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مدرنیزاســیون از بــاال، یــک ســویه بــر مبنــای 
ــای  ــر مبن ــا ب ــم ی ــش می روی ــت پی گسس

ــل ؟ تعام
بــه نظــر می آیــد خــود مــن بــا ایــن تعامــل گرفتــاری 

ــای  ــر مبن ــاد می دهــم، ب ــه شــما ی دارم، آن چــه کــه ب

ــی در  ــه، وقت ــرای نمون ــت: ب ــته اس ــت از گذش گسس

ــه  ــی ب ــد( وقت ــی جدی ــع )حت ــای جام ــۀ طرح ه هم

ــیم،  ــی می رس ــهر اصل ــزی و ش ــای مرک ــش بافت ه بخ

ــِح سســت و  می بینیــم 70 درصــد ایــن شــهر، از مصال

ناپایــدار اســت. یعنــی داریــم حکــم جــدی می دهیــم، 

حکــم کلنــگ و بولــدوزر اســت. وقتــی می گوییــم ایــن 

مجموعــه، نفــوذ ناپذیــر اســت، یعنــی خیابــان بکشــیم 

ــه(، کوچــه  ــز دان ــن قطعــات بســیار کوچــک )ری ــا ای ب

پــس کوچه هــای بســیار باریــک، بــا ایــن نــوع نــگاه بــه 

شــهر، مــن بــا بافــِت تاریخــی هیــچ تعاملــی نمی توانــم 

برقــرار کنــم؛ بیش تــر، تقابــل بــا شــهِر تاریخــی اســت 

و ایــن یعنــی انهــدام شــهر تاریخــی.

بازآفرینــی  را  شــهر  می گوییــم  دیگــر،  ســوی  از 

ــاز  ــام ب ــی در تم ــن خــوب اســت، ول ــه ای ــم ک می کنی

ــم  ــم، مــن، هــاروی را می بین ــی کــه کرده ای آفرینی های

ــا  ــل ب ــم در تقاب ــاز ه ــی ب ــتاده، یعن ــم ایس ــه مقابل ک

شــهِر تاریخــی اســت. یعنــی جایــی کــه جــاِی زندگــی 

مردمــان بــود، االن مــکان تولیــد یــک ارزش افــزوده ای 

ــرای  ــزد مــی رود و ب ــه جیــب کاشــان و ی اســت کــه ب

ــه اتحادیــه  ــازه شــروع شــده اســت )خان تهــران هــم ت

کــه شــروع شــده اســت، قــرار نیســت بــه یــک فضــای 

خصوصــی اختصــاص داده شــود، قــرار اســت در اختیــار 

شــهر قــرار بگیــرد(. کار شهرســازی، حفاظــت و توســعۀ 

توأمــان اســت و مقصــد توســعه حفاظــت اســت. ایــن 

حفاظــت تــا جایــی معنــا دارد کــه آن ارزش افــزوده ای 

ــردد. ــه شــهر برگ ــد ب ــد می کن ــه تولی ک

ــت و  ــد، مرّم ــما گفتی ــود ش ــه خ ــق آنچ طب
بازآفرینی هایــی کــه شــما و هــم دوره ای هایتــان 
انجــام داده ایــد، گسســت را بــه همــراه داشــته 

ــور؟  ــد چط ــت. رش اس
ــوالً  ــعه معم ــی دارد، توس ــون درون زای ــک مضم ــد ی رش

همــه اش  نیســت،  شــهر   ،22 منطقــۀ  برون زاســت. 

ســاختمان اســت. گسســِت کامــل صــورت گرفتــه اســت. 

در آن منطقــه، نیــاز بــه دینامیتــه کــردن و ســاخت شــهر 

ــد هســت. گســترش هایی کــه در دهــۀ 70 صــورت  جدی

گرفتــه، عمدتــاً گســترش های مســکونی اســت، خدمــات 

شــهری در آن کم رنــگ اســت. مدرســه نیســت، درمانــگاه 

نیســت، پــارک نیســت و خیابان نیســت. شــهرهای جدید، 

چقــدر محمــل نابســامانی های اجتماعــی و روان شناســی 

شــده اســت، بــه خاطــر اینکــه مــردان بــرای کار از شــهر 

خــارج می شــوند و در تمــام روز، ایــن شــهر خالــی اســت، 

ــان در آن  ــه زن ــرای اینک ــی، ب ــچ فضــای عموم ــدون هی ب

ــری  ــک س ــن، ی ــد. بنابرای ــی کنن ــرمایه گذاری اجتماع س

کلونی هایــی تشــکیل شــده کــه عجیــب و غریــب اســت؛ 

یعنــی گسســت عاطفــی هــم اینجــا وارد می شــود. فقــط 

گسســت کالبــدی و فیزیکــی نیســت، گسســت روانــی هم 

ــازه در ســال 1370 کــه مــن اعتــراض  اتفــاق می افتــد. ت

ــس  ــک کنفران ــد در ی ــهرهای جدی ــۀ ش ــه مقول ــردم ب ک

بین المللــی کــه در اصفهــان تشــکیل شــده بــود کــه روی 

صحنــه، جلــوی همــه بــا معــاون وزیــر وقــت آن زمــان، بــا 

هــم درگیــر شــدیم و حــال، آن چیــزی کــه گفتــه ام را بــه 

مــن بر می گرداننــد! 

193

گو
ـفت

و گ
قد 

ن
ش

ــ
ــ

بخ

بروکلیــن  در   ،1866 ژوئــن  دوم  در  پنفیلــد  ادوارد 

ــی  اش را در  ــالت ابتدای ــد. تحصی ــد ش ــورک متول نیوی

ــم  ــد، تصمی ــزرگ ش ــه ب ــد. هنگامی  ک ــن گذران بروکلی

ــدن را  ــد ش ــرای هنرمن ــش ب ــای عموی ــت قدم  ه گرف

دنبــال کنــد. در دهــۀ دوم زندگــی  اش، در لیــگ هنــر 

ــیتی ثبــت  نــام کــرد.  دانشــجویان در نیویــورک س

ــدان  ــیاری از هنرمن ــن بــار، او بــا بس ــه اولی جایی  ک

مشــتاق مالقــات کــرد. در اواخــر ســال 1889، در 

ــدادی  ــه تع ــرد ک ــرکت ک ــی ش ــک کالس خصوص ی

از مطالعــات خطــی و جوهــری او باقــی مانده  انــد. 

ــورج دو  ــزد ج ــی را ن ــد، نّقاش ــال بع ــن، س او هم چنی

ــت. ــت فراگرف ــد امپرسیونیس ــراش1، هنرمن ــت ب فورس

در آوریــل 1890، در بیســت و چهــار ســالگی، توســط 

نشــریۀ هارپــر2 بــه   عنــوان ویراســتار هنــری اســتخدام 

ــری،  ــر هن ــوان مدی ــه عن ــال، ب ــّدت ده س ــه م ــد و ب ش

ــن انتشــارات  ــت ای ــد، در خدم ــر، ســردبیر و هنرمن مدی

بــود تــا این  کــه در ســال 1901 بازنشســته شــد تــا تمــام 

ــی  ــد. ط ــاص ده ــری اختص ــه تصویرگ ــود را ب ــِت خ وق

ــود و توســط روابطــی  مدتــی کــه در هارپــر کار کــرده ب

کــه داشــت، بالفاصلــه شــروع بــه تصویرگــری بـــــرای 

     Saturday Evening Post و Collier’s ،Scribner’s ،Outing

ــت. ــا رف ــال 1925 از دنی ــرد. او در س ک
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ــر  ــته بندی هن ــد در دس ــر پنفیل ــی، هن ــاظ زمان از لح

ــه از 1860  ــرد ک ــرار می  گی ــدرن ق ــر م ــا هن ــرا ی نوگ

ــروزی  ــران پی ــتر دخت ــن، پوس ــت. لیک ــترش یاف گس

)تصویــر 1(، از لحــاظ شــیوۀ کاری، ذیــل ســبک خاصی 

طبقه  بنــدی نمی  گــردد، اّمــا بایــد توجــه کــرد پنفیلــد 

در آثــار خــود، هــم از افــراد تأثیــر گرفتــه اســت، هــم 

ــر  ــبک عص ــب و س ــر مکت ــت تأثی ــم تح ــار و ه از آث

ــر  ــرادی نظی ــوده اســت. او از اف ــوو3 ب ــی آرن خــود یعن

ــی6  ــل بردل ــرک5، وی ــوز لوت ــری دو تول ژول شــره4، هن

)کــه هــم   عصــر و هــم   میهــن وی بــود( و هم چنیــن از 

ــت. ــر پذیرف ــی تأثی ــای ژاپن چاپ  ه

ــر آزاد و  ــده، دخت ــر ش ــتر تصوی ــه در پوس ــزی ک چی

مختــاری اســت کــه لبــاس ملوانــی پوشــیده و در حــال 

ــّواج و  ــای م ــان دری ــی از می ــق پاروی ــک قای ــدن ی ران

ــوی و  ــی ق ــی بدن ــر، دارای ویژگ ــت. دخت ــخت اس س

مردانــه اســت. او دو پــارو در دســت دارد کــه فــرم ایــن 

پاروهــا بــه صــورت دو خــط از دو جانــب، چشــم مــا را 

بــه طــرِف صــورت دختــر هدایــت می  کنــد کــه دقیقــاً 

ــرۀ  ــت. در چه ــه اس ــرار گرفت ــروزی ق ــۀ پی ــر کلم زی

دختــر، از لطافــت و دلربایــی زنانــه اثــری نیســت. 

ــه ســمت راســت و کمــی متمایــل  ــگاه او معطــوف ب ن

ــارج از  ــی خ ــع، جای ــت؛ در واق ــر اس ــب تصوی ــه عق ب

کادر و ورای امــواج دریــا. ایــن موضــوع می  توانــد 

ــر،  ــن دخت ــه ای ــد ک ــس باش ــن ح ــد  ۀ ای منتقل کنن

آینده  نگــر اســت و بــرای آینــدۀ کشــورش، زنــان و یــا 

حتــی جهــان پــارو می  زنــد. او ایــن دو پــارو را محکــم 

ــزم و  ــان دهندۀ ع ــد نش ــه می  توان ــه ک ــت گرفت در دس

ــروزی باشــد. ــق پی ــدن قای ــرای ران ــر ب ــزۀ دخت انگی

ــت  ــا حرک ــاد، ب ــای او در ب ــار موه ــاس و ت ــت لب حرک

ــدا  ــی پی ــه و همخوان ــایندی یافت ــم خوش ــا ریت موج  ه

کــرده اســت. هم چنیــن بافــت موهــای دختــر بــا امــواج 

هماهنگــی دارد و گویــا از جنــس همــان سرســختی و 

خشــنی اســت.

در کِل پوســتر، از کنتراســت بین دو رنگ مکّمل اســتفاده 

شــده اســت؛ آبــی و نارنجــی. همان طــور کــه می  دانیــم، 

نارنجــی روحیــه  ای جوانانــه و شورشــی دارد. پنفیلد، کلمۀ 

پیــروزی را نارنجــی رنــگ کــرده اســت، زیــرا کــه احتماالً 

از دیــد او، پیــروزی، وابســته بــه کار جوانــان بــوده اســت. 

رنــگ نارنجــی، بــه صــورت خفیــف در دســتۀ پاروهــا نیــز 

پخــش شــده اســت. خطــوط کناره  نمــا و فضــای مثبــت و 

منفــی نیــز، عناصــر بصــری مهــم دیگــر در تجزیــۀ فرمی 

ایــن پوســتر هســتند. در نهایــت، گرچــه ایــن دختــر تنها 

بــه نظــر می  رســد، اّمــا بــه عنــوان ســمبل زنــی نیرومنــد 

پیروزی  هــا  از  چشــم  اندازی  ســختی  ها،  ورای  کــه 

مشــاهده می  کنــد، تصویــر شــده اســت.

از ویژگی  هــای تصویرســازی پنفیلــد، ساده  ســازی در 

ــه  ــت ک ــوان دریاف ــۀ او می  ت ــن را در جمل ــرم اســت. ای ف

گفتــه اســت: »طراحــی تصویــری کــه بــه مطالعــه نیــاز 

داشــته باشــد پوســتر نیســت، هرچنــد کــه خیلــی عالــی 

اجــرا شــده باشــد«. 

می  تــوان ردپــای شــباهت ایــن تصویــر و پوســتر را 

ــوان  ــا عن ــتری ب ــرد. در پوس ــی جســتجو ک ــار قبل در آث

ــال 1909  ــه در س ــت8 ک ــن گران ــر دانک ــوان!«7 اث »نات

طراحــی شــده نیــز بــا تصویــر دختــری روبــه رو هســتیم 

ــه در  ــی ا  ســت ک ــدن قایق ــارو زدن و ران ــال پ ــه در ح ک

طــرف دیگــر آن، مــردی ســوار بــر قایقــی مجهزتــر و بــا 

نگاهــی تمســخرآمیز، در حــال گــذر اســت. ایــن پوســتر، 

ــان، طراحــی شــده  ــِش کســب حــق رأی زن ــرای جنب ب
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ــی  ــگ جهان ــرای جن ــروزی«، ب ــران پی ــتر »دخت پوس

اول، بــه ســفارش دولــت ایــاالت متحــده، طراحی شــده 

ــرای  ــان ب ــه طــور خــاص، موضــوع آن، تشــویق زن و ب

ــت.  ــگ اس ــروی جن ــذب نی ــش و ج ــه ارت ــتن ب پیوس

پنفیلــد، 4 پوســتر بــا موضــوع جنــگ جهانــی طراحــی 

کــرده اســت کــه در آنهــا نیــز حضــور زنــان بــه چشــم 

می  خــورد. 

در خــالل ســال  های جنــگ جهانــی اول، زنــان مجبــور 

ــون  ــاغلی همچ ــردان در مش ــای م ــردن ج ــر ک ــه پ ب

کارخانه هــا، مــزارع و مشــاغلی مرتبــط بــا کشتی ســازی 

ــت  ــرای حمای ــی ب ــا و کمپین  های ــدند. جنبش  ه و... ش

ــت و  ــکل گرف ــال  ها ش ــن س ــان در همی ــوق زن از حق

زنــان، برخــوردار از آزادی  هایــی شــدند کــه تــا قبــل از 

ــرای آن نبــود.  آن، جامعــه پذی

ایــن اثــر و آثــاری شــبیه بــه ایــن، بــرای تغییــر فضــای 

جامعــۀ آن زمــان و ســوق دادن زنــان به ســوی کارهای 

ــق  ــی، خل ــداف جنگ ــتای اه ــزل، در راس ــارج از من خ

ــه نوعــی یــک پوســتر تبلیغاتــی و  ــر، ب شــدند. ایــن اث

ــدا 9محســوب می  شــود. ــه اصطــالح پروپاگان ب

ــات  ــکل تبلیغ ــن ش ــک، مهم  تری ــترهای لیتوگرافی پوس

بصــری طــی ســال  های جنــگ جهانــی اول و تــا 

ــن  ــد. ای ــون بودن ــینما و تلویزی ــینی س ــش از جانش پی

ــرای  ــترکی را ب ــابه و مش ــای مش ــترها، تکنیک  ه پوس

تحریــک روانــی و بصــری بــه کار گرفتنــد کــه در آنهــا، 

ــد.  ــش داده می  ش ــن، نمای ــاع از میه ــی و دف ــرق مل ع

برخــی از ایــن پوســترها، بــرای هــدف ســربازگیری و یا 

ترغیــب مــردان )و حتــی بعدتــر زنــان(، بــرای پیوســتن 

ــی،  ــی رنگ ــروزی، 1918، لیتوگراف ــران پی ــد، دخت شــکل 1: ادوارد پنفیل
ــن. ــوزه متروپولیت 56*70، م

شکل 2: دانکن گرنت، ناتوان!، 1909، لیتوگرافی رنگی، 76*50، بخش پرینت ها 
و عکس های کتابخانۀ کنگره، واشنگتن دی سی.

)https://www.metmuseum.org/art/collection/search/744366 ()https://www.loc.gov/item/97518871/(
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ــر  ــته بندی هن ــد در دس ــر پنفیل ــی، هن ــاظ زمان از لح

ــه از 1860  ــرد ک ــرار می  گی ــدرن ق ــر م ــا هن ــرا ی نوگ

ــروزی  ــران پی ــتر دخت ــن، پوس ــت. لیک ــترش یاف گس

)تصویــر 1(، از لحــاظ شــیوۀ کاری، ذیــل ســبک خاصی 

طبقه  بنــدی نمی  گــردد، اّمــا بایــد توجــه کــرد پنفیلــد 

در آثــار خــود، هــم از افــراد تأثیــر گرفتــه اســت، هــم 

ــر  ــبک عص ــب و س ــر مکت ــت تأثی ــم تح ــار و ه از آث

ــر  ــرادی نظی ــوده اســت. او از اف ــوو3 ب ــی آرن خــود یعن

ــی6  ــل بردل ــرک5، وی ــوز لوت ــری دو تول ژول شــره4، هن

)کــه هــم   عصــر و هــم   میهــن وی بــود( و هم چنیــن از 

ــت. ــر پذیرف ــی تأثی ــای ژاپن چاپ  ه

ــر آزاد و  ــده، دخت ــر ش ــتر تصوی ــه در پوس ــزی ک چی

مختــاری اســت کــه لبــاس ملوانــی پوشــیده و در حــال 

ــّواج و  ــای م ــان دری ــی از می ــق پاروی ــک قای ــدن ی ران

ــوی و  ــی ق ــی بدن ــر، دارای ویژگ ــت. دخت ــخت اس س

مردانــه اســت. او دو پــارو در دســت دارد کــه فــرم ایــن 

پاروهــا بــه صــورت دو خــط از دو جانــب، چشــم مــا را 

بــه طــرِف صــورت دختــر هدایــت می  کنــد کــه دقیقــاً 

ــرۀ  ــت. در چه ــه اس ــرار گرفت ــروزی ق ــۀ پی ــر کلم زی

دختــر، از لطافــت و دلربایــی زنانــه اثــری نیســت. 

ــه ســمت راســت و کمــی متمایــل  ــگاه او معطــوف ب ن

ــارج از  ــی خ ــع، جای ــت؛ در واق ــر اس ــب تصوی ــه عق ب

کادر و ورای امــواج دریــا. ایــن موضــوع می  توانــد 

ــر،  ــن دخت ــه ای ــد ک ــس باش ــن ح ــد  ۀ ای منتقل کنن

آینده  نگــر اســت و بــرای آینــدۀ کشــورش، زنــان و یــا 

حتــی جهــان پــارو می  زنــد. او ایــن دو پــارو را محکــم 

ــزم و  ــان دهندۀ ع ــد نش ــه می  توان ــه ک ــت گرفت در دس

ــروزی باشــد. ــق پی ــدن قای ــرای ران ــر ب ــزۀ دخت انگی

ــت  ــا حرک ــاد، ب ــای او در ب ــار موه ــاس و ت ــت لب حرک

ــدا  ــی پی ــه و همخوان ــایندی یافت ــم خوش ــا ریت موج  ه

کــرده اســت. هم چنیــن بافــت موهــای دختــر بــا امــواج 

هماهنگــی دارد و گویــا از جنــس همــان سرســختی و 

خشــنی اســت.

در کِل پوســتر، از کنتراســت بین دو رنگ مکّمل اســتفاده 

شــده اســت؛ آبــی و نارنجــی. همان طــور کــه می  دانیــم، 

نارنجــی روحیــه  ای جوانانــه و شورشــی دارد. پنفیلد، کلمۀ 

پیــروزی را نارنجــی رنــگ کــرده اســت، زیــرا کــه احتماالً 

از دیــد او، پیــروزی، وابســته بــه کار جوانــان بــوده اســت. 

رنــگ نارنجــی، بــه صــورت خفیــف در دســتۀ پاروهــا نیــز 

پخــش شــده اســت. خطــوط کناره  نمــا و فضــای مثبــت و 

منفــی نیــز، عناصــر بصــری مهــم دیگــر در تجزیــۀ فرمی 

ایــن پوســتر هســتند. در نهایــت، گرچــه ایــن دختــر تنها 

بــه نظــر می  رســد، اّمــا بــه عنــوان ســمبل زنــی نیرومنــد 

پیروزی  هــا  از  چشــم  اندازی  ســختی  ها،  ورای  کــه 

مشــاهده می  کنــد، تصویــر شــده اســت.

از ویژگی  هــای تصویرســازی پنفیلــد، ساده  ســازی در 

ــه  ــت ک ــوان دریاف ــۀ او می  ت ــن را در جمل ــرم اســت. ای ف

گفتــه اســت: »طراحــی تصویــری کــه بــه مطالعــه نیــاز 

داشــته باشــد پوســتر نیســت، هرچنــد کــه خیلــی عالــی 

اجــرا شــده باشــد«. 

می  تــوان ردپــای شــباهت ایــن تصویــر و پوســتر را 

ــوان  ــا عن ــتری ب ــرد. در پوس ــی جســتجو ک ــار قبل در آث

ــال 1909  ــه در س ــت8 ک ــن گران ــر دانک ــوان!«7 اث »نات

طراحــی شــده نیــز بــا تصویــر دختــری روبــه رو هســتیم 

ــه در  ــی ا  ســت ک ــدن قایق ــارو زدن و ران ــال پ ــه در ح ک

طــرف دیگــر آن، مــردی ســوار بــر قایقــی مجهزتــر و بــا 

نگاهــی تمســخرآمیز، در حــال گــذر اســت. ایــن پوســتر، 

ــان، طراحــی شــده  ــِش کســب حــق رأی زن ــرای جنب ب
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ــی  ــگ جهان ــرای جن ــروزی«، ب ــران پی ــتر »دخت پوس

اول، بــه ســفارش دولــت ایــاالت متحــده، طراحی شــده 

ــرای  ــان ب ــه طــور خــاص، موضــوع آن، تشــویق زن و ب

ــت.  ــگ اس ــروی جن ــذب نی ــش و ج ــه ارت ــتن ب پیوس

پنفیلــد، 4 پوســتر بــا موضــوع جنــگ جهانــی طراحــی 

کــرده اســت کــه در آنهــا نیــز حضــور زنــان بــه چشــم 

می  خــورد. 

در خــالل ســال  های جنــگ جهانــی اول، زنــان مجبــور 

ــون  ــاغلی همچ ــردان در مش ــای م ــردن ج ــر ک ــه پ ب

کارخانه هــا، مــزارع و مشــاغلی مرتبــط بــا کشتی ســازی 

ــت  ــرای حمای ــی ب ــا و کمپین  های ــدند. جنبش  ه و... ش

ــت و  ــکل گرف ــال  ها ش ــن س ــان در همی ــوق زن از حق

زنــان، برخــوردار از آزادی  هایــی شــدند کــه تــا قبــل از 

ــرای آن نبــود.  آن، جامعــه پذی

ایــن اثــر و آثــاری شــبیه بــه ایــن، بــرای تغییــر فضــای 

جامعــۀ آن زمــان و ســوق دادن زنــان به ســوی کارهای 

ــق  ــی، خل ــداف جنگ ــتای اه ــزل، در راس ــارج از من خ

ــه نوعــی یــک پوســتر تبلیغاتــی و  ــر، ب شــدند. ایــن اث

ــدا 9محســوب می  شــود. ــه اصطــالح پروپاگان ب

ــات  ــکل تبلیغ ــن ش ــک، مهم  تری ــترهای لیتوگرافی پوس

بصــری طــی ســال  های جنــگ جهانــی اول و تــا 

ــن  ــد. ای ــون بودن ــینما و تلویزی ــینی س ــش از جانش پی

ــرای  ــترکی را ب ــابه و مش ــای مش ــترها، تکنیک  ه پوس

تحریــک روانــی و بصــری بــه کار گرفتنــد کــه در آنهــا، 

ــد.  ــش داده می  ش ــن، نمای ــاع از میه ــی و دف ــرق مل ع

برخــی از ایــن پوســترها، بــرای هــدف ســربازگیری و یا 

ترغیــب مــردان )و حتــی بعدتــر زنــان(، بــرای پیوســتن 

ــی،  ــی رنگ ــروزی، 1918، لیتوگراف ــران پی ــد، دخت شــکل 1: ادوارد پنفیل
ــن. ــوزه متروپولیت 56*70، م

شکل 2: دانکن گرنت، ناتوان!، 1909، لیتوگرافی رنگی، 76*50، بخش پرینت ها 
و عکس های کتابخانۀ کنگره، واشنگتن دی سی.

)https://www.metmuseum.org/art/collection/search/744366 ()https://www.loc.gov/item/97518871/(
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ــه  ــن پوســترها ب ــه جنــگ طراحــی شــدند. شــعار ای ب

ــتی  ــئولیت و میهن پرس ــس مس ــه ح ــود ک ــه  ای ب گون

ــدان را در  ــذاب وج ــاه و ع ــاس گن ــی، احس و در مواقع

فــرد برانگیزانــد )بــرای مثــال، پوســتر پــدر، تــو در ایــن 

جنــگ بــزرگ چــه می  کــردی؟10(. برخــی دیگــر، روی 

ــال  ــان در ح ــری از زن ــد و تصاوی ــز بودن ــان متمرک زن

بدرقه کــردن مــردان در حالــی کــه صورت  هایــی نگــران 

دارنــد، ترســیم شــده  اند. برخــی، مســتقیماً بــه مخاطب 

ــان  ــِس قهرم ــترها، ح ــن پوس ــد. در ای ــاره می  کنن اش

بــودن در شــخص بیــدار می  شــود. پوســتر »مــن تــو را 

بــرای ارتــش آمریــکا می  خواهــم« 11مربــوط بــه جنــگ 

ــو نیــاز دارد«  ــه ت ــا پوســتر »کشــورت ب جهانــی دوم ی

12از ایــن جمله  انــد. پوســترهایی کــه نیــروی دشــمن را 

در حالــی کــه قصــد حملــه و نزدیــک شــدن بــه زنــان 

ــا پوســترهایی  ــد ی ــد نشــان می دهن ــدان را دارن و فرزن

بــرای تشــویق زنــان بــه صرفه جویــی یــا پیوســتن بــه 

ــه  ــه ارتــش کــه ب مشــاغِل خــارج از منــزل و کمــک ب

ــرای  ــه میهــن محســوب می  شــد و ب نوعــی، خدمــت ب

ــد. آن، جنبــه  ای مقــدس در نظــر گرفتــه بودن

پوســتر دختــران پیــروزی نیــز در همیــن طبقه  بنــدی 

ــی، در محیطــی  ــتِر تبلیغات ــن پوس ــرد. ای جــای می  گی

طراحــی شــد کــه زمینــه بــرای ورود زنــان بــه مشــاغل 

صنعتــی و مردانــه فراهــم می  شــد و ســازمان  ها و 

ــن  ــان در همی ــوق زن ــدۀ حق ــای حمایت  کنن جنبش  ه

راســتا شــکل گرفتند )مانند ســازمان YWCA 13 در آمریکا(. 

اهــداف سیاســی و جنگــی ایجــاب می کــرد کــه زنــان، پــای 

ــتم!، 1918،  ــا هس ــن اینج ــان- م ــه قرب ــد، بل ــکل 3: ادوارد پنفیل ش
لیتوگرافــی، 97.8*67.9.

شکل 4: دانکن گرنت، ناتوان!، 1909، لیتوگرافی رنگی، 76*50، بخش پرینت ها 
و عکس های کتابخانۀ کنگره، واشنگتن دی سی.

) http://www.artnet.com/artists/edward-penfield/yes-sir-i-am-
here-PlRotWx3TBJEsQcnO9f7-Q2(

) https://collections.vam.ac.uk/item/O74621/daddy-what-did-you-
do-poster-lumley-savile/(
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بــه عرصه  هــای اجتماعــی، اقتصــادی و یــا نظامــی بگذارنــد 

و یــا حداقــل از نفــوذ خــود در خانــه بــرای مجــاب کــردن 

مــردان بــرای فرســتادن بــه جنــگ اســتفاده کننــد. 

ــن جنــگ  ــر اشــاره شــد، در خــالل ای چنانچــه پیش ت

شــکل  دختــران  کاِر  کمپین  هــای  آن،  از  پیــش  و 

ــای  ــگ(. جنبش  ه ــای کاِر جن ــا کمپین  ه ــد )ی گرفتن

فمینیســتی، کمابیــش، کار خویــش را آغــاز کــرده 

بودنــد و بــرای مثــال، می  تــوان از جنبــش کســب 

ــرد. در ایــاالت متحــده، ایــن جنبــش  ــام ب حــق رأی ن

ــال  ــرد و در س ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــال 1820 آغ از س

ــت  ــه در نهای ــد ک ــزار ش ــی برگ 1910، راهپیمایی  های

در ســال 1920، زنــان، حــق رأی را بــه  دســت آوردنــد. 

ــا  ــد در 1872، در بریتانی فمینیســم، در فرانســه و هلن

در دهــۀ 1890 و در ایــاالت متحــده در 1910 پدیــدار 

شــد.

عنــوان ایــن پوســتر یعنــی »دختــران پیــروزی«، 

ــه  ــری ب ــای دیگ ــی دوم، معن ــگ جهان ــر در جن بعدت

ــی اول،  ــگ جهان ــرد. در جن ــر ک ــت و تغیی ــود گرف خ

ــزۀ  ــا انگی ــری ب ــور، دخت ــارت در پوســتر مذک ــن عب ای

ــرد. در  ــی می  ک ــخت را همراه ــتانه و سرس میهن پرس

ــر  ــاً دخت ــروزی، عموم ــِر پی ــی دوم، دخت ــگ جهان جن

ــاً  ــی و غالب ــۀ همراه ــا ارائ ــه ب ــود ک ــی ب ــا نوجوان ی

ــی دوم،  ــگ جهان ــان جن ــه جنگجوی ــی ب ــۀ جنس رابط

وطن پرســتی خــود را نشــان مــی  داد. بســیاری از زنــان 

ــفر  ــدر س ــا بن ــف اردوگاه ی ــق مختل ــه مناط ــوان، ب ج

ــا مــردان  ــه دنبــال برخوردهــای صمیمــی ب کــرده و ب

ــتی  ــد وطن  پرس ــر می  آم ــه نظ ــد. ب ــوش بودن یونیفرم پ

آنهــا گمراه  کننــده اســت و آنهــا را در زمینه  هــای 

اخالقــی و اجتماعــی نامناســب و خطرنــاک قــرار 

می  دهــد. بســیاری از دختــران پیــروزی، در واقــع، 

ــد کــه بعــد از مدتــی، ایــن  ــان جــوان متأهــل بودن زن

ــل  ــی« 14 تبدی ــالح »خاکی-واک ــه اصط ــای ب دختره

بــه مســألۀ بزهــکاری جنســی شــدند و نگرانــی از ایــن 

جنســی  بیماری  هــای  انتقال  دهنــدۀ  کــه  موضــوع 

ــایر  ــد س ــت. همانن ــدت گرف ــند، ش ــربازان باش ــه س ب

ــی- ــل آفریقای ــان، مث ــی در آن زم ــای آمریکای گروه  ه

آمریکایی  هــا و همجنس گرایــان، دختــران پیــروزی، 

ــا  ــی را ب ــار آزادی اجتماع ــتند حص ــاالً می  خواس احتم

ــای اندیشــه های  ــر مبن ــواده و جامعــه ب رد کــردن خان

اخــالق جنســی، بــه نفــع مزایــای زمــان جنــگ 

و اســتقالِل تصمیم  گیــری بشــکنند و طعــم ایــن 

ــند. ــتقالل را بچش اس

ــاالت  ــش ای ــرای ارت ــو را ب ــن ت ــری، م ــز مونتگوم ــگ جیم ــکل5:  فل ش
متحــده می خواهــم، 1941، لیتوگرافــی، 96.5*64.5.

) https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/9321(
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ــه  ــن پوســترها ب ــه جنــگ طراحــی شــدند. شــعار ای ب

ــتی  ــئولیت و میهن پرس ــس مس ــه ح ــود ک ــه  ای ب گون

ــدان را در  ــذاب وج ــاه و ع ــاس گن ــی، احس و در مواقع

فــرد برانگیزانــد )بــرای مثــال، پوســتر پــدر، تــو در ایــن 

جنــگ بــزرگ چــه می  کــردی؟10(. برخــی دیگــر، روی 

ــال  ــان در ح ــری از زن ــد و تصاوی ــز بودن ــان متمرک زن

بدرقه کــردن مــردان در حالــی کــه صورت  هایــی نگــران 

دارنــد، ترســیم شــده  اند. برخــی، مســتقیماً بــه مخاطب 

ــان  ــِس قهرم ــترها، ح ــن پوس ــد. در ای ــاره می  کنن اش

بــودن در شــخص بیــدار می  شــود. پوســتر »مــن تــو را 

بــرای ارتــش آمریــکا می  خواهــم« 11مربــوط بــه جنــگ 

ــو نیــاز دارد«  ــه ت ــا پوســتر »کشــورت ب جهانــی دوم ی

12از ایــن جمله  انــد. پوســترهایی کــه نیــروی دشــمن را 

در حالــی کــه قصــد حملــه و نزدیــک شــدن بــه زنــان 

ــا پوســترهایی  ــد ی ــد نشــان می دهن ــدان را دارن و فرزن

بــرای تشــویق زنــان بــه صرفه جویــی یــا پیوســتن بــه 

ــه  ــه ارتــش کــه ب مشــاغِل خــارج از منــزل و کمــک ب

ــرای  ــه میهــن محســوب می  شــد و ب نوعــی، خدمــت ب

ــد. آن، جنبــه  ای مقــدس در نظــر گرفتــه بودن

پوســتر دختــران پیــروزی نیــز در همیــن طبقه  بنــدی 

ــی، در محیطــی  ــتِر تبلیغات ــن پوس ــرد. ای جــای می  گی

طراحــی شــد کــه زمینــه بــرای ورود زنــان بــه مشــاغل 

صنعتــی و مردانــه فراهــم می  شــد و ســازمان  ها و 

ــن  ــان در همی ــوق زن ــدۀ حق ــای حمایت  کنن جنبش  ه

راســتا شــکل گرفتند )مانند ســازمان YWCA 13 در آمریکا(. 

اهــداف سیاســی و جنگــی ایجــاب می کــرد کــه زنــان، پــای 

ــتم!، 1918،  ــا هس ــن اینج ــان- م ــه قرب ــد، بل ــکل 3: ادوارد پنفیل ش
لیتوگرافــی، 97.8*67.9.

شکل 4: دانکن گرنت، ناتوان!، 1909، لیتوگرافی رنگی، 76*50، بخش پرینت ها 
و عکس های کتابخانۀ کنگره، واشنگتن دی سی.

) http://www.artnet.com/artists/edward-penfield/yes-sir-i-am-
here-PlRotWx3TBJEsQcnO9f7-Q2(

) https://collections.vam.ac.uk/item/O74621/daddy-what-did-you-
do-poster-lumley-savile/(
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بــه عرصه  هــای اجتماعــی، اقتصــادی و یــا نظامــی بگذارنــد 

و یــا حداقــل از نفــوذ خــود در خانــه بــرای مجــاب کــردن 

مــردان بــرای فرســتادن بــه جنــگ اســتفاده کننــد. 

ــن جنــگ  ــر اشــاره شــد، در خــالل ای چنانچــه پیش ت

شــکل  دختــران  کاِر  کمپین  هــای  آن،  از  پیــش  و 

ــای  ــگ(. جنبش  ه ــای کاِر جن ــا کمپین  ه ــد )ی گرفتن

فمینیســتی، کمابیــش، کار خویــش را آغــاز کــرده 

بودنــد و بــرای مثــال، می  تــوان از جنبــش کســب 

ــرد. در ایــاالت متحــده، ایــن جنبــش  ــام ب حــق رأی ن

ــال  ــرد و در س ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــال 1820 آغ از س

ــت  ــه در نهای ــد ک ــزار ش ــی برگ 1910، راهپیمایی  های

در ســال 1920، زنــان، حــق رأی را بــه  دســت آوردنــد. 

ــا  ــد در 1872، در بریتانی فمینیســم، در فرانســه و هلن

در دهــۀ 1890 و در ایــاالت متحــده در 1910 پدیــدار 

شــد.

عنــوان ایــن پوســتر یعنــی »دختــران پیــروزی«، 

ــه  ــری ب ــای دیگ ــی دوم، معن ــگ جهان ــر در جن بعدت

ــی اول،  ــگ جهان ــرد. در جن ــر ک ــت و تغیی ــود گرف خ

ــزۀ  ــا انگی ــری ب ــور، دخت ــارت در پوســتر مذک ــن عب ای

ــرد. در  ــی می  ک ــخت را همراه ــتانه و سرس میهن پرس

ــر  ــاً دخت ــروزی، عموم ــِر پی ــی دوم، دخت ــگ جهان جن

ــاً  ــی و غالب ــۀ همراه ــا ارائ ــه ب ــود ک ــی ب ــا نوجوان ی

ــی دوم،  ــگ جهان ــان جن ــه جنگجوی ــی ب ــۀ جنس رابط

وطن پرســتی خــود را نشــان مــی  داد. بســیاری از زنــان 

ــفر  ــدر س ــا بن ــف اردوگاه ی ــق مختل ــه مناط ــوان، ب ج
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                                          یــک جریــان بین  المللــی در . 3

هنرهــای کاربــردی، معمــاری و بــه   ویــژه هنرهــای تزیینــی 

ــوط  ــژه خط ــه   وی ــی ب ــاختارهای طبیع ــا و س ــه از فرم  ه ک

منحنــی و مــواج گل و گیاهــان متأثــر بــود.

                                      ، نقــاش و طــراح پوســتر . 4
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ــم. ــت امپرسیونیس ــبک پس ــروان س پیش
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یکشــنبه، بــه عنــوان »رئیــس طراحــان آمریکایــی« ملقــب 

ــود. ــرن بیســتم ب ــل ق ــد اوای ــن هنرمن شــد. او گران  تری

 .7.Handicapped!/G 

                                       ،  نقاش، طراح پارچه و ســفال . 8

و طــراح صحنــه اهــل اســکاتلند و از اعضای گروه بلومزبــری بود.

توســط . 9 کــه  ارتباطــی  راه  معنــی  بــه   ،Propaganda
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ــور  ــه ط ــا ب ــدارد ی ــه ن ــات را عرض ــت واقعی ــن اس ممک

ــِق  ــا از طری ــد ی ــویق کن ــی تش ــه ادراِک خاص ــی، ب گزینش

ــی  ــش عقالن ــای واکن ــه   ج ــی را ب ــش احساس ــان، واکن زب

ــده  ــه ش ــی تهی ــا مطالب ــوالً ب ــدا معم ــد. پروپاگان برانگیزان

ــال،  ــای فع ــا گروه  ه ــت. ام ــراه اس ــا هم ــط دولتمرد  ه توس

ــز  ــراد نی ــانه  ها و اف ــی، رس ــازمان  های مذهب ــرکت  ها، س ش

می  تواننــد تبلیغــات ایجــاد کننــد.

10 .

11 .I Want You For The U.S Army

12 .Your Country Needs You

13 . ،YWCA )Young Women’s Christian Association(

بــردن  بیــن  از  بــه  اســت کــه  ســازمانی غیرانتفاعــی 

ــت،  ــح، عدال ــاء صل ــان و ارتق ــازی زن ــتی، توانمندس نژادپرس

آزادی و عــزت بــرای همــه اختصــاص داده شــده اســت. ایــن 

یکــی از قدیمی  تریــن و بزرگ تریــن ســازمان های چنــد 

ــی  ــود زندگ ــرای بهب ــی را ب ــه راه  حل  های ــت ک ــی اس فرهنگ

زنــان، دختــران و خانواده  هــا ترویــج می  کنــد. ایــن ســازمان، 

ــد. ــیس ش ــیتی تأس ــورک س ــال 1858، در نیوی در س

14 .Khaki-Wackies

George du Forest Brush )1941-1855(

 Art Nouveau )1890-1910(  

Jules Cheret )1836--1932(

William Henry Bradley )1868-1962(

Duncan Grant )1978-1885(          
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