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 چکیده
مثل جنسیت،    لحاظ نظری، مقوالتیبهزنان کُرد است.  های زنانگی در نقاشی  بازنمایی  شناختی  تحلیل نشانه  هدف این نوشتار 

سر معنا، بازنمایی و مقاومت محوری  شکیل می ترین مضامین برسازندۀ منظومۀ نظری   زنانگی، گفتمان مردانه، منازعه بر  را ت
سیت مبنای کار قرار گرفته که تأکید می  به. دهند شخص، رویکرد تحلیل جن ساالر  زن  هنرمندانکند طور م بهدر جامعۀ مرد

منفعالنه و  وجه ، دو یکه دوم جویندمدد میگرایی زدایی و جنسییییتجنسییییت معموالً از دو راهبرد هنری  خلق آثار هنگام  
ترین و  که دو تن از باسییابقه اسییتدر دو دهۀ اخیر زن در شیی ر سیینند   نقاشییان ،میدان مطالعه .کندپیدا میبازاندیشییانه 

اسییام مد   بر تحلیل تابلوهای نگین وکیلی و اکرم کریمی،. نداگیری هدفمند، انتخاب شیید پرکارترین  آن ا، به شیییوۀ نمونه
شانه  هبدو نقاش، تعاملی و ترکیبی، بیانگر آن است که   ،گانۀ معانی بازنمودیدر سطوح سه   اجتماعی کرم و لیون، شناسی  ن

  نوعیهای وکیلی قاشیییرسییندز زنانگی  بازنمود  در نرغم اشییتراد در مضییمون و سییبم بازنمایی، به دو نقطۀ متفاو  می  
در تابلوهای وکیلی چون الگوی پیوندِ  گرایی منفعالنه. جنسیییت ی، اما در آثار کریمی نوعاسییتگرایی بازاندیشییانه جنسیییت

شی در هویت زنانه باز می     ست، را  برای بازاندی صر، روایتی ا صویر بر    شود، اما در تابلوهای کریمی عنا صر ت سام الگویی   عنا ا
سیت  اند و پیوند خورد مف ومی  سته نوعی جن ضایی طبیعی و باز  سوژ  شود. وکیلی  گرایی منفعالنه بازتولید میناخوا   ،را در ف

گر جایگا  او در  که تداعی ،را در فضای خانه  سوژ  اما کریمی  ؛دهدنمایش می ،ای است که یادآور جایگا  زن در تفکر اسطور  
بخشیدن به    خوانند تا به نقش عوامل بیرونی در شکل ند. تابلوهای وکیلی مخاطب را فرامیکبازنمایی می ،جوامع سنتی است  

شت زنان توجه کند، اما تابلوهای کریمی مخاطب را به همدلی و همذا     سرنو صلی زندگی   پنداری با زنی که مهویت و  حور ا
ی )طبیعت و  متن عناصییر نسییبتاً مقدم  جوامع  سیینتخوانند. سییوژۀ بازنمود  در آثار هر دو نقاش در میخانوادگی اسییت فرا

ما را در نوستالژی    کند، و دومی ناخواسته آید، اما اولی ما را به تأمل انتقادی در آن وضعیت وادار می نمایش درمیخانواد ( به
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 مقدمه
های زنان  کُرد چگونه بازنمایی شد    که زنانگی در نقاشی  پژوهش حاضر درصدد تحلیل این مسئله است    

را توج ی از کنشییگران میدان تولید هنری شییمار قابلامروز   ،اسییت. زنان  نقاش در جامعۀ کردسییتان 
شکیل می  شیو  و  دهندت برخالف گذشته که   »کنند. به مخاطبان عرضه می  گوناگونهای آثار خود را به 
طور خاص در سیطرۀ مردان بود و زنان اغلب از زاویۀ دید مردان معرفی،  عام و نقاشی بهطور حوزۀ هنر به

 بودن  هسییتیم که زنان خالق آن ا هسییتند و زن  مواجهر زیادی ابا آث اکنونشییدند، تعریف و تحلیل می
شیوۀ بازنمایی او  فقط نوع نگا  او اثر نه خالق  شکل می نیز را بلکه  شریعتی و مدرم ) «دهدتا حدودی 

نانه  ز هویتنقاشان  زن هم میانجی بازنمایی  نقاشی که آثار لذا با پذیرش این فرض(. 36ز 1390صادقی، 
از که کُرد  های زناننقاشی ، تأمل روشمند در  هستند برساخت و بسط تجربه و حیا  زنانه    واسطۀ و هم 

سته  ضرور   اند و بهزمینۀ فرهنگی/ اجتماعی متفاوتی برخا تبع درد متفاوتی از زنانگی دارند، اهمیت و 
هایی از هسییتی  شییناخت سییویه توان بهمی ،های هنری زنانآفرید میانجی این تأمل در به. بسیییار دارد

م م  پرسییش این اینجاسییت که پذیر نیسییت. امکانمعموالً از دیگر طرق که  دسییت یافتاجتماعی آن ا 
شی با تحلیل که  شود می مطرح ستۀ زنان  یابعادچه  کُرد زنان هاینقا که در   ۀ آن ا،از زنانگی و تجربۀ زی

  ؟ ساختشکار آ توانرا می ،جامعه امکان بازنمایی ندارد
استفاد  شد  است و ناخواسته در خدمت هنری  آثار حاکم بر مردانگی برای نقد  بعضاًزنانگی مقولۀ    

صلی   /تداوم بقای همان دوگرایی )مردانه ست که ا شیه ترین عامل بهزنانه( بود  ا ست. اما    حا راندن زنان ا
با جنسیت  فائق آیند و دوگراییبر این  ندا کوشید  زنهنرمندان  نیست و یهای اخیر منتقدان فمدر دهه

و نوشتار   مردان را از آن ا پس بگیرند و هنر وسیلۀ بهشد   های انسانی  مصادر   ، ظرفیتخود زدایی از آثار
مردانه را  اند تمایز ج ان زنانه از ج انکوشییید  ا آن دیگربیانبه(. 1387مِیر، )کُرم بخشییندزنانه را غنا 

نقاش را به   بودن  زن دیگر نمود زن هنرمند» جادر اینند. سییازخود معنا و ج ت ببخشییند و برجسییته  
با تأکید   دهد، بلکهنمیبرابر زبان مردانه تقلیل ی درمصنوع مقاومت نوعی های بصری  زبان زنانه یا  کلیشه 

مددی و مریدی،  )علی« کندمیبودن را در آثارش دنبا   نوعی بازاندیشییی در زن هبر تجربۀ زیسییتۀ زنان
بر   ،های زنانه و مردانههای درونی نقاشی تفاو  ییدأضمن ت هنرمندان  این منتقدان/ درواقع(. 82ز 1396

شی   شی     ند و ا زنانگی تأکید کرددر مقولۀ بازاندی صلی این بازاندی ست اجتناب از را شاخص ا کلیشه  کارب
  آن ا ترین کارکردتم یداتی که عمد »همان یعنی های جنسیتی  کلیشه . ندا معرفی نمودهای جنسیتی  

« است بود  مثابه برساختی اجتماعی  به، و جنسیت  ،مثابه امری بیولوژیمبه، کردن مرز میان جنس تیر 
های زنانه کلیشه نقاشی یم از کدامدر که    است پرسش اصلی این شد    ترتیببدین (.222ز 1383)وود، 

  طور مثا ،، بههانقاشی  در کدامد؟ نشو شکسته می   یمدر کدام ود نشو تکرار میهمچنان های جنسیتی  
سی  سته   زن اندام جن صویر     باو چ رۀ او  شود میبرج ضوح و زیبایی ت و ظرافت  موهای بلندو  شود میو

تصییویری نو از  آثارو در کدام  (های جنسیییتیبازتولید کلیشییه) آیددرمینمایش او بهلبام زنانه  بدنی و
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براندازی و  رود )حاشیه می بهو دغدغۀ ارضای نگا  خیرۀ مردانه   شود آفرید  میتجربۀ زنانه و ج ان زنانه 
   ؟ی جنسیتی(هاواسازی کلیشه
یالیت س اصلی  سبب   .دارند تولیدشان  ارگانیم با بسترهای تاریخی یییی فرهنگی   پیوندیآثار نقاشی  

شانه  ستفاد  می ها، موتیفمعنایی و کارکردی ن ست که در    ،شوند ها و ایماژهایی که در این آثار ا همین ا
معموالً گفتمان در هر وضییعیت اجتماعید. نشییوتولید و تثبیت می متفاو های اجتماعی  متن وضییعیت
لذا برای درد    ؛ها قالب کنند    معنای مدنظر خود را به نشیییانه      تا  اند با هم در حا  رقابت    های مختلفی  
های نشانهنظام دیگربیانبه را ف مید.  اناگزیر باید بسترهای فرهنگی ی اجتماعی تولید آن هامعنای نشانه

جمله   قواعد فرازبانی، از  » تعبیر مایکل هالیدی    کنند. به  ها را رمزگان فرهنگی و ایدئولوژیم تثبیت می     
ز  1398پور و همکاران، )تقی «دندارها در زبان دهی به معنای نشییانهدر شییکلنقشییی کلیدی ایدئولوژی، 

یم اثر نقاشییی ناگزیر الگوهایی از یم فرهنو و سییاختار گفتمانی مسییلط در آن را » از این منظر(. 68
سیر آن  (.66ز همان« )دهدبازتاب می شی  زنانه بازنمود   چهلذا درد و تف ست در یم اثر نقا   بدون ،یافته ا

پذیر   نای که در آن تولید شییید  اسیییت امکا    درد نحوۀ مواج ۀ این اثر با ج ان اجتماعی  غالبًا مردانه       
مردانه چگونه به خلق و   یج ان که زنان  نقاش در بندی کردگونه صییور لذا مسییئله را باید ایننیسییت. 

های زیباییواجد چه ویژگی شان زن است  که خالق ایینقاش آثار  پردازند؟ وهای هنری میکسب تجربه 
صری و روایتی   اندشناختی  شی ؟ اندمبتنیو بر کدام تم یدا  ب سازی و بازتولید     آیا این نقا صرفاً باز ها 
شه  شی  کلی صری رایج در همان نقا ستند که گفتمان مردانه از دیرباز و به های ب شکلی تحقیرآمیز  هایی ه
انسان و با توسل  اند با تمسم به مقولۀ کلی و انتزاعی کوشید  یا؟ نامید  است« های زنانهنقاشی»آن ا را 

سیت   شگرد جن ه  بنه،  . یافرار کنندزنانه  ۀزنانگی و تجربها و درواقع از بازنمایی از این دوگراییدایی، زبه 
و به   پرداختهبه بازاندیشییی در هنر زنانه و هویت زن  اندکوشییید اند و معنای دقیق و انتقادی کلمه زنانه

   ؟  یابندای از بیان هنری دست زبان ویژ 
 

 ۀ پژوهشپیشیننظری و چارچوب 
هایی مثل جنسیییت، مقولههای زنانه اسییت، نظر به اینکه موضییوع محوری این پژوهش زنان و نقاشییی 

صلی        ضامین ا سر معنا، بازنمایی و مقاومت از م ساالری، گفتمان مردانه، منازعه بر  زنانگی، مردانگی، مرد
افتراق میان  »تاریخی، لحاظ بهدهند. تشکیل می   آن راهای مف ومی منظومۀ نظری و ساز   وهستند  آن 

ش ودی تبلور می    هایی چون بدنی و ذهنی، زنانگی و مردانگی که در تقابل سی و عقالنی، عینی و  سا اح
نقاشییی با مضییامین عقالنی را مردانه و   طور مثا به اند.متمایزکنندۀ هنر زنان و مردان بود  هموار  ،یابد

ضامین عاطفی را زنانه می    شی با م ستایی و نماهای بیرونی را        ؛ نامندنقا ش ری و رو ضاهای  شی از ف نقا
سته را زنانه می        مردانه ضاهای داخلی و ب ضای خانه و ف شی از ف شی با رنو دانندو نقا شن ؛ نقا  ،های رو

، ترکیبی و تصویرهای ما  و   های تیر زنانه و نقاشی با رنو تزیین فراوان را  و شفاف تصویرهای  اصلی و  
ند نه می زیین را مرداتکم تأمل در این دوگرایی  (. 132ز 1388زادگان،  )مریدی و تقی « دان به  برای  ها و 
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رویکردهای   ،های برساخت، بازنمایی و بازتولید زنانگی و مردانگی در آثار هنریف م انتقادی شیو  منظور
صور   شد  نظری مختلفی  سیت اند که از میان آن ا بندی  شا  همهشاید از   1رویکرد تحلیل جن  ترراهگ

شد.   ست.   شیو  بر تمرکز این رویکرد با ساالر ا در  زنان ، مطابق آنهای مواج ۀ زنان با هنر در جامعۀ مرد
دو  معموالً از  ،آیندهای هنری برمیفرهنو مردانه هنگامی که درصییدد انجام فعالیت وجامعۀ مردسییاالر 

منظور به کوشیییند  می ، زنان راهبرد او  درگرایی. جنسییییت زدایی و جنسییییت  جویندز مدد می  راهبرد
، لذا از آثار خود   و حتی انکار کنند   پن ان بودن خود را  زن ،رنگی با جامعۀ مردسیییاالر   همسیییویی و هم

سیت  شتر خود را به کننمیسعی  یعنی  ؛کنندزدایی میجن سان معرفی کنند تا  د بی زن. عنوان بهعنوان ان
هایی فراجنسیتی  دغدغهکنند که انگار طوری وانمود میپرهیزند و جنسیتی می  هایاز کاربرد کلیشه  لذا

زنانه را محوریت می    مقولۀ جنسییییتِ   تعمداً کنند و  زنان عکس این عمل می   ،در راهبرد دوماما  . دارند 
ز  1396، مددی و مریدی)علی« بازاندیشانه»و « منفعالنه»گرایی البته دو وجه داردز بخشند. این جنسیت 

  و کندمردانه به زنان را بازتولید می« نگا  خیرۀ»منفعالنه، نقاش  زن ناخواسته همان  وجه در (. 85و  84
بازتولید می   ،بودن مراد دارند  آن، یعنی در معنایی که مردان از زن   وجه ترین هنر زنانه را در هژمونیم   

های لذا کلیشیییه ،از نو بیافریندرا کوشییید ذهن و هنر زنانه بازاندیشیییانه، نقاش  زن میوجه  اما درکند. 
سیتی را کنار می  ست  ۀگذارد تا تجربجن صری و نگا  خیرۀ مردانه    زنانه را بازنمایی کند.  ۀزی سلطۀ ب او از 

ست آگا   شد آن را پس بزند میو  ا ست  . (85ز همان) کو ایماژهای زن جوان، زن زیبا، اندام  مثالً از کارب
زن  یپرهیزد و تعمداً از ایماژهای مقابل، یعن، لبام زنانه، موهای بلند و وضیوح چ ر  می جذاب جنسیی 

 . (131ز 1389)راودراد، کند ناواضح استفاد  می ۀهای معمولی و چ رپیر، زن زشت، موهای کوتا ، لبام
قاشیییی  نان عالو   ن باطِ  برهای ز تار            ارت با شیییرایط  یم  گان ندی ار نانگی، پیو با ز یالکتیکی   خی وید

و   هنرمند شدن فرایندی اجتماعی است»تر، اساساً در وج ی کلیتولیدشان دارند.  ساختارهای اجتماعی 
تأثیر    آنبر  های آموزشیییی و رویه  طبقا  اجتماعی   های خانوادگی،  ، زمینه ها مثل ن ادها، گرو     عواملی
ساختار اجتماعی را به  2هاورد رایلی .(139 زهمان) «دارند شمند تبیین می   این ارتباط هنر با  شکلی رو
دیالکتیکی َاشیییکا  هنر بصیییری و سیییاختارهای اجتماعی از نظریۀ رابر          او ج ت تحلیل پیوند   کند.  

سه گونه        می سود  3ویتکین سب با آن،  ساختار اجتماعی و، متنا سه گونه  ست  شکل  »جوید که مدعی ا
بود؛ ساختار اجتماعی     وجود دارد. ساختار اجتماعی  جوامع پیشامدرن که حامی هنر تقاضامحور   « یهنر

سا    بودمحور هنر انگیز  مولدجوامع مدرن که  ساختار اجتماعی  جوامع پ سازانه   زایندۀمدرن که و  هنر وا
ست. رایلی   صد دارد با ب ر  ا شانه ای هنر رابطه ،بندی ویتکینجویی از طبقهق و   شناختی کند را تحلیل ن

ست  ضر هایی برای هدایت پژوهش انجامد کهای نظری میآخر به تولید گزار کاوش او د  مثل پژوهش حا
دها  مصالح و فراین  و در نگا  اولیه، اثر هنری حاصل انتخاب و ترکیب برخی مواد » بسیار راهگشا هستندز   

                                                           
1. gender analysis 

2. Howard Riley  

3. Robert Witkin 
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یابیم که هم  درمی ،شییناسییی اجتماعی بنگریممنظر نشییانه سییوی هنرمند اسییت، اما اگر ازها ازو زمینه
نظرهایی هستند که از منزلت و موقعیت   ها و نقطهخالقان و هم مخاطبان آثار هنری دارای مواضع، نقش 

مندی هم  این موقعیت دیگربیانپذیرد. بهآن ا در جامعه و نیز از روابط و مناسبا  اجتماعی آن ا تأثیر می 
این ا فقط   که هر دو کند؛ چراگیری قریحۀ هنری را تعیین میها و هم نحوۀ شکل کارگیری نشانه بهشیوۀ  

 توان گفت آثار هنریبنابراین می(. 212ز 2013)رایلی، « شیییونددر متن روابط اجتماعی برسیییاخت می
داشییتن ارتباط هایی شییمایلی هسییتند که ضییمن در حکم نشییانههای مف ومی حتی آثاری مثل عکس»

ارگانیم با بسترهای اجتماعی یییی تاریخی  تولیدشان، نقشی کلیدی در برساخت و انتقا  معانی جمعی       
 (. 71ز 1396)دیانت،  «دارند

کای. ا . اُ. و  1فنودژنو میانجی هنرهای بصیییری را همچنین ها بهمطالعۀ حیا  اجتماعی نشیییانه
صری متد گراماز اند. آن ا پی گرفته 2هالوران ضر   کر م و لیون 3ر ب ستفاد  در پژوهش حا ، که روش موردا
بازنمودی، تعاملی و ترکیبی   ها در سییاختارهای معنایی های بازتاب اسییتعار شیییو برای مطالعه  اسییت،

اثرا   شییید  در تبلی ا  تجاری از منظرهای اسیییتفاد میدان مطالعۀ آن ا اسیییتعار اند. اسیییتفاد  کرد 
ست  اغواکنندۀ آن ا شان  .ا صر     دریافتند ای شیوۀ ترکیب عنا صری در متن تبلی   زاویۀ دید دوربین و    ا ِب

 همین موضوع را (. 320ز 2013نقشی کلیدی در برساخت و القای معانی دارد )فنو و هالوران،    ،تجاری
صاً در حوزۀ جامعه    4جَون کاولفیلد شخ شی      م سی نقا ست.   پی گرفتهشنا چارچوبی برای جامعه در اوا

شناختی مدلی برای تحلیل جامعه گوی میخاییل باختینوبا اتکا بر نظریۀ گفت 5شناسی ایماژهای بصری
آفرینندۀ تصییویر، موضییوع تصییویر و مخاطب  6بر ج رافیای اجتماعی  که در آن دهده میآثار نقاشییی ارائ

،  نگاری در حوزۀ تاریخ هنرسه تم  ،برای اثبا  کارایی این مد در این پژوهش،  شود. تصویر متمرکز می 
تحلیل  کاولفیلدهدف اصییلی د. شییوبررسییی می ،هر یم نمونۀ بارز تحلیل اجتماعی نقاشییی هسییتند که

جیمز  هایو زندگی اجتماعی  شیی ری در نقاشییی انداز شیی ری، چشییممکان شیی ریهای بازنمایی شیییو 
مطالعۀ تطبیقی این سییه اثر به این و مدعی اسییت که در  اسییت 9جوزف لگر و 8جیمز دانکن، 7کاکب رن

شناختی در زمینۀ تحلیل آثار نقاشی برای آنکه بتواند    یم رویکرد جامعه»نتیجۀ اصلی رسید  است که    

                                                           
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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شد باید حتماً  مدکارا سش را مطرح کندز     ،هنگام تحلیل این آثار با سی اثر سه پر را خلق کرد  و   چه ک
ست  ضمون محوری  ؟تاریخچۀ زندگی او چه بود  ا ست و خالق اثر چه رابطه  م ضمون  اثر چی ای با این م

ای با خالق اثر دارند و  این مخاطبان چه رابطهاثر برای چه مخاطبانی خلق شیید  اسییت و  اینکه  و ؟دارد
ضمون محوری اثر دارند  ارتباطیاین مخاطبان از نگا  خالق اثر چه  نظر به(. 66ز 1992)کاولفیلد، « ؟با م

مثل عکس تحلیل هر آفریدۀ بصری دیگری  برایبلکه  هافقط برای تحلیل نقاشی ا نهکاولفیلد این مد  ر
    توان استفاد  کرد.  می هاهای تلویزیونی و کلیپها، آگ یها، بیلبوردها، فیلم
رغم قدمت این ژانر بهشد  است.   نانجام  زیادیهای پژوهش ایرانشناسی نقاشی در    در حوزۀ جامعه

سان، جز در یم دو دهۀ اخیر، تالش چندانی برای تحلیل جامعه     تاریخ ایران، هنوز جامعه هنری در شنا
حا ، در چند کاری که انجام شیید   باایناند. عمل نیاورد ایران از منظر آثار نقاشییی به تاریخ و فرهنو و

تقی و راودرادمریدی،   طور مثا بهاسییت.  بسیییار برجسییته بود توجه به زن، جنسیییت و زنانگی اسییت 
 ۀمطالع   به  «تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشیییی معاصیییر ایران     » عنوان ای با ه( در مقال  1389زادگان ) 

با   را ایاند. آن ا این بررسییی مقایسییهپرداختهزنان و مردان معاصییر  هایبازنمایی تصییویر زن در نقاشییی
نامۀ تقابل معنایی در نقاشی ناسی و با استفاد  از پرسش   ش استفاد  از الگوهای جانشینی در تحلیل نشانه   

شان می . اندداد انجام  ها شی   دهدنتایج ن صویر زن در نقا ش  ازمردان  هایت سطور   ۀکلی ای زن آرمانی و ا
 تصویری زنان  هایاما تصویر زن در نقاشی   زن متمرکز است، زیبایی و لطافت  و بیشتر بر  کندتبعیت می
شه  ست   های شرایط واقعی زنان و تجربه  ناظر بهای و غیرکلی ستۀ آن ا ا عنوان  با در پژوهش دیگری. زی

اردکانی و    «1380و  1370های  های آثار نقاشیییی زنان در ایران در دهه      بندی مولفه  مطالعۀ صیییور   »
لفهؤد چه مهای زنان در این دو دهه واجکه نقاشییی اند( به بررسییی این مسییئله پرداخته1395ادراکی )

طور سییاختارگرایی زبانی و به ۀشییود؟ آن ا از نظریها دید  میلفهؤهایی اسییت و چه روابطی میان این م
شخص از نظریۀ جیمز پل جی  ستفاد  کرد  1م شکیل لفهؤاند تا هم اجزا و مدر زمینۀ تحلیل متن ا های ت

ماندۀ    حا  وجو  پن ان  ها را، و هم درعین لفه ؤهای درونی این م کنند و هم کنش دهندۀ متن را مطالعه    
شا کنند. طبق نتایج   صلی این متن را اف شی   لفهؤترین مپژوهش، ا سازندۀ نقا های زنان عبارتند ازز های بر

توج ی به هویت زن و تسلط گرایی در نظام اجتماعی، بیتوجه به فضای جامعه، توجه به پوشش و اسالم
سانی  ان بطنه، پیوند میان زن با خانه و همسر و فرزند، و گسست در نظام خانواد  و روادنیای مردانه بر زنا

کانی و ادراکی،   نه به و (. 26ز 1395)ارد له  ( در 1396محبوب ) ای دیگر،عنوان نمو با عنوان   اشرسیییا
سی گرایش » سام دیدگا  لیندا     برر شان ماهر ایران برا ستی در آثار نقا کاوش در  به  «ناکلین های فمین

ست. کرد  ا بررسیآثار نقاشان معاصر ایران پرداخته و نقش جنسیت در تکنیم، محتوا، فرم و موضوع را 
شگا   های گردآوریاو از داد  ها  ها و مصاحبه بررسی آثار، کاتالوگ  نیز ازهای دو دهۀ اخیر و شد  در نمای

  که نظریۀ لیندا ناکلین مبنی بر رسییدنتیجه میکند و به این برای تحلیل اسییتفاد  می و نقدهای مربوط
شی  شان ناگزیر اینکه زنان در نقا صادق را انتخاب و بازنمایی میجوانب  زنانه  های نیست، بلکه    کنند لزوماً 

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

 تحقیق روش
ضر در چارچوب   شانه  مد پژوهش حا سی    ن هر   آنطبق  که شود انجام میکر م و لیون  اجتماعی شنا

 نشانه واجد سه سطح معنایی استز 
 در و معموالً اشخاص و اشیا اشار  دارد ها،مثل مکان به اجزای سازندۀ تصویر زمعنای بازنمودی یییی1
 زشودبیان میدو الگو قالب 

به      این در  زالگوی روایتی چه اجزای سیییازندۀ تصیییویر را  وقوع  ،کند مرتبط میهم الگو، آن
ست.   رخدادها صل       اینجادر و ت ییرا  ا ستفاد  از یم بردار به هم مت صویر با ا اجزای مختلف ت

صویر را می   می سیر وقوع رویدادهای   شوند. این بردار هم پویایی و حرکت اجزای ت نمایاند و هم 
 دهد.  را نمایش می مرتبط با این اجزا
شان بازنمود   تصویر براسام خصایل عام و ذاتی   سازندۀ  الگو، اجزای در این  زالگوی مف ومی

شان   شوند. م م این نیست که این اجزا در حا  انجام چه کاری هستند، م م این است که      می ن
شیا  مکان رند. بازنمایی خصایل ثابت افراد، چه چیزی هستند و چه معنایی دا  داد  شود  در  ها و ا

 (.69ز 1398پور و همکاران، )تقی است درجۀ او  اهمیت
نیز و افراد و اشیا درون تصویر میانجی نحوۀ قرار گرفتن یعنی پیامی که تصویر به زمعنای تعاملی ی 2

بازنمود  درد مخاطبان از آنچه در تصییویر در اینجا کند. به مخاطبان منتقل می آن ا زاویۀ دیدواسییطۀ به
 پذیردزیافته است از سه عامل تأثیر می

د. اگر این نگا    کنن به مخاطبان نگا  می     افراد درون تصیییویر چگونه بدین معنا که     زتمام 
اما اگر مستقیم   مستقیماً بر مخاطبان تأثیر بگذارد.   کوشد مییعنی اینکه تصویر   مستقیم باشد،  

شد،  ست و افراد د     نبا صرفاً نمایانگر ا صویر  صله دارند  ت صویر از مخاطبان فا ون، )کر م و لی رون ت
   (.8ز 2020

از افراد درون  ینگرد و چه برداشتای تصویر را میاینکه مخاطب از چه زاویه یعنی ززاویۀ دید
مورب و عمودی. اولی مخاطب را رو، تصور استز روبه  . معموالً سه نوع زاویۀ دید قابل تصویر دارد 

شارکت و با آن تعامل کند. در   میفرا صویر م صویر به جاآندومی، ازخواند که در ت که افراد درون ت
مخاطب با تمامیت ج ان او تعامل ندارد و از او احسام فاصله و    اند،صور  نیمرخ بازنمایی شد   

پور  تقیکند. و سومی داللت بر نابرابری قدر  بین مخاطب و افراد درون تصویر دارد )جدایی می
بازنمود  در تصییویر و   اشییار  دارد به روابط میان کنشییگران   ز(.  فاصییله70ز 1398و همکاران، 

صله می  صمیمیت یا جدایی ایجاد کند. نمایش افراد در نمایی   بینندگان. میزان فا تواند بین آن ا 
یت شیود مخاطبان از نزدیم با چ رۀ آن ا ارتباط برقرار کرد  و احسیام صیمیم   بسیته باع  می 

 (.   146ز 2001اویاما،  شود )جویت واما در نمای باز احسام دوری و جدایی حاصل می ؛کنند
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شکیل یم کل معنادار  تلفیق  به زمعنای ترکیبی ییییی3 شار  د دو معنای بازنمودی و تعاملی و ت ارد ا
 معنا بر سه پایه استوار استزاین نوع (. 181 ز2020 )کرم و لیون،

یم تصییویر را محل قرار گرفتن عناصییر )باال/ پایین، چپ/ راسییت،   ز ارزش اطالعا  ارزش اطالعا 
د،  نمایشییان برای بینند  معقو  و آشیینا میکند. عناصییری که ظرفیت معناییمرکز/ حاشیییه( تعیین می
  بدیععناصر  انگیز است،شنا و مناقشه  آشان نا شوند و عناصری که ظرفیت معنایی  عناصر معلوم نامید  می 

 شوند.  نامید  می
ین عناصر  شوند. اگر ا میکشید   بین عناصر درون چیدمان یم تصویر    یعنی مرزهایی که زبندیقاب

شند،     شته با شند، بین       مرزهای قوی دا ضعیف با شدید و اگر این مرزها  ستگی بین آن ا  شان نوعی   پیو
 ناپیوستگی وجود دارد. 

ستگی  صر به  یعنی زبرج سته می   گونهچیدمان برخی عنا ست که برج پور و همکاران، )تقی نمایندای ا
 (.  72ز 1398
 

  هاه و انتخاب نمونهمیدان مطالع
در دو دهۀ اخیر است. برای انتخاب  در ش ر سنند    کُرد  آثار نقاشی نقاشان  زنان  مطالعۀ  حاضر  پژوهش
د ش بدین معنا که آثاری برای تحلیل انتخاب  ؛شد  است  گیری هدفمند استفاد   ها از شیوۀ نمونه نمونه

شانه توان داللتآن ا میکه در  اند هنرمند   44از تعداد  کُرد پیدا کرد. هایی درخصوص زنانگی  زنان ها و ن
های نفر زن هسییتند که در رشییته 23نفر مرد و  21، 1400عضییو انجمن هنرمندان سیینند  در سییا   

از جمله  زنانگی وکنند نفر از زنان مشییخصییاً در حوزۀ نقاشییی فعالیت می 14کنند. فعالیت می گوناگون
)از هر کدام دو   آن انفر از  دونقاشی  آثار ، ر این اسام است. ب  شد  در آثار آنان موضوعا  اصلی بازنمایی  

  .است  د تحلیل ش انتخاب و  که دارای بیشترین سابقه در زمینۀ پرداخت به مضمون زنانگی بودند    تابلو(
های گذشییته بارها آثار خود را به  نقاش از مشیی ورترین زنان  نقاش سیینند  هسییتند که در سییا  دواین 

 .اندنمایش گذاشتههای مختلف بهمناسبت
 نقاش : بیوگرافي زنان1جدول 

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگي

تاریخ 
 تولد

 تحصیالت
رشتۀ 

 تحصیلي
 نمایش آثارفعالیت هنری و 

های گروهی  شییرکت در نمایشییگا  - گرافیم کارشناسی ارشد 1362 نگین وکیلی 1
تبریز، سیییننیید ، سیییقز،             ت ران، 

 سلیمانیه.
شی موزۀ        - ساالنۀ نقا شرکت در دو

 هنرهای معاصر.
سئو    - شگا  هنری   آمدرم و م موز
 .یای رنگیؤر
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قاشیییی        - گا  ن مایشییی برگزاری د  ن
  کودد.

نمایشگا  گروهی در   15 شرکت در - نقاشی کارشناسی 1343 اکرم کریمی 2
 سنند ، اربیل، سلیمانیه.   ،ت ران

موزۀ   و فروش اثر به موزۀ امام علی   -
 اربیل.

دانشییکدۀ فنی  مدرم نقاشییی در  -
 ای.  حرفه

 

 هانقاشیشناختی تحلیل نشانه: های تحقیقیافته

 گرایی بازاندیشانه  جنسیت و نگین وکیلی
 

 2تابلو                                                                                  1تابلو 

  
 ابریزن، درخت، سبز ، دشت و آسمان نیمه ،سازدتصویر را برمی معنای بازنمودی ،1 تابلو در آنچه    
ست  سته    ،ردی. زنی با لبام کا ش ست چپش را لنگرگا         ،در حالت ن ستش گرفته و د ست را اناری در د

ابری  الجوردی است. ابرها به   دشت و آسمان نیمه   و تصویر درخت، سبز ،  خود قرار داد  است. پشت سر ا   
شمانش افتاد   وشد    او نزدیم شمان زن را نمی ، طوریاندروی چ صویر  که مخاطب چ  ست در اوبیند. ت
اطب دارد. اجزای سازندۀ تصویر گاهی مستقیم، البته با چشمانی پوشید ، به مخو ن استزمینه وسط پس
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سام  بر سی )حرکت   یوقوع رخداد واند پیوند خورد  روایتی الگویا سا  نمودن احاطه ،زن طرفبهابرها  ا
طبیعت را در  که ه، زمیناست. تصویر زن در پس   را به هم پیوند زد  چیزههمکردن افق دید او(  او و تیر 

شان می   سبز و زرد ن صلی   ،دهددو رنو  ست. ا صویر    محو ا سازندۀ ت صر  که پویایی مابقی اجزا و   ،ترین عن
ابرها نمودی از آن  دگرگشییتِ طبعیت اسییت که حرکت  ،وقوع دیگر رویدادها مرهون کارکرد آن اسییت

ناشی  « شدن افق دیدتیر » به« های دوردستدوختن نگا  به افق»از  زناحوا   دگردیسی است. در واقع
پویایی و حرکت  در اینجا. اندرا احاطه کرد آیند و او سیییوی او میکه از دور بهاز تحرد ابرهایی اسیییت 

ست که معنا را برمی      سیر وقوع رویدادهای مرتبط با این اجزا ا صویر و  سازد. زن، درخت، ابر و   اجزای ت
ت ییر حالت از ب ار به پاییز، از روشییینایی به تاریکی و از ، ت ییرنددیگر اجزای تصیییویر جملگی در حا  

 سرزندگی به ک ولت. 
میانجی نحوۀ قرار گرفتن اجزای درون تصیییویر و نیز بهترین پیامی که این تابلو بهعمد  رتیبتبدین

ی که از ابرهای»کند )معنای تعاملی( عبار  از این است که واسطۀ زاویۀ دید سوژ  به مخاطب منتقل می
تدریج ب ار زندگی او را به خزان پوشانند به آیند و وجود زن را دربرگرفته و چشمانش را می دوردست می 

های  آرایش غلیظ و پوشیییش مجلل و برجسیییتگی اندام، عاری از هرگونه تصیییویر زن «. کنندتبدیل می
های روشن و پرامید چشم دوخته   عمالً مصداق دوشیزۀ رؤیاپرداز و رومانتیستی است که به افق     ،جنسی 
ست  ست دائ داد اما آنچه او بدان تکیه  ؛ا ستی  و ماً در حا  ت ییر ا شمان  اش را در هالهه ای از اب ام )چ

سته( فرو  سطح    میب سه  ست قابلبرد. این معنای تعاملی در  سطح  ز درد ا ستقیماً به    زتماسدر  زن م
گیری او  فاصله  عامل لذااند. ابرها چشمان او را پوشاند    کند، اما مشکلش این است که  مخاطبان نگا  می

با توجه به قرار گرفتن   ززاویۀ دیدِ مخاطباناز مخاطب نه میل درونی که مانعی بیرونی است. در سطح   
صویر، مخاطبان     سط ت رابطه برقرار کنند. اما   اوبا کلیت ج ان  و نگرندبرو به او از روبهتوانند میزن در و
توانند نگا  او به ج ان مخاطبان نه می ای طرف هستند که نگا  ندارد و مشکل اینجاست که آن ا با سوژ    

ء بد  کرد  و  الجرم او را به شییی آن اتوانند خود را در آینۀ نگا  او نظار  کنند. بیرون را دریابند و نه می
سلطۀ خود می  صله  سطح در گیرند. زیر  سطح  فا زن در   زروابط میان زن  بازنمود  و مخاطبان یعنی در 

با   کند،تواند به او احسییام نزدیکی مخاطب میبازنمایی شیید  و زمینۀ تصییویر و در پیشنمایی بسییته 
 چ رۀ او ارتباط برقرار کرد  و احوا  او را دریابد.   

 (معنای ترکیبیمثابه کلیتی معنادار )بهگفته را با هم تلفیق کرد و تابلو را   توان دو معنای پیش می    
. در اینجا زن در  توجه کرد ارزش اطالعات ۀقرائت نمود. در این سیییطح  معنایی، نخسیییت باید به مؤلف
و در  سییوی ادورتر از او قرار دارد. ابرها بهزد  مرکز تصییویر، طبیعتِ ب اری نزدیم به او، و طبیعت خزان

شاند     حرکت شمان او را پو سر و چ صویر اند و دور  شش،    ،اند. ت مخاطب را به دریافت اطالعاتی دربارۀ پو
شستن زن رهنمون می   ست زن به   اطالعاتی دربارۀ نقطه د اما هیچکنحاال  و نحوۀ ن نظر، ذهنیت و خوا

ای با هم ندارند؛ زن در د   عناصییر مرزهای چندان روشیین و قوی ،بندیقاب لحاظبهدهد. مخاطب نمی
رفته و چسییبید  به  فرواند؛ سییرسییبزی و خزان درهمطبیعت محو شیید  و ابرها نیز وجود او را فراگرفته
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سمان در حا  دگرگشتی طبیعی   ست  برجستگي  هسومین مؤلف اند. آ صری که بیش از   ، یعنیا  هبقیعنا
 ردی، انار و ابر.  لبام کتابلو عبارتند از این در  اند کهشد برجسته 
فصل سبز زندگی رومانتیمِ زن با آمدن ابرها دارد خزان  توان گفتشناختی تابلو میتحلیل نشانهدر 

سوداها و    می سر پروراند  و بدان  یاهاییؤرشود و تمام  ست دارد زوا  می که او در  یابد.  ها تکیه کرد  ا
واقع همان ویرانی ج ان  رومانتیمِ زن  اثیری  تصویر است. زن نه در فضای خصوصی       ب ار  زندگی در زوا 
ست نه از            ،خانه سنتی ا ضای عمومی از نوع طبیعی/  ست، اما این ف شد  ا صویر  ضایی عمومی ت که در ف

ست. به       سنتی و غیررسمی ا ش ری. پوشش زن نیز  شی دارد،    نوع فرهنگی/  صویر  زن حالت نمای عالو ، ت
  بر هیچ تأکیدی گرایانه پرداخت شد  است، یعنیبودن در قالب نوعی رومانتیسم  طبیعت این نمایشیاما 

های  های برآمد ، طنازی، آرایش غلیظ، پوشییش مجلل و برجسییتگی اندامقامت زنانه، لب عناصییری مثل
مخاطب نیز نقشییی  گر اسییت و در هدایت نگا  دار، متمرکز و بیان. زن فاقد نگاهی ج تنداردجنسییی 

ردی  برای او ناآشناست. زن در لبام ک   زنو  تواند مستقیماً در چشمان او خیر  شود   ندارد. مخاطب نمی
سرنخی برای را          ست، مخاطب  صر طبیعی ا شد ، اما چون در مجاور  با عنا صویر  بردن به   و روزمر  ت

ای دا  بر ارتباط زن با  نشیییانههیچ  اقعدروکند. پیدا نمی اودرون زندگی روزمر  و تجربۀ زیسیییتۀ زنانه 
شود، بلکه او کامالً در دامن   عناصر فرهنگی )کافه، خیابان، کتاب، میز، صندلی، سیگار و غیر ( دید  نمی   

با   ی است سنتیزناو نمایش درآمد  است. هدشت و ابر ب در همنشینی با عناصری مثل درخت، طبیعت و
سته  ا معصومانه، ام  یاهاییؤو ر احساسا    و ساد  ای منفعل سوژ   ؛شود با ج ان رودررو می با چشمانی ب

پیچیدگی  زنند. که سییرنوشییتی جز زوا  برای او رقم نمی  یها و قواعددر چنبرۀ عرف گیرافتاد اما  د 
این زن سیینتی هسییتند و   تصییویری تمثیلی و اثیری از  ۀارائها در خدمت رنو نقوش و خطوط و تنوع

م زنانگی   زدود  نیست و تمام عالئ لذا این زن جنسیت ند، اید ای و سمبولیم به او بخش  وجودی اسطور  
شان می     صویر ن عواملی طبیعی دارند ب ار زندگی او را به خزان بد    دهدسنتی را در خود دارد. بااینکه ت

بازاندیشییی در  را به سییازند، همین تصییویر مخاطب بسییته و منفعل میکنند و از او موجودی چشییممی
بسییتۀ زنانه در  شییود که رومانتیسییم چشییمگویی این پیام به مخاطب داد  میخواند. میوضییعیت زن فرا

جوامع سیینتی تکیه بر باد داردز درسییت همان عوامل و بسییترهایی که زن برای تحقق آرزوهای خویش  
سیاختن او هسیتند. زن معصیوم و     منفعلو اندرکار تخریب ج ان زنانۀ او دسیت  ،ها اتکا کرد  اسیت بدان
  پرتاب کرد  است. ج ان مردانه خود را به درون  ،با چشمان بسته ساد 
سازند. زنی با پوشش قرمز، نشسته بر     درخت و آتش برمی را عناصر زن، ، معنای بازنمود  2 تابلو در  

 و دست چپش را  د زیه تک شدست راست  بر تنه قابل رؤیت است.  های آتش، تا نیمزمین، در میان شعله 
رنو سفید دست چپ و چ رۀ او     ل رنو لبام و آتش باع  شد  هارمونی کامروی سینه انداخته است.   

سرخ   سان نقطه به سفید بر زمینۀ  شود. لبام او یم    گونای  سته  و  برق وتکه قرمز، عاری از زرقبوم برج
ی کل تصیییویر را به خود فوقانزمینۀ تصیییویر او، که عمدتاً نیمۀ در پسهای جانبی اسیییت. فاقد وصیییله

برد  و حتی گیسوان او   که سر زن را در خود فرو  وبرگ،پرشاخ  و درخت سرسبز  دو اختصاص داد  است،   
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شود. درواقع تصویر به دو نیمه تقسیم شد  استز قسمت فوقانی،        ، دید  میاندرا را به رنو سبز درآورد  
که بدن زن را تا گردن در خود های آتش شییعلهسییبز و باطراوا ، و قسییمت تحتانی، قرمز و آتشییین.   

سر او و نیز درخت    اند چنان زبانه میبرد فرو ست  شند که گویی قرار ا سر او را     انک سوزانند. سبز باالی   ب
پیوند زد   عناصر تصویر را    های آتش همان رخدادی است که در قالب الگویی روایتی شعله کشیدن   زبانه
الی  البه انۀ او در حا  سوختن است، اما سرشس را    و بخش اعظم تن زن زن در میان آتش نشسته   است. 

سبز درخت   ست. بااین فرو انشاخ و برگ  شعله  این حس به مخاطب القا می حا برد  ا آتش  های شود که 
 وااست.  و سرش را پایین انداختهچشمان زن بسته است د سوزاند. نرا نیز خواه اناو و درخت سر خر  باأل

دهند  و معنابخش به مابقی عناصیییر،  عامل ج ت جادر اینهای آتش را ندارد. کردن به شیییعله توان نگا 
گویی رنو قرمز، که در عرف عام  . هارمونی داردهای زن لبامقرمز رنو  باای اسییت که آتش سییوزانند 
ست که به جان زن می    واجد نوعی این شی ا ست، همان آت سوزاند. رنو  افتد و او را میهمانی با زنانگی ا

صلی  ست. معنای     ترین ابژۀ نگا  خیرۀ مردانه و تداعیقرمز در عرف عام ا سی بدن زنانه ا گر جذابیت جن
)رنو سبز سر    یاهای سبز در سر داشته باشد    ؤهر انداز  هم ر بازنمودی تصویر حکایت از آن دارد که زن 

مانند شییعله ،گرددبد  می جنسییی )رنو قرمز لبام و آتش( ایهطعم گا  که بهآن ، بدن اوو درختان(
شدن آن  که جسم زنانه و بد جاآنازافتد و تمامیت وجود او را نابود خواهد کرد. های آتش به جان او می

سی ابژۀ به  ست،    جن ساختی اجتماعی ا شی که زن را می  بر ستی  ازسوزاند  آت .  خیزدبرمیاجتماعی او  ه
    که در مقام معنای بازنمودی پرداخت شد  است.  سوختن زن در متن اجتماع همان رخدادی است

،  نحوۀ قرار گرفتن اجزای تصییویر و زاویۀ دید سییوژ واسییطۀ معنایی که به مخاطب، به ترتیببدین
 سوزاند به رنو لبام اوست آتشی که زن را می »عبار  از این است که  )معنای تعاملی(،  شود منتقل می

 لبام قرمزرنوِ«. رودمیلحظه بیشتر در این آتش فرو بهرغم آنکه سر یا اندیشۀ سبز دارد، لحظه   و زن به
سی تن زنانۀ او  جز جذابیتزن برای مخاطب چیزی  سام ند، کتداعی نمیهای جن زن از لحظه بر این ا

سم او  نابودی میبه ای رو  سی نگا  خیرۀ  صرفاً کارکرد  رود که ج  زن  این. کندرا ایفا می دیگریابژۀ جن
 آرایش،ای آرام و دستی ن اد  بر سینه، بی هیچ های آتش، با چ ر معلق در میان سبزی طبیعت و شعله  

در  یاهای سبز  ؤها و رگر زن معصومی است که خیا   تداعیهای جنسی،  پوشش مجلل و برجستگی اندام  
برابر این ویرانی  و میلی به مقاومت در سوزد. او توان نگا  کردن ندارد میدر آتش  سر دارد اما تن او عمالً 

ه این معنای تعاملی در سیی پناهی در انتظار مرگ اسییت.گویی در او  تن ایی و بی شییود.در او دید  نمی
پایین. او   رو بهزن چشمانش بسته است و سرش      :تماسنخست در سطح   سازدز  گر میبُعد خود را جلو 

کم  ، دست پیوندیسویۀ مخاطب است و هیچ   جان و در انفعا  محض صرفاً ابژۀ نگا  یم بی یئیسان ش  به
زن در مرکز تصویر   زمخاطبان زاویۀ دیدِ در سطح دوم  شود. دیگری برقرار نمی و میانجی نگا ، بین اوبه

اما چون زن نگا  ندارد و  که از زاویۀ رودررو به او نگا  کند.  وجود دارداسیییت و این امکان برای مخاطب 
شان نمی  واکنش تعاملی سلط می   ن صله مخاطب بر او م سویه او را قرائت   یم صور  شود و به دهد، بالفا

توانیم  دانیم نگا  این زن به ج ان و زندگی چگونه اسیییت و نمیتوانیم بمقام مخاطب نمی ما درکند. می
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واستیم که در او خیر  شویم و هر طور خ بینیمخود را محق میوجود او ببینیم. تصویری از خود در آینۀ 
صلۀ اگرچه در بُعد سییوم، یعنی  دلیلهمینبهیم. کنخود  آن او را خوانش، برسییاخت و از مخاطب از  فا

صمیمانه میان این دو برقرار می سوژ ، رابطه  سلطۀ مخاطب بر    شود، ای نزدیم و  این رابطه به تقویت 
        کند.سوژ  کمم می
 این اثر از برخی ج ا مقام کلیتی معنادار است،   ، که ناظر به درد اثر درمعنای ترکیبيدر سطح  

سبزی درختان، قرمزی لبام        ت یو از برخی ج ا  دیگر  ارزش اطالعاتيواجد  صری مثل  ست. عنا ا
سته و حزن  شنا و مأنوم  انآلودِ زن برای مخاطبزنانه، و نگا  ب همانی آتش و لبام، تن زنانه  اما ایناند، آ

صری بدیع هستند.      و و ویرانی، سبزی طبیعت عنا ماند ج ان زندگی و  آنچه مسکو  می ذهنیت زنانه و 
ست که ما در نقطه روحی/ روانی زن ازاحوا   مقام مخاطب هیچ راهی برای درد آن نداریم.   نظر خود او

جاهایی   و در ناروشیین و کدر  در جاهایی عناصییر تصییویر  میاننیز مرزهای  بندیقاباز همین رو در 
برگ درختان واند یا گیسوان زن و شاخ  رفتههای آتش در جسم زن فرو استز آنجا که شعله   بسیار روشن  

به دو نیمۀ قرمزرنو و   کالًآنجا که اثر مرز روشیینی بین عناصییر وجود ندارد، اما  ،انداختالط یافتهدر هم 
ست      سبزرنو  شد  ا سیم  شن   تق شعله   وجود داردمرزی رو شد  های آتش  ، با این تفاو  که حرکت و ر

 ان زندگی زن   خواهد بلعید و ج  را در خود فرو دیگرزودی نیمۀ  به نیمۀ قرمزرنو   داللت دارد بر اینکه   
ستگي دلیل آنچه بیش از هر چیز در این اثر همینیکدسییت نابود خواهد شیید. به ، سییوختن دارد برج

 آتش است.  کلیت هستی زن در
شانه  سوزاند         تحلیل ن ستی زن را خواهد  شی که ه ست که آت پیوندی  ،شناختی این اثر گویای آن ا

های اجتماعی   الزاممقابل سییبز در سییر بپروراند، در  ؤیاهایالینفم با جسییم او دارد. زن هر انداز  هم ر
سته و اندوهناد    ناگزیر  مرتبط با جسم خود   زیرگر سربه ، که تداعیپایین به اوتسلیم خواهد شد. نگا  ب

ستی بودن و  ست،  فرود سلیم  از او در اجتماع ا سوزناد     شدن او در  ت شت  سرنو .  دهدخبر می خودبرابر 
مثل برگ درختان در آتش میرقم خورد  است   شسرنوشتی که برای جسم    سبب بهاو  آرزوهای ذهنی

صویر  سوزد.   ضایی  در  اوت شش   و یافتهنمایش طبیعی  باز وف ست قرمز    اوپو ست.   ساد  و یکد   ی یبدا
های برآمد ، آرایش غلیظ،  لبهای جنسییی )جذابیتبرجسییتگی  نشییانی از بدوی شییمایل  در این اسییت

تواند نقشییی در  نمی ی زنچ رۀ خاموش و ناآشیینا همچنین وجود نداشییته باشیید. باریکی کمر و غیر (
که مخاطب تصویر   نیست ای آینه هرگز آن اوچشمان بستۀ    و دهی به قرائت مخاطب داشته باشد  ج ت

شنایی و رازآلود خود را در آن بازیابد.  ست که او خود میل و توانی برای بازگویی    بودن او  ناآ بدین معنا ا
سته  سد   روایت زندگی و تجارب زی شنا پیدا   ، راهیاش ندارد. مخاطبی که بخواهد زن را از زبان خود او ب

در  زیری است که جامعۀ مردساالر حق خوانش و کنتر  او را   نخواهد کرد. زن آن موجود ساکت و سربه  
صار خود می  شتی جز         .گیردانح سرنو سمانی او  ستی ج ست.   زوا ه ی  و هموار  جزئابرایش رقم نزد  ا

شد   ست.      الینفم از طبیعتی )درخت و آتش( تلقی  شد  ا  ب رامخاط ،اثرکه اینم قربانی بخشی از آن 
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همان شیید   تمام چیزهایی که زن با آن ا این زخواندمیبه بازاندیشییی در وضییعیت زن فراطرزی ظریف به
 درواقع همان عوامل نابودی او هستند.  ،)طبیعت، سبزی، قرمزی، جنسیت(

  گرایی منفعالنهجنسیت و اکرم کریمی
 2تابلو                                                                            1تابلو 

  
  زنی بافضییای خانه.  و عبارتند از زن، صییندلی، دهندۀ معنای بازنمودی، عناصییر تشییکیل 1 تابلو در 

، که  یرا بر صندلی ب ل  راستش  تانه، بر صندلی نشسته و دس    ردی، در فضای اندرونی خ پوشش سنتی ک  
ست،  ست    خالی ا شته ا شمانی باز   . زنگذا ستقیماً به روب و خیر  با چ ؛ پاهایش را روی کندنگا  میرو هم

ست.       صندلی تکیه داد  ا سبتاً آرام به  ضبط و ن صویر تما هم انداخته و با حالتی من زمینه و  قد در پیشمت
را داشته باشند.     ای محوزمینهمابقی اجزای تصویر صرفاً حکم پس   او باع  شد   پوشش  یکدست سفید   

خالی اسییت که او با دسییت راسییت به آن تکیه داد  اسییت و این حس به   ایصییندلی زنسییمت راسییت 
صویر دربی   . کردبایست پر می را کسی می  خالید که این جای شو مخاطب القا می ست  سمت چپ او ت ا

که گفته شییید غیر از خود زن، مابقی  رطواما همان. شیییودباز می خانهدرخت از ط سیییبز و پر اکه به حی
بسیییار   ،که همان تصییویر زن باشیید ،زمینهزمینه محو و پیشپسیعنی اند. زمینهعناصییر محو و در پس

ست    سته ا صور  زن در ا طوریبه ؛برج شد    که اجزای  ضوح بازنمایی  سرپوش   .اندو  و موهای او از زیر 
و نمای جذابی به ظاهر   گر  خورد  چندسینه  لباسش جلو ؛ طرف پایین آویزان شد  استزد  و به نبیرو

  اند.های زنانۀ او طبیعی و نمایانتمام جذابیتنیسییت.  زیورآال  و جواهرا او بخشییید  اسییت. خبری از 
شته گردن  شکی و بلند  ، لبانبرافرا ستگی وجه  ،فرمهای خوششانه  و حجیم، موهای م  جملگی به برج
صر در قالب   اند.او کمم کرد زنانگی  معنا که انگار  اند، بدینپیوند خورد  الگویي مفهوميتمام این عنا
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ر  ص تمام عناحاکم است.  بر آن ا دارد و حالتی از سکون و ثبا  طبیعی  ذاتی همه چیز جایگا  و خصلتی  
صایل عام و ذاتی   بر سام خ شد    ا ست.  وحرکت و پویایی  و خبری از اندشان بازنمایی  توان می رخداد نی

و با   وتن ا نشسته  که تم زن در فضای خانه تصویر عبار  است از حضور برجستۀ      یمعنای بازنمودگفت 
 . استخیر  شد   رو )شاید در حالت انتظار(هروب ای تقریباً اندوهگین بهچ ر 
واسطۀ شیوۀ چیدمان عناصر و از زاویۀ دید سوژ  به ترین معنایی که این تابلو بهاصلی از همین رو  

وتن ا در خانه نشسته است و در سنتی تم یزن»دهد )معنای تعاملی(، این است که میمخاطبان انتقا  
ای است شیو  ،منتظر او داللت داردحالت نیمهآنچه بر «. بردسر میغمناد بهنسبتاً و منتظر حالتی نیمه

 خالی کندبر کفۀ صندلی گذاشته است که انگار دارد مخاطب را دعو  میرا که او کف دست راستش 
طرز نگا  و حالت چشمان  ،و آنچه بر حالت نسبتاً غمناد او داللت داردرا ببیند. او بودن صندلی کناری 

توان نمود این در سه سطح می شود.شادی و لبخند در آن دید  نمی اوست که هیچ نشانی از ۀو چ ر
دار نیست. رو دوخته شد  است، اما نگاهی ج تهروبز نگا  زن به معنای تعاملی را دریافتز در سطح تمام

گم کند و با همه ق ر است. چشمانش باز و در حا  نگا  مستقیم است، اما انگار به هیچ چیزی نگا  نمی
کند، اما به هیچ کس و هیچ عمد نگاهش را از دیگری منحرف کرد  است. نگا  میبیگانه است. گویی بهو 

می صویر و بسیار برجسته است. مخاطبزمینه، وسط ت. در سطح زاویۀ دیدِ مخاطبانز زن در پیشچیز
 ند. کلیت هستی زن، کهیکه او در آن بازنمایی شد  است بب را وضوح تمامیت وجود او و وضعیتید بهتوان

او در این فضا  حضورقابل درد است. چ رۀ زن و نحوۀ  خانه بازنمایی شد ، برای مخاطب در فضای
د. زن در اینجا شیء یا ابژ  نیست تواند با او وارد تعامل شومی مخاطبخواند. میه مشارکت فرارا ب مخاطب

دارد  ز این امکان برای مخاطب وجوددر سطح فاصلهدهد. بلکه متنی گویا است که تن به هر قرائتی نمی
 د. ، وضعیتش را ف م کند و با رفتن به ژرفای نگا  اوکه به زن نزدیم شو
ست آوریم، می گفته، درکی از کلیت اثر بهدو معنای پیش ترکیباگر بخواهیم با  اثر  توانیم بگوییمد

هم در بازنمایی عناصر آشنا )نشستن زن بر صندلی، حضور        ،بسیار غنی است   ارزش اطالعاتيلحاظ به
صندلی              ست بر  شتن د صر بدیع )گذا سنتی( و هم در بازنمایی عنا شیدن لبام  ضای خانه، پو زن در ف

شمان   وتن اتمخالی،  دهد  در این بُعد، اثر به مخاطب اجاز  میدار(. غیرج ت اما خیر بودن در خانه، چ
سیاری راجع  ست    زندگی روزمرۀ زن در خانه بف مد. به چیزهای ب شی از آن ا این امکان  ف میدن غالباً نا

ای، گیسوان  زن  سفیدپوش بر صندلی ق و   ( بسیار روشن است.    بندیقابکه مرز میان عناصر تصویر )  
ر عنصر  د عنصری  ن. تقریباً هیچاسبز درخت  رنو کناری و مشکی آویخته بر لبام سفید، روشنایی درب    

مخاطب امکان قرائت همه چیز را داد، اما در این میان آنچه          نرفته و آن را محو نکرد  اسیییت.  دیگر فرو
     زن است. خودِ ،تام دارد برجستگي

شانه  ست    تحلیل ن سام نوعی زنجیرۀ هم که زن، خانه، تن ایی و انتظار برشناختی اثر گویای آن ا ا
وتن ا در   ای کوچم تم  زد ، در خانه  ای تقریباً ماتم  دپوش، با چ ر  اند. زنی سیییفی  پیوند خورد  نشیییینی 

این  .او را پر کندقرار اسییت بیاید و صییندلی خالی کنار  اکه گویانتظار کسییی  در ،انتظار نشییسییته اسییت
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ست  قاعدتاًکه  ،دیگری  غایب ضر       ،مرد ا صر حا ست که بخش اعظم عنا صویر معنا و   در همان فقدانی ا ت
زندگی در   یابدمخاطب از دیدن حزن و اندو  چ رۀ زن درمیشود.  در نسبت با او تعیین می کارکردشان  

ست  ندابرای زن انتظار این خانه بدون آن مرد حاصلی جز مال  و   . فقط با آمدن اوست که زندگی   شته ا
شروط به تحقق این ان  شوند.  یابند و کامل میو خانه معنا می ست.  خالصی از تن ایی و اندو  م زن تظار ا
و بسیار هم آراسته و منظم است، اما غمناد     تن کرد فید )نشان پاکیزگی و روشنایی( به  اگرچه لبام س 

  فقط بدان ،چون صییندلی ب لی او خالی اسییت. اگر هم انگیز  پیدا کرد  که چنین خود را بیاراید ،اسییت
ست.      شان دهد آماد  و منتظر آمدن مرد ا ست که ن ضایی  دلیل ا سته و  زن در ف صنوعی ب   نمایش یافته م

ست و   ست    ا شش او یکد ست  سفید پو شانی از ا ستگی جذابیت  ، نه ن سی  برج و نه دارای نگاهی  های جن
ست که زن نگاهش را به آن   قابلچیز  ،دار و متمرکز. انگار تا آن مرد برنگرددج ت ضا نی توج ی در آن ف
صوم، اما با تردید و اندو ، در   بدوزد. ست تا مرد برگردد و     انتظاو پاد و مع سته ا ش احوا  او را ت ییر  ار ن
ست که زن را از این رخو  و انفعا  نجا  می دهد.  دهد. درواقع  مرد برای او نقش منجی دارد و فقط او

رنگی حاکی از عصمت و   هم باصورتی آراسته و با وضوح کامل، آنزمینه، بهاین اثر بااینکه زن را در پیش
ج ت بازنمایی و  درگرایی ن فته در آن وج ی انفعالی دارد و کرد  اسییت، اما جنسیییت  پاکی، برجسییته

  کند.  بازتولید سوژۀ مستأصل و وابستۀ زنانه عمل می
قبلی بودندز زن، مبل، گل،   تقریباً همانند که در تابلو  ، عناصییر برسییازندۀ معنای بازنمودی2 تابلو در 

سلی  میز ضای خانه.  ع صر واجد ت ییرا  و تفاو  حا  بااین، ف صر    این عنا سه با عنا هایی ظریف، در مقای
ه بر  ناو تن کرد  اسییت؛ ترین مد  لبام ناب کردی را بهزن مشیی ورترین و سیینتی  هسییتند. قبل تابلو 

ست؛ رنو مبل آبی و رنو لبام        شسته ا ساد  که بر مبل ن ست او نه    صندلی  ست؛ طرف را های او زرد ا
ن و  نحوۀ نشست که طرف چپ او خالی است،قرار دارد؛ بااینشمعدانی  با گلکه گلدانی ای خالی بلصندلی

قبلی که فقط    برخالف تابلو  ندارد.   بودن خالی چندان اعتنایی به این     گوید که  کردن زن به ما می   نگا  
ست  شید  بود  د صور  زن ناپو ست از مچ تا آرنج، و گردن او   ها و  ، در اینجا غیر از این دو، پاها، هر دو د
و پذیرش  مال ، بلکه بیشیتر نوعی غرور  و در نگا  زن، نه ماتم اسیت و روسیری هم به سیر ندارد.     عریان

شم می تن ایی به ستش را روی زانو قفل کرد    او ای که خورد. نحو چ پاهایش را روی هم انداخته و دو د
ست   و ب شد  ا صا       ،ه جلو خیر   ستی سلیم یا ا شان نمی ت بلکه توانمندی و قاطعیت را بازنمایی  دهد، را ن
زمینه در پیشاو، با پوشییش تقریباً یکدسییت زردرنو )غیر از شییا  مشییکی(،   قد تصییویر تمامکند. می

خود  خاصبرجسته شد  است، اما رنو آبی روپوش مبل و گوشۀ پنجر  و رنو سبز گل نیز برجستگی        
شخصیت زن دارد.      بودن این دو رنو،  را دارند. برجسته  شیوۀ قرائت مخاطب از  ضوح  نقشی جدی در  و

شود و  دید  میاش گوشوار  است؛ حتیتشخیص  قابل  سادگی به اشهحالت فکوران که چنان است  تصویر 
ای جنسیییی که طعمۀ   وجه از او ابژ  هیچهمه، این وجو  زنانه به    بااین رؤیت.  های پاهایش قابل     الد ناخن 

ساخته    شد ن صمیمی خانه )که تداعی    اند.نگا  خیرۀ مخاطب مذکر با ضای  کنندۀ پیوندهای  بااینکه در ف
ست، جذابیت        شد  ا صمیمیت( بازنمایی  سی/گرما/  شاید    ، وهمه چیز اواند. های او طبیعیعاطفی/ جن
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اند. انگار حاال   پیوند یافته الگویی مف ومیدر نماید و طبیعی و ذاتی می همۀ اجزای برسییاندۀ تصییویر، 
های شییخصیییتی زن، درسییت مثل ثبا  و سییکون حاکم بر فضییای خانه، اموری الیزا  و  چ ر  و ویژگی

زن  تن ا در خانه،  بندی کردز گونه صییور توان اینمعنای بازنمودی تصییویر را می ترتیببدینالیت یرند. 
سته و با نگاهی خیر  به نقطه که با ظاهری  ست، مانند گلی      روای نامشخص در روبه آرا شسته ا ، بر مبل ن

سرمه   که در کنار دارد و  ضای آبی/  گرما و پذیرندگی   واجد نوعی آرامش،، ای حاکم بر پیرامونشمانند ف
        است. 

حفظ آرامش، زن در توان ر تأکید ب  لذا آنچه اثر برای انتقا  به مخاطب دارد )معنای تعاملی( همین         
او آراسته و منظم است؛ محیط خانه را نیز آراسته و پاکیز  کرد  است؛ داری و پذیرندگی است.  خویشتن 

هم   خالی طرف چپ مکانج ت مشخصی تمرکز نکرد  است؛ به    خیر  دارد اما بر نقطۀ خاصی و در نگا  
روح نیسیییت بلکه گرم و  فضیییای خانه سیییرد و بیوهوای حاکم بر حا  ،تر از همه ، و م ماعتنایی ندارد  

اش حالت  وتن ا کوشید  اجاق خانه را گرم و روشن نگه دارد. حتی در چ ر   صمیمی است. گویی زن تم  
شی از انتظار   سطح        شود.  دید  نمینیز یأم  نا ستز در  سطح نمود یافته ا سه  زن ز تماساین معنا در 

مقابل. البته رو خیر  شد  است اما نه به چشمان طرف    هد. به روبکنارتباط چشمی با مخاطب برقرار نمی 
به همین دلیل  توان دید. بودن را می رفتن و تودارزن و ماتم بلکه بیشییتر در فکر فروح در نگا  او نه ق ر،

سطح   ست که    زاویۀ دید مخاطبان در  ستنتا  این ا کلیت فیزیکی زن در محیطی   اگرچهمعنای قابل ا
شنا به      صد آ سته  ،ای کامالً نزدیمشیو  صددر ضوح تمام  برج ست    و با و شد  ا را  یافتن به   و بازنمایی 

ست،    زن و زندگی روزمرۀ ج ان ذهنیت  شوار نی سخت    درعینچندان د سیار  حا  برقراری تعامل با او ب
کنند،  شوند و وضعیت او را نیز ف م می  زدیم میبه سوژ  ن  سطح فاصله  مخاطبان در  دیگربیانبهاست.  

 کند.  دارانۀ زن امکان تعامل را منتفی میاما تن ایی خویشتن
اثر  دسییت داد و گفت کهاز معانی قبلی به ترکیبي ،منظور دسییتیابی درکی از کلیت اثرشییود بهمی

سو  اطالعاتي غني صر  دهدۀ بازنمود  به ما میژدربارۀ  شنا ) ، هم در عنا ستگی زنانه، گرمای خانه،   آ آرا
نشییینی زن و گل، قرابت تن ایی و  همبخش( و هم در عناصییر بدیع )های آرامشپوشییش سیینتی، رنو 

توان سوبژکتیویتۀ یم زن سنتی  در این سطح می  داری، هارمونی فضای صمیمی و چ رۀ آرام(.  خویشتن 
شییود، ف م کرد. در این زندگی عناصییر نه خالصییه میرا در متن زندگی روزمرۀ او، که غالباً در محیط خا

شنی دارند )  صلۀ رنو بندیقابمرز رو سرمه (ز فا سلی و   های زرد و  ای و خرمایی؛ تمایز گلدن و میز ع
آلود نرفته اسییت. زندگی سیینتی امری پیچید  و مه ۀ پنجر . هیچ عنصییری در دیگری فرومبل و گوشیی

ست  شترین    حا بااین ؛نی ست که بی ستگي در متن این زندگی خود زن ا سنتی   برج را دارد. در زندگی 
    دارد.  تن ایی چراغ خانه را گرم و روشن نگه می، بهای در کار نیست و اگر باشدخانه ،اگر زن نباشد

تب و مر ۀآراسته، خان  نشینی عناصری مثل زن   توان گفت که همشناختی این اثر می در تحلیل نشانه 
سرمه تمیز، رنو ست حا   ای و زرد، گل و پنجر  داللت بر آن دارند که زن بههای  سته ا رغم تن ایی توان

سرپا نگه دارد.      صمیمی خانه حفظ کند و خود را  ضای گرم و  ستار  وهوای زندگی را در ف در نگا  و در ای
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شانه  سی که بیاید جای خالی کنار  برای انتظار ای از او چندان ن ستش را پر کند  ک توان دید. گویی  نمید
ست که   سرپا نگه دارد و حداقل ظاهر را حفظ کند.  بهپذیرفته ا   اوتن ایی و با اتکا به خود این زندگی را 
ذر  فدا میدارند و خود را ذر ای است که با سیلی صور  خود را سرخ نگه می     کشید  مصداق زنان رنج 

همه  م اینرغجا اسیییت که مخاطب با تأملی عمیق، به        و همینکنند تا بنای یم زندگی حفظ شیییود.       
سوژ  را درمی   شکنندگی  صرف می ظاهرآرایی،  کند تا مانع ویرانی خانه و  یابد. این زن تمام توان خود را 

سرزندگی و گرما دار    شود و ظاهر این زندگی تماماً حکایت از  ذر   خود او ذر د، اما زندگی در غیاب مرد 
شکنند. لذا   دارند، اما خود میزندگی را سرپا نگه می  تنهای است که یم شود. او نماد زنان سنتی  آب می
اومت کند و  ترین معنای قابل اسییتنتا  از این اثر این اسییت که زن در غیاب مرد، هر انداز  هم مقعمیق

انتقادی   ۀتوان حفظ کرد. رگ تنه نمی ی خانوادگی را یم  شیییکند. زندگ  خر  میظاهر را حفظ کند، باأل   
محور اصلی است و در هر صور  باید خود    ن فته در این اثر آن است که در جامعه و خانوادۀ سنتی زن   

ه با  کاما برای مخاطبی  ؛را فدا کند. از این حی ، این اثر انتقادی است به وضعیت زنان در خانوادۀ سنتی
تواند او را به   پنداری کند و مقاومت او در حفظ این زندگی را بسیییتاید، این اثر می         این سیییوژ  همذا 

 بازتولید خانوادۀ سنتی و فرودستی زنان فراخواند. 
 

  گیریبحث و نتیجه
مندی و ج ان زندگی زنانه  بدن زنانگی، ذهنیت، نگین وکیلی و اکرم کریمیهای نقاشی  مایۀ اصلی درون

زنانگی در بسییتر خانوادۀ  بازنمایی  دیگر آثار آن ا غالباً بهبیانبه ردی اسییت.خانواد  و جامعۀ کُدر بسییتر 
برای نیل  . پردازدمی ،دیشی در مقولۀ زنانگی نبازا منظوراین فضا، به تجربۀ زیستۀ زنان در  سنتی و روایت  
های جنسیتی که اجتناب از کاربست کلیشه ،ترین شاخص این بازاندیشی رااصلی این آثاربه این مقصود، 

صنوعی در نمایش و  ست، به  مردانه گفتمانبرابر مقاومت م در این آثار   حا بااینکنند. خوبی رعایت میا
های جنسی بدن زنانه و دغدغۀ ارضای نگا  خیرۀ مردانه اجتناب کردن جذابیت که از برجستهدر عین این

اسییت. براندازی و واسییازی   شیید پررنو مردان در زندگی زنان بازنمایی  تأثیرگذاری و نقششییود، می
از این  معنای انکار و نفی حضییور و نقش مردان نیسییت.به وجههیچدر این آثار به های جنسیییتیکلیشییه
بازاندیشییی در   کوشییش برای معنایبه ؛اندکلمه زنانه عمیقبه معنای  نقاش های این دونقاشیییمنظر، 
هایی از شناختی نمونه با تحلیل نشانه  ژوهش حاضر کوشید  است   پ با استفاد  از بیانی زنانه. زنانه هویت 
ترین تفاو در جدو  زیر اصلی بیان زنانه را نشان دهد.   این چگونگی این بازاندیشی و سرشت    ،این آثار

گرایی انه و جنسیییتگرایی بازاندیشییهای این دو نقاش، برحسییب دو تم محوری جنسیییتهای نقاشییی
          منفعالنه، تحلیل و ترسیم شد  است. 
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 های نگین وکیلي و اکرم کریميهای زنانگي در نقاشي: عناصر، معاني و نشانه1جدول 

 آثار نقاش
معنای 

 بازنمودی
 معنای ترکیبي معنای تعاملي

تحلیل نشانه
 شناختي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نییگییییین    
 وکیلی

 
 
 
 

 1 تابلو 

عنییاصیییر   -
ند ز     برسیییاز
خت،    زن، در
سبز ، دشت    
مان     و آسییی

 ابری.نیمه

سوژ  میل   سطح تمامز  -
با         مام مسیییتقیم  به ت
مییخییاطییب دارد، امییا     

 چشمانش بسته است.  

  ارزش اطییالعییا ز  -
عناصییر آشیینا وضییوح   

صر    ندار د، اما درد عنا
بییدیع برای مخییاطییب  

    آسان نیست.   

گییرایییی  جیینسیییییییت 
   بازاندیشانه

پیام را  تصییویر این  -1
دهد که   به مخاطب می   

ستۀ   رومانتیسم چشم   ب
زنانه در جوامع سیینتی 
بر بییاد داردز        کیییه  ت
درسیییت همان عواملی 
کیه زنیان برای تحقق    

بدان   های خود  ها   آرزو
کا می  ند دسیییت  ات کن

ندرکار تخریب ج ان        ا
 اند.  زنانه
 
 
 
 
پیکر زن در جامعه     -2
سیان آتشیی به جان    به

انداز   زن هر  افتد.او می
یاهای سیییبز در   ؤهم ر

سر بپروراند، در مقابل   
لزام  عی       ا جتمییا هییای ا

مرتبط با جسیییم خود  
ناگزیر تسیییلیم خواهد   

تمییام   درواقع شیییید. 
چیزهایی که زن با آن ا  

هییمییان شیییید    اییین
بزی،         یعییت، سییی طب (
قرمزی، جنسییییییت(     
عییوامییل نییابییودی او  

  هستند.
 

الییگییوی    -
پیییییییونییید   
عنییاصییییرز   

 روایتی
 
 
 
 

مخییاطییبز  زاویییۀ دییید  -
  بهرو مخاطب از زاویۀ روبه   

نگرد، اما چشمان  میسوژ  
مل یمبسته و این تعا  زن

 طرفه است.  

ناصیییر     قاب  - ندیز ع ب
تصیییویر مرز روشییینی  

ند و   لب در هم   ندار اغ
رفته و محو شییید  فرو
 اند.  

سوژ  در        - صلهز  سطح فا
صله پیش اش به  زمینه و فا

 مخاطب نزدیم است.  

لبییام   برجسیییتگیز    -
 کُردی، انار و ابر.

میییعییینیییاز  
دگرگشیییت  

 احوا 
زن از ب ار     

 به پاییز.

مل بیرونی       عا ناز نقش  مع
در تبدیل ب ار زندگی زن      

 به خزان.  

معنییاز ویرانی ج ییان         
یمِ زنی اثیری     مانت رو

 که تکیه بر باد دارد. 

 
 
 
 

  2تابلو 
 

عنییاصیییر   -
ند      زبرسیییاز

و درخت   زن
  .و آتش

چشییمان   سییطح تمامز -
ن  به پاییزن بسته و سرش 

 یئیسییان شییاسییت. او به
سیویۀ   منفعل ابژۀ نگا  یم

 مخاطب است.  

اثر   ارزش اطالعیا ز  -
در پردازش عنییاصیییر   

ند این     مان همانی   بدیع 
آتش و لبام، تن زنانه     
نیییت       نی، و ذه یرا و و
زنانه و رنو سبز موفق   

 است.  
الییگییوی    -

پیییییییونییید   
عنییاصییییرز   

 روایتی  
 
 
 

زاویییۀ دییید مخییاطییبز   -
بااینکه زن در مرکز تصویر  

قابیل       و از  یۀ رودررو  زاو
نگا  ندارد و  رؤیت اسییت، 

شان نمی  میلی به تعامل ن
  .دهد

بندیز مرز میان    قاب  -
صر ناروشین      برخی عنا
اسییتز آتش و جسییم  
زن، گیسوی زن و شاخ

میان   وبرگ درخت. اما   
ناصیییر دیگر     ،برخی ع

تقسیییم اثر به   زروشیین
 مۀ قرمز و سبز. دو نی
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سوژ  در        - صلهز  سطح فا
صله   پیش ست و فا زمینه ا

 اش به مخاطب نزدیم.   

برجسیییتگیز آتش،       -
 قرمز.    لبام

میییعییینیییاز  
سوختن زن   
در مییتیین  

 اجتماع.  

آتشی که هستی زن    ز معنا
سیییوزانیید پیونییدی  میرا 

 الینفم با جسم او دارد. 

جسییم زن کلیت  معناز 
به   زوا   وجود او را رو 

 برد.  می

 
 
 
 
 
 
 

اکیییییییرم  
 کریمی

 
 
 
 
 
 
 

 1تابلو 

عنییاصیییر   -
ند ز     برسیییاز
زن، صندلی،  
ضای خانه،    ف
پیینییجییر ،    

 حیاط. 

هزن به روب سطح تمامز -
گا  می  نه       رو ن ما  ند، ا ک

دار.  نییگییاهییی جیی ییت   
ما گم و       باز ا مانش  چشییی

ست. نگا  می  کند،  بیگانه ا
به هیچ کس و هیچ      ما  ا

 چیز. 

  ارزش اطییالعییال ز -
یی         نمییا نی، در بییاز غ
شستن         شنا )ن صر آ عنا
بر صییندلی، حضییور او 
یدن        نه، پوشییی خا در 
سنتی( و هم در    لبام 
بازنمایی عناصیییر بدیع  
)گذاشیییتن دسیییت بر  
تم      خالی،  ندلی  صییی

نه،      وتن ا  خا بودن در 
چشیییمییان خیر  امییا  

 دار(.غیرج ت

گییرایییی  جیینسیییییییت 
 منفعالنه  

تن ایی زن در خانه     -1
گر دیگری  غایب    تداعی 

، یعنی مرد، اسیییت.  او
فقییدان  مرد عنییاصیییر  
تصیییویر را معنییا می     
بخشییید. گویی فقط با   
آمدن اوست که زندگی  

نا می     نه مع خا ند.    و  یاب
زن در انتظار او نشسته  

خانه  تا برگردد و احوا  
ر اثر زن را د د.یابت ییر 
زمینه، آراسته و با  پیش

وضیییوح کامل، با رنو   
کی،    عصییییمییت و پییا
برجسییته کرد  اسییت،  

گرایی  جنسیییتاین ا ام
عالی دارد و   وج ی انف

سوژۀ   در ج ت بازتولید 
مسییتأصییل و وابسییتۀ  

 کند.   زنانه عمل می
 
 
 
 
 
 
 

الییگییوی    -
پیییییییونییید   
 عنییاصییییرز  

 مف ومی

  زاویییۀ دییید مخییاطییبز -
ستقیم  مخاطب می تواند م

زن بنگرد. چ رۀ زن و   به 
ضور او مخاطب را    نحوۀ ح

خواند.  میبه مشییارکت فرا
 د.  دارتعامل  مخاطببا  زن

روشن  مرز  بندیزقاب -
عنییاصیییر    زن    زمیییان 

صندلی      سفیدپوش بر 
گیسییییوان    ق و     ای، 

مشکی بر لبام سفید،    
روشیینایی درب و رنو  

 سبز درختان.  
 
 

زن  مییعیینییاز 
در تیینیی ییا  
بییا   خییانییه،

ای  چییی یییر 
،  غییمیینییاد 

خیییییر  بییه  
رو، و در روبه 

 حا  انتظار.

مخاطب به  سطح فاصلهز  -
شییود و میزن نزدیم می

نگییا  او    عمق   درتوانیید  
 را ف م کند.  شوضعیت

حضییور   برجسییتگیز -
 مندِ زن.  بدن

تن ییایی، انییدو  و     معنییاز   
انیتیظییار هیمیزاد زن در      

   خانوادۀ سنتی هستند. 

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

  اندوهگین باشد.  
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 2 تابلو 

عنییاصیییر   -
ند ز     برسیییاز
زن، مییبییل، 
گییل، میییییز 
عسییییلییی،  
 فضای خانه.

تمام  زن  سطح تمامز  -
  مخاطب ندارد.چشییمی با 

نه ق ر و       گا  او  ته در ن الب
در   نوعیبلکه بیشتر   اندو 

دن  بو رفتن و تودارفکر فرو
 توان دید.  را می

غنی  ارزش اطالعا ز  -
صر    هم در بازنمایی عنا
ستگی زنانه،       شنا )آرا آ
گرمای خانه، پوشیییش  

تی، رنییو    ن هییای  سییی
بخش( و هم در  آرامش

بازنمایی عناصیییر بدیع  
گل،  نشییینی زن و)هم

قییرابییت تیینیی ییایییی و 
داری،  خییویشیییییتیین  

هییارمییونییی فضییییای  
 صمیمی و چ رۀ آرام(.

 
 
 
 
یاب مرد،   -2 زن در غ

ق   نداز  هم م مت   هر ا او
ظاهر را حفظ      ند و  ک

شکند. خر  میکند، باأل
خانوادۀ        عه و  جام در 
صلی     سنتی زن محور ا
اسییت و در هر صییور   

کند. از   باید خود را فدا 
ثر         ین ا حییی ، ا ین  ا
انتقییادی اسییییت بییه   
عیییت زنییان در    وضییی
خانوادۀ سنتی. اما برای  
مخییاطبی کییه بییا این  

پنداری   سیییوژ  همذا
مت او      می قاو ند و م ک

در حفظ این زندگی را   
  عمالًستاید، این اثر می

بییازتییولییییید    دراو را 
تی و        ن نوادۀ سییی خییا
فییرودسییییتییی زنییان   

 . کندهمدست می
 

الییگییوی    -
پیییییییونییید   
 عنییاصییییرز  

 مف ومی  

  زاویییۀ دییید مخییاطییبز -
ستقیم  مخاطب می تواند م

ندگی سیییوژ       در ج ان ز
بنگرد، اما نه از زاویۀ دید      

 سوژ .  

ندیز قاب  - لۀ      ب فاصییی
های زرد و سییرمهرنو

ای و خرمیایی؛ تمیایز    
 ان و میز عسیییلی،دگل 

ۀ پنجر . مبل و گوشییی 
عنصییییری در        یچ  ه

 نرفته است.  دیگری فرو
زن    مییعیینییاز

تیینیی ییا در  
خییانییه، بییا   
ظاهر آراسته  
گا  خیر    و ن

طه    ای  به نق
ب م      ، بییهم
گل   سیییان 
 دستش کنار 

و فضای آبی  
دوروبیییرش،  
واجیید نوعی  
  ،آرامیییییش

گیییرمیییا و 
پییذیرنییدگی  

 است.  

مخاطب به   سطح فاصلهز -
اسیییت و  سیییوژ  نزدیم  

امکان ف م وضیییعیت او را  
شتن  دارد، اما تن ایی خوی
عامل را        نۀ زن امکان ت دارا

 سازد.  منتفی می
 

خود زن   برجسییتگیز -
واجیید بیییشییییتییرییین 

 برجستگی است.  
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نایی زن در حفظ   ز معنا   توا
داری و  آرامش، خویشییتن

 پذیرندگی.  

سنتی  معناز  در زندگی 
ای  اگر زن نباشیید خانه

کار ن  و اگر   یسیییتدر 
تن ایی چراغ   باشییید به  

خانه را گرم و روشییین  
 دارد.   نگه می

  
سیار کرد      نتایج تحقیق بیان درمجموع شش ب ست که اگرچه هر دو نقاش در این را  کو   اند،گر آن ا

شی      ست. زنانگی  بازنمود  در نقا صل کار آن ا به دو نتیجۀ متفاو  انجامید  ا های نگین وکیلی از نوع حا
گرایی منفعالنه. درست است که    گرایی بازاندیشانه است، اما در آثار اکرم کریمی از نوع جنسیت   جنسیت 

هیچکلی کنار ن اد  و بهگرایی، راهبرد او  را بهزدایی و جنسییت هر دو نفر، از میان دو راهبرد جنسییت 
شد  در آثار آن ا   گرایی  برجسته اما جنسیت اند، کردن زنانگی نداشته  نمودن یا انکار وجه سعی در پن ان 

ست  شی در هویت      متفاو  ا ست، را  برای بازاندی صر، روایتی ا . در تابلوهای وکیلی چون الگوی پیوندِ عنا
 بودن اسیام الگویی مف ومی )تأکید بر ذاتی عناصیر  تصیویر بر   شیود، اما در تابلوهای کریمی زنانه باز می

گرایی منفعالنه بازتولید میناخواسییته نوعی جنسیییتاند و پیوند خورد  ه(خصییایل هویت و زندگی زنان
 شود. 

همانی زن با  ای )اینکه یادآور جایگا  زن در تفکر اسیییطور     ،وکیلی زن را در فضیییایی طبیعی و باز 
  گر جایگا  او در  زن را در فضیییای خانه که تداعی     ،دهد، اما کریمی  زمین و طبیعت( اسیییت نمایش می  

تابلوهای   حا کند. بااینهمانی زن با خانواد  و مادرانگی( اسییت بازنمایی میاندیشییۀ جوامع سیینتی )این
شکل مخاطب را فرامی وکیلی شت زنان        خوانند تا به نقش عوامل بیرونی در  سرنو شیدن به هویت و  بخ

زندگی   پنداری با زنی که محور اصیییلی    توجه کنند، اما تابلوهای کریمی مخاطب را به همدلی و همذا           
ست فرا  صر   میخانوادگی ا سوژۀ بازنمود  در آثار هر دو نقاش در متن عنا سبتاً مقدم  ج  ،خوانند.  وامع  ن

آید، اما اولی ما را به تأمل انتقادی در آن وضییعیت وادار مینمایش درمیسیینتی )طبیعت و خانواد ( به
برد. از دید وکیلی، درست همان عواملی که میستالژی آن وضعیت فرو ما را در نو کند، و دومی ناخواسته 

ها امید بسته است نقش اصلی در نابودی  زن  جامعۀ سنتی بدان تکیه کرد  و برای تحقق رؤیاهایش بدان
ای کامالً  شیییو سیینتی چگونه به دهند تا دریابد زناو دارند. تابلوهای او این خودآگاهی را به مخاطب می

سنتی میانجی امکان   دالنه تکیه بر باد دارد. جامعۀ سنتی الجرم زن را نابود می اد س  کند، اما زن جامعۀ 
در مقام جنس ضیییعیف توان افتد و او نند آتشیییی به جان او میم را در اختیار ندارد. پیکر زن ما این ف 

کند و تا    عۀ سییینتی مقاومت می    از دید کریمی، زن  جام   که درحالی  ؛برابر این آتش را ندارد مقاومت در  
سرپا نگه دارد.  لحظۀ آخر خود را فدا می سته    کریمیکند تا بنای زندگی را  تدریجی زن در   شدن  شک
تنه گرما و صمیمت را گذارد که یمنمایش میکند و از او موجودی توانمند بهزندگی سنتی را پن ان می

  ؛سیییتاید  کند و مقاومت او را می   پنداری می همذا   ،مقاوم ن آورد. مخاطب با این ز   به محیط خانواد  می  



  283  های زنان کُرد...بازنمایي زنانگي در نقاشي/  شهابي و جمال محمدیکویستان 

 

صلی     درحالی ست که ا ست همان عاملی ا سرکوب که این مقاومت در سنتی را  ترین ن ادهای  گر جوامع 
 دارد.  سرپا نگه می
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