
 

 37 

  

 فضیلت زخمی( )مجموعۀ شناختی به آثار تصویری فرح اصولیرویکردی جامعه 

 

 25/04/1401:  رشیپذ  خیتار -11/03/1401:  افتیدر  خیتار

 1فهیمه عشقی

    کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

 

 چکیده

  به   ژان دووینیو  ۀبه نظریاستناد  یز با  ن  شناسی هنر ودهی در جامعهکارگیری دو رویکرد بازتاب و شکل ه تالش است با بپژوهش حاضر در  

بپردازد. فرح اصولی، نقاش و نگارگر معاصر در طول چهل سال فعالیت هنری    "فضیلت زخمی"  ۀفرح اصولی در مجموعآثار تصویری    تحلیل 

  دست آورده و مفاهیم معاصر را به دنیای ه  بخود  عنوان سبک شخصی  گری را بهمایه و روایت کنیک، درونیب منحصر به فردی از تترک  خود،

متمرکز    انتقادی خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی نسبت به آنان  بر بازنماییِ  "فضیلت زخمی"  ۀاتور وارد کرده است. او در مجموع مینی

  ۀ تأثیر جامعه بر آفرینش این مجموعشناختی به  است که بتواند با رویکردی جامعه   از همین روی، ادعای اصلی این پژوهش این  است؛  شده

در این مجموعه  از عناصر اقتباسی به دنبال بیان چه مفاهیمی  که، اصولی با استفاده  بیابد  ال  ؤ این س  رایآثار و بالعکس بپردازد و نیز پاسخی ب

ها و ارجاعات درونی شخصیت هنرمند و رنج او از خشونت  این تحلیل و بررسی، آشکارسازی الیه  عامل برانگیزانندۀ.  از آثارش بوده است

یان تصویری این هنرمند  سزایی در آفرینش و بهدست آمده، این است که ساخت اجتماعی و جامعه تأثیر به  علیه زنان بوده و آنچه که ب

 است.  بیان شده  تحلیلی    -و به روش توصیفیآوری  جمع ای  با روش کتابخانه در این پژوهش  ها  داده .  داشته است

 

 

   فمینیسم  ،ژان دو وینیو  ،شکل دهی،  بازتاب،  جامعه شناسی هنر :کلیدی  گان واژ
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 

 مقدمه 

هایی که در مباحث مربوط به رویکردهای  یکی از نخستین نام 

اصولی  آید، بانو فرح  می  مدرن و امروزین در نگارگری به میان

شناخته    های امروزینشرگری که با نگارگری است؛ نقاش و تصوی

مخاطب  فرح اصولی  های  مضمون در نگاره   محتوا و   .شده است

نیز  و  گذشته  فرهنگ  و  تاریخ  با  تنگاتنگ  پیوندی  در  را 

 دهد .می   قراری مربوط به اتفاقات زمان معاصر  هاروایت 

ارگری و ادبیات ایرانی در پی فرح اصولی از طریق سنت پربار نگ

او است؛  معنادار  فرم  یک  قالب  در  خود  خویشتن  در    بیان 

من  "  گوید:چاپ شده است، می   اعتماد  روزنامۀکه در  ای  مصاحبه

ها و نقاشان قرار دارم و مثل یک پل هستم. بین مینیاتوریست

از سمت نقاشان به عنوان یک  ،سال کار    چهلتازه بعد از حدود  

رسد که از طرف  نمی  ام؛ اما در واقع به نظریرفته شده نقاش پذ

خطوط  مینیاتوریست  کارهایم  در  من  باشم.  شده  پذیرفته  ها 

کرده ممنوعه  رد  را  مینیاتوریستای  که  اعتقادی  ها  ام  آن  به 

ها و  ست که الیهاآن دست کارهایی    کار من از،  اتفاقاً  ندارند...

اما   دارد؛  خودش  در  زیادی  وقت ارجاعات  متوجه  خیلی  ها 

ها را  این الیه  کنندهایی که به این کارها نگاه می آن ،  شوممی

نمی نمیورق  و حتی حوصله  رازنند  آخر    کنند که شعرها  تا 

 (. 1395)مطلب زاده،  .  بخوانند

بیش    های فرح اصولی  در نقاشی  های دهۀ شصت آنچهاز سال 

نمایان را  خود  پیش  میاسمی   از  ارتباط  بیان  او  ازد،  خود  ن 

گذشته و حال است؛  زمان  با  عنوان یک زن با هویتی چندگانه  به

است و زمان حالی  میراث خوب و بد    در برگیرندۀکه  ای  گذشته

سؤالی   .دنبال داشته استی را به ثیرات خوب و بد تأ  آن همکه  

مطرح اینجا  در  منظ  شودمی   که  از  که  است  علم  این  ر 

لی و منسجم از ابه یک تبیین ع  توانمی  شناسی هنر آیاجامعه 

  ایشان های  در نقاشی را  هویت  نقش  ر ایشان دست یافت و  آثا

 ؟بررسی کرد

 

 روش پژوهش 

شناسی هنر و  ابتدا به تعریف جامعه  در پی یافتن پاسخ مناسب

هنری   آناثر  رویکردهای  بیان  نق؛  پردازیممی  و  با  و  سپس  د 

دهی ب و شکل دو رویکرد بازتا ۀتحلیل آثار فرح اصولی در حوز

جامعه  هنردر  کرد  ،شناسی  خواهیم  و    سعی  آشکار  معانی  به 

مرحلا  هآن   پنهان در  ساختار   ۀو  با  معانی  این  ارتباط  به    بعد 

معاصر در حد توان دست یابیم که چه بسا این معانی در   ۀجامع

قاب مختلف  بود.  سطوح  خواهند  بررسی  و  طرح  پژوهش  ل 

به جمع  ای ر با استفاده از روش کتابخانه توصیفی حاض-تحلیلی 

آوری اطالعات و اسناد مکتوب و تصویری در رابطه با زندگی و  

تحلیل آثار ایشان   ۀوسیله زمین  هنر فرح اصولی پرداخته تا بدین

 ۀهم نر فراهم گردد. الزم به ذکر استی هسشنااز منظر جامعه 

  ۀ مجموع   ازاند  کار گرفته شده  هر این پژوهش بتصاویری که د

 اند.  شخصی هنرمند برداشته شده 

 چارچوب نظری 

و  ۀرابط  ۀدربار هنر  حوز  میان  در  هنر جامعه  ۀجامعه    شناسی 

  ۀ رابط  برای بررسی دقیق  وو فراوانی وجود دارد  متنوع  های  بحث

جامعه با  هنر،    ،هنر  مخاطب  هنری،  اثر  هنرمند،  شناخت 

 ضروری است.   نری و تأثیرات هنر بر جامعه  مختلف ههای  قالب 

ورزد که هنر همواره بخشی از می  شناسانه تأکیددیدگاه جامعه 

مجزایی    یقلمرو  ۀاجتماعی ست و تلقی آن به منزل  اتکلیت حی

پنه و  آشکار  اجتماعی  عامل  هیچ  از  پذیرد،  نمی  تأثیر  یانکه 

   (.44  :1395  انگلیس و هاگسون) اشتباه است  

توان به نقد و ارزیابی آثار  می   به دو صورت عمده  طور کلی  به

نگرانه و صورت  ت؛ صورت اول، نقد از دیدگاه درون هنری پرداخ 

بیشتر    نگرانه. در نقد دروناستنگرانه  نقد از دیدگاه برون،  دوم 

و   فنی  اصول  توجه   ۀزیباشاناسانبه  پیرامونی  عوامل  نه  و    اثر 

هنر و اثر هنری با دنیای  بین    ۀنگر به رابطشود و در نقد برون می

نگر نقدی  نقد برون   شود.می  پرداخته  -به عبارتی جامعه-بیرون  

  توان می   نقد  ۀگون  شود و از طریق این می   شناسانه محسوبعه جام

نظر گرفت که    از اطالعات درای  هنری را به عنوان مجموعه  اثر

های  ویژگی  ،این اطالعات و درک زبان اثر هنریگشایی  با رمز

البته در   ؛گیردمی  مورد بررسی قرارنیز    اثر هنری  معاصر  ۀجامع

گیرد، بلکه  می   فقط محتوا نیست که مورد توجه قراراین رابطه  

نیز سبک  کنندمی  بررسی  تعیین  تأثیرا  ۀتواند  از  ت  بسیاری 

    (.66  ،1376  راودراد)  هنری باشد  ی بر هنر و اثراجتماع

 به نقدِ   ،دهیوهش در چارچوب نظری بازتاب و شکلدر این پژ

اصولی فرح  تصویری  آثار  نقد  می   برونی  اینکه  ضمن  پردازیم؛ 

.  گیردمی   ثار نیز دوشادوش آن صورتشناختی آدرونی و نشانه 

   شود.می  هم استناد  "ژان دو وینیو"  در ادامه به نظریۀ
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 رویکرد بازتاب 

رویکرد   اساس  آیینۀهنری    آثار  ،بازتاببر  عاصر  م  ۀجامع  مثل 

  بخشی از واقعیت   ،نهیکه آیهمانطور    و  کنندمی   خود را منعکس

آثار هنری  ،  ند تابامی   مورد نظر را در چارچوب قاب خویش باز

  ۀ که هم  از آنجاگذارند و  می  را به نمایشنیز بخشی از جامعه  

که    همانطوری  یرونی را دقیقاًب  ء تخت نیستند که شیها  آیینه

ها  ها، ارزش ب توانایی نشان دهند، آثار هنری نیز به تناسهست 

وتی واقعیت را  هنرمند ممکن است به میزان متفاهای  مالک و  

هنرها واقعیت را به رمز  ،  تئوری. بر اساس این  بگذارندبه نمایش  

ومی بر دارد  گردانند  وجود  جامعه  در  که  را  صورت    آنچه  به 

شکل هنر    گفته شده کهگذارند.  می   ونه به نمایشگ نمادین و رمز

زیباییم قواعد  از  از  حالی در  ستشناختیتأثر  آن  محتوای  که 

محتوا  این  و  است  گرفته  نشأت  و  ارزش ،  جامعه  اعتقادات  ها، 

ایدئولوژی هب یا  ایدئولوژی  کلی  را  طور  جامعه  در  موجود  های 

استشودمی   شامل معتقد  الکساندر  ویکتوریا  »رویکرد    که  . 

جامعه  در  هنربازتاب  حوزه مشتم   شناسی  بر  از  ای  ل  گسترده 

عقید  تحقیقات این  بر  آیین  ۀمبنی  هنر  که  هستند  ۀ مشترک 

واسط به  هنر  یا  است  تعیّجام  ۀجامعه  یا  شده  مشروط   نعه، 

    (.21  ،2003  الکساندر  )یابد«  می

توان به بازتاب خشونت در مجموعه  می  در اینجا به عنوان مثال

آثار »فضیلت زخمی« فرح اصولی اشاره کرد که در چارچوب  

 واهد گرفت.   رویکرد بازتاب مورد نقد و بررسی قرار خ

 دهی رویکرد شکل 

معه قرار دارند  باالتر از جاای  هنرها در مرتبه   بر اساس این رویکرد

ها  آن  های جدید در آثارشا و ایدئولوژی هارزش   ۀو هنرمند با ارائ

نهادینه و  مطرح  جامعه  در  از  می   را  بسیاری  بنابراین  کند؛ 

تحت   مختلف  جوامع  در  رفتاری  و  ارزشی  آثار تغییرات  تأثیر 

الکساندرمی   هنری رخ اساس  می   دهند. همانطور که  گوید:»بر 

فکاری  و اها تواند ایده می به هر حال هنر دهیهای شکل تئوری 

 (.84  ،2003)الکساندر    «را در سر مردم قرار دهد

 ژان دو وینیو   ۀنظری

 ۀ جامعه به مثاب  کند که توجه بیش از اندازه بهمی  دو وینیو بیان

  ۀ آفرینش هنری، پژوهشگر را در چنبر گذار بر  تنها عامل تأثیر

کند. وی  می   گرفتار  ایستا و ناپویاای  جامعه   ۀدربار تفکری بسته  

؛ اما اهمیت فردی  پذیردمی اجتماعی ۀمانند یک پدیدهنر را به

پیش چشم    آفرینش هنری  ۀمقولیز در  و شخصی هنرمند را ن

آفریند،  می   دید دووینیو هنگامی که هنرمند اثر خود رادارد. از  

نظر به  جامعه می   چنین  که  درای  رسد  را  قرار نامرئی  آن    ون 

کنش هنرمند، روح جامعه در   ۀبه واسط  ،دهد. به دیگر سخنمی

پیوند میان آفرینش    شود؛ در نظر اومی   ر هنری دمیدهکالبد اث

بیرونی  واقعیت  و  پذیرف،  هنری  اماآنچه  همواره  است.  شده  ته 

انجام میان  این  در  واقعیت  می   هنرمند  این  گذراندن  از  دهد، 

این صافی است.  وجود خویش  تکوین  حاصل چگون   صافی  گی 

خاستگاه اجتماعی و موقعیت خانوادگی او،    ،شخصیت هنرمند

تجربه از  گذار  چارچوب های  چگونگی  گوناگون،  ،  ها اجتماعی 

ویژ  آفرینش،  ویون  پیرام   ۀجامع  ۀساختار  اذهنیت  نیز  و    وگر 

نری به نمود یک  گیرد تا ذهنیت همی   که او در پیشای  شیوه 

 . است  ،اثر عینی بینجامد

 پیشینه

های  اخیر به عنوان یکی از حوزههای  شناسی هنر در دههجامعه 

که به مطالعۀ  ای  حوزه   شناسی مطرح شده است؛تخصصی جامعه

زندگی  ای  ویژه  زمینۀ انسان از  هماناجتماعی  که  و   ها  هنر 

 پردازد. می   ست،ا آفرینش هنری  

شناسی هنر« به  »جامعه  انگلیس و هاگسون در کتاب •

نظری مهم در حوزۀ  های  بررسی اندیشه

شناختی  شناسی هنر پرداخته و وضعیت جامعه جامعه 

دهند  می  هنر را در اکنون و آینده مورد مطالعه قرار

شناسی هنر چگونه رشد کرده  تا نشان دهند جامعه 

شد     جدید مواجه خواهدهای  است و چگونه با چالش 

ما از  شناختی، درک  و بدون داشتن دیدگاهی جامعه

هنر، جامعه و خودمان، درکی ناقص و معیوب خواهد  

 بود. 

شناسی هنرها«، با  یکتوریا الکساندر در کتاب »جامعه و •

بی در  طنگاهی  موجود  مهم  رویکردهای  حوزۀ  رف، 

هرجامعه  برای  و  کرده  تشریح  را  هنر  یک،    شناسی 

دهد تا تصویری کلی می   تحقیقی الزم را ارائههای  مثال 

شناسی هنرها را برای خواننده فراهم  از حوزۀ جامعه 

این  مفهومی موجود در مطالعات هنری  های  کند و ایده

ایده  این  افزایش مهارت کاربرد  ها  کتاب را در جهت 

 فراهم کند. برای خواننده  

جامعه شناسی هنر«، پس از  »  ناتالی هینیک در کتاب •

بیان  و  هنر  موضوع  به  متفاوت  رویکردهای  مرور 

های تحلیلی و نقد مدل ا  هآن   یک از  دستاوردهای هر

بار   امروزی که کمتر  رویکردهای  معرفی  به  گذشته، 



 

 40 
  

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 

معروفند، کمتر  و  دارند  تا  می  ایدئولوژیکی  پردازد 

یی شناسی را در رویاروجامعه  کنونی عصرهای  چالش 

  کنش اجتماعی   عرصۀ ترین  هنر به عنوان ناب   با مسألۀ

اندازهای تحقیقات  به زبانی روشن توضیح داده و چشم 

 شناسی هنر را نشان دهد.ممکن در جامعه 

مقاله  • در  آراسته  »جامعهمحمد  عنوان  با  شناسی  ای 

سال  هنری در  تاریخ 1396«  مطالعۀ  و  بررسی  به   ،

در طول    شناسی هنرگیری و روند تکاملی جامعه شکل 

پردازد تا فهم موجودیت  می  تاریخ و نیز خاستگاه آن

 شناسی هنر و تغییرات آن حاصل گردد.جامعه 

پیله • و  مقالهخرازیان  در  »تأثیر   ایحاجیان  عنوان  با 

فضیلت زخمی   جتماع در خلق آثار اقتباسی مجموعۀا

، ضمن معرفی فرح اصولی  1396فرح اصولی« در سال  

ز شرح و تحلیل دو  و بیان دیدگاه اجتماعی ایشان و نی

مجموعۀ از  محیط   نگاره  تأثیر  به  زخمی،  فضیلت 

 اند. نگاره پرداخته   ق این دواجتماعی و جامعه بر خل

ای  و در مقاله   1397مقدم و قجاوند در سال    کفشچیان •

ساختاری نگارگری در  های  بررسی شاخصه »  عنوانبا  

  موردی:   )مطالعۀ  تن از هنرمندان پست مدرنآثار سه  

آثار فرح اصولی، دوقلوهای سینگ و شاهزیا سکندر(«،  

ساختاری نگارگری را در آثار سه هنرمند  های  شاخصه 

تا  اند  از ایران، هند و پاکستان مورد بررسی قرار داده 

ارتباط مقتضیات    بین  به چگونگی  و  نگارگری  سنت 

پست مدرن پی برده و راهی را برای خلق آثار    جامعۀ

 هنری معاصر و مبتنی بر سنت بیابند. 

زندی   خسروی • و  مقاله جلودار  در  عنوان   ایروان    با 

آثار  »نسبت با  مدرن  خالقیت  تاریخی  سنجی 

ایران معاصر  فرح    موردی:  )مطالعۀ  هنرمندان  آثار 

مقدم(«  و محسن وزیری   گراناصولی، کوروش شیشه 

سال   پیشینۀ،  1398در  بررسی  در    ضمن  خالقیت 

جریان تاریخ هنر، به معرفی و تشریح نسبت و ارتباط  

مجموعه  با  هنرمندان  های  آن  این  بررسی  مورد 

تا زوایای تازه از نگرش این هنرمندان به  اند  پرداخته 

 مباحث تاریخ هنر و خالقیت را نشان دهند.

و  رفیعی • مقالهراد  در  »نقش  ای  همکارانش  عنوان  با 

ر نقاشی  و حفظ سنت نگارگری د  نقاشان زن در احیا

،  1398، در سال  «  اخیر(  در چهار دهۀ)  معاصر ایران

با در نظر گرفتن حضور نگارگری در آثار نقاشان زن  

و نیز نقش آنان  ا  هآن   معاصر به بررسی و تحلیل آثار

معاصر نقاشی  در  نگارگری  احیای  این    در  اینکه  و 

هایی از نگارگری برای  نقاشان، چگونه و با چه ویژگی

شیوه  نقاشهای  بیان  در  معاصر نو  گرفته  ی  اند،  بهره 

 اند. پرداخته 

با عنوان »عبور از بن  ای  سینا علیزاده اوصالو در مقاله  •

فرح   با  گفتگو  در  عمومی  ذوق  و  نگارگری  بست، 

سال   در  منظر  1400اصولی«،  و  جایگاه  بررسی  به   ،

 عمومی و نقد و گفتگو پرداخته است. هنرمند در ذوق  

 تحلیل و بررسی:

  بر   و(  2010در سال  )  سال  سهآثار این مجموعه در طی بیش از  

  ر غرب اساس اقتباسی هوشمندانه از کارهای شناخته شده در هن

لفیق و های آشکار در این آثار، تاز ویژگی  یکی  اند.آفریده شده 

است کچند پستگانگی  امروزی-ه خصلتی  و    به شمار   مدرن 

قدیمی    تلفیق روایات ایرانی و غربی،  در این آثار شاهد  آید.می

احساسی  و جدید، و  ترک  منطقی  و سطوح  و حتی  فضاها  یب 

نمایشی  هندسیِ حاالت  با    مینیاتوری   راتیوفیگو  و  انتزاعی 

ر آثار این های مالیم و با تنوع کم دکارگیری رنگهب  .هستیم

قلم شیوۀ  همراه  به  دورۀ ،  گیری مجموعه،  در  نگارگری    سبک 

،  دانیم همانطور که می  کند؛می   صفویه و مکتب اصفهان را تداعی

ترین تأثیرات بر  ترین و در عین حال پیچیده از مهم   هنر اروپا

یعنی   عباس اول صفویشاه   ۀویژه دورهو ب-سبک هنری صفویه  

  اروپایی که شاه طهماسب   گردشگران   بوده است.  -مکتب اصفهان

ورود    روابط عالی داشتند.  با شاه عباس  ،خواندا را کافر می هآن

هنریاروپا و  در  هآن   یان  را  ایران  تصویری  هنرهای  ایران،  به  ا 

از آن دگرگون کرد  ۀدوراواخر     ، 1389،  )کنبی  صفوی و پس 

مقام    (.25 در  عباسی  دربار  رضا  سرآمد  و  برجسته  هنرمند 

  و   تنش میان کهنه و نو، پیرگر  آثاری آفرید که بیان  ،عباس شاه 

  ۀ او از مضامین جا افتاد   ؛ سرباز زدنجوان و سنت و تجدد بود 

ا و  هآن  های شخصی درهایش و اعمال نوآوری رانی در نگاره ای

سبک   اصالح  و  ایرانی  نقاشی  کالبد  به  جدید  روح  دمیدن 

خود    تصویرپردازیِ مقابل  -موروثی  در  او  شورش  عبارتی  به 

گی  ، هم)همان(   -های اجتماعی زمان خودتحوالت و دگرگونی

مستدلتوانند  می فرح    شواهدی  سبک  ارجاع  به  برای  اصولی 

اصفهان هب-صفویه    ۀدور باشند؛    -ویژه مکتب  آن  با  و شباهت 

یابیم که این اتفاقات، هرچند  میدر  که با اندک تأملی در آثارچرا

اصولی  ، در این مجموعه از کارهای فرح  ی زمانی متفاوتدر برهه
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فرهنگ   آثار اصولی در این مجموعه به تلفیق   اند.شکل گرفته

غرب و  به  فایده   و  ضرر  و  شرق  ما  برای  غرب  فرهنگ  که  ای 

 (.2و    1اویر  تص)  ، نیز اشاره دارندارمغان آورد

 

 

 

 
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مفروغ و من، فریدا، رضا (1)تصویر 



 

 42 
  

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 

 ت

 خذ: آرشیو شخصی هنرمندأ، اثر فرح اصولی، مرضا، فروغ و من  (2)صویر 

  

توان آن می  در این مجموعه که   از اتفاقات چشمگیر  دیگر  یکی

تغییر در  ، ایجاد  پنداشتشکنی و هنجارگریزی  را نوعی ساختار 

است.  تذهیب  ایرانی  ماهیت  نگارگری  در  کارکرد    تذهیب 

و را    متن تصویر  از  آراستن و محافظت  درای  حاشیه  تزئینی 

به   هیبتذ،  اصولی فرح  های  ر نگاره اما د  عهده داشته استبه

شود و عناصر به کار رفته  می   متنی در کنار متن نقاشی تبدیل

ای  به شیوه بلکه    ؛ند دیگر نقش تزئینی و محافظتی ندار  در آن

و  تأثیرگذار، خشونت  و  ب  زور  تهدید  نقاشی  را  اصلی  متن  ه 

مانند    .کنندمی  تحمیل تیر،  عناصری  هفت  قیچی،  چاقو، 

  اله و ابزار اعمال خشونت، آالت قتعنوان  بهکه    موشک و بمب

  . اند تکرار شده آثار    پیرامون  قالب تذهیب  در  صورت متقارن وبه

اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو    ۀاین عناصر دوشادوش گزید

ب دستهکه  دورصورت  برگرفتهتانویس  در  را  کارها    و اند  دور 

مالزمت و    ،نقاش را در بیان و توصیف روایت ظلم و خشونت

تمی  همراهی این  پاالیندکنند.  زیبایی  و  آرام  فضای    ۀ قابل 

اط بین فیگورها  خشونتی که در ارتب  مینیاتور ایرانی با رعب و

درآمده تصویر  هنج  به  و  معترض  اشعار  همراهی    شکنِ اردر 

اما خاموش ایجاد کرده است. زنان  حواشی کار، فضایی پرتنش  

   (.10  ،1398ی،  )صفای  اند ی ندر متن اصلی آثار و در مقام قربا

   ". نجات دهنده در گور خفته است...":  گویدمی  فروغ

  کند و روایتی بس تلخ شکل می زن فرو  ۀمرد بالداری نیزه در سین

  (.3  تصویر)  گیردمی
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ ، اثر فرح اصولی، مبرنینی، فروغ و من  (3) تصویر

  

چنین    (97)سال  بهرنگ صمدزادگان با فرح اصولی    ۀدر مصاحب

  ( خشونت )  این مجموعه  در مورد رویکرد محتواییِ"  آمده است:

و بهار عربی در    88که به آن اشاره شد، باید بگویم که اتفاقات  

خاص بود. یک چیزهایی با    ۀخاورمیانه هم برای من یک نقط

 ."مطلق ختم شد  امیدیِه ناع شد و بامید شرو

سا انتخابات  از  گروه 88ل  قبل  تشکیل  های  ،  با  زنان  مختلف 

مطالبات"ائتالف   طرح  برای  زنان  برای"همگرایی  بار    ،  اولین 

انتخاباتی داشتند.  های محور در قالبحضوری مستقل و مطالبه 

لحاظشکل  از  ائتالف  این  زن  گیری  گرفتن  قرار  با کنار هم  ان 

رفته از زنان مذهبی گ-بود    بسیار مهم  های فکری مختلفگرایش 

و این همنشینی برای نخستین    -تا زنان غیر مذهبی و سکوالر

دان و  حقوق ،  ر این ابعاد شکل گرفت. شادی صدربار بود که د

زنان    فعال امور زنان که خود یکی از اعضای ائتالف همگرایی

این همگرایی جنبش زنان در طرح  ":  بود، در این باره گفته است

و   مثبت  اتفاق  آن مطالبات، یک  اینکه،  دلیل  به  است؛  خوب 

کشد  می  سنتی را که زن یک فرمانبر پارساست، به چالش  ۀکلیش

زنان می   نشان  و بدون  نخواهد    دهد که دیگر  هیچ تحولی رخ 

 . "داد

این سال، تجاوز به زندانیان زن، بررسی مجدد    گر اتفاقاتِدیاز  

مربوط به چندهمسری  -حمایت از خانواده    ۀ الیح  25و    23  مواد
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 

مهری و  دانشگاه -انزن  ۀمردان  در  جنسیتی  تفکیک  طرح  ها،  ، 

ترویج ازدواج موقت، تشویق دانش آموزان دختر به ازدواج، طرح  

و  شاغل  زنان  کاری  ساعات  کاهش  مدارس، طرح    را ...  استتار 

  4  تصاویر)  ان معضالت و مصائب زنان مطرح کردتوان به عنومی

(.5و  

 

  

  

  

  

  

  

  
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ ، اثر فرح اصولی، مفروغ و من (4) تصویر
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مادی آدامز، احمد و من (5)تصویر 

  

   عربی بهار 
غرب  در کشورهای جنوب   2010و اعتراضاتی در سال  ها  خیزش 

آسیا و شمال آفریقا رخ داد که تاکنون نیز ادامه دارد. تظاهرات،  

های  نافرمانی مدنی، غارت، خودسوزی، فرار از زندان، درگیری 

و رعب  ...خیابانی  پیامدهای  از  بودند.  همه  اتفاق  این  انگیز 

 مستقیم از  ۀ در لبنان به عنوان یک نتیجای  فرقههای  درگیری 

بهار عربی منطقه توصیف شده است.    ۀ قیام سوریه و در نتیج

پاسخ با  اعتراضات  این  از  جانب  آمیخشونت ی  ها بسیاری  از  ز 

  (.7و    6اویر  تص)  مقامات پاسخ داده شدند
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 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 

 

 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مژروم، احمد و من  (6) تصویر



 

 47 

  

 

 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ ، اثر فرح اصولی، متیسین، فروغ و من (7) تصویر

  

خطیبی   نشست  (روانشناس )حسین  و  در  نقد  منظور  به  که  ی 

بود،  برگزار شده    94»فضیلت زخمی« در سال    ۀبررسی مجموع

به تشویش اذهان    هنرمند چه باید بکند تا"با طرح این سؤال که  

نزند دامن  نمایها  رسانه"  :گفت  ،"؟عمومی  از  از  بخشی  ش 

اند  منع شده   ...عام یا حوادث رانندگی ورویدادها مثل جنگ، قتل 

مجبورند یا  تصاویر  و  دادن  نشان  از  پیش  چنین  حاوی    که 

عنوان  ینیم که بهبمی  اما؛  به مخاطب اطالع دهند،  موضوعاتی

که سوری  کودکان  اجساد  تصاویر  فجیع  مثال  شکل ترین  به 

خطیبی با  .  "شودمی  بسیاری دیدههای  ر رسانه داند  کشته شده

تصمیم گرفته که با خشونت    ی در برخوردبیان اینکه فرح اصول

افزود مبارزه کند،  آن  آثار مجموعه فضیلت    ۀشما در هم":  با 

رویداد   زخمی یک  و  جدید  ابزار  یک  قدیمی،  فضای    یک 

ست  ا  بینید. شاید نگاه ایشان اینمی  بار را در کنار همخشونت 

  ادامه پیدا کرده است، اما و ه خشونت از گذشته تا امروز بوده ک

  ؛ اتفاقی که در این آثار ابزار و روش آن تغییر کرده است  فقط

در یک صحن  افتدمی است که  ابزاری جد  ۀ این  با  ید،  قدیمی 

مثل  ها  از دیدن این صحنه  پس  افتد و شمامی   خشونتی اتفاق

، چون نگاه هنرمند در یک  شویدنمی   یک عکس مستند ناراحت

   .  "این خشونت را به تصویر کشیده است  زیبا  ۀصحن

هنرمند رسالتی  »که    کندمی   و همچنین این نکته را یادآوریا

انسانی دارد که بر اساس آن باید بسیاری چیزها را مطرح کند؛  

هوش هنرمند و حساسیت او از مخاطبان عادی بیشتر است و  

قرار بگیرد و  می   این موضوع باعث شود که بیشتر تحت تأثیر 

  3.«دهد  بخواهد جامعه را نیز تحت تأثیر قرار
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 

که با اقتباس از اثر    "لیزامونا"  عنوان مثال به اثربه  توانمی   اینجا

،  است   شده معروف لئوناردو داوینچی و با همین عنوان تصویر  

(. 8  تصویر)  کرداشاره  

 

 

 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، ممونالیزا (8) تصویر

  

  را به خود جذب   مازیبایی و ظرافت آن    در نگاه اول به این اثر،

بری  با   ولی کمی بعد  کندمی ده و نگاهی خیره و دیدن گردن 

و    تکرارکنان در میدان خشونت  انگار صدایی، لبخندی کمرنگ 

 :  خواندمی  نهگواین،  در جهانی خیالی 

هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به  "

اینگونه    ...فجیع فجیع فجیع فجیعفجیع فجیع    ..نشستم.  زندگی

 "  ...اینگونه اینگونه اینگونهاینگونه  

  مخاطب   در  ،کندمی   پرنده که میل به آزادی و رهایی را تداعی

  آورد. وجود میه ب  ایدر بیان حس دوگانه را  این تضاد و ناهمگونی  

زندگی و قرار    ۀتواند مصداق تجرباز منظر ادبی این دوگانگی می 

اینکه واقف    به  ها باشد و هشدارگرفتن زیبایی در کنار زشتی

 چه فجایعی ،  کنیمهایی که مشاهده میدر پس زیبایی  که  باشیم

  (.9  تصویر)  دنهفته باش د  توان می
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ ، اثر فرح اصولی، ملئوناردو، فروغ و من  (9) تصویر

  

مینیاتور در دل خودش  »  گوید: می   (منتقد سینما)  امید روحانی

دارد  استریلیزهنوعی   نیز  کردن  آثار  این  ای  چنین خصیصه   و 

شوند. این  می  تلطیفا  هآن  دارند؛ به همین دلیل موضوعات در

حرف زدن  و حتی  ها  در جامعه، رسانه   ی کهآثار در مقابل خشونت

ت  م اصولی خشون ما وجود دارد، چیزی نیست... . بحث اصلی خان

من   نظر  به  و  است  زنان  موضوع    ایشانعلیه  مجموعه  این  با 

نیز مطرح  دیگری مینیاتور  می  را  اگر  است که  این  آن  و  کند 

دوباره احیا  بتواند مسائل و موضوعات امروز انسان را بیان کند،  

 « .ماندمی   و زنده  شودمی

 

 

 خشونت

کشیدنِ   تصویر  بدنبه  نامتعارف،  و    مجروحهای  فیگورهای 

از    دیدهآسیب  یکی  که   هایشگرایدر  معاصر  فیگوراتیو  هنر 

مطرود" دارد   "1هنر  مفهومرودمی  کاره  ب،  نام  و    .  طرد 

اختصاص    فقط  ،2انگاریآلوده  معاصر  هنر  در   نداردبه  و 

  به چشم ز  نی  جا ماندهه  میالدی ب  شانزدهمهایی که از قرن  نقاشی 

ژولیا    توسط  1982  سال  در نخستین بار    این واژه  ؛ اماخورد می

ای با  و در مقاله شناس معاصر  زبان   و و کریستوا، فیلسوف، روانکا 

کار گرفته ه  بای در باب طرد  های وحشت، مقاله قدرت عنوان  

طور چشمگیری  می که بازتاب آن در هنر معاصر به مفهو شد؛  

ران زندگی معاصر است؛  بح  ۀهنر مطرود زایید   ز شد.جریان سا
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ست که انسان  هاییها و قدرتبیماری   ها،ها، ویرانی جنگ   ۀزایید

طرد   ۀقرار داده است. کریستوا ریشمورد هدف  و سرنوشتش را

  ۀ که نطف  کند؛ یعنی هنگامیمی   دوران کودکی جستجو  در  را

شود در  هر آن چیزی که در انسان به عنوان هویت شناخته می

بسته میبه    میلِ  ۀسای از چیزی که هم در تمایز  تمایز  شود؛ 

هیچگاه  و    آیدمی  مغایرت با اوست و هم بخشی از او به شمار

 (. 1395  م مسلک و حریریان،اسال )یک جدایی کامل نیست  

ممکن است آسیب  و  کریستوا هویت ما در بحران است    ازنظر

ببیند، از هم بگسلد و فرو بپاشد. او معتقد است که شاید شکل  

از هنر بتوان   خاصی  این تکاپو را  معاصر    به تصویر بکشد د کل 

دهد  می   نشان  وحشتهای  قدرتۀ  در مقال  او  (.120-1همان،  )

بر ساختار    ،که مبنای وحشت، معنی آن و در ضمن قدرت آن

جهان که  مبتنیذهنی  است،   ,Kristeva)  است  شمول 

سی در ایجاد تغییر اسا یاو هنرمند نقش  نظراز . (208 ,1982

تواند سبک  کریستوا معتقد است که کسی نمی  .در جامعه دارد

آنکه ی  جامعه تغییر دهدارتباط را در یک کشور یا    أسیمگر 

مند کسی ست که رمزگان را  نیادین را تجربه کرده باشد و هنرب

 دهد.می  تغییر

تصاویر    4دالکروا  چون  3هنرمندان رمانتیکدر آثار    19قرن    در

جنون خشم،  از    و  مرگ،  نشان  دارد بیماری  طرد    مفهوم 

(194, 2009, Heartney.)    صور  ،  5سازیبیریختنمایش

بازنم6عجایب بدن،  اعضای  شدن  قطعه  قطعه  یا  و  طرد  ایی  ، 

بودن بشر نزدیک   ما را به حقیقتِ آن را واژگون کرده و آلِایده 

انسان   ۀدا ناکلین نیز از بدن قطع عضو شد چنانکه لین  سازد.می

به عنوان یک استعاره، بلکه    در تاریخ بازنمایی مدرن، نه صرفاً

 (. 37،  1385  ،ناکلین) کندمی  تاریخی یادنقش واقعیتی  در  

 

 هویت

و از  شصت تجارب رو به تکامل ا   ۀهای فرح اصولی از دهنقاشی 

نمایش را  وجود  همان    ؛دهدمی   تفسیر  از  که  آغاز  وجودی 

متنی نیست و مشتمل است  تک  ۀپیداست در نظر او یک عرص

آمد  وآینده در رفتمیان گذشته، حال و    ۀ یتی که در فاصلبر هو

بازخوانی   زنو  رشت  ست.  نگارپیوندی   ۀبودن  این  که    ۀ ست 

    (.9  ،1398  ،صفایی)  هم پیوسته استه  مدار را بتاریخ

معنا و تجربه برای مردم است؛    ۀهویت سرچشم  کاستلز  ۀعقید  به

سازی بر  یند معنا اح هویت عبارت است از فر برداشت او از اصطال

از  ای  م پیوستهه  به  ۀاساس یک ویژگی فرهنگی و یا مجموع

دادهویژگی اولویت  دیگر  منابع  بر  که  فرهنگی  شود.  می   های 

مانند هر    هویت از کلمات، احساسات و حاالت ساخته شده و

تاریخ و تجربه پدید آمده است.  ۀ  مواد اولی  از  چیز دیگر در دنیا

دربامی  ما صحب  ۀرتوانیم  مجدد  آرایش  و  دگرگونی  ت درک، 

این است که هویتی را که ریشه در   کنیم؛ اما آنچه اهمیت دارد

یت دانست؛ بلکه موهومات صرف  توان هونمی  باشدتاریخ نداشته  

     (.115  ،1380،  کاستلز)است  

ا درون و مدرنیسم  که در آن هر متنی ب-اساس دیدگاه پست  بر

رسد که در متن آثار می  نظرکند، بهمی  بیرون خود ارتباط برقرار

 که  بط را بازشناسی کرد؛ از آنجاتوان این روامی  فرح اصولی نیز

هویت  است،    و جامعه  هنرمند تحت تأثیر دنیای پیرامون خویش

  مدرن اطرافش در نوعی تنهایی و سردرگمی قرار او در جامعۀ  

های  گیرد و سردی و فقدان همدردی در روابط نیز در کنش می

در نتیجه هنرمند    شود؛می  انسان اجتماعی ظاهریک  او به عنوان  

گیرد و  می   با افکار و دنیای درون خود قرارای  پیچیده  در رابطۀ

 . شودمی  نمایان  نیزین تأثیرات در آثار او  ا

در آثار ها  آن  خشی بهکارگیری نمادها و هویت بهبا باصولی    فرح

هویتی ملی ،  توانسته است عالوه بر آفرینش زیبایی  این مجموعه

به ایرانی  که؛  ببخشدها  آن   و  نگارگری  می  همانطور  در  دانیم 

ب نماینده   عناصرکارگیری  ه ایرانی  عنوان  به  از هایی  نمادین 

وچشمگیری دارند    بارزهای جلوه ، ور از دسترس مفاهیم واال و د

های  رشته  هموارهها  الی است که این نمادها و سمبلاین در ح  و

مثال  رای  اند. بس حفظ کردهملمو  اتبا واقعی  ارتباطی خود را

تن  نمادی از روح است که در تالش برای رهایی از قید    پرنده

حضور    (.145  ،1976  ،ولش)  است؛ تالش برای آزادی و رهایی

و رهایی را در وجود    آثار، میل به آزادی  ۀاین پرندگان در حاشی

نقاشی تصویر  زنان  بالداری  کشمی  به  مردان  گویی د.  که 

اعمال خشونت دینی  و با افراط و  هستند    نمایندگان خدا بر زمین

را به بهشت  ها  آن  برآنند تا راه و رسم زندگی را به زنان بیاموزند و

ترازوهایی کنند.  هدایت  خود  می   برین  کنجی که    بینیمرا  به 

بسته  عدالت از دنیای این آثار رخت بر   که  انگار  اند،وانهاده شده 

  . مسیح  سر که گویی تاج خارند بر سر  بر گردهایی  است. هاله 

اند  رفتهر زنان فروکه گرداگرد این هاله تا دسته بر سهایی چاقو 

در قالب  و تاریخ ول در ط زنان که  دارنداز درد عظیمی  نشانو 

    اند.به دوش کشیده ایدئولوژی    و  ینسیاست، د
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باال  بر  که  آثار  ماری  این  از  یکی  از    ،شودمی   دیدهی  یکی 

چندترین  پیچیده  رمزآلودرمترین  سویه و  نماد  این    و   زهاست. 

با    پیچیده مثنوی  فرازهای  از  بسیاری  در  گسترده  مفاهیم  با 

اسطوره  و  عرفانی  مذهبی،  در  ای  باورهای  است.  شده  تلفیق 

دارای    ست و مولوی آن رااز مار به بدی یاد شده ا   مثنوی غالباً

زشت و سیاه و ترسناک دانسته که قادر به کارهای    و نمایی  چهره

را    مار،  خویش   بینش عرفانی  یدر پرتو   موالناست.  یفوق طبیع

  می تباهی و نابودی قرار داده است سمبل دشمنی، پلیدی، شو

(. 10  تصویر)

 

  

 
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مروبنس، فروغ و من  (10)ویر تص

 

   شعر

آنکه بیان تصویری در  و نقاشی پیوندی هست؛ بی  میان شعر»

   (.1392،  فامیلی)  «...د و یکی باشد  این هر

دهد که این تغییر می  خود را تغییر  ۀهنر گاهی شکل زیباشناسان

دریافت صورت گیرد. تواند از راه بازسازی زبان، فهم و  می   شکل

اطف هنرمند است و احساس  بیانگر احساسات و عو  ادبیات و هنر

عاطفه نمی  ستای پدیده   و  راحتی  به  کرد که  بازگو    توان 

 (. 1394ی،  عسگرنژاد و گذشت)

فرو آیینه  جنگل  شهیدان  »...  تبار  به  خسته  رسوالن  و  ریخت 

پیوستند؛ شهیدان  تبار  به  شاعران  و  کبوتر  پیوستند  ان  چونان 
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اربابان را    ۀد تا سفرشون می  ذبح  دپروازی که به دست غالمانآزا

(.11تصویر  )  .«رنگین کنند

 

  

  
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، ماحمد و من (11) تصویر

  

نقاشی خود را در نهایت هماهنگی و انسجام،    ۀصفح  فرح اصولی

شاملو  احمد  و  فرخزاد  فروغ  از  اشعاری    مانند   ،دوشادوش 

واژه ای  صحنه بر    وها  از تئاتر کرده است. تکرار موزون  ابیات 

 در دنیای خیال و ذهن.اند  و سایه   بازی نور  ، انگارگرداگرد آثار 

اصولی فرهنگ  »  گوید:می  فرح  در  که  تخت  شعر  بر  پارسی 

یک   من  زندگی  در  نوجوانی  زمان  از  است،  نشسته  سلطنت 

نقاشی تمام  در  است.  بوده  مجموعه ضرورت  این  نقل    ،های 

  از شعرهای معاصر ایران چون شاملو و فروغ وجود دارد؛ هایی  قول 

، ریتم و معنایی سمبولیک  نویس به ترکیب بصری اشعار دست 

ر سبک  های کار شده و دشیهبخشد که من آن را به همراه حا می

 . «اممینیاتور پارسی ارائه کرده 

به» نقاشمی  کلی  طورادبیات  هنرمند  برای  نظر    هم  تواند  از 

سودمند باشد؛ مشروط برآنکه هنرمند    آموزش و هم منابع الهام

و  کنذنقاش بتواند قواعد حاکم بر ساختار اثر ادبی را شناسایی 

که نویسنده یا شاعر کوشیده است از طریق آن پیام  ای  به شیوه 

 (. 1394  عسگر نژاد و گذشتی،)  .«خود را طرح کند، پی ببرد

 

 فمینیسم 

فمینیسم  چیستی  به  پاسخ  است؛   در  آمده  مختلفی    تعاریف 

ست آوردن حقوق  ده  یافته برای بازمان گروهی آن را جنبشی س 

کردهزنان   در    گروهی  .اندتعریف  اندازی  چشم  را  جهت  آن 

یه  علها  و بی عدالتی ها  ری فرودستی، ستم، نابراب  برطرف نمودن

ایدئولوژیمی   زنان یک  را  آن  گروهی  و  که  می   دانند  پندارند 

سازی تمام  دگرگون   بلکههدفش نه فقط برابری زنان و مردان  

اجتماعی   متفاوت،  اساختارهای  تعاریف  وجود  با  ست. 

  شان جنسیت خاطر  تقدند که به زنان بههمگی معها  فمینیست

 ظلم شده است.   
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ست که سیاسی و اجتماعی های  یکی از جنبش   جریان فمینیسم

.  یافتاعی فراوانی  در قرن بیستم شکل گرفت و محبوبیت اجتم

و    به نظر سارسه: »فمینیسم، تالش و پیکاری در راه برابری زن

توجه به    (.9،  1385  سارسه)  «.مرد و رفع تبعیض از زنان است

سم است که ترین نکته در تاریخ فمینیمهم   علل محرومیت زنان

ست: تغییر دید جامعه نسبت به علل  از دو جنبه قابل بررسی

این دو نکته باعث    .زنان و تفکیک تفاوت جنس و جنسیت  ضعف

بر جنسیت و    عمدتاً  ه مباحث فمینیسم در سی سال اخیرشد ک

ی علل ضعف زنان  ساخت اجتماعی متمرکز شود و در پی ردیاب

بوار در  ن دووسیم  (.43،  1382  ،یوسفی)  در این ساخت باشد

کند که می  بر این نکته تأکید  "جنس دوم"کتاب خود با نام  

زنان نشده است، بلکه این  های  طبیعت موجب محدودیت نقش 

پیشای  مجموعه  ۀزاییدها  نقش  قوانین  داوری از  و  سنن  ها، 

شریک و  ها  آن   بیش در پیدایش  ست که زنان نیز کم وکهنی

گیری هنر فمینیستی  شکل   (.218،  1378ز،  پاکبا)  نداسهیم بوده 

برجسته  از  مجریان ترین  که  هنری  جنبش  وضوع های  در  گرا 

فمینیستی شکل های  با جنبش   نیز همگام  ،هنری معاصر است

اتفاقات پیش آمده در هر    (. 283  ،1382  ،لوسی اسمیت)گرفت  

  در آن جامعه رقم   ی مناسبات جنسیتی رابدون شک نوع  جامعه

در  درکه  زند  می زنان  حضور  ابعاد  و  هنر    چگونگی  دنیای 

توان  می  سواز یک متفاوتی دارد؛های جنبه واست  کنندهتعیین

توان زنان  می   در نقش هنرمند رفت و از سوی دیگربه سراغ زنان  

مورد توجه قرار داد؛    عنوان موضوع هنرط جنسیتی را به و رواب

اجتماعی،   بستر  دارد،  نقش  رویکرد  دو  هر  در  که  عنصری 

خاصی از    گیری گروهست که موجب شکل فرهنگی و اقتصادی 

عنوان موضوع  عنوان هنرمند و چه به زنان در هر دوره، چه به 

 هنر شده است.   

اصولی   فرح  زمرآثار  در  قرار  ۀنیز  فمینیستی  و گیرمی  هنر  د 

آثار مطرح شدههایی  ایده  این  با خالقیت  ساز یک اند  که در  و 

  . زنان   ل اجتماعیاز سویی دیگر با مسائو  اند  هنری گره خورده 

تصویر و    ها،نشانه  وها  بلکارگیری سمهگیری از مهارت در ببهره 

  ودن فضای کارها، آشفتگی فضای اثر مسدود ب ،  تقابل زن و مرد 

زناناعم  و بر  خشونت  مردان  ال  طرف  محتوای    از  به  همگی 

گونه  نماند که نگاه خالی از هرناگفته  دارند.    اشاره   فمینیستی آثار

ونه عدم قضاوت  درد و رنج زنان این آثار، حاکی از هر گحس  

  طرفی او ها و ستم علیه زنان و بیعدالتی هنرمند در خصوص بی 

طنزی  نشانگر    تواندمی  خود  ۀباشد که این نیز به نوب  ندتوامی

تلخ در محتوایی با رویکرد فمینیستی باشد. یکی از صفات مهم  

پوشیدگی  نسبت به زن، صفت    پیشینیانو مورد تأکید دیدگاه  

مشهود   گارگری کامالًست و انعکاس این تفکر در آثار پیشین نا

اصولی  .است فضای    فرح  از  پوشش  و  مستوری  این  تلفیق  با 

ای دنیای معاصر، نوعی  نگارگری قدیم با مفاهیم آشکار و هوید

درهمال و  پستتقاط  کشیده   درنیستیم-تنیدگی  تصویر  به  را 

اصولی   .(11،  1398ی،  )صفای  است فرح  آثار  در  زنان    حضور 

عنوان موضوع اثر هنری و نیز حضور خود او به عنوان هنرمند  به

ب نسبت  او  انتقادی  رویکرد  و  جامعه  در  در زن  زنان  مسائل  ه 

هم زده  گیجامعه،  رقم  را  فمینیستی  متاند  هنری  از  أکه  ثر 

اویر  تص)  است  ب قدرتهای فمینیستی و میل زنان به کسجنبش 

  (.13و    12
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 55 

  

 
 شخصی هنرمند خذ: آرشیو  أ، اثر فرح اصولی، مفرا آنجلیکو، احمد و من (13) تصویر

 

 گیری نتیجه

دهی،  در قالب دو رویکرد بازتاب و شکل   با تحلیل آثار فرح اصولی

  آثار   ثیر خود را درأداده شد که چگونه ساخت اجتماعی تنشان 

و نیز چگونه هنرمند با در پیش گرفتن   است  شتهاوی بر جای گذ

موضع انتقادی خود در نمایش تصویری آثار، خشونت علیه زنان  

استفادهمی   محکوم  را مذموم و با  این دو رویکرد و    شمارد.  از 

هنرمند در    ۀشناختی در تحلیل مورد نظر، جامعشواهد نشانه 

ش در  امن است که اغتشاآشفته، پرتنش و نا ای این آثار، جامعه 

بندی عناصر این  رکیبشود؛ اگرچه تمی  روز بیشتره  آن روز ب

از جامعه باشد    شاید نشان امیدواری هنرمند به فردایی بهتر  آثار

تخیل   به تصویر کشیده شده نباشد.  که در آن خبری از مشکالتِ

آن   کارکرد  جامعه -و  در  هنر  که  اهمیت    دووینیو  نزدشناسی 

آشکار    یری این مجموعه از آثار به روشنیدر آثار تصو  -یابد می

  د شخصیت خود هنرمن   ۀزن این آثار، نمایندهای  است. شخصیت 

الیه  بازتاب  اوهایی  و  درون  از    ستاز  دیگر  یکی  امر  این  که 

نظریهای  سویه  در  تخیل  وا   دووینیو  ۀ کارکرد  عامل    ست 

بررسی  ۀبرانگیزانند و  و ها  کردن همین الیه  برمال  این تحلیل 

درون استارجاعات   رنج  آثار،  این  در  شده  بزک  بد  مفاهیم   .

شناختی  جامعه   د و تاثیرگذارمی  هنرمند را با مخاطب به اشتراک

  ۀ با مروری بر مجموع  د.سازمی  چندانشناختی آن را دو و روان 

  ۀ که بعد از مجموع-؟«،  شنویمی   وزش ظلمت را،  »گوش کن 

مطالع هنرمندان    ۀمورد  آثار  از  برداشتی  با  و  مقاله  این  در  ما 

و شناخته است  غرب  ۀشد  مطرح    فضای ذهنی   -شکل گرفته 

ب با  بار  این  ولی  چشم ه همسان  به  رنگ،  چشمگیر    کارگیری 

که با -»حافظ « او  ۀ  مجموعکارگیری رنگ در  هاین ب .خوردمی

ز  نی  -اندو قبل از این دو مجموعه، کار شده موضوعاتی متفاوت  

توان گفت که که شناخت معانی آثار  می  وجود دارد. بدین ترتیب

از جامعه برساند  تری  مل را به شناخت کا  تواند مامی   فرح اصولی

تواند در جهت  می  شناسی هنرست که جامعه و این همان کمکی 

 شناخت بهتر جامعه عرضه کند.   
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Sociological Approach to Farah Ossouli’s artworks 

(Wounded Virtue collection) 

 
Abstract 

 

The present study attempts to analyze the artworks of Farah Osuli in the collection "Fazilat Zakhmi" 

(Wounded Virtue) by applying two approaches -reflection and shaping- from sociology of art 

according to the theory of Jean Duvignaud. Farah Osuli, a contemporary painter and miniature painter, 

during her forty years of artistic career, has acquired a unique combination of technique, subject matter 

and narrative as her personal style and has introduced contemporary concepts to the miniature world. 

In "Fazilat Zakhmi" she focuses on a critical representation of violence against women and gender 

discrimination; Therefore, the main claim of this research is to be able to study the impact of society 

on the creation of this collection and vice versa through a sociological approach, and also find an 

answer to this question: what concepts has Osuli tried to express in this collection of works by using 

adapted elements? The motivating factor of this analysis is revealing the layers and internal references 

of the artist's personality and her suffering from violence against women. What has been achieved is 

that the social structure and society have had a significant impact on the creation and this artist's 

figurative expression. This study was done by library-based information retrieving and descriptive-

analytical method. 
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