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چکیده

شکل گیری کلیشه های جنسیتی ماحصل برداشت از تفاوت زیستي بین جنس ها است که منجر به واگذاری نقش ها به جنسی خاص 

می شود و در پی آن ترجیحات و انتظارات از جنس ها را به وجود می آورند که به عنوان نوعی پیش زمینه تمامی مناسبات اجتماعی 

و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب عدم قضاوت صحیح آن ها می گردد. این پدیده در دنیای هنر نیز امکان پذیر است. در 

پژوهش حاضر بازتاب تقابل دو شیوه فکری منطقی و احساسی در دو سبک نقاشی انتزاعی و رئالیستی مورد بررسی قرار می گیرد تا 

با تکیه بر این امر به این مقوله دست یابد که تا چه میزان کلیشه های جنسیتی در انتساب یک اثر هنری به زنان یا مردان تأثیرگذار 

است؟ روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و میدانی و با اتکا به روش های تجربی و به شیوه کمی است و به منظور سنجش فرضیه 

پژوهش از ابزار گمانه زنی جنسیت خالق اثر هنری استفاده شده است. تحلیل عاملی پرسشنامه مزبور نشان می دهد که در انتساب 

سبک اثر هنری به جنسیتی خاص )آثار انتزاعی به مردان و آثار رئالیستی به زنان(، پیش زمینه های فکری و کلیشه های جنسیتی 

مؤثر است و اطالق جنسیت به پدیدآورنده اثر هنری با هیچ یک از عوامل جمعیت شناختی همبستگی معناداری ندارد.
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مقد  مه
تفاوت هاي فردي عبارت از صفات و دیگر ویژگی هایی است که ممکن 
بر   .)Vanden Bos, 2009, 163( کند  متمایز  یکدیگر  از  را  افراد  است 
این اساس، جنسیت به عنوان یک عامل در ایجاد تفاوت های فردي در 
افراد در یک  نژاد، سن و شغل مبنای قوی ترین طبقه بندی  با  مقایسه 
 Fiske et al., 1991; Quinn and Macrae,( فراهم می کند  را  جامعه 
Stangor et al., 1992, 214 ;471 ,2005(. تفاوت های جنسیتی از تعامل 
اجتماعی جوامع حاصل  و  اقتصادی  و جنبه های  فیزیک جنس ها  بین 
می شود. این تفاوت ها منجر به ظهور ویژگی های منحصر به هر جنس، به 
لحاظ روان شناختی و فیزیکی می شود و در نهایت پذیرش این ویژگی ها 
توسط خود جنس ها، جوامع و فرهنگ ها، کلیشه ها و بدیهیات جنسیتی 
را به وجود می آورد. به واسطه پذیرش این کلیشه ها1، نقش های جنسیتی 
به عنوان یک پس زمینه، تمامی مناسبات، رفتارها و هنجارهای اجتماعی و 
فرهنگی جنس ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقعیت باورهاي کلیشه ای 
که توسط رضایت اجتماعی و عمومي حمایت می شوند به نظر معتبر است؛ 
به این معنا که افراد آن ها را تأیید می کنند و این توافق نامه عام فشار 
 Crandall and Stangor,( بر روی جنس ها را برای تطابق ایجاد می کند
298 ,2005(. این تطابق الزاماً حالت خصمانه ندارد و حتی خود جنس ها 
نیز بر پایه امتیازاتی که از آن ها کسب می کنند و از نظر آن ها واجد ارزش 
اجتماعی یا راحتی است به آن دامن می زنند و آن ها را تبدیل به الگوهای 
رفتاری اجتماعی با هدف حمایت از خود می کنند. در حقیقت این کلیشه ها 
به عنوان هویت جنسیتی استاندارد در نزد جنس ها پذیرفته می شوند که 

 .)Wood et al., 1997, 527( رفتار آن ها را تنظیم می کند
از جمله کلیشه های رفتاری که همواره در ارزیابی عملکرد مردان و 
این دو  قائل شدن میان شیوه فکری  تفاوت  زنان در جامعه وجود دارد 
جنسیت و انتساب رفتار منطقی به جنسیت مردانه و رفتار احساسی به 
جنسیت زنانه است )Fiske et al., 2010, 631(. برهمین مبنا  فهرستي از 
این گونه رفتارها به صورت سنتی جمع  آوري شده است؛ در این تقسیم بندی 
کلیشه ای، مردان همیشه به عنوان بهترین رهبران و مدیران، کاماًل معقول، 
ماهر در کسب وکار، دارای هوش و استعداد باال در ریاضیات و از توانایی حل 
مسائل برخوردارند. در سوي مقابل، زنان صفات برتري را به لحاظ احساسي 
و ارتباطي با دیگران دارند )Broverman et al., 1972, 64(. چنین تلقي 
مرز  تعیین کننده  آن  به تبع  و  مکانی  و  اجتماعی  مرزهاي  تعیین کننده 

فضایي هستند. این امر که به نابرابری فضایی میان دو جنس در فضای 
اجتماعی منجر می  شود و این که اساساً چه کسی متعلق به یک مکان است 
و چه کسی ممکن است متعلق به آن مکان و فضا نباشد. به عنوان مثال 
در یک طرف، مردان در مناطق عمومی قابل مشاهده هستند و به تدریج 
به استادان توسعه فضایی تبدیل شدند، در حالی که زنان بیشتر در حوزه 
داخلی محبوس بودند و حوزه فعالیت خود را در این فضا توسعه دادهاند 
)Wang, 2019, 308(. این امر در پذیرش رفتار جنس  ها از سوی دیگر 
جنس نیز مؤثر است و فعالیت جنس ها در حوزه های مغایر با کلیشه های 
از پیش تعیین شده همواره به عنوان نوآوری یا خرق عادت از سوی جامعه 

مورد تشویق یا در غالب موارد مورد نکوهش قرار می گیرد. 
در دنیای هنر نیز می توان رد این کلیشه های جنسیتی که در بعضی 
موارد به رفتار تبعیض آمیز نیز منجر می شود را مشاهده کرد. عدم اعتنا به 
آثار زنان در تاریخ هنر، ناشناخته ماندن بسیاری از هنرمندان زن در سایه 
نام پدران یا استادان خود حتی تا هنر قرن بیستم نیز قابل مشاهده است. 
به طور مشخص عدم موفقیت سونیا دلونه2 در فضای هنر فرانسه1920 و 
گرایش یافتن او به حوزه پذیرفته شده طراحی منسوجات و لباس به عنوان 
حوزه مورد پذیرش زنان با هدف خروج از سایه همسر خود رابرت دلونه3، 
دانست.  موضوع  این  بر  دیگری  شاهد  می توان  را  اورفیسم4  بنیان گذار 
تحقیقات امروزین نیز نشانگر آن است که اقبال عمومی پایین به خرید آثار 
هنری زنان و تمایل کم گالری ها به نمایش آثار زنان در نمایشگاه های خود 

نشانگر وجود کلیشه هایی فرهنگی و اجتماعی در این زمینه است. 
اما به طور عمومی، در هنر تفاوت رد پاي این پنداشت جنسیتي در آثار 
انتزاعی و آثار رئالیستی بازتاب پیدا می کند. بر مبنای این دو بُعد کلیشه 
ذهنی در جامعه، به نظر می رسد که آثار انتزاعی و هندسی بیشتر مردانه و 
آثار رئالیستی که بیانگر نوعی از احساس است بیشتر زنانه تلقی شوند. در 
حالی که زنان و مردان در زمینه گرایش به هنرهای مختلف و همچنین 
میزان موفقیت در دستیابی به اهداف خود در هنر تفاوت چندانی با یکدیگر 
ندارند )Cameron et al., 2017, 303(.  بر مبنای همین فرضیه ضمن 
وجود سبک ها و گرایش های متعدد هنری، هسته اصلی پژوهش حاضر را 
بررسی آثار دارای سبک رئالیستی و آثار انتزاعی تشکیل میدهد تا به کمک 
آن به این مقوله دست پیدا کنیم که آیا کلیشه های جنسیتی در انتساب 

یک اثر هنری به زن یا مرد تأثیرگذار است یا خیر؟

روش پژوهش
هدف  جامعه  به عنوان  تهران  ساکن  شهروندان  حاضر  پژوهش  در 
از روش نمونه گیری تصادفی داوطلبانه  این پژوهش  انتخاب شده و در 
استفاده شد. پرسشنامه آنالین طراحی شده توسط سرویس فرم گوگل از 
طریق شبکه های اجتماعی به صورت تصادفی در اختیار افراد قرار گرفت و 
داده های به دست آمده به شیوه توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار تحلیل 

آماری SPSS 24 تحلیل گردید.

پیشینه پژوهش
جنبه توصیفی نقش های جنسیتی نشان می دهد که چه چیزی برای 

هر جنس مشخص و مناسب است و تمامی این نقش ها حاوی نگرش های 
جامعه نسبت به جنس ها است که بر مبنای دو بُعد کلی یعنی شایستگی و 
گرما شکل می گیرند )Bakan, 1966, 605(. این ابعاد کلی، اعتقادات مردم 
نسبت به گروه های مختلف اجتماعی را پایه ریزی می کند. براساس باورهای 
 Newport,( کلیش های مردان بیش از زنان قاطع، رقابتی و چیره هستند
Spence and Buckner, 2000, 59 ;364 ,2001(. به نظر می رسد که زنان 
بیش از مردان اجتماعی، دوستانه، بی طرفانه، عالقه مند به دیگران و بیانگر 
احساس هستند. بیانگرایی که به زنان مربوط می شود، به طیف وسیعی از 
احساسات، از جمله غم و اندوه، خجالت، ترس، آشفتگی، همدردی، عشق، 
و شادی می پردازد، در سمت مخالف آن ویژگی هایی مانند خشم و غرور، 
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بیشتر به مردان نسبت داده می شود )Fiske et al., 2010, 632(. براساس 
بعد شایستگی خصوصیات مردانه به طور مثبت بیشتر از ویژگی های زنانه 
ارزشمند است. در واقع صفات مردانه مثبت، ارزش خود را از مجموعه 
شایستگی5های مورد انتظار از آن ها اخذ می کنند و صفات زنانه ارزشمند، 
بازتاب ارزش های نهفته در حاالت احساسی و گرمابخش6 رفتار آن ها است 
 Broverman et al., 1972,( که نقش حمایتگر آن ها را بازتاب می دهد

 .)63
البته کلیشه های جنسیت سویه تاریکی نیز دارد که آن ها با یکسان 
ساختن افراد یک جنس با هدف انطباق با کلیشه ها و عدم قضاوت صحیح 
درباره افراد است. همان گونه که در برخی جوامع رشته های عملی گوناگون 
به تناسب زنان و مردان تفکیک می شوند، در هنر نیز ازاین دست باورهای 
رایج وجود دارد و برخی از باورهای رایج این است که زنان قادر نیستند 
به صورت انتزاعی فکر کنند یا زنان بلندپرواز نبودند، و این ممکن است به 
 Piirto, 1991,( دلیل فقدان برجستگی آنها در زمینه های خالقیت باشد
144(؛ در نهایت به کلیشه های کلی منجر شده که معتقدند اساساً زنان در 
هنر انتزاعی نسبت به همتایان مرد خود خالقیت و مهارت های الزمه را 

ندارند.
از سوي دیگر پذیرفتن شیوه تفکر منطقي براي مردان و رفتار احساسي 
و  مکاني  پیش فرض  موقعیت های  پذیرش  و  درک  به مثابه  زنان  براي 
اجتماعي است و به تبع آن منجر به فهم و شناخت از پیش پذیرفته شده 
نسبت به فضا توسط جنسیت ها می شود؛ بر همین اساس در یک فرهنگ 
جنسیت ها در موقیعیت هاي ثابت برآمده از نقش های اجتماعي محدود 
می شوند. مطالعه اي که بر روی سفال هایی که روند تصویرگری نقش زنان را 
بر روي گلدان های آتن در طی قرن پنجم پیش از میالد که هم زمان با دوره 
جنگ های آتن بود، نشان می دهد زنان به طور فزاینده ای در نقاشی گلدان 
آتنی برجسته شده اند و به طور منظم کانون یک تصویر یا حتی مجموعه ای 
از تصاویر روی یک گلدان هستند. اما تصاویر روي این گلدان ها زنان را 
بیشتر در حال انجام کارهاي آشنا در فضای معطوف به خانه تصویر کرده 
است به نوعی نقش آموزنده و تبلیغي داشته و بیانگر نشانه ها و ضرورت های 
اجتماعي زندگی زنان و نقش آنها در جامعه آتن آن زمان است. مشتری 
این گلدان ها که بیشتر زنان بودند و سازندگان در واقع مخاطبان زن را 
هدف قرار می داند تا اید ه آل های مربوط به تعلق و گرایش به طبقات خاص 

.)Bennett, 2019, 20( اجتماعی را تقویت کنند
مطالعه اي دیگر که به بررسي فضاي زنانه در نقاشی های چین دوره 
فئودالي پرداخته )Wang, 2019, 307(، نشان می دهد ماهیت فضا و درک 
آن با آگاهی ساکنان تغییر می کند. به عنوان مثال در نقاشی های سنتي 
چین قبل از انقالب، مردان همیشه در فضاها و مکان های عمومي مشغول 
بودند، در حالی که زنان تمایل داشتند در مناطق خصوصی بمانند زیرا 
نقش همسر در خانه توسط سیستم های مردساالر کنفوسیوس ایده آل 
و محدود به همین امر بود. براساس همین پیش فرض کلیشه اي در یک 
 Boyatzis and( پیش دبستانی  پسران  و  نقاشی های دختران  از  بررسی 
به طور  دختران  و  پسران  که  است  شده  گزارش   )Eades, 1999, 631
معمول در نقاشی هایشان کلیشه   های جنسیتی را به تصویر کشیده اند، 
همین نتیجه در انتخاب ترجیحات آنها نیز به دست آمده به این معنا که در 
ترجیح آثار نیز براساس کلیشه های جنسیتی عمل کرده اند. بر همین بنا 

ممکن است )Bloomfield, 2015, 16( کلیشه های نقش جنسیتی منجر 
به نسبت دادن اثر هنری به هنرمندان زن یا مرد شود. اخیراً در یک بررسی 
)Adams et al., 2017, 27( ثابت شده است که با دیدن یک اثر هنری 
به راحتی نمی توان جنسیت هنرمند آن را حدس زد. این در حالی است که 
در انتساب یک اثر هنری به جنسیتی خاص کلیشه های جنسیتی نقش 

تعیین کننده ای دارند. 
به طورکلی باید گفت که به لحاظ زیستی تفاوت هایی بین زنان و مردان 
وجود دارد که بر مبناي آن، نگرش های مختلف در خصوص جنس ها پدید 
می آید. به این معنا که تفاوت بیولوژیکی جنس ها در واگذاری نقش های 
جنسیتی در جوامع تأثیرگذار است و در نتیجه باورها و اعتقادات جوامع 
نسبت به جنس ها شکل می گیرد که در نهایت کلیشه های جنسیتی را 
به وجود می آورند. بر مبنای نتایج به دست آمده باید گفت که هنر از این 
کلیشه ها مستثنا نیست. تحقیق پیش رو در نظر دارد که به بررسی تأثیر 
کلیشه های جنسیتی در اطالق جنسیت به یک اثر نقاشی را به صورت 

تجربی و با استفاده از طرح ابزار و پرسشنامه مورد ارزیابی قرار دهد. 

مبانی نظری پژوهش
پژوهش حاضر مبناي نظری خود را بر پایه تئوری کلیشه های جنسیتی 
قرار داده است. در واقع کلیشه های جنسیتی یک مفهوم نسبتاً ثابت و بیش 
از حد ساده شده از نگرش ها و رفتارهایی است که برای یک مرد یا زن در 
یک جامعه، طبیعی و مناسب تلقی می شود. کلیشه های جنسیتی اغلب از 
تهدید اجتماعی نقش های جنسیتی حمایت می کنند و مانع از تغییر در 
این نقش ها می شوند )Vanden Bos, 2009, 451(. کلیشه ها، منجر به 
شکل گیری نقش ها، رفتارها و ترجیحاتی می شوند که اساس آن را »تفاوت 
فردی مبتنی بر جنسیت« شکل می دهد. اولین توجیه برای درک تفاوت 
بین دو جنس »زن و مرد«، مبتنی بر تفاوت های زیستی و بیولوژیکی 
  Abele, 2003, 771; Cinamon and Rich,( مطالعات  برخی  است. 
 2002, 539; Evans and Diekman, 2009, 247; Wood and Eagly,
جنس ها،  بین  بیولوژیکی  تفاوت های  که  می دهند  نشان   )2002, 689
به طور مستقیم در فرآیند واگذاری نقش های اجتماعی نیز تأثیرگذار است. 
به عنوان مثال زنان به خاطر قابلیت زیستی که در تولید مثل دارند، منجر 
به ایفای نقش مادرانه و پرستاری می شود؛ برعکس مردان، به واسطه سرعت 
و قدرت بیشتر، که به ویژه در قسمت فوقانی بدن دارند، فعالیت های خاصی 
را در یک جامعه، به واسطه جنس خود انجام می دهند که کارایی بیشتری 
نسبت به دیگر جنس دارد. به طورکلی نقش ها و تقسیم کار اجتماعی نتیجه 

تفاوت بیولوژیکی جنس ها است. 
این تفاوت های فیزیکی به مرور تبدیل به یک سپهر فکری شده که 
پیش فرض هایی را پدید می آورد که عالوه بر شکل دادن به ساختار جوامع، 
از  آن ها  متقابل  انتظارات  و  پیش فرض ها  و  رفتاری جنس ها  بازتاب  به 
یکدیگر منجر می شود. در واقع نگرش های جامعه نسبت به جنس ها منجر 
به ایجاد تفکراتی مشترک در هر فرهنگ نسبت به هر جنس می شود. این 
نگرش ها کلیشه های اجتماعی مشترک را در یک جامعه ایجاد می کنند. 
این کلیشه های جنسی همان نقش های جنسیتی هستند که جامعه و 
مردم در اشتراک و درستی آنها اتفاق نظر دارند و برای هر جنس نقشی 
را انتظار دارند. نقش جنسیتی مشخص می کند که مردان و زنان باید چه 
چیزی را معموالً انجام دهند و چه باید بکنند، یعنی نقش های جنسیتی 
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 Cialdini and Trost, 1998, 183; Prislin and( توصیفی و اجباری است
 .)Wood, 2005, 703

تحلیل آماری
 397 نفر در این پرسشنامه شرکت نمودند که از منظر ویژگی های 
جمعیت شناختی شامل 171 مرد )43/1%(، 226 زن )56/9%( و میانگین 
سنی افراد شرکت کننده 37/27 و میانه سنی 35 سال و با انحراف از معیار 
14/7 سال بودند. سطح تحصیالت افراد شامل 6 نفر )1/5%( زیر دیپلم، 
75 نفر )18/9%( دیپلم، 168 نفر )42/3%( کارشناسی و 124 )%31/2( 
کارشناسی ارشد و 24 نفر)6%( دکتری بوده اند. افراد حاضر در تحقیق 
سطح اقتصادی خود را  36 نفر )9/1%( پایین، 78 نفر )19/6%(  متوسط 
رو به پایین، 211نفر )53/1%( متوسط، 66 نفر )16/6%( متوسط رو به باال 

و 6 نفر )1/5%( باال ارزیابی کرده اند.  
به منظور سنجش نحوه اطالق جنسیت به آثار هنری توسط شرکت 
کنندگان و این که مجموعه آثار انتزاعی و رئالیستی را به چه هنرمندی 
اثر  خالق  جنسیت  گمانه زنی  پرسشنامه  از  می دهد  نسبت  )زن  -  مرد( 
هنری استفاده شده است. در این ابزار 25  اثر هنری از 12 هنرمند مرد 
و 12 هنرمند زن غالباً از آثار هنرمندان غیر مشهور برای پاسخ دهندگان 
برگزیده شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا پس از دیدن اثر در مورد 

جنسیت هنرمند خالق اثر حدس خود را بیان نمایند. در انتخاب آثار تالش 
شده بود که از آثار هنرمندان انتزاعی و رئالیستی زن و مرد در مجموعه 
وجود داشته باشد و آثار منتخب از دو جنس تا حد امکان به لحاظ سبک 
هنری و ویژگی های بصری مانند رنگ و ترکیب بندی این آثار و همچنین 
به صورت  مهارت  و  سادگی  پیچیدگی،  همچون  اثر  اجرایی  ویژگی های 

متقابل به یکدیگر شبیه باشند.
به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب جنسیت در آثار نقاشی، پس 
از تعیین میزان فراوانی جنسیت نسبت داده شده به آثار، از روش تحلیل 
عاملی principal component analysis    و با چرخش واریمکس استفاده 
آثار توسط پاسخ  دهندگان  انتخاب  نهفته در  فاکتورها و عوامل  تا  شد 
استخراج گردد. ضریب کازیر مه یر– اولکین معادل 0/900 و آزمون بارتلت 
با معناداری کمتر از 0/01 نشان دهنده امکان انجام تحلیل عاملی بر روی 

تست مزبور است.

ترجیح نسبت دادن نقاشی به زنان و مردان
جدول )1( نشان دهنده مجموعه آثار نقاشی انتزاعی و رئال متعلق به 
هنرمندان زن و مرد گوناگون است که جنسیت هنرمند، نام اثر و تصویر آن 
را نشان می دهد. در بخش دیگر جدول جنسیت ترجیح داده شده برای هر 
اثر از سوی شرکت کنندگان در پژوهش به صورت دو آماره فراوانی و درصد 

جدول 1- نسبت دادن آثار نقاشی به زنان و مردان.

پاسخگويان توسطجنسيت انتساب  اطالعات اثر  
درصدتعدادجنسيتتصوير نام اثر نام هنرمندجنسيت هنرمند

24762.2مرد دهكده نيوانگلندهوتون كرانفورد اسميت
Houghton Cranford SmithNew England Village15037.8زن

‘پيره پيوه ها ميوهها و گل 9323.4مرد 
Pierre PivetFleurs et Fruits30476.6زن
30677.1مردهاي در حال آبتني در دريااسبلوسي كمپ ولش

Lucy Kemp-WelchHorses bathing in the sea9122.9زن
27870.0مرد پرتره يك زنآلبرت آنكر

Albert AnkerPortrait of a Woman11930.0زن
جانطبيعت بيمتئو برد 18145.6مرد 

Matthew BirdStill life21654.4زن
عنوانبدون كريس گوالتني 16341.1مرد 

Chris GwaltneyUntitled23458.9زن
انداز چشمآنه مارينو 27669.5مرد 

Anne MarinnoLandscape12130.5زن
27769.8مرد باند افقيالزورث كلي

Ellsworth KellyHorizontal Band12030.2زن
22055.4مرد باران بهاريائون دابو

Leon DaboSpring Rain17744.6زن
هاي پيشرودادن اسب... حركتفردريك رمينگتون 32982.9مرد 

Frederic Remington... Moving the Led Horses6817.1زن
28972.8مرد64-4حركت رنگ ادنا آندارده

Edna AndradeColor Motion 4-6410827.2زن
انتزاعي انداز چشمتزنريموند مي 17744.6مرد 

Raymond MintzAbstract landscape22055.4زن
28070.5مرد2شطرنجي مارتين شوستر

Martin SchusterCheckerboard 211729.5زن
22957.7مرد نوشتاري به خودمريچارد ديبينكورن

Richard DiebenkornNotes to Myself16842.3زن
23358.7مردبوسهيليابريجيت ر

Bridget RileyKiss16441.3زن
21654.4مرد ليموهاكارله شي

Carle ShiLemons18145.6زن
23960.2مرد اسپري شدهشارلوت پوسنسك

Charlotte PosenenskeSpritzbild15839.8زن
10626.7مرد طبيعت بيجانريوكو تاجيري

Ryoko Tajiristill life29173.3زن
24962.7مردبدون عنوانبارنت نيومن

Barnett NewmanUntitled14837.3زن
انتزاعي انداز چشمآدل ريگور كوهن 18446.3مرد 

Adele Rieger CohenAbstract landscape21353.7زن
27469.0مرد خودنگارهگوندولين ماري جان

Gwendolen Mary JohnSelf- Portrait12331.0زن
18346.1مرد نفسمايكل كك

Michel KeckBreath21453.9زن
23057.9مرد راه روستاييجين د آنجلو

Jane D'AngeloCountry road16742.1زن
24461.5مرد روز داوريمايكل كك

Michel KeckDay Of Reckoning15338.5زن
14336.0مردمنظره درياييكاتيه جوبلينگ

Katie JoblingSeascape25464.0زن 
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نشان داده شده است. جنسیت خود هنرمند توسط آیکون و جنسیت مورد 
ترجیح بیشتر از سوی پاسخگویان برای هر نقاشی با قلم Bold مشخص 

شده است. 
به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب جنسیت برای آثار نقاشی 
تحلیل عاملی تست مزبور )جدول2( نشان دهنده آن است که در اطالق 
جنسیت به آثار نقاشی مجموعه ای از پیش فرض های ذهنی وجود دارد که 

این وابسته به کلیشه های جنسیتی در نگرش به آثار هنری است.
نتایج تحلیل عاملی مزبور نشان دهنده وجود هفت عامل است که 
با ویژگی های درون اثر رابطه دارند و باعث اطالق جنسیت خاص به 

آثار می شوند )جدول 2(.
تحلیل یافته ها نشان می دهد که آثار ادنا آندراده و مارتین شوستر که 
در زمره هنر اپتیک قرار می گیرند به واسطه ساختار منطقی و هندسی این 
آثار پاسخ دهندگان آنها را به مردان منتسب دانسته اند و این امر نشانگر 
نوعی کلیشه رایج اجتماعی مبنی بر نسبت دادن امور عقالنی و ریاضی به 

مردان است. 
عامل دوم در آثار کارله شی و متئو برد دیده می شود که آثار طبیعت 
بی جان و فضای داخلی را نشان می دهد. در تحقیقات پیشین نیز مشخص 
شده است که آثار هنری طبیعت بی جان که به عنوان نمونه هایی از هنر 
سطح پایین تر محسوب می شوند؛ در زمره آثاری هستند که بیشتر به زنان 
نسبت داده می شوند و همچنین آثاری که فضای داخلی را تصویر می کنند 
به دلیل اینکه بیشتر با تصور رابطه زنان با فضای داخلی و خانه مطابقت 

دارند بیشتر به زنان نسبت داده می شوند. 
عامل سوم را می توان گرایش به انتزاع محض نامید، آثار الزورث کلی و 

بریجیت رایلی که به آثار سبک کمینه گرا مینیمالیسم تعلق دارند به دلیل 
گرایش به سادگی محض و خاص گرایی و رابطه منطقی درون آثار بیشتر 
با طبیعت مردانه و در تقابل با طبیعت زنانه متمایل به تنوع که در زمره 
کلیشه های رایج جنسیتی است؛ قرار داده شده اند. می توان گفت که در 
این گروه نیز همچون گروه آپ آرت7، وجود هندسه و نوع رنگ های مورد 

استفاده در اثر نقش بسیار مهمی را در تصمیم گیری افراد ایفا می کند. 
عامل چهارم به آثار تصویرگر فضای بیرونی و چشم اندازه ای طبیعی 
اشاره دارد که در آثار ریموند مینتز و هوتون کرانفورد اسمیت بر می گردد. 
تعلق به فضای بیرونی در اطالق این آثار به مردان اهمیت زیادی دارد. این 
امر در داده های مربوط به دیگر آثاری که در تحلیل عاملی جای نگرفته اند 
نیز قابل رهگیری است. بااین  وجود در درون این آثار، مواردی نیز دیده 
می شود که به زنان اطالق شده که از نظری آماری غیر معنادار است، اما 
به معنای آن است که در درون این آثار باید عواملی وجود داشته باشد که 
منجر به تفکیک این آثار شود این در زمره محدودیت های پژوهش حاضر 

است. 
عامل پنجم در آثار پرتره زنانه مربوط به گوندولین ماری جان  و آلبرت 
آنکر قابل مشاهده است و نشان می دهد که به عنوان یک کلیشه اجتماعی 
و از دیدگاه آندروسانتریسم موضوع قرارگرفتن زنان توسط مردان به عنوان 
سوژه مردانه و وجود نگاه مردانه در بازنمایی پرتره و پیکره زنان به عنوان 

یک کلیشه غالب در جنسیت صاحب اثر مورد توجه قرار گرفته است. 
عامل ششم به تصاویر کاتیه جوبلینگ و ریوکو تاجیری باز می گردد که 
از منظر مضمونی یکسان نیستند، اما استفاده از مجموعه رنگ های صورتی 
و نارنجی و قرمز در این آثار که در گفتمان عمومی بیشتر با طبیعت زنانه 

کلیشه های جنسیتی و اطالق جنسیت به یک اثر هنری؛ مطالعه  موردی: 
نقاشی رئال و انتزاعی
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در پیوند قلمداد می شوند افراد را به اطالق ذهنیت زنانه در مورد آنها سوق 
داده است. 

با توجه به موارد فوق می توان دید که با وجود توانایی های یکسان 
پاسخ دهندگان  رئالیستی،  و  انتزاعی  آثار  و مرد در خلق  هنرمندان زن 
پژوهش حاضر بر مبنای پیش فرض های ذهنی خود در مورد کلیشه های 
جنسیتی زنانه و مردانه برخاسته از فرهنگ و اجتماع در مورد جنسیت 
هنرمندان نظر خود را ابراز می کنند. به طورکلی و با در نظرگرفتن مجموع 
عوامل استخراج شده می توان گفت که وجود ساختار انتزاعی، هندسی و 
استفاده از رنگ های خنثی مشابه آنچه در آثار هنرمندان مینیمالیسم و 
آپ آرت دیده می شود، با کلیشه جنسیتی مردانه و توانایی تحلیل و دوری 
از احساسات گرایی رابطه دارد.  مورد دیگری که با کلیشه های جنسیتی 
ارتباط دارد، توجه به فضای خارجی به عنوان فضای مردانه و موضوع قرار 
دادن زنان به عنوان موضوع اثر نقاشی است که برگرفته از پیش فرض های 
جنسیت گرایان مفهوم کار در جامعه یا گرایش های مردانه به نگاه خیره به 
زنان است؛ این رویکرد کلیشه ای همچنان در زمینه های علمی و عامه پسند 
فراگیر است؛ در جوامع علمی و تحقیقات مبتنی بر دیدگاه آنتروسانتریسم 
در بررسی اولین بت های زنانه ساخته شده بشری در عصر پارینه سنگی به 
 گونه ای است که تصاویر و بت های زنانه ایجاد شده را برمبنای نظریه ونوس 
به عنوان یک شی جنسی تلقی می کنند. در حقیقت دامن زدن به این گونه 
تفسیرها مانع مطالعه عینی و علمی می شود و عواقب ناخواسته اجتماعی را 
به دنبال خواهد داشت (Nowell and Chang, 2014,671(. در مورد دیگر 
کلیشه های جنسیتی زنانه میتوان به رابطه آن ها با فضای داخلی برگرفته 
از نگرش اجتماعی به مکان زنانه و توجه آن ها به موضوعات جزئی و نسبت 

دادن آثار نقاشی ساده تر و سطح پایین تر از منظر مهارت یا وسعت دید 
اشاره کرد؛ که این طرز تلقی وابسته به دیدگاه های سنتی و گاه وابسته به 
جوامع و فرهنگ های مذکرساالرانه است که اساساً ایدئال ترین نقش را برای 
زنان وابسته به امور خانه داری و محدود به آن می دانند )Wang, 2019( و با 
همین نگرش های رایج نقش های اجتماعی مناسب را برای زنان پیش بینی 
می کنند؛ به عنوان مثال، چون زنان به طور متوسط در کارها و نقش هایی با 
 Cinamon( اهداف مراقبت از اهمیت بیشتری نسبت به مردان برخوردارند
and Rich, 2002( بر همین مبنا نیز مشاغل اجتماعی شایسته مانند 
پرستار و معلم را دنبال می کنند )Evans and Diekman, 2009(. مورد 
دیگر نیز به کلیشه های تفکیک جنسیتی رنگ باز می گردد که تا حد 
زیادی در بسیاری از جوامع جهان دیده می شود. در حالی که تحقیقات 
نشان داده اند که در بسیاری موارد این کلیشه های رواج یافته است که بر 
رفتار رنگی افراد تأثیر می گذارد. این موارد نیز به وضوح نشانگر نگرش 
احساسی نسبت به رفتار زنان در قابل با مردان به عنوان یک کلیشه از پیش 
مفروض است. اما در ادامه پژوهش و به منظور شناسایی عواملی که ممکن 
است در بروز چنین تبعیض های جنسیتی بین زن و مرد مؤثر باشند، 
رابطه همگرایی میان عوامل استخراج شده و متغیرهای جمعیت شناختی 
پژوهش از طریق همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این 
بررسی در جدول )3( دیده می شود.  جدول )3( نشان دهنده آن است که 
بین هیچ کدام از عوامل جمعیت شناختی و عوامل مؤثر بر انتخاب جنسیت 
پدیدآورنده اثر هنری رابطه معناداری وجود ندارد و این به معنای آن است 
که با تغییر سن، سطح تحصیالت یا تغییرات اقتصادی افراد، تغییری در 

نگرش آن ها در این زمینه دید نمی شود. 

جدول 2- عوامل حاکم بر انتخاب جنسیت آثار هنری.

 دهندگان پاسخاطالق جنسيت توسط  اطالعات اثر

تصوير نام اثرنام هنرمندجنسيت هنرمند
عوامل

درصدجنسيت 
123456

64-4حركت رنگ ادنا آندارده
.871

مرد
72.8

Edna AndradeColor Motion 4-64
2شطرنجي مارتين شوستر

.84370.5
Martin SchusterCheckerboard 2

 ليموهاكارله شي
.732

زن
54.4

Carle ShiLemons
 طبيعت بيجانمتئو برد

.70145.6
Matthew BirdStill life

 باند افقيالزورث كلي
.805

مرد
55.4

Ellsworth KellyHorizontal Band
بوسهبريجيت رايلي

.79258.7
Bridget RileyKiss

انتزاعي انداز چشم ريموند مينتز  
.614

مرد
55.4

Raymond MintzAbstract landscape
 دهكده نيوانگلندهوتون كرانفورد اسميت

.61462.2
Houghton Cranford SmithNew England Village

 خودنگارهگوندولين ماري جان
.802

مرد
53.7

Gwendolen Mary JohnSelf- Portrait
 پرتره يك زنآلبرت آنكر

.74270.0
Albert AnkerPortrait of a Woman
منظره درياييكاتيه جوبلينگ

.703
زن

73.3
Katie JoblingSeascape

 طبيعت بيجانريوكو تاجيري
.40373.3

Ryoko Tajiristill life
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در آثار نقاشي مورد بررسي جنسيتيهاي دادن به كليشهبر شكل مؤثرعوامل 
 شناختيجمعيتمتغيرهاي 

سطح اقتصاديتحصيالتسطح جنسيتسن

007/0-076/0089/0-129/0انتزاع و هندسه)( عامل اول
033/0-009/0085/0-025/0جان و فضاي داخلي)( طبيعت بيعامل دوم 
057/0045/0-110/0066/0انتزاع و مينيماليسم)( عامل سوم

028/0-062/0-032/0036/0(فضاي بيروني) عامل چهارم
-041/0-036/0-001/0-054/0كردن زنان)(تصوير عامل پنجم
016/0-008/0013/0084/0رنگي) هاي كليشه( عامل ششم

* Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed).

 

نقش های اجتماعی بر انتساب آثار هنری به زنان و مردان با تمرکز بر آثار 
انتزاعی و رئالیستی، از مقیاس گمانه زنی جنسیت خالق اثر در قالب یک 
پیمایش میدانی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که در اطالق یک اثر 
هنری به جنسیت خاص توسط مخاطب، کلیشه ها یا انگاره های جنسیتی 
و همچنین نقش های جنسیتی مؤثر است.  اولین تفاوت به پیش انگاره های 
اجتماعی پیرامون توانایی ذهنی زنان و مردان باز می گردد و پذیرش توانایی 
تفکر تحلیلی برای مردان و تفکر احساسی و غیرانتزاعی زنانه است. همچنین 
هنرهای انتزاعی، مینیمال و آپ آرت که  در هنر مدرن به ویژه قرن بیستم، 
جزو هنر واال محسوب می شوند را بیشتر به مردان نسبت می دهند و در 
مقابل نقاشی های سطح پایین تر مثل نقاشی طبیعت بی جان را متناسب 
زنان می دانند. شاید این نوع اغماض را در تحقیقات آتی با پیش فرض های 
تعصب آمیز جنسیتی و یا تفاوت های جنسیتي در خصوص درک و شناخت 
فضا توجیه کرد. انطباق فضای بیرون به مردان و فضای داخلی به زنان نیز 
ناشی از کلیشه های ذهنی در واگذاری نقش های اجتماعی به جنس ها 
است. یعنی مخاطب اثر به طور پیش فرض، زن را در محیط خانه و فضای 
داخلی تصور کرده که این امر وابسته به جنبه های توصیفی و اجباری 
نقش های جنسیتی است و در میان برخی فرهنگ ها و جوامع پذیرفته 
شده که زنان با امور خانه داری و امور مرتبط با پرورش هم سویی دارند. 

از دیگر نگرش های رایج در قضاوت جنس ها، مقوله رنگ است. شرکت 
کنندگان آن دسته از آثاری که طیف رنگی محدودی دارند را بیشتر به 
مردان نسبت داده اند و در مقابل آن دسته از آثار که دارای طیف رنگی 
گسترده و رنگ های قرمز، صورتی و نارنجی است را به زنان اطالق کرده اند. 
این رفتار کلیش های نسبت به زنان و مردان می تواند ناشی از پذیرش 
تفاوت های سطحی بین جنس ها باشد؛ این که اساساً مردها طیف رنگی 
محدودی را تشخیص و ترجیح می دهند و در مقابل زنان عالوه بر تمایل 
به رنگ های خاص، از قدرت باالیی در تشخیص رنگ ها برخوردارند. مسأله 
دیگر نیز سوژگی زن در تصویر است که می تواند بیانگر دیدگاه کلیشه ای 
نگاه جنسیتی یک مرد به جنس دیگر باشد و در این پژوهش، این نوع آثار 
بیشتر به مردان نسبت داده شده است. بنابراین میتوان گفت که به دلیل 
نقش پررنگ کلیشه ها در این امر، به راحتی نمی توان با دیدن ظاهر یک 
اثر هنری به جنسیت پدیدآور آن پی برد. همچنین پژوهش حاضر نشان 
داد که این کلیشه ها با تغییرات یا تفاوت های اجتماعی افراد مورد بررسی 
رابطه معناداری را نشان نمی دهد. تحقیقات بیشتر در زمینه دیگر هنرها 
قادر خواهد بود تا دیدگاه وسیع تری در مورد تفاوت میان گونه های هنری 

و نقش کلیشه های جنسیتی در این زمینه را آشکار سازند. 

جدول 3- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل مؤثر بر تفکیک جنسیتی آثار هنری.

پی نوشت ها
1. Gender Stereotype. 2. Sonia Delaunay.
3. Robert Delaunay. 4. Orphism.
5. Competence.  6. Warmth-Expressiveness.
7. Op Art.
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Individual differences are traits and other characteristics that 
may distinguish individuals from one another. Accordingly, 
gender as a factor in creating individual differences in 
relation to race, age and occupation provides the basis 
for the strongest classification of individuals in a society. 
Gender differences arise from the interaction between the 
physics of the sexes and the economic and social aspects 
of societies. These differences lead to the emergence of 
characteristics unique to each sex, psychologically and 
physically, and ultimately to the acceptance of these 
characteristics by the sexes themselves, societies and 
cultures, stereotypes and gender axioms. Creates. By 
accepting these stereotypes, gender maps as a background 
affect all gender relations, behaviors, and social and cultural 
norms. In fact, stereotyped beliefs espoused by social and 
public consent seem plausible; That is, individuals approve 
of them, and this general agreement puts pressure on the 
sexes to adapt . This adaptation is not necessarily hostile, 
and even the sexes themselves encourage it on the basis 
of the privileges they earn, which they consider to have 
social value or convenience, and turn them into patterns 
of social behavior. They do it with the aim of supporting 
themselves. In fact, these stereotypes are accepted as the 
standard gender identity of the sexes that regulate their 
behavior. One of the behavioral clichés that always exists in 
evaluating the performance of men and women in society is 
the difference between the way of thinking of the two sexes 
and the attribution of rational behavior to the masculine 
gender and emotional behavior to the feminine gender.
Gender stereotypes )A gender stereotype is a generalized 
view or preconception about attributes or characteristics, or 
the roles that are or ought to be possessed by, or performed 
by, women and men. A gender stereotype is harmful when it 
limits women’s and men’s capacity to develop their personal 
abilities, pursue their professional careers and/or make 

choices about their lives.) are formed from the perception 
of biological differences between the sexes that lead to the 
assignment of roles to a particular gender, and subsequently 
lead to the emergence of preferences and expectations of 
the sexes that affect the background of all social and cultural 
relations, and causes them not to be judged in the right way. 
This phenomenon is also possible in the art world. The 
present study examines the reflection of the opposition of 
two logical and emotional ways of thinking in both abstract 
and realist painting styles in order to answer the question of 
"How effective gender stereotypes are in attributing a work 
of art to women or men?" The method of this research is 
survey )field type) and has been carried out by relying on 
experimental methods and in a quantitative way, and gender 
speculation tool for the creator of the work of art has been 
used to test the research hypothesis. According to the factor 
analysis of the questionnaire, intellectual backgrounds and 
gender stereotypes are effective in attributing the style of 
the work of art to a specific gender )abstract works to men 
and realist works to women), and there is no significant 
correlation between gender application to the author of the 
artwork with none of the demographic factors.

Keywords
Gender Stereotypes, Gender Application, Painting, Realist 
Painting, Abstract Painting.
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