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  چکیده
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 مقدمه

که پایگاه قدرت و نظام دارای مرتبه و مقامی هستند  ،زنانگی و مردانگی، زنان به عنوان حداقل نیمی از اجتماعدر دوئالیسم 

در طول تاریخ ایران به وفور تصویر زنان را مشاهده بسیار تعیین کننده است.  آنهاسلطه در تعریف جایگاه و موقعیت و حدود 

اند آن هم ایم که زنان ایرانی هنرمندان قابلی بودهخوریم، البته بسیار شنیدهبر می و نقاش ان هنرمنداما بسیار کم به نام زن ،کنیممی

های گیری جنبشحداقل تا قرن بیستم و شکلفقط در حوزه صنایع دستی و هنرهای ظریفه و بدون ذکر نام و نشانی از ایشان. 

حضور زنان را در حاشیه و در سایه مردان به نمایش بنشینیم. که  استین یك اصل در مطالعه تاریخ هنر ا ،خواهانه زنانآزادی

و از وجودشان در نقاشی، نه به عنوان نقاش، بلکه به عنوان مدل اند ای نداشتههای عمدهمشارکتاغلب زنان جز در امور خانه، 

 نازل اشراف و طیف مرفه درباری. ها و مشان در زینت بخشیدن به کاخهای چهرهشد، آن هم برای ثبت زیبایینقاشی استفاده می

هنر در ایران همواره تحت سلطه پارادایمی مرد ساالرانه بوده است. اسناد به جامانده در هنر ایرانی حاکی از کنار گذاشته شدن 

به  زنان به طور کلی از جهان هنر و تبدیل شدن آنها به موضوعی با هویت ثابت است. در متونی که از شرح حال نقاشان گذشته

های دوران صفویه و ایجاد اندک آزادی های ایران تا. اما با گذر تاریخی از حکومت1توان یافتجا مانده نشان این پارادایم را می

تدریج از تنگنای سلطه دربار خارج شد و بعد از آن در دوران قاجار و انقالبات مردمی این روند هاجتماعی، مقوله هنر نیز ب

های اجتماعی را تحت مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش عواملاز آنجا که ای گردید. ل مالحظهرات قابدستخوش تغیی

لذا برای  شد. دگرگونو حضور او در میدان هنر ایران  نقاشان زنبا توجه به این فرایندها جایگاه  ، دندهتأثیر خود قـرار مـی

ران قاجار به ویژه بعد از تحوالت دوهدر میدان هنر ایران ب نقاش ان زن شناخت این تغییر و تحوالت و بازیابی جایگاه هنرمند

از چه زمانی و چگونه در تاریخ هنر ایران حضور یافتند  ان زننقاش "به سوال خود در باب اینکه ایم تا پژوهش حاضر پرداخته

ن را در ایرا نقاشان زنو رشد جامعه را یافته مستندات حضور آنها پاسخ دهیم و   "؟این جایگاه تا به امروز چگونه استو 

  یم.عرصه هنر ایران نمایان ساز

 پیشینه پژوهش -1

شده بر روی هنر زنان را ازنظر ، بررسی و مطالعۀ تحقیقات انجامحاضرمنظور شناخت فضای پژوهشی معاصر در پیشینه به

ویژه هتحقیقات جامع و کامل در خصوص شناخت هنر زنان بتوان دریافت که ایم. بر اساس مطالعات انجام شده میگذرانده

 جایگاه تاریخی آنها در میدان هنری ایران اندک است و فضا برای مطالعات بیشتر وجود دارد. پیشینه پژوهش به شرح زیر است:

 .127شماره (، زن در متون تاریخی)از پیش تاریخ تا مشروطیت(، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1387ترک چی، فاطمه ) -

امه کارشناسی ارشد نقاشی. دانشگاه آزاد نانای. نسل رویکردهای زنانه در هنر معاصر ایران. پ1390حاجی طاهری، دامونا.  -

 دانشکده هنر و معماری. ٬واحدتهران مرکزی ٬اسالمی
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 .10شماره -شناختی زنانمطالعات اجتماعی و روان ،جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران(، 1385) رهنورد، زهرا -

 .48شماره ،مجله فرهنگ ،بررسی و تحلیل اجمالی نقش اجتماعی زنان در تاریخ ایران(، 1382زاهد، سید سعید ) -

(، بررسی جایگاه اجتماعی زنان و کودکان در دوره شاه 1393شایسته فر، مهناز؛ خزایی، محمد؛ عبدالکریمی، شهین ) -

تطبیق نسخ شاهنامه طهماسبی و هفت اورنگ جامی، زن در فرهنگ و هنر، ق( بر اساس 983-930طهماسب صفوی )

 .2، شماره 6دوره 

 در قاجاری هایقلمدان در زنان حضور اجتماعی بررسی(، 1391، مهناز، خزائی، رضوان )شایسته فر، زهره؛ شایسته فر -

 .1 شماره ،4دوره هنر، و فرهنگ در زن، خلیلی ناصر مجموعۀ

 .1382. مرداد 21نقش زنان در نقاشی امروز ایران. عروس هنر. شماره  واعظ نیا، پانته آ. -

زن و بازنشانی جایگاه آنها در  نقاشاناما آنچه که پژوهش ما را از میان آثار انجام شده متمایز می سازد، پرداختن به مقوله 

 طول تاریخ هنر ایران است.

 روش تحقیق -2

در  بهره گرفته است.محتوایی  های تـوصیفی تـاریخی و تـحلیلیروش در جهت پاسخگویی به سوال خود از این پژوهش 

و با توجه آوری مکتوب و اسناد موجود، جـمع منابع ای و مراجعه بهکتابخانه اطالعات و مـنابع مورد نیاز از طریق روش این راستا

 ف مدارک موجود شکل گرفته است.به اسناد تاریخی و استفاده از تحلیل و توصی

 ه زنان در هنر ایران باستانجایگا -3

 های کوچك گلین از زنان باردار و حیوانات،بود از نمونه عبارت که ساخته شد، مستقلیی نخستین پیکره در ایران باستان،

از موقعیت  سو نشاناز یك تمامی جوامع در آثاروجود این . دو اعتقاد بنیادین پرستش باروری از دستاوردهایی از یعنی بازتابی

 ای نیرویها از جایگاه کـیهانی و اسـطورهدیگر داللت بر تلقی انسان اجتماعی و خاص زن در این اجتماعات بدوی و از سوی

های الهه پیکرهخصوص در و به ای را در تمامی جوامع بدوی آغاز عصر کشاورزیاین قدرت اسطوره .تمونث در نظام هستی اس

چنین می توان جایگاه زن را به هم نمود. توان مشاهدهمی در آثار به جای مانده از آن دوران مادر و نقوش برگرفته از این تفکر

 چون ایزد بانوی آب یا آناهیتا(. عنوان الهه های پرستش مشاهده کرد)هم

در حدود "و بقایای روزگار باستان مشهود است. آثار در ایران، تفالبه  از پیش از ورود آریـائیان نقش اجتماعی زن در ایران،

پیشرفت زنان در  برخی ابـزار خـانگی بوده است. ابداع و احتماال نگهبانی آتش نقش زن، در عصر شکارگری، ده هزارسال پ.م.

 کشت رنگرزی، بافندگی، ریسی،نخ سفالگری، حیوانات، اهلی کردن کشاورزی،در امر کشف آتش مشارکت در امور  بشریت،
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 به عنوان یکی از دو زن مقدس زردشتیان، کتاب در گاهان،" (14 :1372)آندره، "اند.داشته طبی و فنون متعدد سهم اساسی گیاهان

 (49 :1369)مزداپور، "مطرح است. دارد، نقش و جایگاه ویژه در زندگانی اجتماعی که بشر جنس

سیاسی  اقتصادی، اجتماعی، حیات به چنانزنان هم در این دوره، آریاییان در نـجد ایران ساکن شدند. .می نخست پ.در هزاره

 زن در دوران ماد، داری شدند.کشاورزی و گله ی اقـتصادی،ی اصلی چـرخهگرداننده ،انمرد پایو فرهنگی خود ادامه دادند و هم

جامعه تحوالت  زیرا اندکی تـغییر کرد، هخامنشی اجـتماعی زنـان در دوراننقش  در کنار مرد در امـور شـوراها شرکت داشـت.

فـرهنگی  اما نفوذ آنان در امور سـیاسی و زنان در این دوران محدودتر شد، وظایف اعی را پشت سر گذاشت.معظیم سیاسی اجت

ی در حـیطه زنـان که داشـت و بـدین طـریق بود سـیاسی یجنبه هـخامنشی ها در دوران اقتداربیشتر ازدواج چنان باقی ماند.هم

 آمدند.می فرمانروایان پارسی در نفوذ

شود. حتی در دوره ای است که اعمال میبه عنوان موضوع به شدت متأثر از روابط سلطه هنر تصویری ایرانورود زنان به 

های تخت جمشید هم برجستهچنین است که در نقش اقتدار شاه؛ دربار است و هدف آن بیان عظمت و متاثر ازهنر  ،هخامنشی

های یابیم. شاه مظهر قدرت آسمانی نیز هست، در این رابطه قدرت جایی برای زنان نیست، حتی اگر اسطورهاثری از هیچ زنی نمی

ساسانی( این روابط کماکان ادامه های بعدی )پارتی و قدرت ابر زنی ساخته مردان، زن قدرتمندی مثل آناهیتا خلق کند، در دوره

 دارد.

زنان در  در دوران ساسانی، او در حکومت بازمانده است. هایی از اقتدار زن و شرکتانی و ساسانی نیز نشانهکی اشدر دوره

 حقوق «دستانماتیکان هزار » در کتاب دوره قـابل تـوجه بود. ایـن آنان در های مختلف داشتند و حقوقجامعه و خانواده پایگاه

ارتباطی  حقوق زن با زادن و حفظ نسل، دوره، زردشتی این های دینیدر نـوشته اجتماعی زن به وضوح شرح داده شده است.

 .کردرنوشت زن را از پیش تعیین میس به مثابه ابزاری نیرومند طفل، و پرورش داشت و پیامدهای زایمان تنگاتنگ

هایی از تفاوت جنسی در باز تولید تعریف ،گزیندمین ستایش شکوه و عظمت شاه را برباهنر ساسانی نیز ضمن آنکه زاما 

جامعه مرد ساالر را هم به عهده دارد، زن همواره تنگ شراب یا جام باده یا سر زلف خود را به دست دارد. چنین مقیاسی در 

شوند، بزمی که زنان در آن نوشیدنی به مردان ا بزمی میهای رزمی جنگ و شکار، با افزودن زنان به آنههای بعد به شکل پردهدوره

جهان هنر ایرانی غایب بودن زنان از  در واقع شود.رقصند. این سهمی است که در هنر ایرانی به زنان داده میکنند یا میتعارف می

ای گفتمان و قواعد خاص خود را دورهکه در هر است پارادایمی مرد ساالرانه  یعنی ای مهمکننده، حاوی نکتهدر جایگاه تولید

 داشته است.

 زنان در تاریخ نگارگری ایران -4
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 و اداره امور مالی خویش نکاح ،، وضـع نامناسب زن را در مورد حق ارثست است که اسالمرپس از ورود اسالم به ایران د

در صدر اسالم داشتند، بعدها به مرور از آنان سلب شد و مرد، قدرت مـطلقه زنان حقوقی که ما ا ،اصالح کـرد و بـهبود بخشید

 فرهنگی از بعضی ممالك مـفتوحه بـه میراثی چونهم مردساالری که خاصه به روزگار خلفای اموی و عباسی، جریان و اینشـد 

 فاتحان رسید، فراگیر شد.

گفتن  یسخنی برا (تا قرون اولیه ظهور خود)ی را مردود می دانستعالوه بر اجحاف در حقوق زنان، اسالم که خود تصویرگر

شاید بتوان سخنی از  ،گذارد. در دوران سلجوقی و بعد از آن که تصویرگری و هنر جایگاه خود را یافتاز زنان هنرمند باقی نمی

ه.ش نمی توان مدعی یافتن نام  8و  7در مقام سوژه آثار هنری هستند. هر چند که تا حدود سده تنها باب زنان گفت اما زنان 

اما گذری بر جایگاه زن در دوران مغول و تیموری و صفوی خواهیم داشت. زیرا در این دوران زنان  2هنرمند زن در تاریخ هنر شد

 متون ادبی و نگارگری ایرانی جایگاه ویژه ای را یافتند. درنه به عنوان تولیدگر اما 

شکاف بین احکام نظری اسالم و اجرای آن احکام بیشتر شد و به دلیل شیوع  اسالمی، بالد یربـا ورود مـغول بـه ایران و سا

های مختلف کوشیدند از خانه خارج شوند به روش. با این حال زنان نشین شدندبیشتر خانه چه هر فـساد اخـالق در جامعه، زنان

گیری نیز عمال در مقابل آن جبهه جامعه های مورد استفاده کهراه یکی از کنار یکدیگر در مجامع عمومی تـجمع کـنند. و در

 -برای مثال، در دوران سلجوقیان و مغول-بعد از اسالم ایران در تاریخ ها و غیره است.در مساجد، تکیه حضور نکرده، چندانی

اوضاع و احوال یکدیگر  از خود سبب مطلع شدنه ک جامعه بوده شده های مـعمول و پذیـرفتهاز راه یکی تجمع زنان در مساجد،

 .و اجتماع بوده است

های زیادی در ایران صـورت و جنگ ها و زد و خوردهادر دوره مغول و تیموریان، با توجه به شرایط روزگار که درگیری

 منع زنان عمال از ورود به اجتماع و بوم به حالت ثبات و آرامش نرسیده بود، مـرز ایـن گرفت و وضعیت سیاسی و اجتماعیمـی

بودند بستر مناسبی  توانسته هایی کهدر عین حال، در خانواده ساخت.وضع، شرایط را برای آموختن نامساعد می این» شدند.می

، شرایطاین در  اند.زمانه تحصیل کرده علوم برای آموختن فـرزندانشان مـهیا سازند، زنان و دختران از فرصت استفاده و در

مواجه و مهستی  رابعه همچون زنان معدودینام  باگماشتند؛ در این دوره، معلم می خانه معدودی از بزرگان برای دختران خود در

 (14: 1350)رجالی، .3«مهستی

 با این حالاما تحقق اجتماعی آن شاید چنین نبوده است.  4،جایگاه زنان قابل ستایش استایران هر چند که در عرصه ادبیات 

و تصاویر زنان را در حد معشوقه ای در مرتبه عشق آسمانی کشیده  5تاثیرات ادبیات غنایی، عرفانی بر نگارگری موثر بوده است

 .جوالنگاه مردساالری بوده است که حضور زنان در آن با محدودیت همراه بود ،اند اما بستر اجتماعی
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دوران صفوی پس از تحوالت صورت گرفته در آثار هنری و گرایش به رقعه نگاری، حضور اروپاییان در  وجود در با این

زنان آزادی عمل بیشتری یافتند و نه تنها به عنوان سوژه  ،ایران و دادوستدهای بازرگانی و تبادالت سیاسی و فرهنگی با اروپا

 که توانستند تحت تعلیم و تعلم اساتید به هنر و نگارگری نیز روی آورند.منحصر و تك بر رقعه ها ظاهر شدند بل

توان نشانی از معدود زنان نقاش را یافت، با تمام مشکالت و مسائل اجتماعی و نظام مرد ساالر در تاریخ نگارگری ایران می

(، 84:ص1385)حجازی،  "ی معروف بود.آذر که در اواخر دوره افشاریه به استادی در نقاشی الکی و قلمدان نگار"چون: هم

یك اثر رقم دار باقی مانده رقیه بانو: از زنان هنرمند مسلمان دربار پادشاهان بابری هند، مینیاتوریست به سبك رضا عباسی ) از او "

صحیفه بانو: قرن دهم هجری، از زنان هنرمند هندوستان و جزء سه بانوی بلند آوازه نقاش مینیاتوری آن دیار به شمار می  است(.

نشان دادن حاالت گوناگون اشخاص، قوی دست و در منظره پردازی و چهره  ررود که از شاگردان کمال الدین بهزاد بوده است. د

ه.ق از هنرمندان نقاش پیرو مکتب رضا عباسی است )از او دو اثر  11امینه: قرن  ست.چابك قلم و شیرین نگار بوده ا سازی

ه.ق در منظره و چهره پردازی مهارت فراوان داشته)تنها اثر رقم دارش: قلمدان  1128مینیاتور باقی مانده است(. آذر: به سال 

 را یافت.(، 1، 141، 107: 1374)رجبی،  مصوری است(.

ط سلطه و حاکمیت، بر جایگاه زنان و تاکید بر بی عملی آنها موثر بوده است اما زن به عنوان جنسی درست است که رواب

حاضر در اجتماع غیر قابل انکار است. عالوه بر حمایت و توجه برخی نویسندگان و عرفا از زنان، تغییرات نظام سیاسی نیز در 

ویژه پس از انقالب همه مشاهده می کنیم که این فرایند در دوره قاجار و بتالش زنان برای ابراز حضور خود موثر بوده است. در ادا

 مشروطه چگونه حضور فعال و اجتماعی زنان را رقم می زند.

 

 زن اجتماعی نقاشانتحوالت عصر قاجار و حضور  4-1

از جنگ ایران و  رخ داد. ایران بعد، تحوالت فراوانی در حوزه سیاست به ناصری از دوران خصوص در دوره قـاجار، به

بابیه، جنبش تنباکو، و  جـنبش و مظفر الدین شاه، دوره محمد شاه، ناصر الدین شاه در روسیه در دوره فتحعلی شاه که بگذریم،

مردم، زنان  سیاسی همه این تحرکات روند. درترین رخدادهای سیاسی و مذهبی ایران به شمار میاز مهم مشروطه نهضت

ای که تـجربیات سیاسی"که به تبع سبب رشد جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هنری آنان شد.  اندکرده های مهمی ایفانقش

و انقالب مشروطه به دست آوردند، سبب شد که در مقایسه با  تنباکو هایجنبش دوره مشارکت سیاسی خود در طول در زنان

زنـان، تأسیس مدارس به خصوص  تـوسط مختلف هایتشکیل انجمن اعی نـیز مـشارکت کنند.های اجتمگذشته، در دیگر حوزه

 ( 9: 1377)آفاری،  ".انواع دیگر مؤسسات در این دوره، انجام پذیرفت درس برای بزرگساالن و هایکالس دخترانه و برگزاری

و  خواهکه مردان و زنان مشروطه مقاالتی" د.بونویسی قالهو م نگاریروزنامه مهم زنان در این دوره، هایفعالیت یکی از

نخستین . رسیدثریا و ندای وطن به چاپ می کانون، های صوراسرافیل، حبل المتین،روزنامه در نوشتند،حقوق جنسیتی می طرفدار

و  شکوفه ای تحت عنوانطنه مجلهبه چاپ رساند. مزین السل ق. 1328در  زاده مجله زنان تحت عنوان دانش را دکتر کمال
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توان از نامه بانوان، عالم نسوان، جهان زنان، جـهان نـسوان می چنینهم اتی در باب زنان چاپ کردندنشری آبـادیت دول صـدیقه

 (237و  236: 1359)کسروی،  ".خواه، مجله نسوان، مجله سعادت شرق و دختران ایران یاد کردوطـن

 انجمن آزادی)حریت(" اقـدام کـردند. تلفهای مخدهی خود و تشکیل انجمنبه سازمان مشروطه، انقالب دورهزنان ایران در 

های به وجود آمد. که در آن دو تن از دخـتران نـاصر الدین شاه به نام ه.ق. 1317زنان، اولین تشکّل زنان بود که در حدود سـال 

 شمس الملوک جواهر» و «صدیق دولت آبادی» انجمن، از دیگر اعضای این حضور داشتند.نیز  «افتخار السلطنه» و «تاج السلطنه»

انجمن »، «انجمن نسوان» توان ازایـران در این دوره می زنـان هایها و جـمعیتاز دیگر انجمن (.23: 1377)آفاری،  "بودند. «کالم

 «انجمن مخدرات وطن» م.(، و1906) «آزادیانجمن »م.(، 1910) «شرکت خـیریه خواتین ایران»م.(، 1910) «خواتین ایران

 . نام برد م.(1910)

این مدارس را مـسیونرهای مـذهبی و یـا تـحصیل کـردگان  پس از مـشروطه و گـسترش مـدارس دختران، به دلیل اینکه

در بین زنان تحصیل کرده رشد کرد. در میان تدریج حجاب به رفع فکر کردند،ره میمـدارس مسیونری و یا خارج از کشور ادا

-میرزا ایرج گذاشتند. این اعتقاد که حجاب مانع پیشرفت زنان است، پا به عرصه کارزار رفع حجاب با مردانی روشنفکران نیز

 .بود و آزادی بیان یکی از پیـشگامان مخالفت با حجاب و از هواداران رفع آن -قـاجار شاهزاده

های زنان و مردان روشنفکر در جهت اعتبار بخشی به فعالیت زنان در عرصه گسترده اجتماعی و سیاسی و تالشت این تحوال

و هنرمندان  تعدادت برای زنان نه و آزادی بیشتر در تعلیم و تربیهنر نیز نمایان شد. در دوره قاجار با گسترش مدارس دخترا

تاج السلطنه: از زنان هنرمند و نویسنده )دختر ناصرالدین شاه قاجار(، توران " توان به :میجمله زن گسترش یافت، از آن نقاشان 

ه.ق هنرمند )دختر عباس میرزای قاجار(  13فخرالدوله: از زنان هنرمند و نویسنده )دختر ناصرالدین شاه قاجار(. فخر الدوله: قرن 

می زیسته، از زنان هنرمند و  .ه1260فخر جهان خانم: ، و شعر و خط و نقاشی مانند نداشت به نوشته اعتماد السلطنه در هنر

زیسته از می .ه1336ششمین دختر فتحعلی شاه قاجار، یك مرقع خطوط و کار ناخنی از او به جا مانده است. ولیّه فروغ الملوک: 

زنان نقاش بود، او دختر میرزا علی خان ظهیرالدوله بود. در نقاشی آبرنگ و فن پرداز مهارت داشت. او تصویری آبرنگی از 

شوکت "(، 1374.) رجبی، "در لندن به فروش رسید 1989الملك بود و در حراج کریستی برادرش کشید که شبیه کارهای صنیع

الملك به فرا گرفتن نقاشی پرداخت. او صدها تابلو نقاشی خان و کمالقاشی، زیر نظر میرزا علیالملوک شقاقی: زنی هنرمند در ن

خت و بیشتر به سبك کالسیك کار های مختلف تهیه کرده است، مدتی در هنرستان بانوان به تعلیم نقاشی پردااظر و چهرهناز م

شمارش در هنر و تاسیس هنرستان مند که به پاس خدمات بیکرد، عفت الملوک خواجه نوری: خواهر شوکت الملوک زنی هنرمی

عضو جمعیت نسوان وطن خواه شد و بعد در  1300گذاری شد. او از سنه دخترانه تهران، هنرستان خواجه نوری به نام او نام

 ( اشاره کرد. 1352های اجتماعی داشت )قویمی،حزب زنان که نام شورای زنان بود فعالیت

دوره قاجار مملو ی دهند که به علت تحوالت اجتماعی و سیاسی و مبارزات و انقالبات مردمنشان میه ما تواریخ و کتب ب

کرده، ادیب، شاعر، خوشنویس و هنرمند که بسیاری به جمع مبارزان گرویدند و در تحقق حقوق زنان همت صیلاست از زنان تح

تفکر  ند. اما روند رشد اجتماعی زنان در عرصه هنر با به ارمغان آوردنگماردند، بسیاری هم به تاسیس مدارس دخترانه اقدام نمود
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به نقاش بدل « منقوش»رفته جایگاه زن از رفتهه.ش( و 30و  20برگشته اوج گرفت)دهه ز فرنگ روشنفکری توسط دانشجویان ا

 شد.

 دوره پهلوی و نقاشان زن 4-2

 عرصه به چون عشقی، عارف قزوینی و دیگران پاهم انقالبی ای است که شاعران و نویسندگاندوره رضـا شاه دوره

یی کـه یـا خود و یا مردان اهنامهزوردر ایـن مـیان، زنان در  و ادبیات سیاسی رشـد کـرد. گذاشتند ادبی-سـیاسی هایفـعالیت

اعتصامی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد در  چون پروینهم زنانی زدند. ایـن دوره شاهد فعالیتکردند، قلم میآنها را اداره می

سیقی و شـمار فـراوانی از زنان و نوازندگان فراوانی در حوزه مو حوزه شاعری، سیمین دانشور در حوزه نویسندگی، و خوانندگان

- ر این دورهاز دیگر زنان شاع-های هنری بود. پروین اعتصامیخـطاطی و نـگارگری و سایر حوزه چونهنری هم هایعرصه در

در شـعر  کند و با استفاده از صنعت محاورهمسائل و مشکالت اجتماعی در جامعه را ترسیم می زنان، وضعیت در اشعار خود،

 پردازد.و حل آنها می فـارسی، به بیان دردها

میرزا هادی دولت آبادی توان از صدیقه دولت آبادی فرزند دوره پهلوی می مبارزات سیاسی در های شاخص زنان دراز چهره

در ایـران  فرهنگیاو از فعاالن سیاسی و  آبادی مشاور رضا شاه و پیرو فرقه ازلی از فرق بابی نام برد. دولت یحیی میرزا و خواهر

ر صدیقه دولت آبادی د ها فعالیت داشت.و نوشتن مقاله کار تأسیس مدرسه و روزنامه ررود که ددوره پهـلوی به شمار می

ها و یکه در دوره قاجار فـرنگجریان کشف حجاب در دوره پهلوی، های موثری برداشت. خواهی زنان گامهای آزادیفعالیت

که در جهت مشارکت ی از تغییرات دیگر یکی به اجرا درآمد. قانونی صورتبه مطرح و اجرا کردند،  العینةرق به ویژه بـاب پیـروان

 انتخاب شدن در مجلس بود.و مسئله حق رأی آنان در انتخابات  داد، زنان در امور سیاسی رخ

مـدارس بازکرده بود، به لحاظ قانونی  راه ورود زنان و دختران را بـه  ،مشروطه اساسی در این دوره، به دلیل اینکه متمم قانون

-16تحصیلی  سال در زمینه برای تحصیل دختران تا حدودی بازتر شده بود. و ود نداشتمنعی برای تحصیل دختران و زنان وج

به عبارت دیگر، برای اولین بار در سال  دانشگاه تهران آمـاری را در خـصوص دانشجویان دختر ارائه داد؛ بار ، برای اولیـن1315

در مورد دانشجویان و مدرسین زن بدین  زمان دانشگاه در آنآمارهای  تحصیلی فوق، از دانشجویان دختر ثبت نام به عمل آمد.

معلم زن در  3دختر دانشجو... 1و طبیعیات  13نفر، در ریاضیات  29های آثار باستان، زبـان و ادبیات جمعا در رشته» ترتیب بود:

ش.[، تعداد دخترانی که به  1291م.] 1922در » .(1350:173)شیبانی،  «دهند...و فنی درس نمی های علمیرشته در دانشگاه...اما

مـردسه اجـازه یافتند در دانشگاه  هر اوّل نفر شد و شاگردان 88000ش.[، بالغ بر  1310م.] 1941نفر و در  7500رفتند مدرسه می

دانشجوی  30000یك سوم از  ،.م 1931 در متوسطه(.درصد فارغ التحصیالن دوره  28و  17تهران نام نویسی کنند)به ترتیب 

 در کسب این موفقیت فقط عامل سیاست دخالت نداشت؛( 107و  106: 1378)دیگار، «دادند.می دانشگاه تهران را دختران تشکیل

 زمان مشروطه به بعد زنان به دلیل آنکه جنبش خود را برای احیای حقوقشان از و مؤثر بود. بلکه انگیزه زنـان و دخـتران نیز مهم
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های خود سوادی خـود و هـم جنسروع کرده و به آن رسمیت بخشیده بودند، یکی از موانع پیشبرد اهدافشان را بیش عمال

تالش کردند و زنان دیگری نیز که باسواد بودند، حتی بدون حق  در این میان، برخی از زنان برای بر پا کردن مدارس دیدند.می

 (20ص  همان،) الزحمه به زنان دیگر درس دادند.

های اجتماعی با شعار تجددطلبی بیشتر شد و مجالی برای آزادی ،تشکیل حکومت محمدرضا پهلویپس از رفتن رضاشاه، و 

کشور در معرض  نوجویی بیشتر هنری و تحصیل هنرمندان زن در فضای دانشگاهی و آکادمیك فراهم آمد. قرار گرفتن فضای

 وارداتی بودند، فضای هنری متکثری برای زنان و مردان هنرمند رقم زد.های متنوع که اکثرا هم عقاید و ایدئولوژی

های سنتی ود، در گذار از شکلاش بدانشکده هنرهای زیبا در این زمان مرکزی برای تجلی مدرنیته در شکل علمی و فرهنگی

گرفته بود و حاال در اوایل قرن هایی که از زمان عباس میرزا و امیرکبیر شروع شده و در مشروطیت شکل کوشش ،سوی تجددبه 

گرفت. پذیرش زنان و حضور آنها به عنوان استاد و شاگرد خود از عوامل مهم حضور اجتماعی سیزدهم شمسی صورت تحقق می

 و گسترده زنان در عرصه هنر شد.

های مدرنیته به عرصه ورود یاز همان ابتدا نقاشنکته جالب توجه در این مقطع از تاریخ هنر و فرهنگ معاصر، حضور زنان 

مختلف اجتماعی است )مثالً در عرصه هنر نقاشی از نسل اول که شامل جلیل ضیاپور، جواد حمیدی، حسین کاظمی، احمد 

کاظمی، منوچهر شیبانی و ... است،  نیا، مهدی ویشکایی، هوشنگپور، عبداهلل عامری، هوشنگ پزشكاسفندیاری، محمود جوادی

خوریم که البته در نسل بعدی تعدادشان بیشتر نیز شکوه ریاضی، فخری عنقا بر می پور،دی مثل لیلی تقیما به نام زنان هنرمن

خواهد شد.( گرچه در ابتدا تعداد زنان به نسبت مردان اندک است اما همین حضور اقلیت فیزیکی نیز بشارتی است در به ثمر 

 (89: 1384یرانی.)مشك زاد، خواهانه زن اهای آزادینشستن و تحقق برخی از آرمان

اش، راه را برای حضور گسترده زن مدرنیستم ظاهراً از همان ابتدا در تمام وجوه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ،در این روند

-مین ایرانی اش، میدانی بود که زآورد. فرآیند مدرنیسم در جامعه ایران با همه افت و خیزها، تاخیر و تبعات منفیایرانی فراهم می

دار ها، غبار عقاید سنتی و افراطی آن را مستور و خدشهتوانست به تبع آن در جهت رسیدن به هویت انسانی خویش که طی قرن

خواهانه خود را به گوش جامعه توانستند حقانیت انسانی و صدای آزادیهایی که زنان میترین حوزهکرده بود، حرکت کند. از مهم

اش و نیز قرابت و نزدیکی های بالقوهبنا به ماهیت و ظرفیت ویژه نقاشیهو ب ود. عرصه فرهنگ و هنرد، هنر و ادب بنانعکاس ده

های پرده از چهره خویش برگیرد و از چهاردیواری خانه بیرون آمده و حرف ،که به ذات زنانه دارد، بستر مناسبی بود تا زن ایرانی

 ناگفته و ناشنیده را بر زبان آورد.

 زنان پس از انقالب و دوران معاصرنقاشی  4-3
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گرایی ، ابر گفتمان اسالمی1360داد ماه صدر در خراستعفای دولت موقت و برکناری بنیپس از و بعد از  1358پس از انقالب 

گرایی در طول تقریباً سه دهه گذشته رار دارد. ولی گفتمان کالن اسالمبر جمهوری اسالمی حاکم شد که تاکنون نیز استم

فتمان مختلف از گیری و ظهور پنج خرده گشکل ،دستخوش دگرگونی و دگردیسی گردیده است. حاصل این تحول درون گفتمانی

-گرایی مرکز محور، واقعگرایی امت محور، مصلحتاند از: آرمانها عبارته گفتمانگرایی بوده است. این خوردبطن گفتمان اسالم

-گرایی و مصلحتهای آرمانگفتمان یی عدالت محور. از سویی دیگر،گرااالر و اصولسگرایی مردم گرایی توسعه محور، صلح

-گرایی مردمدر دوره اصالحات صلح گرایی توسعه محور گفتمان غالب دوران سازندگی بود.و واقع گرایی در طول دوره جنگ

محور بر جمهوری اسالمی حاکم گردید. در  گرایی عدالتن دوره ریاست جمهوری گفتمان اصولساالر و پس از انتخابات نهمی

های متفاوت انباشته شد که زمینه تنوع و عی، فضای فرهنگی ایران از اندیشهاین فضا و با توجه به تحوالت فرهنگی و اجتما

مجادالت و مباحثات ایدئولوژیکی گوناگون را در کشور فراهم آورد و سبب به وجود آمدن یك محیط متکثر فرهنگی و فکری 

 گردید.

میان  6های سیاسی جدیدگیری ائتالفها و نیروهای سیاسی تازه و شکلظهور گروه ،ترین این پیامدهای سیاسییکی از مهم

الزم « فضای تنفس»تواند باشد که وجود منازعات سیاسی میها بود. اهمیت این مساله برای فرآیند تولید  فرهنگ از آن منظر میآن

های سیاسی در منازعات خود با یکدیگر از فرهنگ نیز به عنوان یك سالح استفاده برای تولید فرهنگ را فراهم آورد. گروه

های تازه، موضع خود در مقابل کوشند با کمك گرفتن از نیروهای فرهنگی موجود و طرح اندیشهها مینکنند. از این رو، آمی

های فرهنگی برخوردار کنندگان فرهنگ از آزادی الزم برای تولید تازهیت نمایند. در این موقعیت، تولیدنیروهای رقیب را تقو

 شوند.می

پس از های دهای فرهنگی تغییرات اجتماعی سالترین پیامی از مهمش و مراکز آموزش عالی یکگسترش آموزش و پرور

شمار  1375-1376تا  1365-1366های تحصیلی در فاصله سال"بود که فرآیند تولید فرهنگ را تسهیل نمود.  انقالب اسالمی

های کشور نیز در د آموزشگاهنفر افزایش یافت. تعدامیلیون  5/3میلیون به حدود  3/1دانش آموزان دوره متوسطه کشور از حدود 

ن دوره تعداد فارغ التحصیال"( به عالوه، 6: 1384)مشایخی،"باب افزایش یافت. 12222باب به  3885فاصله همین سال ها از 

نفر  806994دختر( به  75820پسر و 83359نفر) 159179از  1379-80تا  1365-66های تحصیلی متوسطه کشور در فاصله سال

جمع  1375-76تا  1365-66در فاصله سال های تحصیلی "( 70: 1383)فرامرزیان،  "دختر( رسید. 449966 پسر و 357028)

دانشجو افزایش یافت. با احتساب دانشجویان دانشگاه  879070دانشجو به  167971دانشجویان کشور)به استثنای دانشگاه آزاد( از 

 (6: 1384، )مشایخی "که در تمامی استان های کشور پراکنده بودند.میلیون نفر بالغ گردید  2/1آزاد، این جمع تقریبا به 

افزایش میزان انتشار نشریات و کتاب از دیگر پیامدهای فرهنگی اصالحات در ایران بود که تأثیر بسیاری بر تنوع و متکثر 

، 1365موجود در کشور در سال تعداد نشریات "داشت. برای مثال  پس از انقالبهای شدن بافت گفتمانی جامعه ایران در سال

تعداد عناوین "( 343، 277: 1384)فوزی،  "به سه میلیون نسخه در روز رسید. 1379نشریه بود که این رقم در سال  216

 3812، تعداد عناوین کتب منتشره 1365گیر یافت. در سال چنین تیراژ کتاب نیز افزایش چشمهای به چاپ رسیده و همکتاب
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تعداد  1365در سال "( 95: 1377)دانه کار،  "وده است.عنوان ب 16000، 1376عنوان و در سال  8183، 1372 عنوان، در سال

. )فوزی، "جلد کتاب افزایش یافت  5،784،000به  1376جلد کتاب بود که در سال  1،600،000هاهای موجود در کتابخانهکتاب

1384 :277) 

-هنری یکی دیگر از پیامدهای  فرهنگی فرآیند سازندگی و اصالحات و اصول –های ادبی رشد نهادها، نشریات و گفتمان

 داشت. بعد از انقالبهای مفهومی در ایران سال –گیری محیط متکثر فکری گرایی بود که تأثیر بسیار بر شکل

هنری کمك بسیار به  – های ادبیهنری برجسته نیز افزایش یافت که با خلق تازه –ها، تعداد نویسندگان ادبی در این سال"

 (166: 1390.)عزیز،"تر شدن بازار فکری ایران و رواج الگوهای تازه اندیشه و هنر در بافت گفتمانی ایران کردندغنی

های جمعی نیز افزایش یافت. در طول گرایی میزان استفاده مردم ایران از رسانهدر نتیجه فرآیند سازندگی و اصالحات، و اصول

پنج شبکه تلویزیونی به ارائه برنامه  1376گردید، در حالی که در سال های تلویزیونی از دو شبکه پخش میبرنامه 60دهه 

های رادیویی نیز افزایش یافت. از یافت. تعداد شبکهها و میزان تنوع آنها نیز افزایش پرداختند. ضمن این که ساعت پخش برنامهمی

بنا به یك پژوهش در سال "ها به شدت افزایش یافت. سوی دیگر، تعداد ویدئوهای مورد استفاده مردم و همچنین ویدئو کلوب

و هیچ تمایلی به  دادندهای خارجی کرایه میویدئوکلوب وجود داشت که بیشتر مشتریان آنها فیلم 436، در تهران بیش از 1373

های نخستین دهه های آخر دهه هفتاد و سال(. در سال261و 62: 1376)رفیع پور،  ".های مذهبی و تجوید قرآن نداشتندکرایه فیلم

های غرب در ویژه رسانهها بهنفوذ رسانه و اینترنت، دامنه DVDهای هشتاد، با افزایش میزان استفاده مردم از کامپیوتر و دستگاه

 رشد شایان توجهی نمود.ندگی مردم ایران ز

تر است و در تغییر فضای فرهنگی معاصر تر و کلیدیهای دیگر بسیار پررنگآوریآوری ارتباطات و اطالعات از فننقش فن

ست. به آوری ارتباطی و اطالعات داده اطور روز افزون جای خود را به فنآوری تسلیحاتی بهل کرده است. فنبسیار قدرتمند عم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رسانی و از جمله های اطالعای، ماشینهای ماهوارههای جهان شمول، اینترنت، بشقابآوریهمین جهت است که در پرتو فن

اند. افزایش آگاهی های خود مطرح کردهتری در جهت آزادیمطالبات اجتماعی و سیاسی گسترده های دور نگار، افرادتگاهدس

 تری را همراه داشت.-عی، توسعه سیاسی و فرهنگی گستردهفردی و اجتما

ی اطالعاتی، در جهت هاآوریانقالب تکنولوژی و اطالعاتی خدمات مثبتی به بار آورده است که در پرتو دانش و فن

برداری از دستاوردهای مثبت جهانی بسیار مهم بوده است. از طریق وسایل ارتباطی پیشرفته افراد آگاهی جهانی خود را بهره

گذارند. پیشرفت دانش و تکنولوژی موجب گسترش افزایش داده و هویت و فرهنگ خاص خود را در عرصه جهانی به نمایش می

شود، که این روند در چرخش فرهنگی جامعه معاصر ایران و حرکت به سمت وزش عالی در کشور میسطح سواد و مراکز آم

خصوص زمینه مد نظر ما یعنی هنر را رقم تحول بسیار در تمامی زمینه ها بهالگوهای جهانی و عدم محدودیت فردی و رشد و 

 زد.
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های اجتماعی روبرو های متفاوت درباره واقعیتن با بینشحال در این محیط متکثر فکری، نخبگان فرهنگی و هنرمندابا این

رو شدند و توانستند با ههای اجتماعی روبهای متعدد از واقعیتبودند. در این محیط متکثر فرهنگی بود که نقاشان ایرانی با دریافت

 بپردازند. 7تازه ها به زبان هنریروایت دوباره آن

انقالب سبب تنوع در تولیدات هنری شد و عالوه بر آن به دلیل نقش جدی زنان در  های بعد ازفضای متکثر گفتمانی سال

ها سبب تعلق المی تازه شکل گرفته، در این سالجریانات انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس و ارتقا مقام زن در جامعه اس

های مختلف فرهنگی و تعلیمی عالیت در عرصهی و سیاسی زنان و فحقوق بسیاری به زنان شد. عالوه بر حضور گسترده اجتماع

های هنری توان در گروهند. حضور زنان در عرصه هنر را میآنان در عرصه هنر نیز نقش جدی و پر رنگی را به خود اختصاص داد

 ها و غیره مشاهده کرد.های هنری، گالریشکل گرفته، بینال

گیر زنان در میان آنها نشان از فعالیت گسترده زنان در گسترده و چشمد از انقالب و حضور های نقاشی بعگیری گروهشکل

های پایانی دهه هفتاد یعنی تا بیش از دو دهه پس از پیروزی انقالب در ایران دارد. درست است که تا سال عرصه هنر و فرهنگ

-عالم موجودیت کردند که  فعالیتا ،، حدود هفت گروه1382-1379های اما به فاصله سال–مقوله نقاشی گروهی شکل نگرفت 

 .8های آنها جامعه هنری ایران را به سمت پیشرفت و تعالی سریع سوق داد

نقاشی که سال نال یای که در اولین بیبه گونه ،هنری و نقاشی را شاهدیم حضور گسترده زنان در عرصه فعالیت ،عالوه بر این

ای از توجه بیشتر زنان ایرانی به دیده می شود که نشانه کنندگانن شرکتزن نقاش در میا 70بیش از  حضور گرفت،انجام  1370

ه دلیل حضور گسترده نقاشان زن ( ب1374ینال سوم )چنین این حضور فعال سبب شد تا هیئت داوران بینقاشی قلمداد شد. هم

های هنری آینده طلیعه درخشانی برای موفقیتتوان جایگاه رفیع بانوان نقاش در این دوره از نمایشگاه را می»اعالم کنند که 

ای که درششمین میان هیئت داوران هستیم به گونه های بعدی شاهد حضور نام زنان درنالیبه این ترتیب ما در بی«. کرد قلمداد

صر تهران برگزار زه هنرهای معادر محل مو« انجمن هنرمندان نقاش ایران»به همت  1382که در نمایشگاه دو ساالنه نقاشی تهران 

نام کسانی چون: شهال حبیبی و رعنا فرنود دیده می شود. این نشان می دهد که چگونه با گذر  ،در میان هیئت انتخاب آثار شد،

 ای زنان در میدان هنر و نقاشی ارتقا یافت.و تالش مستمر زنان، موقعیت حرفه زمان

عه نادیده گرفت، تربیت هنرمندان و حضور زنان در جامنیز دمیك را های آکاها نباید نقش آموزشدر میان تمامی این تالش

این  آموزش عالی دربه آمار  گذرا نگاهی طوریکه باههنر معاصر است. ب در عرصهنقاش زنان  خود یکی از عوامل رشد ،آکادمیك

و آموزش  1340ی پس از تثبیت نقاشی مدرن در دههمی توان به اهمیت تعلیمات آکادمیك در رشد هنرمندان زن پی برد؛  ،راستا

اما این روند در دهه شصت بر اساس شرایط موجود  ،( بر تعداد زنان نقاش افزوده شد15: 1385دانشگاهی آن )گودرزی،

 رشد مضاعف 1370ی کشور)انقالب فرهنگی، جنگ تحمیلی، تعطیلی دانشگاه ها و...( تا حدودی متوقف شد، پس از آن در دهه

نفر را زنان  2122رشته هنر در تمام مقاطع تحصیلی  نفر پذیرفته شدگان 3417از  1374-75ای که در سال تحصیلی یافت به گونه
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با این  .9( و این آمار هر چه سریعتر رو به گسترش بود1374-75درصد( تشکیل می دادند)آمار آموزش عالی  50)یعنی بیش از 

 ی تولید هنر اهمیت یافته است. ها در عرصهگاه آناهمیت یافتن جای که نقاشان زن و شمار شاهد هستیم

اند و نگاهی گذرا به تاریخ هفتاد ها تالش نمودهسال ،دست آوردن هویتی مستقل و به دور از هر گونه وابستگی زنان برای به

نام به جز چند هنرمند به ه.ش 40و  30های گیری هنر مدرن در دههدر ابتدای شکل. این مطلب استساله هنر مدرن ایران گویای 

ای دیگر را نام برد ولی امروزه زنان و دختران چون منصوره حسینی، ایران درودی و بهجت صدر شاید نتوان زن هم دورهزن هم

 تر نیستند.طور قطع عقببه ،هایی جلوتر نباشندگر در زمانایرانی گوی سبقت را از مردان ربوده و ا

ها طبق آمار مطرح شده صدق این گفتار را های هنری و دانشگاهزنان و دختران تشنه آموختن در آموزشگاه شرکت پرشور

الملل که البته با تغییرات فرهنگی و سیاسی کشور موازی کند. در طول سالیان اخیر، تالش برای ارتباط با صحنه هنر بینتایید می

توان نادیده در خارج از کشور شد و در این میان حضور زنان را در این عرصه نمیایرانی  نقاشانباعث نمایش آثار مختلف  ،بود

گرفتن آثارشان در المللی و قراررشان در جوامع بیناند که حضوزنان نقاش ایران به چنان بلوغی رسیدهاز سویی دیگر گرفت. 

فرح اصولی از جمله زنانی است که آثارش در  چنانچهناپذیر بدل گشته است یا در کنار مردان به امری اجتنابهای معتبر دنحراج

 رسد. هزار دالر به فروش می 25و با قیمتی متجاوز از  للی با استقبال قابل توجهی روبرو شده استالمهای بینحراج

حظه از سوی ای رو به رشد از زنان هنرمند معاصر ایران که هر روز شاهد پیشرفت و تحولی قابل مالما امروزه در مقابل جامعه

گونه کنند و اینهای یکدیگر استقبال، بازدید و حمایت میامروزه از نمایشگاه زنان نقاش و هنرمند. 10ایمآن هستیم ایستاده

های مستبدانه زن ایرانی از چهارچوب حصارهای تنگ تعصبات و نگاه ،دانندها را گامی در جهت رسیدن به مقصد میحرکت

حضور زن در نقاشی این دوره، حضوری کامالً مفهومی و ای که از تحوالت اجتماعی تبدیل شده، به گونهنی رهایی یافته و به رک

های دیگر خصوصیات خود را دارای پیام است. زنان در مواردی سوژه اصلی آثار خود هستند و زندگی، خواسته، عالیق، وابستگی

به وجود آورده است که خود نشان پیشرفت و باال رفتن تمدن و کشند. حضور زنان در نقاشی معاصر ما تحولی به تصویر می

 فرهنگ ماست.

. تنوع آثار ایشان بازتاب جستجوهای اندپا به عرصه گذشته نقاشان زن های اخیر استعدادهای نوپایه زیادی در میاندر سال

این  90دهه نیمه اول نی است. اکنون در تر آنها در بازسازی و بازیابی هویت زن هنرمند ایراهای آگاهانهتر و انتخابجدی

دنبال تصاحب و باز ههای نو و نسل پرشور و پرسشگری از زنان ایرانی است که بجستجوها، نویدگر از راه رسیدن انرژی

 هایی طوالنی، در جایی دور از دسترس قرار داشته است.اند، جایگاهی که زمانگیری جایگاه اصلی خویشپس
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 نتیجه گیری -5

های مختلف ون خود، فضای متفاوتی را در دورهتاریخ سیاسی پر فراز و نشیب ایران به تبع شرایط اجتماعی و فرهنگی گوناگ

برای هنرمندان رقم زده است. به مقتضای شرایط موجود حضور زنان در اجتماع و در مقوله فرهنگ و هنر نیز آبشخور این 

ان حضور یافتند از چه زمانی و چگونه در تاریخ هنر ایر نقاشان زن "ل پژوهش : تغییرات بوده است. در راستای پاسخ به سوا

ای در هنرها و صنایع دستی نقش عمده که زنان در دوران باستانرسد به نظر میچنین  "؟و این جایگاه تا به امروز چگونه است

های ایجاد شده، حضور چنین محدودیتهای مستمر و همگیری درگیریعد از ظهور اسالم در ایران و شکلکردند. اما برا ایفا می

برخی زنان تحت تعلیم استادان و معلمان  ،. در دوران مغول و تیموریانها قرار گرفتعی آنها نیز در حصار این محدودیتاجتما

 لگوهای سیاسی،. . این روند ادامه داشت تا دوران صفوی و روابط با فرنگ که سبب تغییر نگرش در اسرخانه قرار گرفتند

تدریج زنان هنرمند پا به میدان هنر نهادند. این رویه در دوران قاجار و پس ازجنبش تنباکو و انقالب هو ب اجتماعی و فرهنگی شد

 خواهانه و انقالبی زنان عالوه بر احقاق حقوق از دست رفته زنان و دادن حقمشروطه گسترده شد. تشکیل جنبش های آزادی

در این فضا رشد کردند نقاشان زن های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پر رنگ نمود. حضورشان در عرصه تعلیم به آنها،

روز به روز بر تعدادشان افزوده های هنری و فضای آکادمیك وران پهلوی و حضورشان در دانشگاهبا ورود مدرنیته به ایران در دو 

زیادی در  نقاش زنان ،گیری فضای متکثر گفتمانیبا شکل و نان در بینش این دورانشد. بعد از انقالب اسالمی و ارتقا جایگاه ز

زن با چنان سرعت و تالشی  نقاشانآثار خود بر اساس تمایالت گوناگونشان پرداختند. این  و به ارائهفضای هنر ایران رشد کرده 

 که امروزه به پایگاه مستقل و قدرتمندی در میدان هنری ایران تبدیل شده اند. اندحضور اجتماعی خود را تثبیت نموده
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