظ تجسمی آثار 
او اکثراً به صورت نامتقارن و نامنظم تصویر شد ه اند  
و د ر عین بی نظمی د ارای نظم فراوان هستند . آینه ها 
و  است  منظم  و  نامنظم  هند سی  فرم های  د ارای 
بازنمایی مقوله هویت زنانه از قطعه قطعه سازی و 
مفهوم تناقض های د وگانه بهره می برد . د ر آثار او 
از  قطعه های آینه  تلفیقی  ماهیت زنانه به صورت 
با تناقض انعکاس و تکرار مورد  تأکید  قرارگرفته 
به صورت  فرمانفرماییان  آثار  د ر  تناقض  است. 
قطعات  و  آینه ها  نماد ین  بازنمایی  و  رمزگونه 
جهت  د ر  آگاهانه  هنرمند   که  است  هند سی 
از علم هند سه  استفاد ه  خلق معنا از آن به صورت 
آینه ها  انعکاس  و  تکرار  د ر  را  اثر  نهایی  معنای  او  می گیرد .  بهره 
به صورت  آینه ها  د ر  می بیند . شکست  نور  و شکست  یکد یگر  د ر 
بازنمایی نماد ین و هند سی است که به باور هنرمند  برتکرار و تکثر 
و وحد ت اشاره د ارد . به باور فرمانفرماییان هند سه د ر آثار او کامل 
او)گاهی  آثار  د ر  رنگ  نبود ن  و  فرم  تجسمی  ساد ه سازی  نیست. 
می د هد .  نشان  را  تکامل  عد م  و  هند سی  سطوح  به  تمایل  اند ک(، 
د ر آثار او تکرار فرم های هند سی نشان از زند گی، باروری، زنانگی 
به صورت  آینه ها  ساد ه  شد ه  شکل های  می کند .  الهام  مخاطب  به  را 
بیان عاطفی، ترکیب بند ی های متقارن  با  یا ساد ه، همراه  شش  وجهی 
و نامتقارن د ر کنار یکد یگر با فن آینه کاری کامل می شود . او از فن 
آینه برای برجسته کرد ن و انعکاس معانی استفاد ه می کند . تأکید  بر 
هند سه و عناصر فرمی محد ود  د ر آثار او نماد  تحرک، نظم و معنا 
است. د ر آثار فرمانفرماییان معنا حاصل هویت زنانه و طبیعت و 
فرهنگ نماد ین است. د ر آثار او تناقض و تقابل د ر کنار هم د ید ه 
د اد ه  نشان  فرمی  تناقضات   و  با شکست ها  زنانه  و هویت  می شود  
لوسی  آراء  با  فرمانفرماییان  آثار  مطالعه  به  بخش  این  د ر  می شود . 
لیپارد  پرد اخته می شود . د ر آثار او حفره خالی د ر اکثر کارها وجود  
لیپارد   د ارد  و آثار تکه تکه شد ه است و تکرار می شود ، امری که 
تأکید  می کند  د ر آثار  زنان د ید ه می شود  و ماهیت زنانه را به تصویر 
می کشد . آثار او د ارای ترکیب بند ی هایی است خرد  شد ه است که 
می تواند  رنج ها و تناقض ها و ناخود آگاه هنرمند  را به تصویر می کشد  
و لیپارد  معتقد  است زنان آثارشان به صورت تکه تکه های خود شان 

تصویـر 6. فرمانفرماییـان، آینه، نمایشـگاه 
)www.cnn.com(1387 ،خط سـوم د بـی

تصویر 7. فرمانفرماییان،آینه، 1386، موزه 
)www.cnn.com(ویکتوریا آلبرت، لند ن
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آثار  می کند .  پید ا  بازنمود   تجسمی  به صورت  اثرشان  د ر  که  است 
فرم گرا  و  زایش  هنر  زنانه  هنر  لیپارد   نظر  به  و  است  فرم گرا  او 
است. زایش د ر آثار فرمانفرماییان با انعکاس آینه ها روی یکد یگر و 
انعکاس جد ید  ساخته می شود  و نشان می د هد  بر ذات زنانه، طبیعت، 
تکثر و زایش تأکید  شد ه است. د ر آثار فرمانفرماییان فرم به صورت 
توخالی و توهم حفره ایجاد  می شود  که با آثار لیپارد   قابل  بررسی 
و  چند وجهی بود ن  و  چند ساحتی  مرکزی،  او حفره  آثار  د ر  است. 
نظریات  با  تطبیق  قابل  و  می شود   د ید ه  یا حفره  سوراخ  توهم یک 
لیپارد  است. د ر آثار او فرم شکسته می شود  و د ر کنار هم به فرم های 
واحد ی تبد یل می شود . شکست د ر آثار فرمانفرماییان به سوی فرم 
ناب منتهی می شود  که متأثر از هنر ایرانی– اسالمی است که ریشه 
د ر ناخود آگاه فرمانفرماییان د ارد . مؤلفه های آراء لیپارد  که نقطه 
کانونی د ر مرکز تصویر، نقطه تو خالی د ایره یا بیضی شکل متأثر از 
زهد ان زنان که د ر اکثر آثار زنان د ید ه می شود ، شکست د ر فرم های 
تناقض  د ر  فرم گرابود ن، قطعه قطعه شد ن، شکست و  آثار  زنان و 
منیر  آثار  د ر  است  هنرمند   زنان  زند گی  از  متأثر  که  زنان  آثار 

فرمانفرماییان قابل مشاهد ه است.

نتیجه گیری 
به  عنوان  فرمانفرماییان  آثار  شد   مشخص  فوق  مقاله  د ر  چنانچه 

یکی از مطرح ترین هنرمند ان معاصر ایرانی همواره مورد  توجه بود ه 
ایران  سنتی  معماری  و  ایرانی- اسالمی  هنر  از  متأثر  او  آثار  است. 
است. او هنرمند ی مد رن بود  که از متریال آینه کاری سنتی به صورت 
بهره  آثارش  د ر  مد رن  و  انتزاعی  رویکرد   نشان د اد ن  برای  ابزاری 
براساس  که  است  هند سه گرا  آثار  فرمانفرماییان  آثار  می گرفت. 
هند سه و ریاضیات د قیق خلق  شد ه است. د ر آثار او هند سه د ارای 
هویتی جنسی است و متأثر از زنانگی و تأنیث است و فرهنگ و 
گذشته ایرانی را بازتاب می د هد . د ر این آثار زیبایی شناسی سنتی و 
تبد یل  بیانگر  رسانه  به یک  آینه  و خود   است  ترکیب شد ه  مد رن 
سنتی  قرارد اد ی  معنای  و  بود ه  متن  و  اصلی  موضوع  آینه  می شود . 
خود  را نفی می کند  و با هنجارهای زیبایی شناسی معاصر قابل معنا 
می شود . آینه د ر این آثار فقط یک عنصر تزیینی نبود ه و متکثر و 
سیال است. د ر آثار فرمانفرماییان هند سه آینه ها را شکل می د هد ، 
فرم ها را کنار هم می چیند  و اثر هنری را به  صورت تجسمی خلق 
می کند . فرم د ر آثار او فرم ناب است که از شکست فرم های د یگر 
حاصل می شود . آثار او د ر این شکست ها زنانگی و زایش را با تمرکز 
اکثراً  او  آثار  د ر  هند سی  شکل های  می د هند .  بازتاب  بر  فرم گرایی 
برحفره ای توخالی تأکید  می کنند  که از قطعات شکسته شد ه آینه د ر 
کنار یکد یگر شکل گرفته است و با  نظریات لوسی لیپارد  د ر مورد  
آثار زنان همخوانی و تطبیق د ارد . لیپارد  معتقد  است اکثر آثار زنان 
د ارای حفره ای توخالی است، شکسته و یا تکه تکه است و بر زند گی 
شخصی هنرمند  و زنانگی و زایش تأکید  د ارد . چنانچه د ید ه می شود  
این موارد  با آثار منیر فرمانفرماییان قابل تطبیق بود ه و مفروض این 
پژوهش را تأکید  می کند . آثار او د ارای زیبایی شناسی زنانه بود ه و  

بر تکرار  و فرم گرایی استوار است.

پی نوشت ها
د ر  که  آمریکایی  زن  نقاش  اکیف)1887-1986(  جورجیا   .1
است  گرفته  شکل  تصویر  د ر  زنانگی  عنصر  مبنای  بر  که  او  آثار 
د ید ه می شود . مجموعه  نقاشی هایش  د ر  زنانه  تفکر هنر  نشانه های 
او  آثار  گل های اکیف گران ترین و موفق ترین آثارش د ر مجموعه 
آمریکا  د ر  فمنیست  و  نوگرایی  هنر  ماد ر  عنوان  به  او  د ارد .  قرار 

شناخته می شود .
به  که  مکزیکی-   اسپانیایی  نقاش  فرید اکالو)1907-1954(   .2
خاطر خود نگاره های سمبولیستی از خود  مشهور است. او هنرمند ی 
و  بیماری  زند گی شخصی،  از  متأثر  او  آثار  که  است  خود آموخته 
عقاید  سیاسی او می باشد  و به عنوان هنرمند ی فمنیستی مشهور است . 
بخاطر  که  آمریکایی  زن  نقاش  شاپیرو)1933-2015(  میریام   .3
کالژهایش مشهور است. آثار او اکسپرسیونیست انتزاعی است و  به 

 تصویر اثر ویژگی شاخصه بررسی
 
 
 فرم

 
 هندسی یها فرم

 تجریدی  و انتزاعی یها فرم
 شکل نمایی

شدن  قطعه قطعهشکست و  صورت بهفرم 
 در آثارش وجود دارد

 
 
 

 رویکرد

 
 بیانی یها فرمگرایش اصلی 

 بازنمایی بصری
 معنویت

 ایرانی اسالمی
 

 
 
 

 هدف

 
 

 انعکاس
 بازنمایی زنانگی

 ثنویت ، تکثر و زایش
 زیبایی شناسی ایرانی اسالمی
 چالش کیفیت دیداری مخاطب

 
 
 

 تناقض یا شکست

 
 تناقض و شکست جنبه فعال

 نماد هویتی
 به چالش کشیدن دیداری مخاطب

 یتوخالکانون مرکزی 
 تمرکز بر فرم
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عنوان هنرمند ی فمنیستی مشهور است .
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Rahpooye Honar/ Visual Arts                       
Abstract

In the contemporary era, the increasing presence of wom-

en in the international art scene has been considered. The 

increasing presence of women in the visual arts, especially 

painting, has witnessed a great development in recent de-

cades. The increasing presence of women in the field of 

visual arts, especially field painting, opens up the possibil-

ity of exploring the role of women in the field of contem-

porary visual arts. Women usually use ‘gender themes’ in 

their work and use their work to express their identity and 

representation and gender. This study examines the works 

of contemporary Iranian artist Mounir Shahroudi, who has 

been active in the international arena. His work is based 

on traditional mirroring based on the geometry and frac-

ture of mirrors, so that it can be compared with the con-

temporary theory of gender-based theorist Lucy Lippard, 

which has been restated on the basis of failure. Lipard’s 

theory as an artis t A theoretical perspective is presented 

and then the works of Munir Farmanfarians are studied and 

analyzed with this view.The content of the present study is 

qualitative and based on a descriptive-analytical method-

ology and the method of data collection is library-based. 

How is feminine gender defined in the writings of Mon-

archs? How is Monir Farmans’ works analyzed with Lucy 

Lipard’s theory? Neha and its geometric order are in his 

works. Failure and cavity in his works is the main pillar 

of the work of art and is influenced by the norms of Ira-

nian Islamic aesthetics in mirror art. Failure in his works 

completes the evolution of the final process of the work, 

and in this respect the most important development in his 

work is the failure of mirrors, and the process of traditional 

object transformation, metaphorical image, and failure oc-

curs in the mirror. The mirror is used as the main element 

that symbolizes femininity and reflection. In his works, the 

composition of his works is arranged in an orderly and ir-

regular manner, influenced by his life and worldview. In 

these works the failure of mirrors challenges the eyes of 

the audience and is a visual representation of reality. The 

reflection and repetition of her work can be a symbol of 

femininity. Unfortunately, good written works in this field 

were not found in Persian sources and most of the text is 

translated from Internet sites. As noted in the article above, 

the works of militarists as one of the most prominent con-

temporary Iranian artists have always been considered. His 

work is influenced by Iranian�Islamic art and traditional 

Iranian architecture. He was a modern artist who used 

traditional mirror material as a tool to show an abstract 

and modern approach to his work. The works of the Com-

manders are geometrical works based on precise geometry 

and mathematics.It is fragmentary and emphasizes the per-

sonal life of the artist, femininity and reproduction, as can 

be seen in the work of Monir Farman and emphasizes the 

assumption that her work has a feminine aesthetic and is 

based on repetition and formality.

Keywords
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Farmanfarmaian
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