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  زنان شاخص در ضيافت شام جودي شيكاگو

  ∗∗آبادي حسيننجمه هاشمي ،∗يعباس اكبر

  

هاي مختلف، در نهايت هنر را نيز در بود كه با ورود به عرصه فمينيسم جنبشي اجتماعي :چكيده

 .هنر، پا در راه نهادند يي مردان بر عرصههنرمندان اين جنبش با اعتراض به تسلط همه جانبه. برگرفت

او نيز همگام با ديگر هنرمندان . بود) در شيكاگو 1939متولد (جودي شيكاگو  يكي از اين هنرمندان

خود هنر فمينيست را به  »ضيافت شام«در اين راستا پرداخت و با چيدمان آفريني به هنر فمينيسم

گر آثار اين راز ماندگاري و تمايزش از دي توانرا ميهاي خاص اين اثر ويژگي. جهانيان عرضه كرد

ها را نيز چرا كه، نه تنها نشان داد تاريخ از زنان هنرمند خالي نبوده بلكه تعداد زيادي از آن. جنبش دانست

كند تا نقش ر يك اثر فمينيستي است و تالش ميي تمام عياضيافت شام نمونه. در خود جاي داده است

نظير و برخي از زنان اين اثر بيو شناخت  معرفي. مهم زنان را در هنر و جامعه مورد توجه قرار دهد

  .گيري اين مقاله استشكلشاخص آن، از علل اصلي 

  .، زنان3، ضيافت شام2، جودي شيكاگو1فمينيسم: هاي كليديواژه

  

  مقدمه

فمينيسم از تحوالت فكري مهمي است، كه سر و صداي زيادي در دنيا به پا كرد و دامنه خود را از 

در واقع اين جنبش با اشكال گوناگون خود، خواستار . وق گرفته تا هنر گسترانداجتماع، سياست و حق

ثيرگذار در اين عرصه، جودي شيكاگو بسيار تأاز هنرمندان . جايگاه مناسبي براي زنان در جامعه است

او در ضيافت خود، ميزبان زنان . شودشناخته مي »ضيافت شام«نظير خود، چيدمان با اثر بي است، كه

                                                           
  a_akbari_uk@hotmail.com                                     كاشانو هنر دانشگاه  يدانشكده معمار دانشجوي دكتري ∗

  n12hashemi@gmail.com                                         كاشان                دانشگاه هنر پژوهش ارشدكارشناسي ∗∗

 22/09/1389 :تاريخ پذيرش                     02/05/1389:تاريخ دريافت
1
 .Feminism  

2
 .Judy Chicago  

3
 .The Dinner Party  
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اين اثر با . اندهمتا بودهدر زمان خويش بياسر تاريخ است، كه هر يك به نوعي زشمندي از سرار

خصوصيات خاص خود نويسنده را بر آن داشت، تا با شناخت و بررسي بيشتر به چرايي اين مطلب كه چه 

الق با رسد، اين هنرمند خبه نظر مي. اري آن شده، دست يابدهايي باعث شاخص شدن و ماندگويژگي

هاي هر يك از ميهمانان، جايگاه غذاخوري آنان را طراحي كرده تتوجه به موقعيت، شخصيت و موفقي

به  بدين ترتيب مقاله پيش رو سعي دارد،. فردندهاي خاص خود منحصربهاست، كه هر يك با ويژگي

، به معرفي يكي از ي فمينيسماسنادي، با نگاهي كوتاه به مقوله -اي و روش تاريخيي كتابخانهشيوه

  .هنرمندان مطرح آن و مهمترين اثرش بپردازد

  فمينيسم

توان توجه به جايگاه فرودست زنان در اجتماع و مطرح شدن هاي فمينيستي را ميآغاز فمينيسم و جنبش

هاي معضلي مبتني بر نابرابري. دانست هاي عرصهاين موضوع به صورت يك معضل اجتماعي در همه

در واقع يك سلسله  نيسمفمي. گرفت اجتماعي مورد بحث قرار يبه عنوان يك مسألهجنسيتي، كه 

و  »فمينيسم« يدر رابطه با واژه. يي استهاي ريشهكه خواستار دگرگوني باشد،هاي اجتماعي ميجنبش

 از جمله، نظر جين فريدمن كه به: كه كجا و چگونه به كار رفته است، نظرات متفاوتي وجود دارداين

 .ديده شده است »4و در يك متن پزشكي به زبان فرانسه 1871 اولين بار در سال«اعتقاد او اين واژه 

هاي مختلف سياسي، ناگون و در حوزهبا معاني گو كلمه بعداً اما بايد گفت اين )6 :1386فريدمن، (

  .گنجدي آن در اين مقاله نميبه كار رفت، كه بحث درباره... اجتماعي و

ها، اعتراض به موقعيت فرودست زنان در طول نيستي در همه عرصههاي فميي جنبشهدف اصل

به ] در هنر[هاي اين جنبش اولين بيانيه«. ي هنر هم راه يافتتاريخ بوده است، كه اين اعتراض به حوزه

 يواژهي ي ريشهنظري ديگر درباره .)283 :1380،اسميتلوسي( ».گرددباز مي 1970هاي نخستين دهه سال

يكي از  - ي اساطيري يونان به نام فمنوئهها اين نام را از الههفمينيست« فمينيسيم در هنر مطرح است، كه

ها با اشاره به اين شايد آن ،)765 :1385نوري، ( »انداقتباس كرده - )خداي شعر و موسيقي(ران آپولون دخت

  . د را به جهانيان نشان دهندقصد داشتند، تا اصالت فرهنگي خو) اسطوره فمنوئه(اسطوره 

                                                           
شده است بر ان مردي به كار رفته، كه تصور ميوقفه در رشد اندام و خصايص جنسي بيماراي اين واژه براي تشريح گونه. 4

   . اندتن خود در رنج» صوصيات زنانه يافتنخ«اين اساس از 
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زنان هنرمند كجا : نگريستند، نخست اين پرسش را مطرح كردندترديد به تاريخ هنر مي ها كه بافمينيست

رنسانس به بعد به  يغرب زنان دست كم از دوره شواهد و قراين مستندي در دست داريم، كه در«هستند؟ 

 توان انتظاربه همين منوال مي. شمار استانگشتها تعداد آناند، هرچند اي به كار مشغول بودههشكلي حرف

  .)28 :1387 مايز،هايد(» مردشان پهلو بزنند داشت كه آثارشان با همتايانِ

هنر تحت تسلط  ي، عرصهاعتقاد داشتند ها كه هموارهنيستيدر نتيجه با گسترش اين نظريات، فم

ها منجر به تشكيل اين تالش. خود بيان كردند يشيوه مردان بوده است، بعد از اين، هنر را با زبان و

 (Woman Artists Revolution)«توان به از آن جمله مي نيستي شد، كهيهاي گوناگون فمگروه

WAR  كه مركز آن در نيويورك بود و تشكيالت منضبط و فعال(Feminist Art Program) FAP 

كرد اشاره  »ي نهادهاي ديگر در لندن و سانفرانسيسكوبه سركردگي جودي شيكاگو در كاليفرنيا و بسيار

حال كه تا حدودي با فمينيسم و بازنمود آن در هنر آشنا شديم، در ادامه به  .)247 :1380باغي، قره(

  :                 پردازيمي شيكاگو ميمعرفي يكي از مهمترين هنرمندان اين جنبش، جود

  جودي شيكاگو

اين هنرمند از . هنر فمينيسم بسيار وامدار هنرمند معروف، جودي شيكاگو استتوان گفت، ميبه جرأت 

ي خود هنر فمينيست را به جهانيان عرضه وقفهآيد و با تالش بيشمار مينيست بهگذاران جنبش فميبنيان

هنر تا  يبه دنيا آمد، تحصيالت خود را در رشته 5، ايالت ايلينويسدر شيكاگو 1939جوالي  20در «او . كرد

را FAP) (ي هنري فمينيست وي اولين برنامه) 1960- 64. (مقطع فوق ليسانس در دانشگاه كاليفرنيا ادامه داد

با همكاري ميريام  1972سپس در اين راستا در سال . گذاري كردهدر همين دانشگاه پاي 1969- 71در سال 

   .)387 :1997، 7 گيز( ».س افتتاح كردآنجلرا در لس)) خانه زنان((انشجويان و تعدادي از د 6شاپيرو

از . ي هنر به نمايش بگذاردهاي زنان را در عرصهكرد تا تواناييتالش ميها و آثار خود او با فعاليت

متعدد اين اهداف را هاي پايي نمايشگاهنيستي و برهاي مختلف فميها و گروهاين رو، با تشكيل انجمن

  .زنان هنرمند را در جامعه تثبيت كندكرد، تا بتواند جايگاه دنبال مي

                                                           
5
 . Illinois

 
 

6
 .Miriam Shapiro  از ديگر هنرمندان پيشرو در فمينيست كه با آثار ليتوگرافي و كالژ سعي در از ميان برداشتن شكاف
 .)259 :1380باغي، قره( اشتيان هنرهاي زيبا و صنايع  دستي دم

7
 . Gaze 
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تواند به درستي درك شود و هرگز به درستي درك نخواهد شد، مگر با اثر يك زن نمي« به اعتقاد او

چوب كساني كه چهار و 8كنند مانند مردان نقاشي كنند يا هنر بيافرينندمينپذيرفتنِ آثار زناني كه تالش 

 .)294: 2001، 9رابينسون( ».پذيرندا ميكنند رچه مردان عرضه مينآفرينيِ تحميل شده توسط مردان و آهنر

نام  1970در جريان نمايشگاهي در سال  تيفمينيست تا جايي پيش رفت كه ح يعرصه اين هنرمند در

تا بدين وسيله خود را از . به جودي شيكاگو تغيير داد] نام فاميلي همسر اولش[ 10فاميلي خود را از جودي گرويتز

  .)388: 1997گيز، ( ان بر او تحميل شده بود آزاد كندهايي كه از طريق نفوذ اجتماعي مردنام يهمه

در . هاي او قابل مشاهده استان يك زن هنرمند در آثار و نوشتهبيش از سه دهه فعاليت شيكاگو به عنو 

ضيافت « .كنيمبسنده مي ر اوست،گرفته از نام برخي آثارهاي اين هنرمند كه بنوشته اي ازبه ذكر گزيدهجا اين

) 1987نيويورك،( 13، ضيافت شام)1985 نيويورك،( 12، پروژه تولد)1979نيويورك، ( 11نمادي از ميراثمان: شام

  ).387همان، ( »)سازيدر حال آماده( 14حسب حال يك هنرمند فمينيست: و ماورا گل

يح ر اين قسمت به توضپس از آشنايي با هنرمند شاخص جنبش فمينيست، جودي شيكاگو، د

  :پردازيمميكه موضوع اصلي اين مقاله است،  »ضيافت شام«مهمترين اثر او با نام 

  ضيافت شام 

شيكاگو  »ضيافت شام«يكي از آثار هنري فمينيستي كه نظر جهانيان را به خود جلب كرد، چيدمان 

ترين زنان تاريخ ساخته شده هداني از دستاوردهاي پنهان برجستاين اثر به منظور قدر) 1تصوير. (است

فرد تاريخ روي زن منحصربه 39ظرف به ياد  39 ضيافت شام ميز مثلثي شكل است كه مجموعاً. است

بر روي . زن ديگر بر سنگ مرمر كف آن و ميان اضالع مثلث نوشته شده است 999آن قرار گرفته و نام 

يك ظرف چيني نقاشي شده در نظر گرفته  اين ميز براي هر جايگاه يك جام طاليي، وسايل غذاخوري و

هاي فرد مورد نظر تها و موقعيي شخصيت، ويژگيكنندهطراحي خاص و نمادين هر ظرف تداعيشده و 

كار ه هنرهاي ب. راه با نام ميهمان بر روي آن قرار داردزير هر ظرف يك پارچه گلدوزي شده، هم. است

                                                           
  .ساز انگليسي كه آثارش شبيه كارهاي هنري مور بودمجسمه) 1903-75(د باربارا هپورت مانن .8

9
 .Robinson 

10.Gerowitz   (كوهن ) قبل از ازدواج(نام فاميلي اصلي اوCohen (بود.  
11
 .The Dinner Party: A Symbol of Our Heritage 

12
 .The Birth Project 

13
.The Dinner Party  

14
 . Beyond the Flower: The Autobiography of A Feminist Artist (in preparation) 
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در ي، نقاشي، خياطي و گلدوزي به كارهايي اشاره دارد كه زنان سازسراميك، چيني :رفته در اين اثر مانند

 . اندطول تاريخ به آن اشتغال داشته

تحت هدايت فكري او آفريده شده اما در تحليل نهايي  توسط جودي شيكاگو و... «اگرچه ضيافت شام 

 »شونده ميخاص زنان شناخت هايتهاي بسياري است، كه به طور سنتي به عنوان مهارتمحصولِ دس

  .)285 :1380اسميت، لوسي(

سال به طول  5«، داشت و احترام به زنان مهم تاريخ در نظر گرفته شدهساخت اين اثر عظيم كه براي بزرگ

 )388 :1997گيز، ( ».و به يك نشان جهاني براي زنانگي تبديل شد] 1979نمايش  و 1974شروع [انجاميد 

هنر مدرن  يموزه« كاگو براي نخستين بار درزماني كه چيدمان ضيافت شام جودي شي

رو شد كه در هانگيخت و با چنان استقبالي روبايش در آمد، غوغاي اهل هنر را برسانفرانسيسكو به نم

چرا كه تنها با اين زبان و بيان تازه برقراري ارتباط ) 207 :1380باغي،قره(» .سابقه بودموزه بي تاريخ اين

  .پذير بودن عام امكانا گروه گسترده مخاطباب

اند تا ها تجليل شده است، سعي داشتهكساني كه در اين كار از آن«: گويدن اثر ميشيكاگو درباره اي

هاي اند و براي انجام خواستهبراي حفظ تأثير خود در اذهان جنگيده خود را به گوش همگان برسانند،

تولدشان، استعدادشان، نبوغ و  ييازمايند كه به واسطهخواستند آن حقوقي را بها ميآن. اندخود تقال كرده

دانان شان از جانب تاريخهايها منع شدند و تالشآن ياما از همه. گرفتها تعلق ميشان به آنخواست

  .)126 :1387، آرچر( ».توجهي و تمسخر قرار گرفت، تنها به اين دليل كه زن بودندمورد بي

  :كهاز جمله اين. اثر نظرات گوناگوني در منابع مختلف وجود داردهاي خاص اين در مورد ويژگي

گيز، ( ».كنداالضالع ميز، يكي از اهداف فمينيسم يعني برابري را تداعي ميشكل مثلث متساوي«

شيكاگو شكل مثلث را كه نماد قدرت زنانه است به عنوان «: اما در جاي ديگر آمده است) 388 :1997

  .) 48: 2003مالوي، ( 15».ميز انتخاب كرده است

ظرف در هر ضلع  13 قرار دادن« نفر است، گفته شده 13در ارتباط با تعداد زنان در هر ضلع ميز كه 

 .)389 :1997گيز، ( ».ميز، اشاره به تعداد مردان در تابلو شام آخر دارد

   16. كنيمكتفا ميجا به موارد ذكر شده ااين اثر نظرات بسياري وجود دارد كه در اين رابطه با در

                                                           
15
. Malloy 
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توان به ، ضيافت شام را ميدهي به صنايع دستي بودندها در پي اعتبارينيستكه فمبا توجه به اين

يكي از تمايزاتي كه عالم هنر قائل شده، «ها چرا كه به نظر آن. عنوان مصداقي براي اين امر دانست

قضيه اين است كه نه تنها ميان هنر و ها از اين تحليل فمينيست. تمايز ميان هنر و صنايع دستي است

صنايع دستي گسستگي به وجود آمده بلكه در اين بين بحث سلسله مراتب هم مطرح شده و هنر شأني 

در نتيجه صنايع ) 325 :1384گات، ( ».مندتر نسبت به صنايع دستي به دست آورده استارزش برتر و ذاتاً

هايي مانند شيكاگو سعي كردند، تا در آثار خود تمايز يستشد و فميندستي به عنوان هنر نازل شمرده مي

  .شد، از بين ببرندكه واال شمرده مي و هنري را) صنايع دستي( ميان اين هنر

كه موضوع پس از درج مطالب مربوط به چيدمان ضيافت شام، حال به معرفي زنان شاخص اين اثر 

  :پردازيماصلي اين پژوهش است، مي

  1974-1979جودي شيكاگو،  يافت شام،ض :1تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .سراميك، چيني، پارچه، موزه بروكلين: تركيب مواد∗

                                                                                                                                        
» نانزكتاب «در مجله » شناسي در تحليل جنسيتي فمينيسمزيبايي«خانم زهره آشتياني عطايي در مقاله خود با نام  . 16

. دهد تقليل مثلخواست زنان را تا حد اندام توليد، شيكاگو ميبه اعتقاد منتقدين«: آورده است 1385تابستان  32شماره 
  .)192 :1385، آشتياني( ».مرزهاي سنت و عرف تقدير نمودند تش در شكستنأموافقين نيز او را به خاطر جر
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  زنان شاخص در چيدمان ضيافت شام

سترده زنان دانست، ي تجسمي از همكاري گهيتوان به عنوان يك اراچيدمان ضيافت شام را مي

هاي غذاخوري، شده در اين اثر چه در جايگاه زنان معرفي. انداي از تاريخ را ساختهكه هر يك گوشه

اين . اندر يك جايگاهي خاص در تاريخ داشتهاي بر روي سنگ مرمر كف، هچه به صورت نوشته

و اي و مذهبي، نويسندگان هاي اسطورهشخصيت: زنان از اقشار و اصناف مختلف تاريخ شامل

هايي نظير و دانشمندان تا اعضاي جنبشدانان، بازيگران، معماران شاعران، هنرمندان و موسيقي

اند خود اند كه به نوعي توانستهزنان و بسياري ديگر، همه و همه داراي خصوصياتي ويژه بوده رأيحق

اي متعلق به دوران پيش از تاريخ و به اين ترتيب با شروع از الهه. دعصران خويش متمايز سازنرا از هم

 .رسيممي 20آمريكايي متعلق به قرن نقاش  17عني جرجيا اُكيفگذر از اعصار مختلف به نفر آخر ي

ها زن تصوير شده در هر ضلع ميز، در ادامه به شرح و بررسي جايگاه برخي از آن 13حال با معرفي 

  .پردازيممي

اتيا در عصر گان پيش از تاريخ تا هيپهاي زنانه از الهههايي براي شخصيتدر اين ضلع جايگاه :ضلع اول- 

 :دهند و شاملي و زوال جهان كالسيك را پوشش ميگيراند، كه شكله شدهپراطوري يونان ارايام

  ]9[جوديت) 9                                     ]1[الهه آغازين )1

  ]10[سافو) 10                                    ]2[الهه باروري )2

   ]11[آسپاسيا) 11                                           ]3[ايشتار )3

   ]12[بوديكا) 12                                            ]4[كالي  )4

   ]13[هيپاتيا) 13                                        ]5[الهه مار  )5

  ]6[سوفيا )6

  ]7[آمازون )7

  ]8[حتشپسوت )8

 :شودشورمن ختم ميمسيحيت، به آناوان با شروع از مارسال و پوشش آغاز  :ضلع دوم-

                                                           
17 . Georgia Okeeffe 40 :1387، پاكباز(شود پيشرو فمينيسم نيز شناخته ميان از نقاش) 1887=1986(نقاش آمريكايي(.                       
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]21[ميت. پترونيال  د)21                                        ]14[مارسال)14
  

   ]22[پيزان. كريستينا  د)22                                ]15[سنت بريجت)15

   ]23[ايزابال اشت) 23                       ]16[تئودورا  از بيزانيتين) 16

   ]24[اليزابت يكم از انگلستان)24                                      ]17[هرسوتيا)17

  آرتميسيا جنتيلسچي) 25                           ]18[تروتوال از سالرنو )18

]25[آنا ون شورمن)26                           ]19[الينور از آكوينتين) 19
  

   ]20[هيلدا گارد از بينجن) 20

با جرجيا  20دهد كه با شروع از آنا هاچنسون و آغاز قرنشان ميعصرانقالب را ن :ضلع سوم-

 .يابدمي اُكيف پايان

   ]33[اميلي ديكنسيون)34                                 ]26[آنا هاچينسون)27

   ]34[اتيل اسميت)35                                   ]27[ساكاجاوي)28

   ]35[مارگارت سنگر) 36                              ]28[كارولين هرشل)29

   ]36[ناتالي بارني)37                      ]29[ماري ولستون كرافت) 30

   ]37[ويرجينيا وولف)38                               ]30[سوجرنر ترث)31

  جرجيا اُكيف)39                           ]31[آنتوني.سوزان بي)32

   ]32[اليزابت بلك ول)33

در انتخاب اين افراد، . نفر از اين زنان است 6آيد، معرفي و توضيح جايگاه غذاخوري چه در پي ميآن

هاي اجتماعي در مبارزه براي اي از فعاليتقي، ادبيات و نمونههاي اصلي بحث، ارتباط با هنر، موسيمالك

  . تساوي حقوق زنان در نظر گرفته شده است

 )Ishtar(ار ايشت

النهرين طير بينبا اختصاص دادن سومين جايگاه را در بين ميهمانان، از ميان اسا) 2تصوير(ايشتار 

كه در سومر اينانا . (عشق، جذابيت جنسي و جنگ بود يالهه«در اين اساطير ايشتار . انتخاب شده است

، بنابر افسانه بابلي. پرستيدنديور مختلف در سراسر آسياي غربي ماو را با اسامي و ص)... نام داشت
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به جهان زيرين رفت و سپس ) دوموزي يا تموز(خود  يشدهدر جستجوي معشوق كشته] ايشتار[

    .)973 :1387پاكباز، ( ».بازگشتراه وي به زمين پيروزمندانه هم

  جايگاه  ايشتار )2(تصوير

 

 

 

 

 

 

 

ان مستقيماً در پارچه توكه بازتاب آن را مي شده،بد خاصي به نام زيگورات پرستش ميايشتار در معا

ن پارچه را، هاي هندسي به كار رفته در ايهاي معمارانه و فرمموتيف. ي جايگاه اين الهه ديدگلدوزي شده

دآور سطوح پلكاني يا(دار هاي پلهفرم. مستقيم دروازه ايشتار بابليان و زيگورات دانستثير توان تأمي

. كندهاي آجري شكل تداعي ميدار دروازه ايشتار را با كوكخلي دور ظرف، طاق قوسي داو لبه) زيگورات

يي، هاي طالرنگ. دهدوزي را نشان ميدقيطان مشكي، تكنيك باستاني حاشيهچنين نوار حاشيه با هم

وان نمادي و سبز روشن كه رنگي مقدس است، در اين بخش به عن النهريننشاني از شكوه و معماري بين

هاي نقاشي شده در بشقاب، داخل يا اطراف طبق روال اين اثر، يكي از موتيف .انداز ايشتار به كار رفته

اينانا نيز به  .باشدجا نيز به همين ترتيب ميحرف اول اسم هر ميهمان گلدوزي شده است، كه در اين

 .نام نوشته شده بر كف است  999هاي مربوط به ايشتار جز عنوان يكي از نام

  )Hatshepsut(حتشپسوت 

، ملكه مصري را به )3تصوير( گان دنياي باستان، حتشپسوتاگو بعد از آوردن تعدادي از الههشيك

دليل توجه او به حتشپسوت به اين خاطر است كه، او نخستين  احتماالً. كندميميهماني خود دعوت 

بيش نبود،  ايطمس سوم پسر بچهاه رسمي يعني تحوش«در واقع در آن زمان كه . مصر بودفرعون زن 
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ني برسد و بتواند بر تخت السلطنه شد، تا فرمانرواي قانوني به ساش، نايبحتشپسوت، مادر خوانده

                                                              .)91 :1380اسميت،( ».بنشيند

  حتشپسوت جايگاه -  3تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

تا جايي كه . را بر عهده گرفت نقش فرعون السلطنه، كامالًاش يعني نايبوان قانونينظر از عناو صرف 

و با، باال رفتن از تخت، رسماً خود را  18مثل يك مرد لباس پوشيده«ها و رسوم حتي با زير پا گذاشتن تمام آيين

فت، چرا كه حتشپسوت ود پيش رچنان به سمت شكوه خروايي او مصر همدر زمان فرمان) همان( ».شاه ناميد

  .)92،همان(» .و نبرد به بازرگاني معطوف داشتساله حكومتش، توجه خود را بيش، از جنگ  21طي دوره «در 

احتماالً اين . بشقاب حتشپسوت اولين ظرفي در اين اثر است كه، سطحي مانند نقش برجسته دارد

هاي آبي و قرمز بشقاب او، رنگ. ري استهاي مصكميت او و برگرفته از نقش برجستهحا برجستگي نمادي از

اشكال . شودهاي مصري ديده ميهاي مقبرهها و نقش برجستههايي است كه در اغلب نقاشييادآور رنگ

  .آرايش موي مصريان است يي شيوهكنندهي ترسيم شده در بشقاب نيز، تداعيمنحن

اي هيروگليف در پارچه ، به صورت نمادهقتصادي مصر در طول سلطنت حتشپسوتموقعيت ا«

19 ».ي زير ظرفش ستايش شده استگلدوزي شده
  .)43: 1996، شيكاگو ( 

رفته در  هاي به كارارچه، موتيف هاي هندسي و رنگحاشيه سبز و صورتي و اشكال گلدوزي شده روي پ

  جلوي پارچه، نمادهاي مصري چشم عدالت، و  Hحرف. شوندوهاي مقبره حتشپسوت را يادآور ميفرسك

                                                           
ذاشته گيك ريش مصنوعي طاليي هم  ويزان بود و حتيآن  آشت پيك دامن مردانه كوتاه به تن داشت كه دم شيري از .18 
  .)91، 1380اسميت،( بود

19
.Chicago 
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    .)56: 1980، شيكاگو( 20».كنندبخش فرعون را تركيب ميماد زندگين

  )Gentileschi Artemisia(آرتميسيا جنتيلسچي 

كه از آغاز مسيحيت تا (بر اساس سير زماني رعايت شده در ضلع دوم ميز ) 4تصوير(جايگاه آرتميسيا 

نقاش ايتاليايي و هنرمندي توانا، دختر ارازيو «او . قرار دارد) شودي اصالحات را شامل ميدوره

 اش تأثير نقاشيِگرايانهي واقعشيوه. در فلورانس و ناپل كار كردآرتميسيا . نقاش بود 21جنتيلسچيِ

  .)188 :1387، پاكباز( ».دهدكاراوادجو را نشان مي

  آرتميسيا جنتيلسچي جايگاه -  4تصوير 

  

  

    

  

  

  

  

 هايبنديتركيب. كردد كه با او در ايتاليا كار ميك، تنها پيروِ زنِ كاراوادجو بوكه اين نقاشِ اوايل بارچرا

اش روي قهرمانان وابسته به كتاب مقدس بود، كه همين امر او را از نقاشان معاصر او خاص، و تمركز

  .كندفرد خود مطرح ميان يك نقاش زن، با خط فكري منحصربهمردش متمايز ساخته و به عنو

 .باشدهايش ميي پالت رنگ او در نقاشيكنندهسيا در واقع منعكسي به كار رفته در بشقاب آرتميهارنگ

ي زندگي او به كنندهو پالت هنرمند تركيب شده، منعكس ابتداي نامش كه با قلموي نقاشي A حرف

، كه به اليي رنگي احاطه شدهي مخمل طبشقاب اين هنرمند به وسيله پارچه. عنوان يك هنرمند است

هاي تكراري انار ي زير اين مخمل با موتيفپارچه. هايش اشاره داردشان در نقاشيهاي زنان و رنگلباس

دهد كه او، تكنيك سايه روشن را نشان مي ي بشقابتصوير پروانه. تزيين شده است 17 به سبك رايج در قرن

                                                           
20
. Chicago 

21
. Orazio Gentileschi 
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هاي استثنايي الزم روي بشقاب تالش» چرخانپيچان و  فرم«چنين هم. به وسيله كاراوادجو رواج يافته است

  .)97: 1996شيكاگو، ( نماياندرا كه آرزو داشت هنرمند شود، مي براي هر زني در دوران آرتميسيا

  )Sojorner Truth(سوجرنر تروث 

در واقع، او . است) 5تصوير(داري سوجرنر تروث جسته و پيشگام در مبارزه با بردههاي براز شخصيت

هاي ميان مبارزات بردگان سياه و مبارزات شود كه شباهتيكي از اولين كساني شناخته مي انبه عنو

هاي مقيم آمريكا لت و تساوي حقوق زنان و آفريقاييتروث قدرتمندانه در راه كسب عدا. زنان را يافت

.                           يتاً فرار كردهاي بسيار در اين راه، نهاتحمل رنج او از كودكي به عنوان برده فروخته شد و با. كوشيد

  جايگاه سوجرنر تروث )5(تصوير

  

  

  

  

  

  

  

، نامش را به سوجرنر تروث تغيير داد كه در واقع تركيبي است، از كلمات 1843او در سال «

تن حقيقت به همه حاكي از نيت او براي گف »تروث«كند و ، به معناي كسي كه سفر مي»سوجرن«

   .)40: 2003، باتلرجي( 22»توانند بشنونديكساني است كه م

از اين سه، يكي . ها، نمايانگر سه چهره استاي متمايز از ساير بشقابنقاشي بشقاب تروث به گونه

ها كه صورتكاين . نگردرو را ميهوسط روب يو چهره ت چپ و ديگري به سمت راست چرخيدهبه سم

  .دن زنانه مشتركندهاي آفريقايي هستند، در يك بيادآور ماسك

دهان . گريداش مياش، به خاطر رنج دوستان بردهاشكي بر روي گونهبا قطره «: صورتك سمت چپ

ماسك صورتك . كشدشان به تصوير ميپوست را در اسارتز صورتك سمت راست، خشم زنان سياهبا

                                                           
22
.G.Butler  
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ه براي پنهان كردن يد و سياهاي سياه و سفيد تزيين شده، حاكي از نياز زنان سفوسط كه با مثلث

يادآور سخنراني تروث و حركت قدرتمندانه او را در  اي كهدر نهايت مشت بر افراشته. شان استبردگي

 .)8-87: 1996شيكاگو ،( ».است) 1851سال(انجمن حقوق زنان 

 .او در تاريخ آمريكاست هاي مهمراه با ريشهاش، همگاه او تركيبي از ميراث آفريقاييدر حقيقت جاي

تي كار بردگان بود، با تكنيك نواردوزي آفريقايي كه به طور سن« ي زير بشقاب تروثي پارچهدر حاشيه

يانگر ادغام اين تركيب نما. دوزي وارد شده به آمريكا توسط زنان اروپايي، تركيب شده استتكنيك تكه

       .)220: 1980،همان( ».نمايانددوزي آمريكايي را ميي تكهاين دو سنت در توسعه

  )Emillie Dikenson(اميلي ديكنسون 

ميانه ، در 23هاي ادبي مورد عالقه در آمريكاستكه امروزه يكي از چهره) 6تصوير( اميلي ديكنسون

گذشت، هرگز جا نيز درزه تبديل شده به دنيا آمد و هماناي كه امروزه به مواو در خانه. ميزيست 19قرن 

چه به قلم اين زن آفريده شد، تا زمان مرگش نيز ديده نشد و تازه آن. ازدواج نكرد و به ندرت سفر كرد

                                                24.يافت و منتشر كرد را آن زمان بود كه خواهرش اشعارش

  جايگاه اميلي ديكنسيون)  6(تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ليسي را هاي سنتي شعري انگاو هم توانست قالب«. اميلي ديكنسون از دو جهت موفق به انقالبي بزرگ در شعر آمريكا شد .23

آرش  يبرگرفته از مقاله«. هاي وزني شعر بسرايد و هم توانست مفاهيم جديدي را وارد شعر كندبشكند و خارج از چهارچوب
  .»1/11/1383پ شده در روزنامه شرق ه اميلي ديكنسون  چاكوهيار با نام شعر براي ملكوت دربار

شعر را در صندوقي كه زير ميز تحريرش جاسازي كرده بود يافت و با اميد زنده كردن ياد  800بيش از) الومنينيا(خواهرش  .24
  .)1387ديبهشت ار  30روزنامه ابرار (رو شد د، كه با استقبال زيادي روبهمنتشر كر 1980ها را در سال خواهرش، آن
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گرا و ذهن پوياي ر ميان شخصيت درونگيجايگاه اميلي ديكنسون در ضيافت شام، نمايانگر تضاد چشم

ح عصر ويكتوريايي را به روچنين جهان خشك و بيهم. آشكار است 25اوست، كه در سرتاسر اشعارش

او شيكاگو در طراحي بشقاب . هايش آن را بشكندكرد تا با نوشتهكشد، كه ديكنسون تالش ميتصوير مي

. دار الهام گرفته استهاي توري چين، با اليه19قرن سط هاي اواي لباسهم از اشعارش و هم از شكل يقه

رياي تحميل شده بر زندگي هاي عصر ويكتوهاي اين عصر، محدوديتنوع يقه عالوه بر اشاره به لباس اين

ربان : هاي خانگي و سرگرمي مناسب زنانِ آن عصر، نظيرمهارت. دهدهاي اميلي را نيز نشان ميو نوشته

  . در پارچه زير بشقاب او و اطراف حرف اول اسمش به كار گرفته شده است. ..دوزي، گلدوزي و

 )Ethel Smith(اتيل اسميت 

دان ساز و موسيقيآهنگ) 7تصوير(يكي ديگر از ميهمانان ضيافت شام جودي شيكاگو، اتيل اسميت، 

ي ر، سمفوني و اپراهااش آثار كُاياو در طول زندگي حرفه. باشدحقوق زنان مي چنين مبارزانگليسي و هم

.                                 رأي زنان بودسرودي براي جنبش حق » مارش زنان«ها ترين آنبسياري ساخت، اما يكي از معروف

  جايگاه اتيل اسميت -  7تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نبش حق گذاران جفمينيست فعال و از پايه 26، پس از مالقات وي با اميلين پانكرس1910در سال «

اي بسيار او در رابطه با حقوق هفعاليت. زنان، وارد اين عرصه شداجتماعي  -رأي و رئيس انجمن سياسي

                                                           
 . . .كنمنهان ميپلم گمن خودم را درون  .25

26 .Emmeline Pankhurst  
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اگر چه بعد از اين  ).40: 2002، باتلر( 27»دسال كار موسيقي را رها كر 2زنان تا حدي بود كه براي مدت 

در نهايت با از دست دادن  اما. ساخت اسميت باز هم موسيقي را دنبال كرد و آثاري بسيار ارزنده و متعدد

  .اي خود را كنار گذاشتاش زندگي حرفهشنوايي

بشقاب او به شكل . كنددان معرفي ميفت شام او را به عنوان يك موسيقيجايگاه اسميت در ضيا

ي عناصر موزيكال در پارچه. فته استيك پيانوي بزرگ با كليدهايي نقاشي شده، به صورتي سه بعدي يا

در جلو پارچه نام اتيل اسميت بر روي خطوط حامل كار شده و يك . ر بشقاب او نيز به كار رفته استزي

رسد يك ه نظر ميبا نگاهي به پارچه زير بشقاب، ب. پيوند خورده است  (E)كليد سل به حرف اول نام او

ها در اجراهاي خود سپوشيدند و اسميت نيز از اين گونه لباكه مردان براي اجرا مي(باس رسمي دست ل

گونه شيكاگو آن را اين. بريده شده، باز شده و بر روي سطح پارچه دوخته شده است) كرداستفاده مي

بار از استعداد اي براي جلوگيري تأسفارهمحدود كردن اندازه لباس به ابعاد پارچه، استع«: كندتوصيف مي

  .)139: 1996، شيكاگو( بسيار زياد اسميت است

  

  گيريهنتيج

شان را به كار ي آثار هنري خاص خود تمامي توانديگر هنرمندان فمينيست، با ارائهجودي شيكاگو و 

تفكراتي كه سبب به حاشيه راندن و حذف . بستند، تا تفكرات سنتي رايج در زمان خود را به كناري نهند

چرا كه اين اثر به . اين مدعاستچيدمان ضيافت شام خود شاهدي بر . جايگاه زنان در تاريخ هنر شده بود

اند كه با عزم راسخ خود پيشاپيش جامعه در هر دوره از تاريخ، زناني بودهجهانيان ثابت كرد، هميشه و 

ر يك اثر فمينيستي است و ي تمام عيام نمونهضيافت شا. اندركت كرده و سرآمد زمانه خويش شدهح

در واقع شيكاگو، با ترتيب دادن . معه مورد توجه قرار دهدكند تا نقش مهم زنان را در هنر و جاتالش مي

عناصر  كارگيريبا به قدري كه هر يك، به دقت انتخاب شده و قبالًيك بزم تشريفاتي براي زنان عالي

اند، دنيايي را كه به دست فراموشي سپرده شده بود، زنده شان معرفي شدههايقدرتمند تئاتري در جايگاه

  .بازگرداند كرد و به تاريخ

                                                           
27
.Butler 
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خورد، باعث بعاد چيدمان ضيافت شام به چشم ميرسد تحقيق و پژوهش كامل، كه در همه ابه نظر مي

زن مهم تاريخ، )  39+999( 1038اين شاخصه از شناسايي . درخشش و ماندگاري آن در دنياي هنر شده است

ها ي تزييني زير آنظروف، پارچه :مادين اين اثر شاملهاي مختلف گرفته تا طراحي خاص و نفعال در رشته

: سپس در به كارگيري هنرهاي مختلف و) هاي هر زن استمتناسب با شخصيت، موقعيت و ويژگيكه (

  . شودرايج در عصر فرد مورد نظر، ديده ميهاي سازي، نقاشي، خياطي، گلدوزي و حتي تكنيكسراميك، چيني

 نوشتپي

، آن قرار داردكه اين اثر در حال حاضر در ، )www.brooklynmuseum.org(اين مطالب از سايت موزه بروكلين

     : آورده شده است

1 - Primordial Goddess رسدي ميسنگپارينهبه عصر  آن ان كه قدمتگيكي از الهه.                         

2- Fertility Goddess شده استي كه در اكثر جوامع پيش از تاريخ پرستش ميي بارورالهه.   

3- Ishtar مردم بين النهرين او را ملكه بهشت مي خواندند   .                                                                                           

4- Kali  ميپرستيدندمردم هند باستان كالي را در هزاره اول قبل از ميالى.   

5- Snake Goddess است الهه مار كه براي مردم مقدس بوده.   

6- Sophia خداي فرزانگي و خرد.               

7-Amazon زنان جنگجوي شمال يونان باستان.  

8-Hatshepsut ملكه مصري، نخستين فرعون زن مصر متعلق به دوران امپراطوري جديد.  

9- Judith گري كه شهرش را از حمله آشوريان نجات دادزن نيايش ،م.ق 6قرن.   

10-Sappho(570-625 BC) سافو شاعر پركار  يوناني. 

11-Aspasia(410-470 BC) تركيه امروزي(دانشمند و فيلسوف ميلتوس(. 

12-)Boudica(25-62 AC بريتانياي سلتي ملكه جنگجوي. 

13-Hypatia(370-415 AC)  و نجوميشرو در فلسفه رياضيات پ اولين زن.    

14-Marcella(325-410) گذاري سيستم رهباني مسيحيت داشتر پايهكه نقش مهمي د ،زاده ايتالياييزن نجيب                                 .  

15-Saint Bridget(453-523) زن كاتوليك ايرلندي.                                                                                

16- Teodora of Byzantiun(500-548)ادشاه بيزانسپ ودورا همسرئملكه ت.                                                                                

17- Hrosvita(935-1000) لمانآنويسان شناخته شده در نامهيكي از اولين شاعران و نمايش.                                                                                

18- Trotula of Salerno اولين پزشك زن متخصص بيماريهاي زنان11پزشك ايتاليايي قرن ،.  

19- Eleanor of  Aquitaine(1122-1204) 12و انگلستان قرن ملكه فرانسه.                                                                          

20- Hildgard of  Bingen(1098-1179)  زن روحاني و نويسنده مهم.   

21- Petronilla de Meath(1300-1324) ر ايرلندي كه به جرم كفر سوزانده شدگاولين زن جادو.                                                         
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22- Christine de Pisan(1364-1430)  نويسنده و مورخ فرانسوي قرون وسطي.                                                                               

23- Isabella deste(1474-1539) كرده و حامي هنرتحصيل ،هاي سياسي قدرتمنديكي از شخصيت.  

24- Elizabeth of England(1533-1603) انگلستان ملكه.  

25- Anna van  Schurman(1607-1678)  17لماني قرن آترين زنان كردهيكي از تحصيل.  

26- Anne Huchinson(1591-1643)  روتستانپهاي مذهبي يكي از شخصيت.  

27- Scajawea(1788-1812)  عضو بسيار مهم سفرهاي اكتشافي.                                                                                                                         

28- Caroline Hershel(1750-1848)  دار را كشف كرداولين زني كه يك ستاره دنباله ،لمانيآمنجم                                                            .  

29- Mary Wollstone Craft (1759-1797) بسيار مهم در راه حقوق زنان يكي از مبارزان.  

30- Sojorner Truth (1797-1883) ي و حامي حقوق زنانگمبارزه با برد ،وستپمريكايي سياه آزن.                                                                  

31- Susan B.Anthony (1820-1906)  يشروان جنبش حق رأي زنانپيكي از.                                                                                                  

32- Elizabeth Blachwell (1821-1910) پزشكي دريافت كردمريكا مدرك آاولين زني كه در.                                                                       

33- Emillie Dikenson (1830-1886) مريكاييآشاعر.                                                                                   

34- Ethel Smith (1858-1944) ليسي و مبارز حقوق زنانگموسيقي دان ان ،سازگهنآ.                                    

35- Margaret Sanger (1879-1966)  مريكاييآيشرو پاكتيويستهاي يكي از.                                                                                                 

36- Natalie Barney (1876-1972)اش مشهو ر استيگهاي هفتشاعر و نويسنده فرانسوي كه به خاطر سالن                   .  

37- Viriginia Woolf (1882-1941)ليسيگنويس و نويسنده مشهور انرمان.                                                                                                
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