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چکیده
هدف این نوشتار تحلیل نشانهشناختی بازنمایی زنانگی در نقاشیهای زنان کُرد است .بهلحاظ نظری ،مقوالتی مثل جنسیت،
زنانگی ،گفتمان مردانه ،منازعه بر سر معنا ،بازنمایی و مقاومت محوریترین م ضامین بر سازندۀ منظومۀ نظری را ت شکیل می
دهند .به طور م شخص ،رویکرد تحلیل جن سیت مبنای کار قرار گرفته که تأکید میکند هنرمندان زن در جامعۀ مرد ساالر به
هنگام خلق آثار هنری معموالً از دو راهبرد جنسییییتزدایی و جنسییییتگرایی مدد میجویند که دومی ،دو وجه منفعالنه و
بازاندیشییانه پیدا میکند .میدان مطالعه ،نقاشییان زن در شیی ر سیینند در دو دهۀ اخیر اسییت که دو تن از باسییابقهترین و
پرکارترین آن ا ،به شیییوۀ نمونهگیری هدفمند ،انتخاب شیید اند .تحلیل تابلوهای نگین وکیلی و اکرم کریمی ،براسییام مد
نشانه شناسی اجتماعی کرم و لیون ،در سطوح سهگانۀ معانی بازنمودی ،تعاملی و ترکیبی ،بیانگر آن است که دو نقاش ،به
رغم اشییتراد در مضییمون و سییبم بازنمایی ،به دو نقطۀ متفاو میرسییندز زنانگی بازنمود در نقاشیییهای وکیلی نوعی
جنسیییتگرایی بازاندیشییانه اسییت ،اما در آثار کریمی نوعی جنسیییتگرایی منفعالنه .در تابلوهای وکیلی چون الگوی پیوندِ
عنا صر ،روایتی ا ست ،را برای بازاندی شی در هویت زنانه باز می شود ،اما در تابلوهای کریمی عنا صر ت صویر برا سام الگویی
مف ومی پیوند خورد اند و ناخوا سته نوعی جن سیتگرایی منفعالنه بازتولید می شود .وکیلی سوژ را در ف ضایی طبیعی و باز،
که یادآور جایگا زن در تفکر اسطور ای است ،نمایش میدهد؛ اما کریمی سوژ را در فضای خانه ،که تداعیگر جایگا او در
جوامع سنتی است ،بازنمایی میکند .تابلوهای وکیلی مخاطب را فرامیخوانند تا به نقش عوامل بیرونی در شکل بخشیدن به
هویت و سرنو شت زنان توجه کند ،اما تابلوهای کریمی مخاطب را به همدلی و همذا پنداری با زنی که محور ا صلی زندگی
خانوادگی اسییت فرامیخوانند .سییوژۀ بازنمود در آثار هر دو نقاش در متن عناصییر نسییبتاً مقدم جوامع سیینتی (طبیعت و
خانواد ) بهنمایش درمیآید ،اما اولی ما را به تأمل انتقادی در آن وضعیت وادار میکند ،و دومی ناخواسته ما را در نوستالژی
آن وضعیت فرومیبرد.
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مقدمه
پژوهش حاضر درصدد تحلیل این مسئله است که زنانگی در نقاشیهای زنان کُرد چگونه بازنمایی شد
اسییت .زنان نقاش در جامعۀ کردسییتان ،امروز شییمار قابلتوج ی از کنشییگران میدان تولید هنری را
ت شکیل میدهند و آثار خود را به شیو های گوناگون به مخاطبان عر ضه میکنند« .برخالف گذ شته که
حوزۀ هنر بهطور عام و نقاشی بهطور خاص در سیطرۀ مردان بود و زنان اغلب از زاویۀ دید مردان معرفی،
تعریف و تحلیل میشییدند ،اکنون با آثار زیادی مواجه هسییتیم که زنان خالق آن ا هسییتند و زن بودن
خالق اثر نهفقط نوع نگا او بلکه شیوۀ بازنمایی او را نیز تا حدودی شکل میدهد» ( شریعتی و مدرم
صادقی1390 ،ز  .)36لذا با پذیرش این فرض که آثار نقاشی نقاشان زن هم میانجی بازنمایی هویت زنانه
و هم واسطۀ برساخت و بسط تجربه و حیا زنانه هستند ،تأمل روشمند در نقاشیهای زنان کُرد که از
زمینۀ فرهنگی /اجتماعی متفاوتی برخا ستهاند و بهتبع درد متفاوتی از زنانگی دارند ،اهمیت و ضرور
بسیییار دارد .بهمیانجی این تأمل در آفرید های هنری زنان ،میتوان به شییناخت سییویههایی از هسییتی
اجتماعی آن ا دسییت یافت که از دیگر طرق معموالً امکانپذیر نیسییت .اینجاسییت که این پرسییش م م
مطرح می شود که با تحلیل نقا شیهای زنان کُرد چه ابعادی از زنانگی و تجربۀ زی ستۀ زنانۀ آن ا ،که در
جامعه امکان بازنمایی ندارد ،را میتوان آشکار ساخت؟
مقولۀ زنانگی بعضاً برای نقد مردانگی حاکم بر آثار هنری استفاد شد است و ناخواسته در خدمت
تداوم بقای همان دوگرایی (مردانه /زنانه) بود ا ست که ا صلیترین عامل بهحا شیه راندن زنان ا ست .اما
در دهههای اخیر منتقدان فمینیست و هنرمندان زن کوشید اند بر این دوگرایی فائق آیند و با جنسیت
زدایی از آثار خود ،ظرفیتهای انسانی مصادر شد بهوسیلۀ مردان را از آن ا پس بگیرند و هنر و نوشتار
زنانه را غنا بخشییند (کُرممِیر .)1387 ،بهبیاندیگر آن ا کوشییید اند تمایز ج ان زنانه از ج ان مردانه را
خود معنا و ج ت ببخشییند و برجسییته سییازند .در اینجا «هنرمند زن دیگر نمود زن بودن نقاش را به
کلیشههای بصری زبان زنانه یا نوعی مقاومت مصنوعی دربرابر زبان مردانه تقلیل نمیدهد ،بلکه با تأکید
بر تجربۀ زیسییتۀ زنانه نوعی بازاندیشییی در زن بودن را در آثارش دنبا میکند» (علیمددی و مریدی،
1396ز  .)82درواقع این منتقدان /هنرمندان ضمن تأیید تفاو های درونی نقاشیهای زنانه و مردانه ،بر
بازاندی شی در مقولۀ زنانگی تأکید کرد اند و شاخص ا صلی این بازاندی شی را اجتناب از کارب ست کلی شه
های جنسیتی معرفی نمود اند .کلیشههای جنسیتی یعنی همان «تم یداتی که عمد ترین کارکرد آن ا
تیر کردن مرز میان جنس ،بهمثابه امری بیولوژیم ،و جنسیت ،بهمثابه برساختی اجتماعی بود است»
(وود1383 ،ز  .)222بدینترتیب پرسش اصلی این شد است که در کدامیم از نقاشیهای زنانه کلیشه
های جنسیتی همچنان تکرار می شوند و در کدامیم شکسته می شوند؟ در کدام نقاشیها ،بهطور مثا ،
اندام جن سی زن برج سته می شود و چ رۀ او با و ضوح و زیبایی ت صویر می شود و موهای بلند و ظرافت
بدنی و لبام زنانه او بهنمایش درمیآید (بازتولید کلیشییههای جنسیییتی) و در کدام آثار تصییویری نو از
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تجربۀ زنانه و ج ان زنانه آفرید می شود و دغدغۀ ارضای نگا خیرۀ مردانه بهحاشیه میرود (براندازی و
واسازی کلیشههای جنسیتی)؟
آثار نقاشی پیوندی ارگانیم با بسترهای تاریخی یییی فرهنگی تولیدشان دارند .سبب اصلی سیالیت
معنایی و کارکردی ن شانهها ،موتیفها و ایماژهایی که در این آثار ا ستفاد می شوند ،همین ا ست که در
متن وضییعیتهای اجتماعی متفاو تولید و تثبیت میشییوند .در هر وضییعیت اجتماعی معموالً گفتمان
های مختلفی با هم در حا رقابتاند تا معنای مدنظر خود را به نشیییانه ها قالب کنند؛ لذا برای درد
معنای نشانهها ناگزیر باید بسترهای فرهنگی ی اجتماعی تولید آن ا را ف مید .بهبیاندیگر نظامهای نشانه
ها را رمزگان فرهنگی و ایدئولوژیم تثبیت میکنند .بهتعبیر مایکل هالیدی «قواعد فرازبانی ،از جمله
ایدئولوژی ،نقشییی کلیدی در شییکلدهی به معنای نشییانهها در زبان دارند» (تقیپور و همکاران1398 ،ز
 .)68از این منظر «یم اثر نقاشییی ناگزیر الگوهایی از یم فرهنو و سییاختار گفتمانی مسییلط در آن را
بازتاب میدهد» (همانز  .)66لذا درد و تف سیر آنچه در یم اثر نقا شی زنانه بازنمود یافته ا ست ،بدون
درد نحوۀ مواج ۀ این اثر با ج ان اجتماعی غالب ًا مردانهای که در آن تولید شییید اسیییت امکانپذیر
نیسییت .لذا مسییئله را باید اینگونه صییور بندی کرد که زنان نقاش در ج انی مردانه چگونه به خلق و
کسب تجربههای هنری میپردازند؟ و آثار نقاشیای که خالق شان زن است واجد چه ویژگیهای زیبایی
شناختیاند و بر کدام تم یدا ب صری و روایتی مبتنیاند؟ آیا این نقا شیها صرفاً باز سازی و بازتولید
کلی شههای ب صری رایج در همان نقا شیهایی ه ستند که گفتمان مردانه از دیرباز و به شکلی تحقیرآمیز
آن ا را «نقاشیهای زنانه» نامید است؟ یا کوشید اند با تمسم به مقولۀ کلی و انتزاعی انسان و با توسل
به شگرد جن سیتزدایی ،از این دوگراییها و درواقع از بازنمایی زنانگی و تجربۀ زنانه فرار کنند .یا نه ،به
معنای دقیق و انتقادی کلمه زنانهاند و کوشییید اند به بازاندیشییی در هنر زنانه و هویت زن پرداخته و به
زبان ویژ ای از بیان هنری دست یابند؟

چارچوب نظری و پیشینۀ پژوهش
نظر به اینکه موضییوع محوری این پژوهش زنان و نقاشیییهای زنانه اسییت ،مقولههایی مثل جنسیییت،
زنانگی ،مردانگی ،مرد ساالری ،گفتمان مردانه ،منازعه بر سر معنا ،بازنمایی و مقاومت از م ضامین ا صلی
آن هستند و منظومۀ نظری و ساز های مف ومی آن را تشکیل میدهند .بهلحاظ تاریخی« ،افتراق میان
زنانگی و مردانگی که در تقابلهایی چون بدنی و ذهنی ،اح سا سی و عقالنی ،عینی و ش ودی تبلور می
یابد ،هموار متمایزکنندۀ هنر زنان و مردان بود اند .بهطور مثا نقاشییی با مضییامین عقالنی را مردانه و
نقا شی با م ضامین عاطفی را زنانه مینامند؛ نقا شی از ف ضاهای ش ری و رو ستایی و نماهای بیرونی را
مردانه و نقا شی از ف ضای خانه و ف ضاهای داخلی و ب سته را زنانه میدانند؛ نقا شی با رنوهای رو شن،
اصلی و تصویرهای شفاف و تزیین فراوان را زنانه و نقاشی با رنوهای تیر  ،ترکیبی و تصویرهای ما و
کمتزیین را مردا نه میدانند» (مریدی و تقیزادگان1388 ،ز  .)132برای تأمل در این دوگرایی ها و به
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منظور ف م انتقادی شیو های برساخت ،بازنمایی و بازتولید زنانگی و مردانگی در آثار هنری ،رویکردهای
نظری مختلفی صور بندی شد اند که از میان آن ا رویکرد تحلیل جن سیت 1شاید از همه راهگ شاتر
با شد .تمرکز این رویکرد بر شیو های مواج ۀ زنان با هنر در جامعۀ مرد ساالر ا ست .مطابق آن ،زنان در
جامعۀ مردسییاالر و فرهنو مردانه هنگامی که درصییدد انجام فعالیتهای هنری برمیآیند ،معموالً از دو
راهبرد مدد میجویندز جنسییییتزدایی و جنسییییتگرایی .در راهبرد او  ،زنان میکوشیییند بهمنظور
همسیییویی و همرنگی با جامعۀ مردسیییاالر ،زن بودن خود را پن ان و حتی انکار کنند ،لذا از آثار خود
جن سیتزدایی میکنند؛ یعنی سعی میکنند بی شتر خود را بهعنوان ان سان معرفی کنند تا بهعنوان زن.
لذا از کاربرد کلیشههای جنسیتی میپرهیزند و طوری وانمود میکنند که انگار دغدغههایی فراجنسیتی
دارند .اما در راهبرد دوم ،زنان عکس این عمل میکنند و تعمداً مقولۀ جنسییییتِ زنانه را محوریت می
بخشند .این جنسیتگرایی البته دو وجه داردز «منفعالنه» و «بازاندیشانه» (علیمددی و مریدی1396 ،ز
 84و  .)85در وجه منفعالنه ،نقاش زن ناخواسته همان «نگا خیرۀ» مردانه به زنان را بازتولید میکند و
هنر زنانه را در هژمونیمترین وجه آن ،یعنی در معنایی که مردان از زن بودن مراد دارند ،بازتولید می
کند .اما در وجه بازاندیشیییانه ،نقاش زن میکوشییید ذهن و هنر زنانه را از نو بیافریند ،لذا کلیشیییههای
جن سیتی را کنار میگذارد تا تجربۀ زی ستۀ زنانه را بازنمایی کند .او از سلطۀ ب صری و نگا خیرۀ مردانه
آگا ا ست و میکو شد آن را پس بزند (همانز  .)85مثالً از کارب ست ایماژهای زن جوان ،زن زیبا ،اندام
جنسیی جذاب ،لبام زنانه ،موهای بلند و وضیوح چ ر میپرهیزد و تعمداً از ایماژهای مقابل ،یعنی زن
پیر ،زن زشت ،موهای کوتا  ،لبامهای معمولی و چ رۀ ناواضح استفاد میکند (راودراد1389 ،ز .)131
ن قاشیییی های ز نان عالو بر ارت باطِ د یالکتیکی با ز نانگی ،پیو ندی ار گان یم با شیییرایط تاریخی و
ساختارهای اجتماعی تولیدشان دارند .در وج ی کلیتر ،اساساً «هنرمند شدن فرایندی اجتماعی است و
عواملی مثل ن ادها ،گرو ها ،زمینه های خانوادگی ،طبقا اجتماعی و رویه های آموزشیییی بر آن تأثیر
دارند» (همانز  .)139هاورد رایلی 2این ارتباط هنر با ساختار اجتماعی را به شکلی رو شمند تبیین می
کند .او ج ت تحلیل پیوند دیالکتیکی اَشیییکا هنر بصیییری و سیییاختارهای اجتماعی از نظریۀ رابر
ویتکین 3سود می جوید که مدعی ا ست سه گونه ساختار اجتماعی و ،متنا سب با آن ،سه گونه « شکل
هنری» وجود دارد .ساختار اجتماعی جوامع پیشامدرن که حامی هنر تقاضامحور بود؛ ساختار اجتماعی
جوامع مدرن که مولد هنر انگیز محور بود و ساختار اجتماعی جوامع پ سامدرن که زایندۀ هنر وا سازانه
ا ست .رایلی ق صد دارد با ب ر جویی از طبقهبندی ویتکین ،هنر رابطهای را تحلیل ن شانه شناختی کند و
کاوش او د ستآخر به تولید گزار ای نظری میانجامد که برای هدایت پژوهشهایی مثل پژوهش حا ضر
بسیار راهگشا هستندز «در نگا اولیه ،اثر هنری حاصل انتخاب و ترکیب برخی مواد و مصالح و فرایندها
1. gender analysis
2. Howard Riley
3. Robert Witkin
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و زمینهها ازسییوی هنرمند اسییت ،اما اگر از منظر نشییانهشییناسییی اجتماعی بنگریم ،درمییابیم که هم
خالقان و هم مخاطبان آثار هنری دارای مواضع ،نقشها و نقطهنظرهایی هستند که از منزلت و موقعیت
آن ا در جامعه و نیز از روابط و مناسبا اجتماعی آن ا تأثیر میپذیرد .بهبیاندیگر این موقعیتمندی هم
شیوۀ بهکارگیری نشانهها و هم نحوۀ شکلگیری قریحۀ هنری را تعیین میکند؛ چراکه هر دو این ا فقط
در متن روابط اجتماعی برسیییاخت میشیییوند» (رایلی2013 ،ز  .)212بنابراین میتوان گفت آثار هنری
«حتی آثاری مثل عکسهای مف ومی در حکم نشییانههایی شییمایلی هسییتند که ضییمن داشییتن ارتباط
ارگانیم با بسترهای اجتماعی یییی تاریخی تولیدشان ،نقشی کلیدی در برساخت و انتقا معانی جمعی
دارند» (دیانت1396 ،ز .)71
1
مطالعۀ حیا اجتماعی نشیییانهها بهمیانجی هنرهای بصیییری را همچنین دژنو فنو و کای .ا  .اُ.
هالوران 2پی گرفتهاند .آن ا از متد گرامر ب صری 3کرم و لیون ،که روش موردا ستفاد در پژوهش حا ضر
اسییت ،برای مطالعه شیییو های بازتاب اسییتعار ها در سییاختارهای معنایی بازنمودی ،تعاملی و ترکیبی
اسیییتفاد کرد اند .میدان مطالعۀ آن ا اسیییتعار های اسیییتفاد شییید در تبلی ا تجاری از منظر اثرا
اغواکنندۀ آن ا ا ست .ای شان دریافتند زاویۀ دید دوربین و شیوۀ ترکیب عنا صر ب صری در متن تبلی ا ِ
تجاری ،نق شی کلیدی در بر ساخت و القای معانی دارد (فنو و هالوران2013 ،ز  .)320همین مو ضوع را
جَون کاولفیلد 4م شخ صاً در حوزۀ جامعه شنا سی نقا شی پی گرفته ا ست .او در چارچوبی برای جامعه
شناسی ایماژهای بصری 5با اتکا بر نظریۀ گفتوگوی میخاییل باختین مدلی برای تحلیل جامعهشناختی
آثار نقاشییی ارائه میدهد که در آن بر ج رافیای اجتماعی 6آفرینندۀ تصییویر ،موضییوع تصییویر و مخاطب
تصویر متمرکز می شود .در این پژوهش ،برای اثبا کارایی این مد  ،سه تمنگاری در حوزۀ تاریخ هنر،
که هر یم نمونۀ بارز تحلیل اجتماعی نقاشییی هسییتند ،بررسییی میشییود .هدف اصییلی کاولفیلد تحلیل
شیییو های بازنمایی مکان شی ری ،چشییمانداز شی ری و زندگی اجتماعی شی ری در نقاشیییهای جیمز
کاکبرن ،7جیمز دانکن8و جوزف لگر  9اسییت و مدعی اسییت که در مطالعۀ تطبیقی این سییه اثر به این
نتیجۀ اصلی رسید است که «یم رویکرد جامعه شناختی در زمینۀ تحلیل آثار نقاشی برای آنکه بتواند
1. Dezheng Feng
2. Kay L. O’Halloran
3. visual grammar
4. Jon Caulfield
5. A framework for a sociology of visual images
6. social geography
7. James Cockburn
8. James Duncan
9. Joseph Legare
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کارامد با شد باید حتماً هنگام تحلیل این آثار ،سه پر سش را مطرح کندز چه ک سی اثر را خلق کرد و
تاریخچۀ زندگی او چه بود ا ست؟ م ضمون محوری اثر چی ست و خالق اثر چه رابطهای با این م ضمون
دارد؟ و اینکه اثر برای چه مخاطبانی خلق شیید اسییت و این مخاطبان چه رابطهای با خالق اثر دارند و
این مخاطبان از نگا خالق اثر چه ارتباطی با م ضمون محوری اثر دارند؟» (کاولفیلد1992 ،ز  .)66بهنظر
کاولفیلد این مد را نهفقط برای تحلیل نقاشیها بلکه برای تحلیل هر آفریدۀ بصری دیگری مثل عکس
ها ،بیلبوردها ،فیلمها ،آگ یهای تلویزیونی و کلیپها میتوان استفاد کرد.
در حوزۀ جامعه شناسی نقاشی در ایران پژوهشهای زیادی انجام ن شد است .بهرغم قدمت این ژانر
هنری در تاریخ ایران ،هنوز جامعه شنا سان ،جز در یم دو دهۀ اخیر ،تالش چندانی برای تحلیل جامعه
و فرهنو و تاریخ ایران از منظر آثار نقاشییی بهعمل نیاورد اند .بااینحا  ،در چند کاری که انجام شیید
اسییت توجه به زن ،جنسیییت و زنانگی بسیییار برجسییته بود اسییت .بهطور مثا مریدی ،راودراد و تقی
زادگان ( )1389در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشیییی معاصیییر ایران» به مطالعۀ
بازنمایی تصییویر زن در نقاشیییهای زنان و مردان معاصییر پرداختهاند .آن ا این بررسییی مقایسییهای را با
استفاد از الگوهای جانشینی در تحلیل نشانهشناسی و با استفاد از پرسشنامۀ تقابل معنایی در نقاشی
ها انجام داد اند .نتایج ن شان میدهد ت صویر زن در نقا شیهای مردان از کلی شۀ زن آرمانی و ا سطور ای
تبعیت میکند و بیشتر بر زیبایی و لطافت زن متمرکز است ،اما تصویر زن در نقاشیهای زنان تصویری
غیرکلی شهای و ناظر به شرایط واقعی زنان و تجربههای زی ستۀ آن ا ا ست .در پژوهش دیگری با عنوان
«مطالعۀ صیییور بندی مولفه های آثار نقاشیییی زنان در ایران در دهه های  1370و  »1380اردکانی و
ادراکی ( )1395به بررسییی این مسییئله پرداختهاند که نقاشیییهای زنان در این دو دهه واجد چه مؤلفه
هایی اسییت و چه روابطی میان این مؤلفهها دید میشییود؟ آن ا از نظریۀ سییاختارگرایی زبانی و بهطور
م شخص از نظریۀ جیمز پل جی1در زمینۀ تحلیل متن ا ستفاد کرد اند تا هم اجزا و مؤلفههای ت شکیل
دهندۀ متن را مطالعه کنند و هم کنش های درونی این مؤلفه ها را ،و هم درعین حا وجو پن ان ماندۀ
متن را اف شا کنند .طبق نتایج این پژوهش ،ا صلیترین مؤلفههای بر سازندۀ نقا شیهای زنان عبارتند ازز
توجه به فضای جامعه ،توجه به پوشش و اسالمگرایی در نظام اجتماعی ،بیتوج ی به هویت زن و تسلط
دنیای مردانه بر زنانه ،پیوند میان زن با خانه و همسر و فرزند ،و گسست در نظام خانواد و روابط انسانی
(ارد کانی و ادراکی1395 ،ز  .)26و بهعنوان نمو نهای دیگر ،محبوب ( )1396در رسیییا لهاش با عنوان
«برر سی گرایشهای فمین ستی در آثار نقا شان ماهر ایران برا سام دیدگا لیندا ناکلین» به کاوش در
آثار نقاشان معاصر ایران پرداخته و نقش جنسیت در تکنیم ،محتوا ،فرم و موضوع را بررسی کرد است.
او از داد های گردآوری شد در نمای شگا های دو دهۀ اخیر و نیز از برر سی آثار ،کاتالوگها و م صاحبهها
و نقدهای مربوط برای تحلیل اسییتفاد میکند و به این نتیجه میرسیید که نظریۀ لیندا ناکلین مبنی بر
اینکه زنان در نقا شیهای شان ناگزیر جوانب زنانه را انتخاب و بازنمایی میکنند لزوماً صادق نی ست ،بلکه
1. James Paul Gee

کویستان شهابي و جمال محمدی  /بازنمایي زنانگي در نقاشيهای زنان کُرد267 ...

این انتخاب هموار متأثر از عوامل اجتماعی ،ن ادی و آموزشییی اسییت که زنان در آن قرار دارند و وجه
ذاتی ندارد.

روش تحقیق
پژوهش حا ضر در چارچوب مد ن شانه شنا سی اجتماعی کرم و لیون انجام می شود که طبق آن هر
نشانه واجد سه سطح معنایی استز
1یییی معنای بازنمودیز به اجزای سازندۀ تصویر مثل مکانها ،اشخاص و اشیا اشار دارد و معموالً در
قالب دو الگو بیان میشودز
الگوی روایتیز در این الگو ،آنچه اجزای سیییازندۀ تصیییویر را به هم مرتبط میکند ،وقوع
رخدادها و ت ییرا ا ست .در اینجا اجزای مختلف ت صویر با ا ستفاد از یم بردار به هم مت صل
می شوند .این بردار هم پویایی و حرکت اجزای ت صویر را مینمایاند و هم سیر وقوع رویدادهای
مرتبط با این اجزا را نمایش میدهد.
الگوی مف ومیز در این الگو ،اجزای سازندۀ تصویر براسام خصایل عام و ذاتی شان بازنمود
می شوند .م م این نیست که این اجزا در حا انجام چه کاری هستند ،م م این است که نشان
داد شود چه چیزی هستند و چه معنایی دارند .بازنمایی خصایل ثابت افراد ،مکانها و اشیا در
درجۀ او اهمیت است (تقیپور و همکاران1398 ،ز .)69
 2ی معنای تعاملیز یعنی پیامی که تصویر بهمیانجی نحوۀ قرار گرفتن افراد و اشیا درون تصویر و نیز
بهواسییطۀ زاویۀ دید آن ا به مخاطبان منتقل میکند .در اینجا درد مخاطبان از آنچه در تصییویر بازنمود
یافته است از سه عامل تأثیر میپذیردز
تمامز بدین معنا که افراد درون تصیییویر چگونه به مخاطبان نگا میکنند .اگر این نگا
مستقیم باشد ،یعنی اینکه تصویر میکوشد مستقیماً بر مخاطبان تأثیر بگذارد .اما اگر مستقیم
نبا شد ،ت صویر صرفاً نمایانگر ا ست و افراد درون ت صویر از مخاطبان فا صله دارند (کرم و لیون،
2020ز .)8
زاویۀ دیدز یعنی اینکه مخاطب از چه زاویهای تصویر را مینگرد و چه برداشتی از افراد درون
تصویر دارد .معموالً سه نوع زاویۀ دید قابلتصور استز روبهرو ،مورب و عمودی .اولی مخاطب را
فرامیخواند که در ت صویر م شارکت و با آن تعامل کند .در دومی ،ازآنجاکه افراد درون ت صویر به
صور نیمرخ بازنمایی شد اند ،مخاطب با تمامیت ج ان او تعامل ندارد و از او احسام فاصله و
جدایی میکند .و سومی داللت بر نابرابری قدر بین مخاطب و افراد درون تصویر دارد (تقیپور
و همکاران1398 ،ز  .)70فاصییلهز اشییار دارد به روابط میان کنشییگران بازنمود در تصییویر و
بینندگان .میزان فا صله میتواند بین آن ا صمیمیت یا جدایی ایجاد کند .نمایش افراد در نمایی
بسیته باع میشیود مخاطبان از نزدیم با چ رۀ آن ا ارتباط برقرار کرد و احسیام صیمیمیت
کنند؛ اما در نمای باز احسام دوری و جدایی حاصل میشود (جویت و اویاما2001 ،ز .)146
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3ییی ی معنای ترکیبیز به تلفیق دو معنای بازنمودی و تعاملی و ت شکیل یم کل معنادار ا شار دارد
(کرم و لیون2020 ،ز  .)181این نوع معنا بر سه پایه استوار استز
ارزش اطالعا ز ارزش اطالعا یم تصییویر را محل قرار گرفتن عناصییر (باال /پایین ،چپ /راسییت،
مرکز /حاشیییه) تعیین میکند .عناصییری که ظرفیت معناییشییان برای بینند معقو و آشیینا مینماید،
عناصر معلوم نامید میشوند و عناصری که ظرفیت معناییشان ناآشنا و مناقشهانگیز است ،عناصر بدیع
نامید میشوند.
قاببندیز یعنی مرزهایی که بین عناصر درون چیدمان یم تصویر کشید می شوند .اگر این عناصر
مرزهای قوی دا شته با شند ،پیو ستگی بین آن ا شدید و اگر این مرزها ضعیف با شند ،بین شان نوعی
ناپیوستگی وجود دارد.
برج ستگیز یعنی چیدمان برخی عنا صر بهگونهای ا ست که برج سته مینمایند (تقیپور و همکاران،
1398ز .)72

میدان مطالعه و انتخاب نمونهها
پژوهش حاضر مطالعۀ آثار نقاشی نقاشان زنان کُرد در ش ر سنند در دو دهۀ اخیر است .برای انتخاب
نمونهها از شیوۀ نمونهگیری هدفمند استفاد شد است؛ بدین معنا که آثاری برای تحلیل انتخاب شد
اند که در آن ا میتوان داللتها و ن شانههایی درخ صوص زنانگی زنان کُرد پیدا کرد .از تعداد  44هنرمند
عضییو انجمن هنرمندان سیینند در سییا  21 ،1400نفر مرد و  23نفر زن هسییتند که در رشییتههای
گوناگون فعالیت میکنند 14 .نفر از زنان مشییخص یاً در حوزۀ نقاشییی فعالیت میکنند و زنانگی از جمله
موضوعا اصلی بازنمایی شد در آثار آنان است .بر این اسام ،آثار نقاشی دو نفر از آن ا (از هر کدام دو
تابلو) که دارای بیشترین سابقه در زمینۀ پرداخت به مضمون زنانگی بودند انتخاب و تحلیل شد است.
این دو نقاش از مشی ورترین زنان نقاش سیینند هسییتند که در سییا های گذشییته بارها آثار خود را به
مناسبتهای مختلف بهنمایش گذاشتهاند.
ردیف
1

نام و نام
خانوادگي
نگین وکیلی

تاریخ
تولد
1362

جدول  :1بیوگرافي زنان نقاش
رشتۀ
تحصیالت
تحصیلي
کارشناسی ارشد گرافیم

فعالیت هنری و نمایش آثار
 شییرکت در نمایشییگا های گروهیت ران ،تبریز ،سیییننیید  ،سیییقز،
سلیمانیه.
 شرکت در دو ساالنۀ نقا شی موزۀهنرهای معاصر.
 مدرم و م سئو آموز شگا هنریرؤیای رنگی.
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2

اکرم کریمی

1343

کارشناسی

نقاشی

 برگزاری د ن مایشییی گا ن قاشییییکودد.
 شرکت در  15نمایشگا گروهی درت ران ،سنند  ،اربیل ،سلیمانیه.
 فروش اثر به موزۀ امام علی و موزۀاربیل.
 مدرم نقاشییی در دانشییکدۀ فنیحرفهای.

یافتههای تحقیق :تحلیل نشانهشناختی نقاشیها
نگین وکیلی و جنسیتگرایی بازاندیشانه
تابلو 1

تابلو 2

آنچه در تابلو  ،1معنای بازنمودی تصویر را برمیسازد ،زن ،درخت ،سبز  ،دشت و آسمان نیمهابری
ا ست .زنی با لبام کردی ،در حالت ن ش سته ،اناری در د ست را ستش گرفته و د ست چپش را لنگرگا
خود قرار داد است .پشت سر او تصویر درخت ،سبز  ،دشت و آسمان نیمهابری الجوردی است .ابرها به
او نزدیم شد و روی چ شمانش افتاد اند ،طوریکه مخاطب چ شمان زن را نمیبیند .ت صویر او در ست
وسط پسزمینه است و نگاهی مستقیم ،البته با چشمانی پوشید  ،به مخاطب دارد .اجزای سازندۀ تصویر
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برا سام الگوی روایتی پیوند خورد اند و وقوع رخدادی ا سا سی (حرکت ابرها بهطرف زن ،احاطه نمودن
او و تیر کردن افق دید او) همهچیز را به هم پیوند زد است .تصویر زن در پسزمینه ،که طبیعت را در
دو رنو سبز و زرد ن شان میدهد ،محو ا ست .ا صلیترین عن صر سازندۀ ت صویر ،که پویایی مابقی اجزا و
وقوع دیگر رویدادها مرهون کارکرد آن اسییت ،دگرگشییتِ طبعیت اسییت که حرکت ابرها نمودی از آن
است .در واقع دگردیسی احوا زن از «دوختن نگا به افقهای دوردست» به «تیر شدن افق دید» ناشی
از تحرد ابرهایی اسیییت که از دور بهسیییوی او میآیند و او را احاطه کرد اند .در اینجا پویایی و حرکت
اجزای ت صویر و سیر وقوع رویدادهای مرتبط با این اجزا ا ست که معنا را برمی سازد .زن ،درخت ،ابر و
دیگر اجزای تصیییویر جملگی در حا ت ییرند ،ت ییر حالت از ب ار به پاییز ،از روشییینایی به تاریکی و از
سرزندگی به ک ولت.
بدینترتیب عمد ترین پیامی که این تابلو بهمیانجی نحوۀ قرار گرفتن اجزای درون تصیییویر و نیز به
واسطۀ زاویۀ دید سوژ به مخاطب منتقل میکند (معنای تعاملی) عبار از این است که «ابرهایی که از
دوردست میآیند و وجود زن را دربرگرفته و چشمانش را میپوشانند بهتدریج ب ار زندگی او را به خزان
تبدیل میکنند» .زن تصیییویر ،عاری از هرگونه آرایش غلیظ و پوشیییش مجلل و برجسیییتگی اندامهای
جنسی ،عمالً مصداق دوشیزۀ رؤیاپرداز و رومانتیستی است که به افقهای روشن و پرامید چشم دوخته
ا ست؛ اما آنچه او بدان تکیه داد دائماً در حا ت ییر ا ست و ه ستیاش را در هالهای از اب ام (چ شمان
ب سته) فرومیبرد .این معنای تعاملی در سه سطح قابلدرد ا ستز در سطح تماسز زن م ستقیماً به
مخاطبان نگا میکند ،اما مشکلش این است که ابرها چشمان او را پوشاند اند .لذا عامل فاصلهگیری او
از مخاطب نه میل درونی که مانعی بیرونی است .در سطح زاویۀ دیدِ مخاطبانز با توجه به قرار گرفتن
زن در و سط ت صویر ،مخاطبان میتوانند از روبهرو به او بنگرند و با کلیت ج ان او رابطه برقرار کنند .اما
مشکل اینجاست که آن ا با سوژ ای طرف هستند که نگا ندارد و مخاطبان نه میتوانند نگا او به ج ان
بیرون را دریابند و نه میتوانند خود را در آینۀ نگا او نظار کنند .آن ا الجرم او را به شیییء بد کرد و
زیر سلطۀ خود میگیرند .در سطح فا صله یعنی در سطح روابط میان زن بازنمود و مخاطبانز زن در
نمایی بسییته و در پیشزمینۀ تصییویر بازنمایی شیید و مخاطب میتواند به او احسییام نزدیکی کند ،با
چ رۀ او ارتباط برقرار کرد و احوا او را دریابد.
میتوان دو معنای پیشگفته را با هم تلفیق کرد و تابلو را بهمثابه کلیتی معنادار (معنای ترکیبی)
قرائت نمود .در این سیییطح معنایی ،نخسیییت باید به مؤلفۀ ارزش اطالعات توجه کرد .در اینجا زن در
مرکز تصییویر ،طبیعتِ ب اری نزدیم به او ،و طبیعت خزانزد دورتر از او قرار دارد .ابرها بهسییوی او در
حرکتاند و دور سر و چ شمان او را پو شاند اند .ت صویر ،مخاطب را به دریافت اطالعاتی دربارۀ پو شش،
حاال و نحوۀ ن ش ستن زن رهنمون میکند اما هیچ اطالعاتی دربارۀ نقطهنظر ،ذهنیت و خوا ست زن به
مخاطب نمیدهد .بهلحاظ قاببندی ،عناصییر مرزهای چندان روشیین و قویای با هم ندارند؛ زن در د
طبیعت محو شیید و ابرها نیز وجود او را فراگرفتهاند؛ سییرسییبزی و خزان درهمفرورفته و چسییبید به
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آ سمان در حا دگرگ شتی طبیعیاند .سومین مؤلفه برجستگي ا ست ،یعنی عنا صری که بیش از بقیه
برجسته شد اند که در این تابلو عبارتند از لبام کردی ،انار و ابر.
در تحلیل نشانهشناختی تابلو میتوان گفت فصل سبز زندگی رومانتیمِ زن با آمدن ابرها دارد خزان
می شود و تمام سوداها و رؤیاهایی که او در سر پروراند و بدانها تکیه کرد ا ست دارد زوا مییابد.
زوا ب ار زندگی در واقع همان ویرانی ج ان رومانتیمِ زن اثیری تصویر است .زن نه در فضای خصوصی
خانه ،که در ف ضایی عمومی ت صویر شد ا ست ،اما این ف ضای عمومی از نوع طبیعی /سنتی ا ست نه از
نوع فرهنگی /ش ری .پو شش زن نیز سنتی و غیرر سمی ا ست .بهعالو  ،ت صویر زن حالت نمای شی دارد،
اما این نمایشی بودن در قالب نوعی رومانتیسم طبیعتگرایانه پرداخت شد است ،یعنی هیچ تأکیدی بر
عناصییری مثل قامت زنانه ،لبهای برآمد  ،طنازی ،آرایش غلیظ ،پوشییش مجلل و برجسییتگی اندامهای
جنسییی ندارد .زن فاقد نگاهی ج تدار ،متمرکز و بیانگر اسییت و در هدایت نگا مخاطب نیز نقشییی
ندارد .مخاطب نمیتواند مستقیماً در چشمان او خیر شود و زن برای او ناآشناست .زن در لبام کردی
و روزمر ت صویر شد  ،اما چون در مجاور با عنا صر طبیعی ا ست ،مخاطب سرنخی برای را بردن به
درون زندگی روزمر و تجربۀ زیسیییتۀ زنانه او پیدا نمیکند .درواقع هیچ نشیییانهای دا بر ارتباط زن با
عناصر فرهنگی (کافه ،خیابان ،کتاب ،میز ،صندلی ،سیگار و غیر ) دید نمی شود ،بلکه او کامالً در دامن
طبیعت و در همنشینی با عناصری مثل درخت ،دشت و ابر بهنمایش درآمد است .او زنی است سنتی با
احساسا و رؤیاهایی معصومانه ،اما با چشمانی بسته با ج ان رودررو می شود؛ سوژ ای منفعل و ساد
د اما گیرافتاد در چنبرۀ عرفها و قواعدی که سییرنوشییتی جز زوا برای او رقم نمیزنند .پیچیدگی
نقوش و خطوط و تنوع رنوها در خدمت ارائۀ تصییویری تمثیلی و اثیری از این زن سیینتی هسییتند و
وجودی اسطور ای و سمبولیم به او بخشید اند ،لذا این زن جنسیتزدود نیست و تمام عالئم زنانگی
سنتی را در خود دارد .بااینکه ت صویر ن شان میدهد عواملی طبیعی دارند ب ار زندگی او را به خزان بد
میکنند و از او موجودی چشییمبسییته و منفعل میسییازند ،همین تصییویر مخاطب را به بازاندیشییی در
وضییعیت زن فرامیخواند .گویی این پیام به مخاطب داد میشییود که رومانتیسییم چشییمبسییتۀ زنانه در
جوامع سیینتی تکیه بر باد داردز درسییت همان عوامل و بسییترهایی که زن برای تحقق آرزوهای خویش
بدانها اتکا کرد اسیت ،دسیتاندرکار تخریب ج ان زنانۀ او و منفعلسیاختن او هسیتند .زن معصیوم و
ساد با چشمان بسته ،خود را به درون ج ان مردانه پرتاب کرد است.
در تابلو  ،2معنای بازنمود را عناصر زن ،درخت و آتش برمی سازند .زنی با پوشش قرمز ،نشسته بر
زمین ،در میان شعلههای آتش ،تا نیمتنه قابل رؤیت است .بر دست راستش تکیه زد و دست چپش را
روی سینه انداخته است .هارمونی کامل رنو لبام و آتش باع شد رنو سفید دست چپ و چ رۀ او
به سان نقطهای سفید بر زمینۀ سرخگون بوم برج سته شود .لبام او یمتکه قرمز ،عاری از زرقوبرق و
فاقد وصیییلههای جانبی اسیییت .در پسزمینۀ تصیییویر او ،که عمدتاً نیمۀ فوقانی کل تصیییویر را به خود
اختصاص داد است ،دو درخت سرسبز و پرشاخوبرگ ،که سر زن را در خود فروبرد و حتی گیسوان او
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را را به رنو سبز درآورد اند ،دید می شود .درواقع تصویر به دو نیمه تقسیم شد استز قسمت فوقانی،
سییبز و باطراوا  ،و قسییمت تحتانی ،قرمز و آتشییین .شییعلههای آتش که بدن زن را تا گردن در خود
فروبرد اند چنان زبانه میک شند که گویی قرار ا ست سر او و نیز درختان سبز باالی سر او را ب سوزانند.
زبانه کشیدن شعلههای آتش همان رخدادی است که در قالب الگویی روایتی عناصر تصویر را پیوند زد
است .زن در میان آتش نشسته و بخش اعظم تن زنانۀ او در حا سوختن است ،اما سرشس را البهالی
شاخ و برگ سبز درختان فروبرد ا ست .بااینحا این حس به مخاطب القا می شود که شعلههای آتش
باألخر سر او و درختان را نیز خواهند سوزاند .چشمان زن بسته است و سرش را پایین انداخته است .او
توان نگا کردن به شیییعلههای آتش را ندارد .در اینجا عامل ج تدهند و معنابخش به مابقی عناصیییر،
آتش سییوزانند ای اسییت که با رنو قرمز لبامهای زن هارمونی دارد .گویی رنو قرمز ،که در عرف عام
واجد نوعی اینهمانی با زنانگی ا ست ،همان آت شی ا ست که به جان زن میافتد و او را می سوزاند .رنو
قرمز در عرف عام ا صلیترین ابژۀ نگا خیرۀ مردانه و تداعیگر جذابیت جن سی بدن زنانه ا ست .معنای
بازنمودی تصویر حکایت از آن دارد که زن هر انداز هم رؤیاهای سبز در سر داشته باشد (رنو سبز سر
و درختان) ،بدن او آنگا که به طعمهای جنسییی (رنو قرمز لبام و آتش) بد میگردد ،مانند شییعله
های آتش به جان او میافتد و تمامیت وجود او را نابود خواهد کرد .ازآنجاکه جسم زنانه و بد شدن آن
به ابژۀ جن سی بر ساختی اجتماعی ا ست ،آت شی که زن را می سوزاند از ه ستی اجتماعی او برمیخیزد.
سوختن زن در متن اجتماع همان رخدادی است که در مقام معنای بازنمودی پرداخت شد است.
بدینترتیب معنایی که به مخاطب ،بهواسییطۀ نحوۀ قرار گرفتن اجزای تصییویر و زاویۀ دید سییوژ ،
منتقل میشود (معنای تعاملی) ،عبار از این است که «آتشی که زن را میسوزاند به رنو لبام اوست
و زن بهرغم آنکه سر یا اندیشۀ سبز دارد ،لحظهبهلحظه بیشتر در این آتش فرومیرود» .لبام قرمزرنوِ
زن برای مخاطب چیزی جز جذابیتهای جن سی تن زنانۀ او تداعی نمیکند ،بر این ا سام زن از لحظه
ای رو به نابودی میرود که ج سم او صرفاً کارکرد ابژۀ جن سی نگا خیرۀ دیگری را ایفا میکند .این زن
معلق در میان سبزی طبیعت و شعلههای آتش ،با چ ر ای آرام و دستی ن اد بر سینه ،بی هیچ آرایش،
پوشش مجلل و برجستگی اندامهای جنسی ،تداعیگر زن معصومی است که خیا ها و رؤیاهای سبز در
سر دارد اما تن او عمالً در آتش می سوزد .او توان نگا کردن ندارد و میلی به مقاومت دربرابر این ویرانی
در او دید نمیشییود .گویی در او تن ایی و بیپناهی در انتظار مرگ اسییت .این معنای تعاملی در س یه
بُعد خود را جلو گر می سازدز نخست در سطح تماس :زن چشمانش بسته است و سرش رو به پایین .او
بهسان شیئی بیجان و در انفعا محض صرفاً ابژۀ نگا یم سویۀ مخاطب است و هیچ پیوندی ،دستکم
بهمیانجی نگا  ،بین او و دیگری برقرار نمی شود .دوم در سطح زاویۀ دیدِ مخاطبانز زن در مرکز تصویر
اسیییت و این امکان برای مخاطب وجود دارد که از زاویۀ رودررو به او نگا کند .اما چون زن نگا ندارد و
واکنش تعاملی ن شان نمیدهد ،بالفا صله مخاطب بر او م سلط می شود و به صور یم سویه او را قرائت
میکند .ما در مقام مخاطب نمیتوانیم بدانیم نگا این زن به ج ان و زندگی چگونه اسیییت و نمیتوانیم
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تصویری از خود در آینۀ وجود او ببینیم .خود را محق میبینیم که در او خیر شویم و هر طور خواستیم
او را خوانش ،برسییاخت و ازآن خود کنیم .بههمیندلیل اگرچه در بُعد سییوم ،یعنی فا صلۀ مخاطب از
سوژ  ،رابطهای نزدیم و صمیمانه میان این دو برقرار می شود ،این رابطه به تقویت سلطۀ مخاطب بر
سوژ کمم میکند.
در سطح معنای ترکیبي ،که ناظر به درد اثر در مقام کلیتی معنادار است ،این اثر از برخی ج ا
واجد ارزش اطالعاتي و از برخی ج ا دیگر ت ی ا ست .عنا صری مثل سبزی درختان ،قرمزی لبام
زنانه ،و نگا ب سته و حزنآلودِ زن برای مخاطبان آ شنا و مأنوماند ،اما اینهمانی آتش و لبام ،تن زنانه
و ویرانی ،و ذهنیت زنانه و سبزی طبیعت عنا صری بدیع ه ستند .آنچه م سکو میماند ج ان زندگی و
احوا روحی /روانی زن از نقطهنظر خود او ست که ما در مقام مخاطب هیچ راهی برای درد آن نداریم.
از همین رو در قاببندی نیز مرزهای میان عناصییر تصییویر در جاهایی ناروشیین و کدر و در جاهایی
بسیار روشن استز آنجا که شعلههای آتش در جسم زن فرورفتهاند یا گیسوان زن و شاخوبرگ درختان
در هم اختالط یافتهاند ،مرز روشیینی بین عناصییر وجود ندارد ،اما آنجا که اثر کالً به دو نیمۀ قرمزرنو و
سبزرنو تق سیم شد ا ست مرزی رو شن وجود دارد ،با این تفاو که حرکت و ر شد شعلههای آتش
داللت دارد بر اینکه نیمۀ قرمزرنو بهزودی نیمۀ دیگر را در خود فروخواهد بلعید و ج ان زندگی زن
یکدسییت نابود خواهد شیید .بههمیندلیل آنچه بیش از هر چیز در این اثر برج ستگي دارد ،سییوختن
کلیت هستی زن در آتش است.
تحلیل ن شانه شناختی این اثر گویای آن ا ست که آت شی که ه ستی زن را خواهد سوزاند ،پیوندی
الینفم با جسییم او دارد .زن هر انداز هم رؤیاهای سییبز در سییر بپروراند ،درمقابل الزامهای اجتماعی
مرتبط با جسم خود ناگزیر تسلیم خواهد شد .نگا بسته و اندوهناد او به پایین ،که تداعیگر سربهزیر
بودن و فرود ستی او در اجتماع ا ست ،از ت سلیم شدن او دربرابر سرنو شت سوزناد خود خبر میدهد.
آرزوهای ذهنی او به سبب سرنوشتی که برای جسمش رقم خورد است مثل برگ درختان در آتش می
سوزد .ت صویر او در ف ضایی باز و طبیعی نمایش یافته و پو شش او ساد و یکد ست قرمز ا ست .بدی ی
اسییت در این شییمایل بدوی نشییانی از برجسییتگی جذابیتهای جنسییی (لبهای برآمد  ،آرایش غلیظ،
باریکی کمر و غیر ) وجود نداشییته باشیید .همچنین چ رۀ خاموش و ناآشیینای زن نمیتواند نقشییی در
ج تدهی به قرائت مخاطب داشته باشد و چشمان بستۀ او هرگز آن آینهای نیست که مخاطب تصویر
خود را در آن بازیابد .ناآ شنایی و رازآلود بودن او بدین معنا ا ست که او خود میل و توانی برای بازگویی
روایت زندگی و تجارب زی ستهاش ندارد .مخاطبی که بخواهد زن را از زبان خود او ب شنا سد ،راهی پیدا
نخواهد کرد .زن آن موجود ساکت و سربهزیری است که جامعۀ مردساالر حق خوانش و کنتر او را در
انح صار خود میگیرد .ه ستی ج سمانی او سرنو شتی جز زوا برایش رقم نزد ا ست .او هموار جزئی
الینفم از طبیعتی (درخت و آتش) تلقی شد که اینم قربانی بخ شی از آن شد ا ست .اثر ،مخاطب را
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بهطرزی ظریف به بازاندیشییی در وضییعیت زن فرامیخواندز تمام چیزهایی که زن با آن ا اینهمان شیید
(طبیعت ،سبزی ،قرمزی ،جنسیت) ،درواقع همان عوامل نابودی او هستند.

اکرم کریمی و جنسیتگرایی منفعالنه
تابلو 1

تابلو 2

در تابلو  ،1عناصییر تشییکیلدهندۀ معنای بازنمودی عبارتند از زن ،صییندلی ،و فضییای خانه .زنی با
پوشش سنتی کردی ،در فضای اندرونی خانه ،بر صندلی نشسته و دست راستش را بر صندلی ب لی ،که
خالی ا ست ،گذا شته ا ست .زن با چ شمانی باز و خیر م ستقیماً به روبهرو نگا میکند؛ پاهایش را روی
هم انداخته و با حالتی من ضبط و ن سبتاً آرام به صندلی تکیه داد ا ست .ت صویر تمامقد در پیشزمینه و
پوشش یکدست سفید او باع شد مابقی اجزای تصویر صرفاً حکم پسزمینهای محو را داشته باشند.
سییمت راسییت زن صییندلیای خالی اسییت که او با دسییت راسییت به آن تکیه داد اسییت و این حس به
مخاطب القا می شود که این جای خالی را ک سی میبای ست پر میکرد .سمت چپ او ت صویر دربی ا ست
که به حیاط سیییبز و پر از درخت خانه باز میشیییود .اما همانطورکه گفته شییید غیر از خود زن ،مابقی
عناصییر محو و در پسزمینهاند .یعنی پسزمینه محو و پیشزمینه ،که همان تصییویر زن باشیید ،بسیییار
برج سته ا ست؛ بهطوریکه اجزای صور زن در او و ضوح بازنمایی شد اند .موهای او از زیر سرپوش
بیرون زد و بهطرف پایین آویزان شد است؛ لباسش جلو سینه چند گر خورد و نمای جذابی به ظاهر
او بخشییید اسییت .خبری از زیورآال و جواهرا نیسییت .تمام جذابیتهای زنانۀ او طبیعی و نمایاناند.
گردن برافرا شته ،لبان حجیم ،موهای م شکی و بلند و شانههای خوشفرم ،جملگی به برج ستگی وجه
زنانگی او کمم کرد اند .تمام این عنا صر در قالب الگویي مفهومي پیوند خورد اند ،بدینمعنا که انگار
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همه چیز جایگا و خصلتی ذاتی دارد و حالتی از سکون و ثبا طبیعی بر آن ا حاکم است .تمام عنا صر
برا سام خ صایل عام و ذاتی شان بازنمایی شد اند و خبری از حرکت و پویایی و رخداد نی ست .میتوان
گفت معنای بازنمودی تصویر عبار است از حضور برجستۀ زن در فضای خانه که تموتن ا نشسته و با
چ ر ای تقریباً اندوهگین به روبهرو (شاید در حالت انتظار) خیر شد است.
از همین رو اصلیترین معنایی که این تابلو بهواسطۀ شیوۀ چیدمان عناصر و از زاویۀ دید سوژ به
مخاطبان انتقا میدهد (معنای تعاملی) ،این است که «زنی سنتی تموتن ا در خانه نشسته است و در
حالتی نیمهمنتظر و نسبتاً غمناد بهسر میبرد» .آنچه بر حالت نیمهمنتظر او داللت دارد ،شیو ای است
که او کف دست راستش را بر کفۀ صندلی گذاشته است که انگار دارد مخاطب را دعو میکند خالی
بودن صندلی کناری او را ببیند .و آنچه بر حالت نسبتاً غمناد او داللت دارد ،طرز نگا و حالت چشمان
و چ رۀ اوست که هیچ نشانی از شادی و لبخند در آن دید نمیشود .در سه سطح میتوان نمود این
معنای تعاملی را دریافتز در سطح تمامز نگا زن به روبهرو دوخته شد است ،اما نگاهی ج تدار نیست.
انگار به هیچ چیزی نگا نمی کند و با همه ق ر است .چشمانش باز و در حا نگا مستقیم است ،اما گم
و بیگانه است .گویی بهعمد نگاهش را از دیگری منحرف کرد است .نگا میکند ،اما به هیچ کس و هیچ
چیز .در سطح زاویۀ دیدِ مخاطبانز زن در پیشزمینه ،وسط تصویر و بسیار برجسته است .مخاطب می
تواند بهوضوح تمامیت وجود او و وضعیتی را که او در آن بازنمایی شد است ببیند .کلیت هستی زن ،که
در فضای خانه بازنمایی شد  ،برای مخاطب قابل درد است .چ رۀ زن و نحوۀ حضور او در این فضا
مخاطب را به مشارکت فرامیخواند .مخاطب میتواند با او وارد تعامل شود .زن در اینجا شیء یا ابژ نیست
بلکه متنی گویا است که تن به هر قرائتی نمیدهد .در سطح فاصلهز این امکان برای مخاطب وجود دارد
که به زن نزدیم شود و با رفتن به ژرفای نگا او ،وضعیتش را ف م کند.
اگر بخواهیم با ترکیب دو معنای پیشگفته ،درکی از کلیت اثر بهد ست آوریم ،میتوانیم بگوییم اثر
بهلحاظ ارزش اطالعاتي بسیار غنی است ،هم در بازنمایی عناصر آشنا (نشستن زن بر صندلی ،حضور
زن در ف ضای خانه ،پو شیدن لبام سنتی) و هم در بازنمایی عنا صر بدیع (گذا شتن د ست بر صندلی
خالی ،تموتن ا بودن در خانه ،چ شمان خیر اما غیرج تدار) .در این بُعد ،اثر به مخاطب اجاز میدهد
چیزهای ب سیاری راجعبه زندگی روزمرۀ زن در خانه بف مد .این امکان ف میدن غالباً نا شی از آن ا ست
که مرز میان عناصر تصویر (قاببندی) بسیار روشن است .زن سفیدپوش بر صندلی ق و ای ،گیسوان
مشکی آویخته بر لبام سفید ،روشنایی درب کناری و رنو سبز درختان .تقریباً هیچ عنصری در عنصر
دیگر فرونرفته و آن را محو نکرد اسیییت .مخاطب امکان قرائت همه چیز را داد ،اما در این میان آنچه
برجستگي تام دارد ،خودِ زن است.
تحلیل ن شانه شناختی اثر گویای آن ا ست که زن ،خانه ،تن ایی و انتظار برا سام نوعی زنجیرۀ هم
نشیییینی پیوند خورد اند .زنی سیییفیدپوش ،با چ ر ای تقریباً ماتمزد  ،در خانهای کوچم تموتن ا در
انتظار نشییسییته اسییت ،در انتظار کسییی که گویا قرار اسییت بیاید و صییندلی خالی کنار او را پر کند .این
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دیگری غایب ،که قاعدتاً مرد ا ست ،همان فقدانی ا ست که بخش اعظم عنا صر حا ضر در ت صویر معنا و
کارکردشان در نسبت با او تعیین می شود .مخاطب از دیدن حزن و اندو چ رۀ زن درمییابد زندگی در
این خانه بدون آن مرد حاصلی جز مال و انتظار برای زن ندا شته ا ست .فقط با آمدن او ست که زندگی
و خانه معنا مییابند و کامل می شوند .خال صی از تن ایی و اندو م شروط به تحقق این انتظار ا ست .زن
اگرچه لبام سفید (نشان پاکیزگی و روشنایی) بهتن کرد و بسیار هم آراسته و منظم است ،اما غمناد
اسییت ،چون صییندلی ب لی او خالی اسییت .اگر هم انگیز پیدا کرد که چنین خود را بیاراید ،فقط بدان
دلیل ا ست که ن شان دهد آماد و منتظر آمدن مرد ا ست .زن در ف ضایی ب سته و م صنوعی نمایش یافته
ا ست و پو شش او یکد ست سفید ا ست ،نه ن شانی از برج ستگی جذابیتهای جن سی و نه دارای نگاهی
ج تدار و متمرکز .انگار تا آن مرد برنگردد ،چیز قابلتوج ی در آن ف ضا نی ست که زن نگاهش را به آن
بدوزد .او پاد و مع صوم ،اما با تردید و اندو  ،در انتظار ن ش سته ا ست تا مرد برگردد و احوا او را ت ییر
دهد .مرد برای او نقش منجی دارد و فقط او ست که زن را از این رخو و انفعا نجا میدهد .درواقع
این اثر بااینکه زن را در پیشزمینه ،بهصورتی آراسته و با وضوح کامل ،آنهم با رنگی حاکی از عصمت و
پاکی ،برجسییته کرد اسییت ،اما جنسیییتگرایی ن فته در آن وج ی انفعالی دارد و درج ت بازنمایی و
بازتولید سوژۀ مستأصل و وابستۀ زنانه عمل میکند.
در تابلو  ،2عناصییر برسییازندۀ معنای بازنمودی تقریباً همانند که در تابلو قبلی بودندز زن ،مبل ،گل،
میز ع سلی ،ف ضای خانه .بااینحا این عنا صر واجد ت ییرا و تفاو هایی ظریف ،در مقای سه با عنا صر
تابلو قبل هسییتند .زن مشیی ورترین و سیینتیترین مد لبام ناب کردی را بهتن کرد اسییت؛ او نه بر
صندلی ساد که بر مبل ن ش سته ا ست؛ رنو مبل آبی و رنو لبامهای او زرد ا ست؛ طرف را ست او نه
صندلیای خالی بلکه گلدانی با گل شمعدانی قرار دارد؛ بااینکه طرف چپ او خالی است ،نحوۀ نشستن و
نگا کردن زن به ما میگوید که چندان اعتنایی به این خالی بودن ندارد .برخالف تابلو قبلی که فقط
د ستها و صور زن ناپو شید بود ،در اینجا غیر از این دو ،پاها ،هر دو د ست از مچ تا آرنج ،و گردن او
عریان اسیت و روسیری هم به سیر ندارد .در نگا زن ،نه ماتم و مال  ،بلکه بیشیتر نوعی غرور و پذیرش
تن ایی بهچ شم میخورد .نحو ای که او پاهایش را روی هم انداخته و دو د ستش را روی زانو قفل کرد
و به جلو خیر شد ا ست ،ت سلیم یا ا ستی صا را ن شان نمیدهد ،بلکه توانمندی و قاطعیت را بازنمایی
میکند .تصییویر تمامقد او ،با پوشییش تقریباً یکدسییت زردرنو (غیر از شییا مشییکی) ،در پیشزمینه
برجسته شد است ،اما رنو آبی روپوش مبل و گوشۀ پنجر و رنو سبز گل نیز برجستگی خاص خود
را دارند .برج سته بودن این دو رنو ،نق شی جدی در شیوۀ قرائت مخاطب از شخ صیت زن دارد .و ضوح
تصویر چنان است که حالت فکورانهاش بهسادگی قابل تشخیص است؛ حتی گوشوار اش دید میشود و
الد ناخنهای پاهایش قابلرؤیت .بااینهمه ،این وجو زنانه بههیچوجه از او ابژ ای جنسیییی که طعمۀ
نگا خیرۀ مخاطب مذکر با شد ن ساختهاند .بااینکه در ف ضای صمیمی خانه (که تداعیکنندۀ پیوندهای
عاطفی /جن سی/گرما /صمیمیت) بازنمایی شد ا ست ،جذابیتهای او طبیعیاند .همه چیز او ،و شاید

کویستان شهابي و جمال محمدی  /بازنمایي زنانگي در نقاشيهای زنان کُرد277 ...

همۀ اجزای برسییاندۀ تصییویر ،طبیعی و ذاتی مینماید و در الگویی مف ومی پیوند یافتهاند .انگار حاال
چ ر و ویژگیهای شییخصیییتی زن ،درسییت مثل ثبا و سییکون حاکم بر فضییای خانه ،اموری الیزا و
الیت یرند .بدینترتیب معنای بازنمودی تصییویر را میتوان اینگونه صییور بندی کردز زن تن ا در خانه،
که با ظاهری آرا سته و با نگاهی خیر به نقطهای نام شخص در روبهرو ،بر مبل ن ش سته ا ست ،مانند گلی
که در کنار دارد و مانند ف ضای آبی /سرمهای حاکم بر پیرامونش ،واجد نوعی آرامش ،گرما و پذیرندگی
است.
لذا آنچه اثر برای انتقا به مخاطب دارد (معنای تعاملی) همین تأکید بر توان زن در حفظ آرامش،
خویشتنداری و پذیرندگی است .او آراسته و منظم است؛ محیط خانه را نیز آراسته و پاکیز کرد است؛
نگا خیر دارد اما بر نقطۀ خاصی و درج ت مشخصی تمرکز نکرد است؛ به مکان خالی طرف چپ هم
اعتنایی ندارد ،و م متر از همه ،حا وهوای حاکم بر فضیییای خانه سیییرد و بیروح نیسیییت بلکه گرم و
صمیمی است .گویی زن تموتن ا کوشید اجاق خانه را گرم و روشن نگه دارد .حتی در چ ر اش حالت
یأم نا شی از انتظار نیز دید نمی شود .این معنا در سه سطح نمود یافته ا ستز در سطح تماسز زن
ارتباط چشمی با مخاطب برقرار نمیکند .به روبهرو خیر شد است اما نه به چشمان طرف مقابل .البته
در نگا او نه ق ر ،حزن و ماتم بلکه بیشییتر در فکر فرورفتن و تودار بودن را میتوان دید .به همین دلیل
در سطح زاویۀ دید مخاطبان معنای قابل ا ستنتا این ا ست که اگرچه کلیت فیزیکی زن در محیطی
صددر صد آ شنا به شیو ای کامالً نزدیم ،برج سته و با و ضوح تمام بازنمایی شد ا ست و را یافتن به
ج ان ذهنیت و زندگی روزمرۀ زن چندان د شوار نی ست ،درعینحا برقراری تعامل با او ب سیار سخت
است .بهبیاندیگر مخاطبان در سطح فاصله به سوژ نزدیم می شوند و وضعیت او را نیز ف م میکنند،
اما تن ایی خویشتندارانۀ زن امکان تعامل را منتفی میکند.
میشییود بهمنظور دسییتیابی درکی از کلیت اثر ،ترکیبي از معانی قبلی بهدسییت داد و گفت که اثر
اطالعاتي غني دربارۀ سوژۀ بازنمود به ما میدهد ،هم در عنا صر آ شنا (آرا ستگی زنانه ،گرمای خانه،
پوشییش سیینتی ،رنوهای آرامشبخش) و هم در عناصییر بدیع (همنشییینی زن و گل ،قرابت تن ایی و
خویشتنداری ،هارمونی فضای صمیمی و چ رۀ آرام) .در این سطح میتوان سوبژکتیویتۀ یم زن سنتی
را در متن زندگی روزمرۀ او ،که غالباً در محیط خانه خالصییه میشییود ،ف م کرد .در این زندگی عناصییر
مرز رو شنی دارند (قاببندی)ز فا صلۀ رنوهای زرد و سرمهای و خرمایی؛ تمایز گلدن و میز ع سلی و
مبل و گوشییۀ پنجر  .هیچ عنصییری در دیگری فرونرفته اسییت .زندگی سیینتی امری پیچید و مهآلود
نی ست؛ بااینحا در متن این زندگی خود زن ا ست که بی شترین برج ستگي را دارد .در زندگی سنتی
اگر زن نباشد ،خانهای در کار نیست و اگر باشد ،بهتن ایی چراغ خانه را گرم و روشن نگه میدارد.
در تحلیل نشانه شناختی این اثر میتوان گفت که همنشینی عناصری مثل زن آراسته ،خانۀ مرتب و
تمیز ،رنوهای سرمهای و زرد ،گل و پنجر داللت بر آن دارند که زن بهرغم تن ایی توان سته ا ست حا
وهوای زندگی را در ف ضای گرم و صمیمی خانه حفظ کند و خود را سرپا نگه دارد .در نگا و در ای ستار
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او چندان ن شانهای از انتظار برای ک سی که بیاید جای خالی کنار د ستش را پر کند نمیتوان دید .گویی
پذیرفته ا ست که بهتن ایی و با اتکا به خود این زندگی را سرپا نگه دارد و حداقل ظاهر را حفظ کند .او
مصداق زنان رنجکشید ای است که با سیلی صور خود را سرخ نگه میدارند و خود را ذر ذر فدا می
کنند تا بنای یم زندگی حفظ شیییود .و همین جا اسیییت که مخاطب با تأملی عمیق ،بهرغم اینهمه
ظاهرآرایی ،شکنندگی سوژ را درمییابد .این زن تمام توان خود را صرف میکند تا مانع ویرانی خانه و
زندگی در غیاب مرد شود و ظاهر این زندگی تماماً حکایت از سرزندگی و گرما دارد ،اما خود او ذر ذر
آب می شود .او نماد زنان سنتیای است که یمتنه زندگی را سرپا نگه میدارند ،اما خود می شکنند .لذا
عمیقترین معنای قابل اسییتنتا از این اثر این اسییت که زن در غیاب مرد ،هر انداز هم مقاومت کند و
ظاهر را حفظ کند ،باألخر میشیییکند .زندگی خانوادگی را یمتنه نمیتوان حفظ کرد .رگۀ انتقادی
ن فته در این اثر آن است که در جامعه و خانوادۀ سنتی زن محور اصلی است و در هر صور باید خود
را فدا کند .از این حی  ،این اثر انتقادی است به وضعیت زنان در خانوادۀ سنتی؛ اما برای مخاطبی که با
این سیییوژ همذا پنداری کند و مقاومت او در حفظ این زندگی را بسیییتاید ،این اثر میتواند او را به
بازتولید خانوادۀ سنتی و فرودستی زنان فراخواند.

بحث و نتیجهگیری
درونمایۀ اصلی نقاشیهای نگین وکیلی و اکرم کریمی زنانگی ،ذهنیت ،بدنمندی و ج ان زندگی زنانه
در بسییتر خانواد و جامعۀ کُردی اسییت .بهبیاندیگر آثار آن ا غالباً به بازنمایی زنانگی در بسییتر خانوادۀ
سنتی و روایت تجربۀ زیستۀ زنان در این فضا ،بهمنظور بازاندیشی در مقولۀ زنانگی ،میپردازد .برای نیل
به این مقصود ،این آثار اصلیترین شاخص این بازاندیشی را ،که اجتناب از کاربست کلیشههای جنسیتی
و نمایش مقاومت م صنوعی دربرابر گفتمان مردانه ا ست ،بهخوبی رعایت میکنند .بااینحا در این آثار
در عین اینکه از برجسته کردن جذابیتهای جنسی بدن زنانه و دغدغۀ ارضای نگا خیرۀ مردانه اجتناب
میشییود ،تأثیرگذاری و نقش پررنو مردان در زندگی زنان بازنمایی شیید اسییت .براندازی و واسییازی
کلیشییههای جنسیییتی در این آثار بههیچوجه بهمعنای انکار و نفی حضییور و نقش مردان نیسییت .از این
منظر ،نقاشیییهای این دو نقاش به معنای عمیق کلمه زنانهاند؛ بهمعنای کوشییش برای بازاندیشییی در
هویت زنانه با استفاد از بیانی زنانه .پژوهش حاضر کوشید است با تحلیل نشانه شناختی نمونههایی از
این آثار ،چگونگی این بازاندیشی و سرشت این بیان زنانه را نشان دهد .در جدو زیر اصلیترین تفاو
های نقاشیییهای این دو نقاش ،برحسییب دو تم محوری جنسیییتگرایی بازاندیشییانه و جنسیییتگرایی
منفعالنه ،تحلیل و ترسیم شد است.
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جدول  :1عناصر ،معاني و نشانههای زنانگي در نقاشيهای نگین وکیلي و اکرم کریمي
تحلیل نشانه
معنای
معنای ترکیبي
معنای تعاملي
آثار
نقاش
شناختي
بازنمودی
 عنییاصیییر  -سطح تمامز سوژ میل  -ارزش اطییالعییا ز جیینسیییییییتگییراییییبرسیییاز ند ز به ت مام مسیییتقیم با عناصییر آشیینا وضییوح بازاندیشانه
زن ،در خت ،مییخییاطییب دارد ،امییا دارند ،اما درد عنا صر  -1تصییویر این پیام را
بییدیع برای مخییاطییب به مخاطب میدهد که
سبز  ،دشت چشمانش بسته است.
رومانتی سم چ شمب ستۀ
آسان نیست.
و آسییی مان
تابلو 1
زنانه در جوامع سیینتی
نیمهابری.
 الییگییوی  -زاویییۀ دییید مخییاطییبز  -قابب ندیز ع ناصیییر ت کیییه بر بییاد داردزپیییییییونییید مخاطب از زاویۀ روبهرو به تصیییویر مرز روشییینی درسیییت همان عواملی
عنییاصییییرز سوژ مینگرد ،اما چشمان ندار ند و اغ لب در هم کیه زنیان برای تحقق
زن بسته و این تعامل یم فرورفته و محو شییید آرزو های خود بدان ها
روایتی
ات کا میکن ند دسیییت
اند.
طرفه است.
 سطح فا صلهز سوژ در  -برجسیییتگیز لبییام اندرکار تخریب ج انزنانهاند.
پیشزمینه و فا صلهاش به کُردی ،انار و ابر.
نییگییییین
مخاطب نزدیم است.
وکیلی
میییعییینیییاز مع ناز نقش عا مل بیرونی معنییاز ویرانی ج ییان
دگرگشیییت در تبدیل ب ار زندگی زن رو مانت یمِ زنی اثیری
که تکیه بر باد دارد.
به خزان.
احوا
 -2پیکر زن در جامعه
زن از ب ار
بهسیان آتشیی به جان
به پاییز.
 عنییاصیییر  -سییطح تمامز چشییمان  -ارزش اطالعیا ز اثر او میافتد .زن هر اندازبرسیییاز ند ز زن بسته و سرش به پایین در پردازش عنییاصیییر هم رؤ یاهای سیییبز در
زن و درخت اسییت .او بهسییان شیییئی بدیع مان ند اینه مانی سر بپروراند ،در مقابل
منفعل ابژۀ نگا یمسیویۀ آتش و لبام ،تن زنانه ا لزامهییای ا ج تمییا عی
و آتش.
و و یرا نی ،و ذ ه نیییت مرتبط با جسیییم خود
مخاطب است.
تابلو 2
زنانه و رنو سبز موفق ناگزیر تسیییلیم خواهد
شیییید .درواقع تمییام
است.
 الییگییوی  -زاویییۀ دییید مخییاطییبز  -قاببندیز مرز میان چیزهایی که زن با آن اپیییییییونییید بااینکه زن در مرکز تصویر برخی عنا صر ناروشین اییینهییمییان شیییید
عنییاصییییرز و از زاو یۀ رودررو قابیل اسییتز آتش و جسییم ( ط ب یعییت ،سییی بزی،
رؤیت اسییت ،نگا ندارد و زن ،گیسوی زن و شاخ قرمزی ،جنسییییییت)
روایتی
میلی به تعامل ن شان نمی وبرگ درخت .اما میان عییوامییل نییابییودی او
برخی ع ناصیییر دیگر ،هستند.
دهد.
روشیینز تقسیییم اثر به
دو نیمۀ قرمز و سبز.
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میییعییینیییاز
سوختن زن
در مییتیین
اجتماع.
 عنییاصیییربرسیییاز ند ز
زن ،صندلی،
ف ضای خانه،
پیینییجییر ،
حیاط.
اکیییییییرم
کریمی

 سطح فا صلهز سوژ درپیشزمینه ا ست و فا صله
اش به مخاطب نزدیم.
معناز آتشی که هستی زن
را میسیییوزانیید پیونییدی
الینفم با جسم او دارد.
 سطح تمامز زن به روبهرو ن گا میک ند ،ا ما نه
نییگییاهییی جیی ییتدار.
چشییی مانش باز ا ما گم و
بیگانه ا ست .نگا میکند،
ا ما به هیچ کس و هیچ
چیز.

تابلو 1

 الییگییویپیییییییونییید
عنییاصییییرز
مف ومی

مییعیینییاز زن
تیینیی ییا در
خییانییه ،بییا
چیی یییر ای
غییمیینییاد،
خیییییر بییه
روبهرو ،و در
حا انتظار.

 زاویییۀ دییید مخییاطییبزمخاطب میتواند م ستقیم
به زن بنگرد .چ رۀ زن و
نحوۀ ح ضور او مخاطب را
به مشییارکت فرامیخواند.
زن با مخاطب تعامل دارد.
 سطح فاصلهز مخاطب بهزن نزدیم میشییود و می
توانیید در عمق نگییا او
وضعیتش را ف م کند.
معنییاز تن ییایی ،انییدو و
انیتیظییار هیمیزاد زن در
خانوادۀ سنتی هستند.

 برجسیییتگیز آتش،لبام قرمز.
معناز جسییم زن کلیت
وجود او را رو به زوا
میبرد.
 ارزش اطییالعییال زغ نی ،در بییاز نمییا یی
عنا صر آ شنا (ن ش ستن
بر صییندلی ،حضییور او
در خا نه ،پوشییی یدن
لبام سنتی) و هم در
بازنمایی عناصیییر بدیع
(گذاشیییتن دسیییت بر
صییی ندلی خالی ،تم
وتن ا بودن در خا نه،
چشیییمییان خیر امییا
غیرج تدار).
 قاببندیز مرز روشنمیییان عنییاصیییرز زن
سفیدپوش بر صندلی
ق و ای ،گیسییییوان
مشکی بر لبام سفید،
روشیینایی درب و رنو
سبز درختان.
 برجسییتگیز حضییوربدنمندِ زن.

مع ناز تا ز مانی که زن
در خا نه تن ا اسیییت،
ناگزیر با ید منتظر و
اندوهگین باشد.

جیینسیییییییتگییرایییی
منفعالنه
 -1تن ایی زن در خانه
تداعیگر دیگری غایب
او ،یعنی مرد ،اسیییت.
فقییدان مرد عنییاصیییر
تصیییویر را معنییا می
بخشییید .گویی فقط با
آمدن اوست که زندگی
و خا نه مع نا می یاب ند.
زن در انتظار او نشسته
تا برگردد و احوا خانه
ت ییر یابد .اثر زن را در
پیشزمینه ،آراسته و با
وضیییوح کامل ،با رنو
عصییییمییت و پییا کی،
برجسییته کرد اسییت،
اما این جنسیییتگرایی
وج ی انف عالی دارد و
درج ت بازتولید سوژۀ
مسییتأصییل و وابسییتۀ
زنانه عمل میکند.
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 عنییاصیییربرسیییاز ند ز
زن ،مییبییل،
گییل ،میییییز
عسییییلییی،
فضای خانه.

 سطح تمامز زن تمامچشییمی با مخاطب ندارد.
الب ته در ن گا او نه ق ر و
اندو بلکه بی شتر نوعی در
فکر فرورفتن و تودار بودن
را میتوان دید.

تابلو 2

 الییگییویپیییییییونییید
عنییاصییییرز
مف ومی

 زاویییۀ دییید مخییاطییبزمخاطب میتواند م ستقیم
در ج ان ز ندگی سیییوژ
بنگرد ،اما نه از زاویۀ دید
سوژ .

مییعیینییاز زن
تیینیی ییا در
خییانییه ،بییا
ظاهر آراسته
و ن گا خیر
به نق طهای
م ب م ،بییه
سیییان گل
کنار دستش
و فضای آبی
دوروبیییرش،
واجیید نوعی
آرامیییییش،
گیییرمیییا و
پییذیرنییدگی
است.

 سطح فاصلهز مخاطب بهسیییوژ نزدیم اسیییت و
امکان ف م وضیییعیت او را
دارد ،اما تن ایی خوی شتن
دارانۀ زن امکان تعامل را
منتفی میسازد.

 ارزش اطالعا ز غنیهم در بازنمایی عنا صر
آ شنا (آرا ستگی زنانه،
گرمای خانه ،پوشیییش
سییی ن تی ،رنییوهییای
آرامشبخش) و هم در
بازنمایی عناصیییر بدیع
(همنشییینی زن و گل،
قییرابییت تیینی ییایییی و
خییویشیییییتیینداری،
هییارمییونییی فضییییای
صمیمی و چ رۀ آرام).
 قابب ندیز فاصییی لۀرنوهای زرد و سییرمه
ای و خرمیایی؛ تمیایز
گلدان و میز عسیییلی،
مبل و گوشیییۀ پنجر .
ه یچ عنصییییری در
دیگری فرونرفته است.
 برجسییتگیز خود زنواجیید بیییشییییتییرییین
برجستگی است.

 -2زن در غ یاب مرد،
هر ا نداز هم م قاو مت
ک ند و ظاهر را حفظ
کند ،باألخر میشکند.
در جام عه و خانوادۀ
سنتی زن محور ا صلی
اسییت و در هر صییور
باید خود را فدا کند .از
ا ین حی ی  ،ا ین ا ثر
انتقییادی اسییییت بییه
وضییی عیییت زنییان در
خانوادۀ سنتی .اما برای
مخییاطبی کییه بییا این
سیییوژ همذا پنداری
میک ند و م قاو مت او
در حفظ این زندگی را
میستاید ،این اثر عمالً
او را در بییازتییولییییید
خییا نوادۀ سییی ن تی و
فییرودسییییتییی زنییان
همدست میکند.
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معناز توانایی زن در حفظ
آرامش ،خویشییتنداری و
پذیرندگی.

معناز در زندگی سنتی
اگر زن نباشیید خانهای
در کار نیسیییت و اگر
باشییید بهتن ایی چراغ
خانه را گرم و روشییین
نگه میدارد.

درمجموع نتایج تحقیق بیانگر آن ا ست که اگرچه هر دو نقاش در این را کو شش ب سیار کرد اند،
حا صل کار آن ا به دو نتیجۀ متفاو انجامید ا ست .زنانگی بازنمود در نقا شیهای نگین وکیلی از نوع
جنسیتگرایی بازاندیشانه است ،اما در آثار اکرم کریمی از نوع جنسیتگرایی منفعالنه .درست است که
هر دو نفر ،از میان دو راهبرد جنسییتزدایی و جنسییتگرایی ،راهبرد او را بهکلی کنار ن اد و بههیچ
وجه سعی در پن ان نمودن یا انکار کردن زنانگی نداشتهاند ،اما جنسیتگرایی برجسته شد در آثار آن ا
متفاو ا ست  .در تابلوهای وکیلی چون الگوی پیوندِ عنا صر ،روایتی ا ست ،را برای بازاندی شی در هویت
زنانه باز میشیود ،اما در تابلوهای کریمی عناصیر تصیویر براسیام الگویی مف ومی (تأکید بر ذاتی بودن
خصییایل هویت و زندگی زنانه) پیوند خورد اند و ناخواسییته نوعی جنسیییتگرایی منفعالنه بازتولید می
شود.
وکیلی زن را در فضیییایی طبیعی و باز ،که یادآور جایگا زن در تفکر اسیییطور ای (اینهمانی زن با
زمین و طبیعت) اسیییت نمایش میدهد ،اما کریمی ،زن را در فضیییای خانه که تداعیگر جایگا او در
اندیشییۀ جوامع سیینتی (اینهمانی زن با خانواد و مادرانگی) اسییت بازنمایی میکند .بااینحا تابلوهای
وکیلی مخاطب را فرامیخوانند تا به نقش عوامل بیرونی در شکل بخ شیدن به هویت و سرنو شت زنان
توجه کنند ،اما تابلوهای کریمی مخاطب را به همدلی و همذا پنداری با زنی که محور اصیییلی زندگی
خانوادگی ا ست فرامیخوانند .سوژۀ بازنمود در آثار هر دو نقاش در متن عنا صر ،ن سبتاً مقدم جوامع
سیینتی (طبیعت و خانواد ) بهنمایش درمیآید ،اما اولی ما را به تأمل انتقادی در آن وضییعیت وادار می
کند ،و دومی ناخواسته ما را در نوستالژی آن وضعیت فرومیبرد .از دید وکیلی ،درست همان عواملی که
زن جامعۀ سنتی بدان تکیه کرد و برای تحقق رؤیاهایش بدانها امید بسته است نقش اصلی در نابودی
او دارند .تابلوهای او این خودآگاهی را به مخاطب میدهند تا دریابد زن سیینتی چگونه بهشیییو ای کامالً
ساد دالنه تکیه بر باد دارد .جامعۀ سنتی الجرم زن را نابود میکند ،اما زن جامعۀ سنتی میانجی امکان
این ف م را در اختیار ندارد .پیکر زن مانند آتشیییی به جان او میافتد و او در مقام جنس ضیییعیف توان
مقاومت دربرابر این آتش را ندارد؛ درحالی که از دید کریمی ،زن جام عۀ سییینتی مقاومت میکند و تا
لحظۀ آخر خود را فدا میکند تا بنای زندگی را سرپا نگه دارد .کریمی شک سته شدن تدریجی زن در
زندگی سنتی را پن ان میکند و از او موجودی توانمند بهنمایش میگذارد که یمتنه گرما و صمیمت را
به محیط خانواد میآورد .مخاطب با این زن مقاوم ،همذا پنداری میکند و مقاومت او را میسیییتاید؛
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درحالیکه این مقاومت در ست همان عاملی ا ست که ا صلیترین ن ادهای سرکوبگر جوامع سنتی را
سرپا نگه میدارد.
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