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  )مقالة پژوهشي(

  
مري بت ادلسون هنرمند معاصر با  شام آخرمطالعة تحليلي اثر 

 نگاهي به آرا لوسي ليپارد

  1باشي الهه پنجه

  چكيده
اش يكي از هنرمندان نق. اند هاي اجتماعي و هنري ايجاد كرده در دوران معاصر، زنان نقش مهمي در هنر و فعاليت

. معاصر امريكايي در اين راه مري بت ادلسون است كه آثار شاخص تاريخ هنر با چهرة زنان را بازسازي كرده اسـت 
آثار او بر بازسازي آثـار  . كند گونه اعتراض خود را به حضورنداشتن زنان در تاريخ هنر به اين شكل مطرح مي او اين

يكي . ها شكل گرفته است داشتن آنان در تاريخ هنر طي قرنشاخص هنر با تصوير زنان برمبناي اعتراض به حضورن
براي بخش مباني پژوهش از نظريات لوسي ليپـارد،  . است شام آخرها، كه در اين پژوهش مطالعه شده،  از اين تابلو

پـژوهش حاضـر   . پرداز فعال حوزة زنان در دنياي معاصر، استفاده شده است كه به اين امر اشاره داشته است نظريه
سؤاالت اين پژوهش به اين قرار . اي است كيفي بوده و به روش تطبيقي شكل گرفته و گردآوري اطالعات كتابخانه

ادلسون چگونه است و قابليت تطبيـق آن بـا    شام آخرديدگاه ادلسون در استفاده از زنان در بازسازي تصوير : است
ادلسـون حضـور پررنـگ     شام آخردهد كه در  نظرية لوسي ليپارد به چه صورت است؟ نتايج اين پژوهش نشان مي

عنوان اثري اعتراضي در مـورد اتحـاد و همبسـتگي زنـان      زنان اعتراضي به اين نقاشي معروف تاريخ هنر است و به
  .ي اصلي اثر حفظ شده، ولي با معنا و محتواي متفاوتي بازسازي شده استمعيارها. بازسازي شده است
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  مقدمه
يكي از تابلوهاي معروف تاريخ هنر جهان است كه در ايـن پـژوهش بـه تصـوير      شام آخرنقاشي 
شـود كـه بـه     شدة آن، اثر مـري بـت ادلسـون، بـا تصـوير هنرمنـدان زن پرداختـه مـي         بازسازي

كند و اين نقاشي را فقط با حضور زنان مجدداً بازتوليد  حضورنداشتن زنان در تصوير اعتراض مي
اين نقاشي با استفاده از تصاوير زنان در اعتراض به حضورنداشتن جدي آنـان در تـاريخ   . كند مي

بـراي بخـش   . توليد شده است تا اعتراضي بر حضور مردان در دنياي هنر باشـد  هنر، دنياي هنر
مباني نظري پژوهش از نظريات لوسي ليپارد استفاده شـده اسـت كـه بـه بررسـي آثـار زنـان و        

يـك هنرمنـد فعـال در حـوزة      عنوان بهادلسون، . پردازد هاي بصري آن در طول تاريخ مي ويژگي
هاي مردانـه را در آثـار خـود بـا حضورنداشـتن       ريخ هنر و ديدگاهزنان، حضورنداشتن زنان در تا

هاي اصـلي تصـاوير    مردان در تصوير، استفاده از تصوير و نام زنان هنرمند معاصر جاي شخصيت
بـا نظريـات ليپـارد تطبيـق داده      شام آخردر اين پژوهش، نقاشي . كشد تاريخ هنر به چالش مي

داوينچي چه شـباهت و   شام آخرتصوير در تطبيق با  هاي اين شود ويژگي شود و مشخص مي مي
در اين نقاشي، او در بازسازي تصوير از جورجيـا اكيـف، نقـاش زن پيشـرو معاصـر      . تفاوتي دارد

امريكايي، به جاي تصوير مسيح در كانون تصـوير اسـتفاده كـرده اسـت و جمعـي از هنرمنـدان       
عنـوان   اكيـف بـه  . ن مسيح به كار برده اسـت عنوان حواريا معاصر را با همان چينش در كنار او به

مادر هنر نوگرايي در نقاشي امريكا نقشي مهم در هدايت و راهبـري زنـان در هنـر دورة معاصـر     
ادلسـون چـه    شام آخـر نقاشي : اصلي اين پژوهش بدين شرح است  پرسش. برعهده داشته است

ة لوسـي ليپـارد و داشـتن    داوينچي دارد؟ نقاشي ادلسون چگونـه بـا نظريـ    شام آخرشباهتي به 
گـويي بـه ايـن     حفره، كه متأثر از زندگي زنان هنرمند است، قابـل تطبيـق اسـت؟ بـراي پاسـخ     

شناسـي   هاي بصري و معيارهـاي زيبـايي   شناسي هنر زنان و ويژگي يباييزپرسش، ابتدا به حوزة 
تأكيد دارد كه ليپارد بر اين نكته . شود ادلسون تحليل مي شام آخرشود و سپس  آن پرداخته مي

حضورنداشتن زنان در تصاويرتاريخ هنر و تاريخ نقاشي به دليل نـاتواني آنـان نبـوده، بلكـه ايـن      
 شام آخـر او با بازسازي . ها به صورت نامحسوس به داليل جنسيتي دريغ شده است فرصت از آن
ذهن مخاطـب بـه    عنوان يكي از آثار بزرگ تاريخ هنر، اين امر را با تصوير مشابه در داوينچي، به
كـردن آنـان در    مسئلة اصلي در اين پژوهش مطالعـة حضـور زنـان و جـايگزين    . كشد چالش مي

عنـوان   اين دغدغه در اثر ادلسـون بـه  . اند هايي است كه صرفاً با پيكرة مردان شكل گرفته نقاشي
  .شود يك هنرمند زن مطالعه و سپس به لحاظ شباهت تفكر با نظر ليپارد بررسي مي

  ة پژوهشپيشين
تـوان بـه    هاي بسياري دربارة هنر زنان صورت گرفته است كـه از جملـه مـي    مطالعات و پژوهش
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. پـردازد  اشاره كرد كه به تحليل نظرية ناكلين و سبك زنانه مي 1391مقالة مصطفوي و علمدار 
بـه هنـر و    1390، به مطالعة آثـار زنـان و در نوشـتار چراغـي كوتيـاني      1389در مقالة بلخاري 

شناسـي زنانـه    ، بـه زيبـايي  1390در نوشتار كـارولين  . شود شناسي فمينيسم پرداخته مي يباييز
در . بـه حضورنداشـتن زنـان در تـاريخ هنـر اشـاره دارد       1393شود و كتـاب مـاينر    پرداخته مي

هاي ادلسون پرداخته اسـت، امـا    هاي خارجي، گريفن به نگراني از حضور زنان در نقاشي پژوهش
گرفته فقط به بخش تيوري و هنر فمينيستي توجه شده است و به  هاي صورت وهشدر بيشتر پژ

ريشه و تطبيق آن با هنر نقاشي و موردي مانند ادلسون پرداخته نشده است حضورنداشتن زنان 
ادلسون با نقاشـي داوينچـي و ارتبـاط آن بـا      شام آخردر تاريخ هنر در دورة معاصر، رابطة ميان 

احث جديدي است كه در اين پژوهش مطرح شده و در نوشتار پيش رو مـورد  نظرية ليپارد از مب
  .گيرد مطالعة تحليلي قرار مي

  روش پژوهش
شـام  پژوهش حاضر با رويكرد تاريخي و به روش تطبيقي صورت گرفته است و بـه مطالعـة اثـر    

ي صـورت  ا كتابخانـه  صـورت  بهگردآوري اطالعات . پردازد ليپارد با نظريات لوسي ليپارد مي آخر
داوينچـي هنرمنـد    شام آخـر شدة اثر  ادلسون بازسازيشام آخر در اين پژوهش، اثر . گرفته است

تحليل اين پژوهش كيفي و از نوع اسـتنباطي   و روش تجزيه. شود تحليل مي و دورة رنسانس تجزيه
ري و پـس از  ادلسون بـا اثـر داوينچـي تحليـل بصـ      شام آخراست، بدين منظور ابتدا ساختار اثر 

  .ها با نظرية ليپارد مطالعه خواهد گرفت ها و تفاوت دريافت شباهت

  شناسي آثار زنانه با نظر لوسي ليپارد يباييزهنر و  :مباني نظري پژوهش
و هنر زنانه  فمينيستي با هنربايد به تفاوت آن ، پيش از هر چيزي در صحبت از هنر زنان در ابتدا،

 ،گونه كه گفتيم اند، اما همان شود كه زنان خلق كرده اطالق مي هنري ثاربه آ ههنر زنان .اشاره شود
، ولـي  باشدداشته پديدآورندة مرد تواند  مي اين اثر. زنانههاي هنر  ويژگي هنر زنانه هنري است با

هـاي زيسـتي،    موضوع احساسـات و تجربـه  فمينيستي با هنر . هاي زنانه در اثر ديده شود ويژگي
تالشـي عامدانـه بـراي     ،آينـد  سابقه به نمايش درمي هايي كه با صراحتي بي تجربهو  زنان عاطفي
در اكثر  هاي زنانه نقاشي ،ليپارد عقيدةبه . دكن منعكس مي در هنر را يابي به فرم و زبان زنانه دست

 توخالي اي و با حفره مشابه يك كانون مركزيهاي جغرافيايي  آثار زنان در هرجاي دنيا با تفاوت
و  تصـويري دارد  جزئيـات  دايره يا بيضي اسـت،  ، حفره به شكل بصريموارداز بسياري  در. تاس

 بوده و لمس قابل در آثار بصري زنان سطوح .است كار رفته در تصوير بهبه صورتي افراطي  يخطوط
اتوبيوگرافيك يعني برآمده از زنـدگي  تأكيد داراي  زنان در همة جغرافياي جهان بسياري از آثار
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يعني هنرمند زندگي خود و درد و رنج خود را در روح و جسم به تصـوير  . استصي هنرمند شخ
وجـود  زنان آثار  دردار  هاي عميق زاويه و برش شدن قطعه قطعهو  گاهي نوعي شكست. كشد مي

ليپـارد ايـن كيفيـت را     از نظر .دهد يك كليت را تشكيل نمي يكدستواحد و  صورت به كهدارد 
 ةدهـ  درليپارد . مشاهده كرد... ، گالو و رويشاپ اوكيف، :هنرمندان متفاوتي چون رتوان در آثا مي

 ، بيشـتر اين دهه در. تغيير داد و به سمت تعديل پيش برد خود را از نظرهايبخشي زياد  1980
 تأكيد بر رويكرد. هاي خود را تعديل و از هيجان اولية فمينيستي فاصله گرفتند ها نظريه تئوريسين

هـاي   ه در آثار و ويژگيصفات زنان كردن در آثار هنري، مشخصزنانه  گرايانه و اتوبيوگرافيك ذات
ي بصري هنر زنان بـا مقالـة   الگو اتي درتغييردر اين دوران، . ه بررسي شدمردانآن، تمايز از هنر 

منتشـر شـد و عنـواني بـا ايـن       1971اين مقالة تأثيرگذار در سال . شاخص ناكلين شكل گرفت
اين مقاله جريـاني را در  . ن داشت كه چرا هنرمند بزرگي از زنان در تاريخ هنر وجود نداردمضمو

حوزة تخصصي زنان شكل داد كه چرا هنرمندان زن تراز اولي در تاريخ هنر مانند داوينچي، ميكل 
تند هاي آنان، نبود اطالعات مس وجود ندارد؟ حضورنداشتن زنان در تاريخ هنر، ثبت فعاليت... آنژ و

هاي اجتماعي در  هاي گذشته و غيبت آنان در تاريخ هنر براساس محدوديت از هنرمندان زن دوره
هاي حضور زنان در دنياي  محدوديت. هاي اجتماعي هنر شكل گرفت عرصة آموزش هنر و فعاليت
بـا در  عنوان مـدلي زي  عنوان مدل تزئيني و با نگاه جنسي و صرفاً به هنر، استفاده از زنان صرفاً به

عنوان هنر خانگي و تزئيني و  آثار هنري زنان در تاريخ هنر به. نقاشي در دنياي هنر شكل گرفت
مسئلة ديگر نوشتار . شد و جايي در تاريخ هنر نداشت تر از هنر مردان تعريف مي با كيفيتي نازل

مورد اعتراض  ها مهارت بيشتري دارند كه اين امر امروزه تاريخ هنر به دست مردان است، زيرا آن
آموزش هنر، استادان هنر، نوشتن تاريخ هنر و فلسفة هنر به دست مردان . زنان هنرمند قرار دارد

فمينيسـت   هنرمنـدان  هـاي  نقاشي. ها شده است باعث نابرابري و عدم حضور زنان در اين عرصه
با تصـاويري ماننـد   درابتدا با مضاميني متفاوت از آنچه تا قبل از تصوير زنان انعكاس يافته بود و 

هاي زندگي واقعي، رنج زنان، تصويرنكردن زيبايي آرماني  هاي مادران باردار، زايمان و تجربه صحنه
شد كه با زيبايي  بلكه نمايش دنياي واقعي و نه فقط زيبايي و تأكيد بر اندام جنسي نشان داده مي

شرمن، كلي، كروگر، : ني مانندهويت زنانه در آثار هنرمندا. آرماني گذشته تفاوت آشكاري داشت
هنرمنـدان زن پسافمينيسـت بـا موضـوعات     . هاي انتقادي جزء اين موارد اسـت  شيكاگو با جنبه
بدن، هويت بدن، جنسيت، نگاه غير جنسي به زنان و بازتعريف زيبايي و پذيرفتن : جديدي مانند

زيباييم، مسير متفاوتي با  هاي پوستي همة ما با هر فرم بدن و ترك: ايرادات بدن و اين شعار كه
هاي زيست واقعي از زندگي زنـان از نمـايش    اين آثار با تجربه. ايجاد كردند 1980و  1970دهة 

يابي به هويت زنانه، فرم زنانة تصاوير زنان در اين آثار  شعاري آن فاصله گرفت و درراستاي دست
هايي عام از زيبايي،  مالكديگر  هانهنر زنشناسي تغيير كرد و  معيارهاي زيبايي. هنري تغيير كرد
 تجربة دادن اثر هنري شود، بلكه جلوه اهميت  كمكه دستاويز منتقدان براي  نبودظرافت و لطافت 
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هاي اجتماعي، زايمان،  فعاليت در عرصه ،واقعي زنان در دنياي معاصر، كار در دنياي سخت زيستي
در  .اند يرات جدي در جامعة مردساالر داشتهدهد اين آثار تغي بارداري و پرورش كودكان نشان مي

 ،ترانـور  گفتـة ويرجينيـا   كنند و بـه  گرفتن استفاده مي مردساالر، زنان از هنر براي قدرت جوامع
 و فكري يها فرصت سمت زنان در دنياي معاصر به از زنان، در امريكا بسياري ملي موزة سرپرست
 افزايش باترانور . شود روز بيشتر مي به و با مطالعه و تحصيالت اين امر روز اند شده كشيده فلسفي

 توانند مسير مي هنري براي آثار زنان معتقد است زنان يها موزه ايجاد جهاني هنر و يها مجموعه
شناسي فمينيستي دنياي معاصر در عرصة هنر  زيبايي). www.artsy.net(تغيير دهند  را هنر تاريخ

عناست كه آثار هنري را از بافت سنتي آن در زمان و مكان اولية خود و معناي نمادين آن به اين م
تواند زبان گوياي  شناسي فمينيستي سعي دارد بيان كند كه هنر مي معيارهاي زيبايي. كند جدا مي

ي فلسفي ها پرسششناسي با  يباييزاين ). 327: 1389گات، لوييس (زنان در دورة معاصر باشد 
شناسي آن سعي دارد از جنسيت فاصله بگيرد  هاي زيبايي هاي انواع هنر و ويژگي يبند طبقهو هنر 

يد تأكاين رويكرد با . مند كند را قانون  شناختي يباييزي ها ارزشهاي هنري و  يدگاهديري گ شكلو 
خصوص عامـل جنسـيت    يرپذيري از عوامل بيروني، بهتأثهاي اجتماعي آفرينش هنري،  ينهزمبر 

يان هنر و جنسيت در آثار مداند و معتقد است بايد رابطة  هاي هنري مهم مي ينشآفرزنانه را در 
عنـوان منتقـد    ليندا نـاكلين، بـه  ). 26: 1382و ديگران  مها(بندي شود  هنري زنان ثبت و طبقه

هاي متمايز آن با بررسي  يژگيوسبك هنري زنانه و  ينيستي پيشرو در عرصة تاريخ هنر، دربارةفم
بر لزوم ايجاد يـك سـبك    باهم ها آنبصري و مفهومي آثار برخي هنرمندان زن و مرد و مقايسة 

كند و معتقد است آثار هنري زنان بـيش از آن كـه شـبيه يكـديگر      هنري خاص زنانه تأكيد مي
ها در اين عرصـه را بـا    يز برخي از فمينيستاو علت تما. باشند، شبيه خود زنان خالق آن هستند

داند و معتقد است در تعريف هنر  يماز هنر  ها آنبرداشت نادرست » سبك زنانه و مردانه«عنوان 
عنوان  وي در مقالة خود به. بايد بيان زندگي شخصي به زبان بصري هنرمند مورد توجه قرار گيرد

نيز همچون مردان داراي استعداد و تواناييِ  حضورنداشتن هنرمندان بزرگ زن معتقد است زنان
هاي اجتماعي، نگـرش تبعيضـي و جنسـيتي موجـب محروميـت و       هنري هستند، اما محدوديت

او عنوان سبك هنري زنانه به آثار زنان را . حضورنداشتن زنان و موفقيت در عرصة هنر شده است
زنان در تاريخ و عالم هنر به علت كند كه حضورنداشتن  يمداند و اين ايده را مطرح  نادرست مي

زنـان  ). 72: 1391مصطفوي، علمدار (تبعيض در عرصة آموزش و پرورش هنري زنان بوده است 
بيننـد و از سـوي مـردان بـه      هنرمند در دنياي مردساالر هنري و زير نظـر مـردان آمـوزش مـي    

ن در عرصـة هنـر،   دادن تفـاوت ميـان تجربيـات زنـان و مـردا      نشـان . يابنـد  ها راه مـي  نمايشگاه
آنـان اصـول   ). 287: 1393مـاينر  (گيـرد   ينيستي و روابط اجتماعي را دربرمـي فمشناسي  يباييز

هاي تـاريخي را تصـحيح و تعـاريف     يدگاهددهند و  تاريخ هنر را مورد پرسش قرار مي0960843
 در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش يعنـي        ينيستفمهنرمندان . دهند يمجديدي از هنر زنان ارائه 
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شناختي خود را  يباييزها  آن). 335: 1390مير (حضورنداشتن تاريخي زنان در عالم هنر هستند 
كردند و معتقد بودند در تاريخ اجتماعي هنر، هنر  اويني چون بازتوليد مجدد هنر عنوان ميعن ا ب

آنان با . دتواند در هر دوره نقشي پرقدرت در نهاد اجتماعي جامعه ايفا كن منزلة ابزاري مهم مي به
هنـر جديـد برمبنـاي    . ساز فعاليت هنرمنـدان زن در اجتمـاع شـدند    ينهزمبر اين مفاهيم  يه تك

ي واقعي زنان توليد شده بـود  زندگ باتجربيات زندگي شخصي زنان شكل گرفته و با مواد مرتبط 
و عنوان آفرينشـگر هنـري، بـا توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي         زنان، به )42: 1382هام و ديگران (

آغاز تاريخ  جز در( اند نداشتههاي تاريخي، حضور پررنگي در عرصة هنر، كه مردانه بود،  محدوديت
و ) محدود صورت به هم آني آييني و ادبيات ها رقصو نيز مواردي خاص از مصاديق هنري چون 

يژه در و هباي نشده است و  نان توجه ويژهآشناسانة هنر  عنوان ناظر به درك معيارهاي زيبايي نيز به
عنوان مدلي زيبا در نگاه ناظران اين  اند و به موضوع آثار هنري، زنان ظلم شگرفي را تحمل داشته

بلخاري (اند  اي ديده شده محور و داراي زيباي افسانه عنوان موضوعي تن عرصه و مخاطبان فقط به
. ي چندساحتي و گسترده، از زواياي مختلفي قابل نگريستن استا مقولهمنزلة   هنر، به). 17: 1389

عنوان  عنوان موضوع، زن به زن به: توانند در سه عرصه مطالعه شود يمموضوع زنان در زمينة هنر 
ــه ــد، زن ب ــر هنــري   آفرينشــگر و هنرمن ــاني (عنــوان مخاطــب اث معيارهــاي ). 38: 1390كوتي

شود و درستي و نادرستي آن فارغ  بررسي مي ها آنسيت شناسي در هنر زنان عموماً با جن يباييز
در اين حوزه، چه هنرمنـدان زنـي كـه    . است بحث مورداز بحث پررنگ جنسيت در تحليل آثار 

ينيستي قلمداد شده و چه زناني كه آثارشان فمشناسي  يباييزآثارشان شامل معيارهاي مشخص 
كار شده است عقيده دارند كه زنـان در ابتـدا در   گيرد و با اين عنوان  صرفاً در اين حوزه قرار مي

. ة جنسيت در آثارشان حائز اهميت بـوده اسـت  لئمساند و در مرحلة بعد  ي فعالگرينشآفرحوزة 
  بـه گيرد و در آثارشان  يم بر را نيز در ها آنينيستي به آثار زنان، هويت و جامعة فمدادن رويكرد 

زناني قدرتمند در اين عرصـه چـون لينـدا    . عكس استمتبلور و من ناخودآگاهخودآگاه يا  صورت
شناسـي زنـان راه را بـراي     ناكلين و لوسي ليپارد، با عقايد خود در حوزة اصول معيارهاي زيبايي

  .كنند يمآثار زنان باز  تر درستشناخت و تحليل 

  هنر زنان لوسي ليپارد و
هاي نقد و كـارگرداني   او در زمينه .است 1937پرداز امريكايي معاصر، متولد  لوسي ليپارد، نظريه

او . فعال است و در زمينة تئوري نيز تأليفاتي در حوزة فلسـفي آثـار زنـان و هنرمنـدان زن دارد    
پس از پايان تحصيالت در شهر نيويورك به چاپ نظريـات و عقايـد خـود در داخـل و خـارج از      

المللي منجر  يت او در عرصة بينترين فعاليت او در حوزة نقد، كه به معروف جدي. امريكا پرداخت
تـرين دسـتاورد هنـري او در تـاريخ كارنامـة       بـود كـه مهـم   » انتهـا  يبانتزاع «شد، نقد نمايشگاه 

اي بـراي حـوزة فعاليـت او در عرصـة زنـان بـود كـه بـا آن          نظريه پايه ـ اين نقد. اش است هنري
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حضور داشـتند كـه   ... نيومن ودر اين نمايشگاه، هنرمندان قابلي چون اوا هس، . شود شناخته مي
شدة ليپارد دربـارة ايـن نمايشـگاه و آثـار زنـان حاضـر در نمايشـگاه مـورد توجـه و           با نقد چاپ

اين نمايشگاه به آثار زنان اختصاص داشت و با الهام از آثار سوررئاليسـتي  . معروفيت قرار گرفتند
ن يك ناقد فعال در عرصـة هنـر   عنوا ، ليپارد به1960در سال . تاريخ هنر جهان شكل گرفته بود

هـاي خـود در    شد كه بـا نوشـته   پرداز متخصص در حوزة آثار زنان شناخته مي زنان و يك نظريه
او در سـال  . عرصة تحليل و شناخت آثار نقاشي زنان راه جديدي را در اين عرصه باز كـرده بـود  

ان هنرمند و آثارشـان  عنوان نويسنده فعاليت داشت و به زندگي زن به فمينيستدر مجلة  1977
آثار و مقاالت او در اين مجله گزارش فرهنگي و هنـري در زمينـة حضـور زنـان در     . پرداخت مي

هاي مفيد او در  داشتي به منظور قدرداني از فعاليت ، بزرگ2013در سال . عرصة جهاني هنر بود
داد به دسـتاوردهاي  عرصة هنر زنان در منهتن برگزار شد و او در سخنراني كه در آن روز انجام 

شناسـي   خود در عرصة نقد، حضور زنان، نقد آثار زنان از دريچة متفاوت و بـا معيارهـاي زيبـايي   
كـرد و معتقـد بـود نقـش زنـان در       او هنرمندان زن را تحسين مـي . متفاوت از مردان اشاره كرد

ان در دنيـاي  سـلطة مـرد  . تاريخ هنر ناديده گرفته شده و اجازة حضور به آنان داده نشده اسـت 
هـاي متمـادي    نشدن آثار زنان در قرن هنر، نوشتار تاريخ هنر و فرصت ندادن به زنان باعث ديده

ليپارد تاريخ هنر را مردانه دانست و بر لزوم نوشتن تاريخ هنـري زنانـه   . در تاريخ هنر شده است
تخصصـي زنـان    او با داشتن بيش از بيست و يك كتاب و مقاله در حوزة. توسط زنان تأكيد كرد

هـاي او دريچـة جديـدي از هنـر      نوشته. شود اي فعال در اين حوزه شناخته مي عنوان نويسنده به
زنان، استفاده از فرم زنانه و شناخت زنان گمنام تاريخ هنر را در اين عرصه باز كـرده اسـت كـه    

سياسـي و   او در دو دهة انتهايي فعاليت خود به تفكر هنـر فمينيسـتي، هنـر   . درخور تأمل است
  ).Hamel 1995: 23(جنسيتي زنان و بازيابي هنر زنانه اشاره داشته است 

از اولين زناني بود كه در عرصة نقد هنري بـه حضورنداشـتن زنـان در آثـار مفهـومي      ليپارد 
المللـي و   هاي كوبندة خود دريافت كـرد و در حـوزة بـين    شماري براي نقد اشاره كرد و جوايز بي

آخرين جـايزه   ).Bonin2012:17(وزة زنان هنرمند گمنام اين عرصه پرداخت ادبي و هنري به ح
 تـاريخي شـماري بـراي او شـد، جـايزة      ترين آن در عرصة نقد، كه رهـاورد معروفيـت بـي    و مهم

 بنياد و Creative Capital از ماليهاي  كمك و دنور امريكا عمومي بانكروفت از كتابخانة كارولين

Lannan 9 (.است:  .(Anon 2018اي است كه فقط به سمت مردانة آن  او معتقد است هنر جاده
تر  توجه شده است؛ درحالي كه هنر خياباني دوسويه است و ارزش آثار هنري زنان در ايده موفق

هنر زنانه يا فمينيستي، كه اكثر آثار آن حول زنانگي، ). Lippard 1971: 255( از عمل بوده است
شناسي زنانه در آثار شكل گرفته است، بـه موضـوع زنـان و باورهـاي آنـان       يفرم زنانگي و زيباي

شناسي هنـر زنـان    گيرد و به زيبايي در اين زمينه، هنر از رويكرد فمينيستي بهره مي. اشاره دارد
هنر زنان متأثر از باورها و احساسات و زنـدگي شخصـي زنـان    . پردازد و معيارهاي آن در هنر مي
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هاي واقعي زندگي زنان به فرم و زباني در هنر  تجربه. نان بيشترين تأثير را دارداست كه بر آثار آ
ليپارد معتقد است نقاشي و آثار . شود عنوان هنر زنانه نام برده مي شود كه از آن به آنان ايجاد مي

هنري زنان يك نقطة كانونيِ مركزي دارد كه در اكثر آثار زنان به صـورت ناخودآگـاه بـه چشـم     
تواند نمـادي از   اين حفره، كه به صورت خالي است، به شكل دايره يا بيضي بوده و مي. وردخ مي

زهدان و رحم زنان و نماد زنانگي و اندام جنسي باشد كه در باور ناخودآگـاه زنـان وجـود دارد و    
ن آثار هنري زنا. دهد و بازتوليد بدن در باورهاي ذهني آنان است در آثار زنان خود را نمايش مي

هـا و سـطوح تصـاوير داراي زوايـه و      در همه جاي دنيا اكثراً جزئيات فراواني در تصوير دارد، فرم
هاي فراوان در سطوح است و در بيشـتر مـوارد آثـار زنـان بـه صـورت اتوبيوگرافيـك از         شكست

آثار هنري زنـان حاصـل درد و رنـج زنـان در     . ها متأثر بوده است زندگي خود زنان يا مادران آن
هاي اجتماعي است و از باورهـاي آنـان در قـرون متمـادي      دگي واقعي آنان و متأثر از واقعيتزن

 90قطعـه شـدن ريـز تصـاوير و سـطوح در بيشـتر از        شكست سطوح و قطعه. شكل گرفته است
شود و سـطوح صـاف و يكدسـت آثـار مـردان بـا آن        جاي دنيا ديده مي درصد آثار زنان در همه

جـاي دنيـا قابـل تعمـيم      تقد است اين كيفيت در اكثر آثار زنان در همهليپارد مع. متفاوت است
هاي خود را بازبيني كرد و تغيير داد و تعـديل   بخش كثيري از يادداشت 1980او در دهة . است
گرايي زنانه در آثار هنري زنان تأكيد داشت و معتقد بود خصوصيات آثار زنـان در   او بر ذات. كرد

تثبيـت  . شـود  گرايي زنانه در آثار زنان به صورت جدي ديده مي ذات. ستظاهر و باطن متفاوت ا
هاي تصويري آن، حضور فعال زنان در عرصـة هنـر، خـروج مـردان از      زنانگي هنر زنان و ويژگي

هـاي زنـان در ايـن عصـر اسـت       اكثريت فضاي هنري و دادن فضاي بيشتر بـه زنـان از خواسـته   
)Carrilo 2013: 24 .(تـرين دسـتاوردهاي    و كانون مركزي در آثـار زنـان از اصـلي   انتها  حفرة بي

بـودن در   بخشـي و سـاحتي   فرهنگي، چنـد  او معتقد است چند. ليپارد در حوزة نقد آثار زنان بود
او مسـئلة اسـتعمار جنسـيتي، هويـت و     . ساختار هويتي آثار زنان بسيار تأثيرگـذار بـوده اسـت   

قد است براي شـناخت آثـار زنـان بايـد بـه ايـن       مباحث جنسي را در عرصة هنر وارد كرد و معت
  .موارد نيز توجه كرد؛ در غير اين صورت، نقد آثار زنان كامل نيست
علـت انتخـاب ليپـارد و    . شـود  در ادامه، به تطبيق نظريات ليپارد با آثار ادلسون پرداخته مي

بـه   ادلسون براي ايـن پـژوهش ويژگـي يكسـان در عرصـة نقـد و آثـار زنـان اسـت كـه هـر دو           
ادلسـون بـا   . بـودن فضـاي هنـري اشـاره دارنـد      حضورنداشتن زنان در تاريخ هنر و بحث مردانه

شـود ولـي اثـر معـروف و      بازسازي آثار معروف تاريخ هنر، كه در آنان اثري از زنـان ديـده نمـي   
دهد و آن را با تصوير زنان واقعي  تأثيرگذاري در تاريخ هنر جهان است، اين اعتراض را نشان مي

خصوص عرصة  كند و معتقد است علت حضورنداشتن زنان در تاريخ هنر، به نرمند بازسازي ميه
  .نقاشي، تعمدي و مغرضانه بوده است و با آراي تئوري ليپارد در حوزة زنان قابل تعميم است
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  زندگي و آثار مري بت ادلسون
ر شـيكاگو و نيويـورك   او در دانشگاه هن. در شيكاگو به دنيا آمد 1933مري بت ادلسون در سال 

آثار معروف او در عرصة نقاشي بيشتر با تكنيك هنـري  . تحصيالت هنري خود را به اتمام رساند
ترين آثـار او در عرصـة هنـر اسـتفاده از چهـرة زنـان        ترين و شناخته مهم. شود كالژ شناخته مي

تـرين اثـر او، كـه در ايـن      معـروف . هنرمند معاصر براي بازسازي تصاوير معروف تاريخ هنر است
عنـوان   ادلسـون، بـه  . لئوناردو داوينچي است شام آخرگيرد، تابلوي  پژوهش مورد مطالعه قرار مي

يك هنرمند پيشگام در حوزة زنان و هنر فمينيسـتي، از هنرمنـدان شـاخص جنـبش اول زنـان      
 Board(كنـد   زمـان اسـتفاده مـي    او در آثار خود از نقاشي، كالژ و عكاسي به صـورت هـم  . است

داوينچي : شده در اين عرصه مانند او از آثار هنرمندان مهم تاريخ هنر و آثار شناخته). 11 :2020
گيرد و به نحوة نمايش زنان در آثار هنري تاريخ هنـر اعتـراض    كاراواجو، سزان، ماتيس الهام مي

ز در جهـت محتـوا و   شناسي و فلسفة هنر ني ساحتي است و از مطالعات روان آثار او چند. كند مي
ادلسون بر تضاد ديدگاه مردساالرانه در تاريخ هنر تأكيد دارد و معتقد اسـت  . برد مفهوم بهره مي

او . در اكثر تابلوهاي نقاشي تاريخ هنر حضور زنان فقط جنبة تزئينـي و نمايشـي و جنسـي دارد   
و از عرصة زيبـايي و  سعي دارد در آثار خود حضور زنان را به صورت فعال و قدرتمند نشان دهد 

جنسي فاصله بگيرد و بر توانمندسازي هنرمندان زن در عرصة هنر تأكيد پررنگـي بنمايـد و بـه    
  ).Kat 2019: 80(اين امر اعتراض كند 

ادلسون، كه بازسازي نقاشي داوينچي است، او اين نقاشي را بـا چهـرة زنـان     شام آخردر اثر 
او از چهـرة هنرمنـداني ماننـد آلمـا     . د كـرده اسـت  هنرمند و فعال دوران معاصر بازسازي مجـد 

ادلسـون معتقـد   . توماس، يوكو اونو، ايمان رينگگلد، آگنس مارتين و آليس نيل بهره گرفته است
نـدرت در   است در اين راه از ارائة نام و چهرة بسياري از هنرمندان زن استفاده كرده است كه بـه 

گذشـته از  . شـده نبودنـد   در ايـن عرصـه شـناخته   رغم فعاليـت   شدند و به ديده مي  1972سال 
گيري هدفمند جورجيا اكيف، در جاي عيسي مسيح، جاي زنان ديگـر در نقاشـي بـه طـور      جاي

دادن همبستگي زنان در اين تصـوير تصـميم گرفـت از     او براي نشان. تصادفي اتفاق افتاده است
او اين اثـر را  ). Barbara.J 2006: 27(كار و به جاي يهودا استفاده نكند  عنوان خيانت هيچ زني به

. كند و معتقد است كه جاي آن در اين عرصه خـالي و تهـي بـوده اسـت     به تاريخ هنر اضافه مي
هـاي جديـد تيـوري و     هـا و عرصـه   شدن با معرفـي نظريـه   تغيير الگوي تاريخ هنر به سمت زنانه

شان داده كه بايد حضور زنـان  ها مفاهيم جديدي را ن فلسفي بايد اتفاق بيفتد و هنر در طي سال
در ايـن اثـر،   . اين آثار بيشتر به دست زنان توليد شده و براي زنـان اسـت  . تر باشد در آن پررنگ

كارهاي مري بت ادلسـون  . ادلسون خوانش جديدي از حضور زنان در تاريخ هنر ارائه كرده است
اي  آن مورد استقبال گسترده در بيش از نود كتاب به نمايش درآمده است و در امريكا و خارج از

  ).Robb 2020: 75(قرار گرفته است 
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  2019نمايشگاه ادلسون، دسامبر . 1تصوير 

https://www.spikeartmagazine.com/articles/mary-beth-edelson-kunsthalle-munster   

  
  2019اي از آثار ادلسون در نمايشگاه، دسامبر  نمونه. 2تصوير 

https://www.spikeartmagazine.com/articles/mary-beth-edelson-kunsthalle-munster   

  
 2019، دسامبر آثار ادلسون در نمايشگاه. 3تصوير 

https://www.spikeartmagazine.com/articles/mary-beth-edelson-kunsthalle-munster 
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در  5/169م، رنگ روغن، ابعاد 1632كالس تشريح دكتر نيكوالس تريپ، هنرمند رامبرانت،  .4تصوير 

 ، الهه5/216
https://artsandculture.google.com/asset/the-anatomy-lesson-of-dr-nicolaes-tulp-rijn-

rembrandt-van/NgHTJ5BKCD6gEg 
 

  
م، چاپ نقرة ژالتيني با مدادرنگي 1976ساالري درس آناتومي، هنرمند ادلسون،  دمرگ مر. 5تصوير 

  هاي ديويد گفن ، گالري2/109در  5/69روي كاغذ، 
 https://www.frieze.com/article/mary-beth-edelson   

هـاي مهـم تـاريخ هنـر اثـر رامبرانـت        ازي يكي ديگـر از نقاشـي  ، نقاش به بازس5در تصوير 
ادلسون آن را با تصوير زنان بازسازي و عنوان مرگ مردسـاالري را بـراي آن انتخـاب    . پردازد مي

، شـام آخـر  در اين تصوير نيز، مانند . دهد كرده است و حضورنداشتن زنان در تصوير را نشان مي
دور قاب تصوير به صـورت كـادري از   . رامبرانت شده است چهرة زنان جايگزين مردان در نقاشي

آثار هنرمندان زن تاريخ هنر پوشيده شده و بر حضورنداشتن اين آثـار در تـاريخ هنـر اعتـراض     
  .شده است
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، كليساي سانتا 880در  700م، چسب رنگ، گچ و قير، 1494ـ99، هنرمند داوينچي، شام آخر. 6تصوير 

 ماريا، ميالن
https://www.britannica.com/event/Last-Supper-Christianity 

  

  
 زنانه و زنان هنرمند دور ميز شام آخربخشي از تصوير . 7تصوير 

https://occupylondon.org.uk/events/feminism-in-art-1918-to-2018/ 
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 اي نقرههاي  چاپ ،1972 در سال امريكايي، زندة زن هنرمندان از برخي ادلسون، بث مري. 8تصوير 
 x" 1/4 28 خورده، برش كاغذهاي روي تحرير با شده چاپ كاغذ انتقال روي نوع مدادرنگي، با ژالتين

 نيويورك مدرن، هنرهاي موزة مجموعه ،2019 ادلسون بث مري رايت كپي "33
https://brooklynrail.org/2019/03/criticspage/Considering-Mary-Beth-Edelsons-Some-

Living-American-Women-Artists 
 

  
  بخشي از تصوير زنان هنرمند دور ميز. 9تصوير 

https://occupylondon.org.uk/events/feminism-in-art-1918-to-2018/ 



  1400پاييز  ،3، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   402

  
 جورجيا اكيف در جاي مسيح بخشي از تصوير. 10تصوير 

https://occupylondon.org.uk/events/feminism-in-art-1918-to-2018/ 
 

  
  ادلسون شام آخرنمايش . 11تصوير 

https://occupylondon.org.uk/events/feminism-in-art-1918-to-2018/    
اين اثر مشهورترين اثر ادلسون در عرصة فعاليت هنري است كـه بـا چهـرة برخـي از زنـان      

داوينچي با عكـس بـيش از    شام آخرو با تأثيرپذيري از نقاشي  1972هنرمند امريكايي در سال 
ادلسون در اين نقاشي با تأثيرپذيري از هنـر دادا  . شده استهنرمند زن جايگزين و بازسازي  80

زنان در دنياي هنـري آثـار هنـري و تسـلط     حضورنداشتن و با رويكرد هنر زنانه سعي داشت به 
ادلسون معتقد است در اين تصـوير بـه جامعـة خيـالي و آرمـاني از      . مردان اشاره و اعتراض كند

  .هنرمندان زنده زن اشاره داشته است
داوينچـي پرداختـه شـده و     شـام آخـر  به زيرسـاخت هندسـي تـابلوي     17تا  12تصاوير در 

همة اين موارد در اثر ادلسون نيز لحـاظ شـده اسـت،    . موقعيت ميز و افراد نشان داده شده است
پيام اثر متفاوت است ولي در عين شباهت.  
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  القدس اشاره به مثلث پدر، پسر، روح. 12تصوير 

https://www.leonardodavinci.net/the-last-supper.jsp  

  
  شام آخراشاره به هندسة پنهان اثر . 13تصوير 

https://www.leonardodavinci.net/the-last-supper.jsp 
 

  
  نقطة اصلي و مركزي تصوير مسيح .14تصوير 

 https://www.leonardodavinci.net/the-last-supper.jsp 
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 .شود نقطة گريز همة نقاط تصوير به مسيح در كانون نقاشي ختم مي. 15تصوير 

https://www.leonardodavinci.net/the-last-supper.jsp  

  
  دايرة تقدس ها، عدد سه در جايگاه مسيح، نيم ها و پنجره مستطيل. 16تصوير 

https://www.leonardodavinci.net/the-last-supper.jsp 
 

  
  قرارگرفتن سر افراد در يك راستا .17تصوير 

https://www.leonardodavinci.net/the-last-supper.jsp 
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  حواريان، مثلث مسيح در وسط كنار سه مستطيل در اثر داوينچي تايي بندي سه دسته. 18تصوير 

  
  تايي زنان، مثلث اكيف در وسط كنار سه مسطتيل در اثر ادلسون بندي سه دسته. 19تصوير 

  ادلسون و تطبيق با نظريات ليپارد شام آخرشناسي اثر  مطالعة زيبايي
شـود   شناسي زنان در آن مشخص مـي  ادلسون و معيارهاي زيبايي شام آخربا مطالعة تحليلي اثر 

هـاي اثـر توأمـان حفـظ      مشاهده شد، زيرساخت هندسي و ويژگي 19تا  12چنانچه در تصاوير 
در اثـر او، هويـت زنـان    . داوينچي اضافه شـده اسـت   شام آخرشده، ولي خوانش زنانه به تابلوي 

ط زنان دور ميز مهم نيستند، بلكـه همـة زنـان در    ديگر نقاش در كنار هم قرار گرفته است و فق
انـد در نقاشـي    شوند و زنان ديگري كه تصوير اصلي را قـاب گرفتـه   كنار هم در تصاوير ديده مي

كننـد و همـه در كنـار هـم معنـا       حضور دارند و دور ميز هستند و تصوير دور ميز را كامـل مـي  
. براي مقابله به فضاي مردانه هنـر اشـاره دارد  شوند و به نوعي به اتحاد زنان در دنياي معاصر  مي

ترين هنرمند زن امريكايي قرار دارد كه سـمبل هنرمنـد زن    در مركز تصوير، جورجيا اكيف مهم
هـاي بـزرگ را    او كه در اكثر آثار نقاشي خود موضوع گل در اندازه. پيشرو در دنياي معاصر است

ست، نماد راهنمايي و پيامبري زنـان هنرمنـد بعـد از    عنوان تمثيلي از اندام زنانه به كار برده ا به
حضور زنـان در  . در اين اثر، چند ساحت و وجه مدنظر هنرمند است. گذارد خود را به نمايش مي
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كار و يهودا، بازخواني مجـدد يـك    اثري مشهور به جاي مردان، اتحاد زنان، حضورنداشتن خيانت
ه، ايجاد فرم ناب از تصوير با تكنيك كالژ از تصـوير  اثر معروف تاريخ هنر جهان با معيارهاي زنان

كند و خائن بـه مسـيح    كه ذكر شد، او در نقاشي اصلي تغييراتي ايجاد مي چنان. زنان دركنار هم
كند، زيرا معتقد است به زنان به اندازة كافي خيانت شده اسـت و در دنيـاي    را حذف مي) يهودا(

ترين پيـام اثـر اسـت، زيـرا در ايـن نقاشـي        اين مهم. دارندامروز زنان به همبستگي و اتحاد نياز 
دهـد، ولـي    كـار مـي   كند و خبر از يك خيانـت  معرفي مي شام آخرداوينچي، مسيح  يهودا را در 

در ايـن  . دهد كار به زنان را در تصوير حذف و از همبستگي و اتحاد زنان خبر مي ادلسون خيانت
تـر از   اموش استفاده شده است، زيرا پيـام اثـر مهـم   اثر، رنگ حذف شده و به صورت محدود و خ

زنان در اين نقاشي هالة تقدس نداشته و بـا معيارهـاي   . زيبايي ظاهري تصوير قلمداد شده است
اين اثر به صورت كـالژ بـوده كـه روي آن    . اند هاي عادي تصوير شده زميني و واقعي و در حالت

انـد كـه نشـان از اتحـاد و      ه و فشرده تصوير شدهچسبيد هم زنان در اين اثر به. نقاشي شده است
در فضاي پشت تصوير از رنگ سياه استفاده شـده و داراي كادرهـايي   . پشت هم بودن آنان دارد

در نقاشـي ادلسـون،   . شكل است كه بر محدوديت زنـان در زنـدگي واقعـي اشـاره دارد     مستطيل
. ها روي آن كالژ شده است شده و چهرهپذيري از تابلوي داوينچي تصوير  حالت بدن زنان با الهام

ديوار پشت سر با رنگ سياه و داراي كادرهاي روشن بوده و ديوار سـمت راسـت روشـن و داراي    
هم قرار دارد و به تفاوت تـابلوي داوينچـي و ادلسـون در     هاي تيره است كه در تضاد با مستطيل

هـا در اثـر ادلسـون مـورد تأكيـد       عمق نمايي، پرسپكتيو ديوار و سقف. معناي متضاد اشاره دارد
مستقيم نيست و در رنگ سياه رهـا شـده اسـت كـه تأكيـد بـر ميـز و افـراد دور آن باشـد و از          

و كـالس   شـام آخـر  شود، قاب دور تصوير  كه ديده مي چنان. هاي آن با نقاشي اصلي است تفاوت
را نيـز بـه نـوعي وارد    هـا   تشريح اثر ادلسون هر دو با تصوير زنان هنرمند قاب گرفته شـده و آن 

او در اين تصـاوير از اسـامي   . شود عنوان امضاي ادلسون تلقي مي تاريخ هنر خود كرده است و به
زنان به صورت مشخص در زير تصاوير به صورت كالژ با تأكيد بـر نـام اشـخاص اسـتفاده كـرده      

هم مهم اسـت و   كند نام افراد است و كالژ تنها به صورت تصوير زنان اشاره ندارد و مشخص مي
تـوان بـه ايـن نكتـه      در تطبيق نقاشي و نظرية ليپـارد مـي  . رود در تكميل تصوير آنان به كار مي

شـدن تصـاوير بـا نظريـة شكسـت ليپـارد        اشاره كرد كه كالژ در تصوير نقاشي ادلسون و بريـده 
انـد  تو اي بـودن آن در پشـت تصـوير مـي     همخواني دارد و استفاده از رنگ تيـره، سـياه و حفـره   

رفتـه از   كـار  منزلة نمادي از اندام زنانه و زهدان تلقي شود كه اين حفره تاريكي و سـياهي بـه   به
روشـنايي آن يـادآوري تولـد از     ـ درون حفـره و تـاريكي  . كنـد  را يادآوري مـي ) Womb(زهدان 

حوزة آثار ادلسون بسيار هدفمند و با نگاه هوشمندانه به هنر معاصر و . تاريكي به روشنايي است
زنان، حضور زنان در آثار جديد و قديم تاريخ هنر، اعتراض به حضورنداشتن زنان در آثـار تـاريخ   

در تطبيق اين نقاشي با نمونة اصـلي اثـر   . هنر و بازسازي آثار تاريخي با نگاه زنانه پرداخته است
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صورت كالژ و ادلسون از تصوير زنان به . شود هايي نيز ديده مي داوينچي، درعين شباهت، تفاوت
. شود هاي دو تصوير ديده مي بريده چسباندن كنار هم استفاده كرده است و اين تفاوت در نمونه

. عنوان كادر استفاده كرده و در نمونة اصلي در قاب تصوير وجـود نـدارد   او از كالژ تصوير زنان به
آنـان و انتخـاب   دهند و حضور بر تأكيد پررنـگ   زنان موضوع اصلي نقاشي ادلسون را تشكيل مي

هاي آگاهانـه او در اعتـراض    شده و بازسازي آن با تصوير و اسم زنان از هدف هاي شناخته نقاشي
ممكن است در نگاه نخست موضوع اين دو نقاشي يكي باشد، ولـي در  . به تاريخ هنر مردانه است

ر حضـرت  شـود، افـراد كنـا    كه ديده مـي  در اين دو نقاشي، چنان. مضمون و محتوا متفاوت است
پشـت سـر حضـرت مسـيح و اكيـف در      . تايي تقسيم شده است هاي سه مسيح و اكيف به دسته

شـود كـه بـر عـدد سـه در ديـن مسـيح يعنـي پـدر، پسـر و            جايگاه مسيح سه پنجره ديده مي
در نسـخه  . بدن حضرت مسيح به شكل يـك مثلـث تصـوير شـده اسـت     . القدس اشاره دارد روح

نوشته شده كه احتماالً ادلسون براي نوشتن نـام زنـان از ايـن    طراحي اسم همة حواريان مسيح 
مسيح اشاره دارد كه مسيح در اين آخرين شـام بـا    شام آخراين تصوير بر . امر الهام گرفته است

كار از تصوير حذف و  در تصوير ادلسون خيانت. دارد حواريان، از خيانت يكي از يارانش پرده برمي
شود، روي مثلث بـدن،   ديده مي 19ـ18كه در تصاوير  چنان. است بر همبستگي زنان تأكيد شده

مسـيح و  . شـود  تايي كنار فرد اصلي ديده مي هاي سه سه مستطيل پشت سر نقش اصلي و دسته
ترين فـرد و در وسـط تصـوير     مهم. اكيف در راستاي نقطة گريز و مركز تصوير نقاشي قرار دارند

ذيـل   هـاي  اين موارد در جـدول . شود صوير ديده ميهاي بصري يكسان در دو ت هستند و ويژگي
بـه مقايسـة    2، به شباهت اكيف و مسيح در دو نقاشي و در جدول 1درجدول . شود مشخص مي

به مطالعة ايـن نقاشـي بـا نظريـات ليپـارد       3هاي اين دو نقاشي و در جدول  ها و تفاوت شباهت
  .پرداخته شده است

  شام آخر تطبيق مسيح و اكيف در نقاشي. 1جدول 
  تصوير جورجيا اكيف  ادلسونشام آخر تصوير مسيح داوينچي شام آخر

  مسيح در مركز تصوير
  نگاه به پايين

  

 

اكيف با 
نفس در  اعتمادبه

مركز تصوير، 
حالت بدن شبيه 
مسيح، حالت 

  دست
نگاه خيره و 

  رو روبه
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  داوينچي و ادلسون شام آخرمقايسة تطبيقي . 2جدول 

  مفهوم  مضمون  تكنيك  نام اثر
مقايسه با 

نقاشي 
  اصلي

تزئين 
  رنگ  نوشتاري

 شام آخر
  روغن رنگ  داوينچي

  مسيح و ياران
آخرين شام 
  مسيحيت

  خبر از خائن

مسيحيت و 
خيانت به 
  مسيح

 ------  

  ندارد
در نسخة 
اوليه اسم 
زنان وجود 

  دارد

  دارد

 شام آخر
  ادلسون

چاپ نقره، 
رنگي و  مداد

  كاغذ، كالژ

هنرمند زنان 
  دور ميز شام
  حذف خائن
همبستگي 

  زنان

همبستگي 
  زنان

معرفي زنان 
  هنرمند

استفاده از 
تصوير زنان 
  دور ميز

عدم حضور 
  يهودا

عكس قاب 
مانند زنان 
  دور نقاشي

  دارد
استفاده از 
اسامي زنان 

در زير 
  تصوير

استفاده از رنگ 
كم براي قديمي 

نشان دادن 
نقاشي، 
هاي  محدوديت
  زنان

  
  ادلسون و نظريات ليپارد شام آخرتطبيق . 3جدول 

شام آخر
ادلسون 
هنر زنانه  
آفرينشگري  

زنانه
ش به  

گراي
فمينيست 
راديكال

تثبيت زنانگي  
  

حفره
  

قطعه قطعه 
شدن

  

  

هنر كامالً زنانه با تصوير و نام زنان
ك زن و براي زنان هنرمند  

توسط ي
  

دارد
  

حضورنداشتن مرد
  

نبود زن خيانت
 

كار
  

همبستگي زنان هنرمند در تصوير
  

دارد
 

تيرگي پشت تصوير نماد زهدان 
زنان

تنگنا و محدوديت  
هاي زندگي زنان

  
در تصاوير زنان دور نقاشي

  
زنان در نقاشي كه چسبانده و  نام 

كالژ شده است
 

  گيري نتيجه
 در دورة معاصر، حضور زنان در عرصة تاريخ هنر حـائز اهميـت اسـت و بـا تـالش هنرمنـدان و      

يكـي از افـرادي كـه در    . پردازان به حضورنداشتن زنان در تاريخ هنر اعتراضاتي شده است نظريه



  409   ...مري بت ادلسون هنرمند معاصر شام آخرمطالعة تحليلي اثر / باشي الهه پنجه

اين حوزه به فعاليت پرداخته است لوسي ليپارد است كه به نظرية حفره و شكسـت در آثـار بـه    
در زمينة آثار هنري، مري بت ادلسون يكي از هنرمندان نقاش معاصر است كـه  . معروفيت رسيد

او با توجـه بـه زمانـه و جامعـة     . رش دغدغة پرداختن به موضوع زنان در تاريخ هنر را دارددر آثا
در آثـار او، زنـان   . خود شيوة شخصي و نويني در نمايش زنان در دورة معاصر انتخاب كرده است

او معتقـد  . تري از گذشته دارنـد  كنند و نقش پررنگ معاصر آثار هنري تاريخ هنر را بازسازي مي
هاي اخير حضور نداشتند، به علت جنبـة مردانـه بـودن فضـاي      گر زنان در تاريخ هنر قرناست ا

امروزه، در دنياي معاصر، . هاي تاريخ هنر بوده است ساالرانه كتاب هنري تاريخ هنر و نوشتار مرد
زنان در آثار هنري حضور دارند و آثار ادلسون با نگاهي اعتراضي به تاريخ هنر مردانـه بـا آثـاري    

هاي مردانة تصوير حذف و با تصوير زنان هنرمنـد   شود و همة نقش زنانه و فرم زنانه بازسازي مي
انـد،   هنرمندان زن، هرچند در گذشته در آثار تاريخ هنر حضور فعالي نداشـته . شود بازسازي مي

 دادن تصـوير  قـرار . شوند و حضور اصلي و پررنگي برعهـده دارنـد   در آثار ادلسون دوباره خلق مي
ها و تنگناهاي زنان در دنيـاي معاصـر اشـاره     زنان در كادرهاي فشرده در كنار هم بر محدوديت

هاي گذشته  شناسي آثار در بازسازي نقاشي در آثار ادلسون، حضور زنان، فرم زنانه و زيبايي. دارد
هـاي   آثار او ممكن است از شهرت و شباهت بـا آثـار معـروف تـاريخ هنـر در قـرن      . مدنظر است

اعتراضـي پررنـگ اسـت بـر     . شته بهره بگيرد، ولي حرف تازه و جديدي در حـوزة زنـان دارد  گذ
طور كه در آثار شاخص هنـري كـه او    همان. حضورنداشتن زنان در آثار هنري معروف تاريخ هنر

شـدة او نيـز حضـوري از مـردان ديـده       انتخاب كرده هيچ ردي از زنان نيست، در آثـار بازسـازي  
اين آثار در تطبيـق كامـل   . دهند هاي اصلي نقاشي را زنان تشكيل مي صيتشود و همة شخ نمي

شـود   اي كه از سوي ليپارد در تاريخ هنـر مطـرح مـي    با نظرية ليپارد قرار دارد و در تئوري زنانه
اسـتفاده از  . شود تأكيد بر فرم زنانة ناب در آثار هنري زنان است كه در آثار ادلسون نيز ديده مي

ها براي رسيدن به مفهوم ناب و جديد در آثار او با درايت اتفاق افتـاده   شكستشكست و چيدن 
مفروض ايـن   شام آخرادلسون تطبيق دهيم، اثر  شام آخراگر بخواهيم آراي ليپارد را با اثر . است

. كند و در جهت نظريات تئوري ليپارد به صورت تصويري قرار گرفتـه اسـت   پژوهش را تأييد مي
. شدن فرم زنانه، ساختن يك شكل جديد از نقاشي قديمي اسـت  چسباني، خرد تكهاين اثر داراي 

در آثـار او، زنـان بـا    . چسبيده نشان داده اسـت   هم او در اين تصوير هويت زنان را تنگاتنگ و به
. هاي معمولي تشابه و تناظر دارنـد  اند و با انسان هاي شاد، غمگين و واقعي نشان داده شده چهره

نظريات او راديكـال اسـت و مـردي    . ها برمبناي حضور و تفكر زنانه شكل گرفته است فرم نقاشي
عنـوان رهبـر    نظرية حفرة خالي هم در سـياهي پشـت سـر اكيـف بـه     . شود در تصوير ديده نمي

از رنگ و هـم اسـتفاده از تصـاوير خاكسـتري زنـان       نكردن هنرمندان زن پيشرو، هم در استفاده
قطعـه شـدن و شكسـت در اثـر      قطعه. شده نماد زهدان و زايش است دهتاريكي استفا. اشاره دارد

شود، همه اين موارد در  يمكه ديده  چنان. شود نقاشي به صورت كالژ به صورت پررنگي معنا مي
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كند كه اين  قابل تطبيق با مفروض پژوهش و نظريات ليپارد بوده و بر آن تأكيد مي شام آخراثر 
گرايـي زنانـه اسـتوار     شناسي زنانه داشته و بر تكرار و فرم اثر در عين بازسازي، معيارهاي زيبايي

فرم و زبان زنانه در اين تابلوي معـروف بـا چهـرة زنـاني بازسـازي      . است و معناي متفاوتي دارد
شده نيستند و ياران جورجيا اكيف سردمدار هنر زنانـه در   د كه هنرمند بوده، ولي شناختهشو مي

اگرچه . شود و زنان در كنار هم قرار دارند در اين تابلو، خيانتي ديده نمي. هاي بعد هستند دوران
باشد، در مفهوم و پيام هدف متفاوت اسـت و   شام آخراين نقاشي ممكن است درظاهر بازسازي 

داوينچي  شام آخرهاي تصويري مشابه با اثر  او از نشانه. امر آگاهانه هدف ادلسون بوده است اين
، از يـك  شام آخـر در نقاشي داوينچي، در . كند تا پيام جديدي را به مخاطب برساند استفاده مي

ادلسون اين خيانـت حـذف و از همبسـتگي     شام آخرشود، ولي در  خائن به مسيح خبر داده مي
هـاي مشـابه در    تضاد در پيام و محتواي اثـر در عـين اسـتفاده از المـان    . شود بر داده ميزنان خ

ادلسون در اثر خـود  . تصوير ازآگاهي هنرمند براي انتخاب و بازسازي يك اثر هنري حكايت دارد
  .دهد داوينچي ارائه مي شام آخرخوانشي زنانه از 
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