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بازنمايي جنسيت در آثار نقاشان خودآموخته از منظر 
 شناسي اجتماعي تصوير نشانه

  3، محسن مراثي2فريبا ياوري ،*1پور آرزو تقي

  چكيده
شناسـي اجتمـاعي    بازنمايي جنسيت در آثار نقاشان خودآموخته براساس الگوي نشانهة نحوة هدف اين مقاله مطالع

صـورت خودجـوش    كـه بـه   اند ، فاقد آموزش رسمي و آكادميكنديده ليمتعخودآموختگان هنرمنداني . تصوير است
وتحليل اين آثار با استفاده از دستور زبان بصـري كـرس و ون ليـون در     تجزيه. كنند شروع به توليد آثار هنري مي

ها را  يعنوان سرگرمي صرف كمك و ايدئولوژي پنهان نقاش شناسي اجتماعي به رفع ابهام از تصاوير به خوانش نشانه
 ،ها تصوير زن و مرد بازنمايي شده كه در آن ،هنرمند خودآموخته 9اثر نقاشي از  32 زمينه،در اين . كند آشكار مي

. اي و اسنادي اسـت  توصيفي تحليلي و برمبناي مطالعات كتابخانه ةپژوهش به شيو. و بررسي شد انتخاب و تحليل
هـاي   بنـدي جنسـيتي نقـش    انگر تقسـيم بيـ زن و مـرد  ة موختـ نتايج تحليل حاكي از آن است كه آثار نقاش خودآ

نمـايي و   اي برجسـته  عنوان عنصر هسته طور ضمني يا علني خود را به با اين تفاوت كه نقاش زن به ؛اجتماعي است
هاي جنسيتي اجتماعي سعي در تغيير  نقاش زن با آگاهي از سوگيري ،بنابراين .كند زن را كنشگر اصلي معرفي مي

گرايانه در آثار، نگاهي تبييني به ويژگي و شـرايط واقعـي زنـان     نمايي واقع نقاشان زن با وجه. فع خود داردآن به ن
و بـه   ردكه نقاش مـرد نگـاهي توصـيفي دا    درحالي .و از طرفي رويكردي برابرطلبانه به نقش زن و مرد دارند رنددا

  .پردازد اي جنسيتي مي هاي كليشه بازتوليد نقش
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  مقدمه و بيان مسئله
هايي كـه در مسـير    آموزش ،حال بااين .هنرمند وابسته استة احساس و قريح خلق هنر به ذوق،

. ني هنرمند تأثيرگذار استبي شود در رشد و تكامل بينش هنري و جهان آفرينش هنري ارائه مي
منــدي از تعليمــات رســمي در هنرمنــدان خودآموختــه،  ايــن در حــالي اســت كــه عــدم بهــره 

سـازي،   مجسـمه . خودانگيختگي و كـنش غريـزي محـض در آثـار آنـان را موجـب شـده اسـت        
اند و نقاشي هنري است كه در  هايي است كه به آن گرايش داشته پردازي و نقاشي از عرصه حجم
نقاشي اگرچه در ظـاهر  . دهند توجهي از نقاشان خودآموخته را زنان تشكيل ميدرخور داد آن تع

الگوهايي از يك فرهنگ و سـاختار گفتمـاني    ،بخش براي بيان شخصي هنرمند است كنشي لذت
اما با توجـه بـه    ،كشند ها پيوسته خود را به تصوير مي آن. خورد مسلط در آثار زنان به چشم مي

  اند؟ گاه خود در جامعه و پيوستگي با زندگي سنتي چگونه اين ايده را عملي كردهآگاهي از جاي
هـاي داخـل    تقبـل مسـئوليت   هاي خصوصي زندگي و صحنه زنان همواره به علت حضور در
 عمـومي، چـه عمـدي و چـه غيرعمـدي، بـه حاشـيه رانـده        ة خانه از حضور در اجتماع در عرص

آيـا زن   دهـد  جهت حائز اهميت است كه نشـان مـي    اين از بررسي نقاشي زنان، رو ازاين. اند شده
هـاي جنسـيتي و فرهنگـي     طور ناخودآگاه در پي تكـرار كليشـه   نقاش خودآموخته همچنان و به

آفريني كنـد؟ آيـا فضـاي خصوصـي، خودمحـوري و       كند در اثرش ارزش است يا اينكه تالش مي
نگرش اجتمـاعي او را تغييـر دهـد؟ بـراي     تواند  آورد مي آزادي بياني كه هنر براي زن فراهم مي

نقـاش مـرد    3نقاش زن با آثـاري از   6بازنمايي جنسيت در آثار ة درك نگرش جامعه به زن نحو
طـور   و بـه  ،گراي هاليدي و به دنبـال آن  شناسي نقش مطالعه براساس زبان. و مقايسه شد بررسي

صـاوير در سـه سـطح معنـاي     شود كه ت شناسي كرس و ون ليون انجام مي مشخص، الگوي نشانه
كوشد به اين سؤال پاسخ دهد كه در  اين مقاله مي. شوند بازنمودي، تعاملي و تركيبي بررسي مي

تحقيق ة ويژه نقاشان زن، جنسيت چگونه بازنمايي شده است؟ فرضي به ،آثار نقاشان خودآموخته
ـ   رسد نقاشي براي هنرمنـد خودآموختـه   بدين قرار است كه به نظر مي زار بيـاني اسـت و   يـك اب

هـاي جنسـيتي    مفهوم جنسيت در آثار نقاشان زن و مرد نمود متفاوتي دارد كه بازتاب سوگيري
صـورت   آوري اطالعـات بـه   صورت توصيفي تحليلي است و جمـع  روش تحقيق به. اجتماعي است

رفتـه  هـاي اينترنتـي صـورت گ    برداري و پايگـاه داده  اي و اسنادي با ابزار مشاهده، فيش كتابخانه
» انجمن هنرمندان خودآموختة«اي است كه عضو  جامعة آماري شامل نقاشان خودآموخته. است

كـه عـالوه بـر آن، آثـار مكرمـه قنبـري نيـز كـه نخسـتين نقـاش زن           . خانة هنرمندان هسـتند 
 ،درمجموع. به دليل اهميت آثارش انتخاب شده است ،انجمن نيست خودآموخته است ولي عضو

انـد و آثـاري بـا     فاقد سواد خواندن و نوشتن يا فاقد تحصيالت آكادميـك بـوده  كه  ،نقاش 9آثار 
  .شدبررسي  ،اند موضوع و محتواي جنسيت داشته
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  پيشينة تحقيق
ن را ابانوي نقاش، هنرمندان خودآموخته توجه محقق ،با ظهور آثار مكرمه قنبري ،1370ة در ده

هـاي   بنـدي  نامه، معرفي آثار و دسته ندگيهايي كه عمدتاً به شرح ز پژوهش د؛به خود جلب كردن
 مقالـه بـا عنـوان    :گرفته بدين شرح اسـت  هاي صورت پژوهش. شوند مي صوري و موضوعي ختم

هـاي مكرمـه قنبـري در گـالري      نگاهي به نمايشگاه نقاشي( هايي از يك زندگي روستايي نقش«
 »كـرد  نقاشـي مـي   مكرمه قنبـري، مـادربزرگي كـه   «؛ مرضيه پروهانة نوشت) 1377(» )سيحون

 »مكرمـه قنبـري؛ نقـاش خودسـاخته    ة نامـ  زنـدگي « ةنامـ  پايـان  ؛نسرين الماسية نوشت) 1384(
مطهره صداقتي كه آثار اين هنرمنـد را بـه لحـاظ موضـوعي و مبـاني تجسـمي       ة نوشت) 1386(

نـائيف در بـين هنرمنـدان آكادميـك و غيرآكادميـك ايـران و        جايگاه هنـر « .بررسي كرده است
فريماه صادقي شقاقي كه بيشتر تمركز خـود را بـر هنرمنـدان    ة نوشت) 1386( »20 قرناروپاي 
 اسـت كـه از هنـر    اي اروپايي و هنرمندان ايراني چون هنرمندان مكتب سـقاخانه گذاشـته    حرفه

 »نيـروي ابهـام  « بـا عنـوان   اي در مقالـه  احمدرضا دالوند. اند نائيف در توليد آثارشان بهره گرفته
مـش مكرمـه   «زهرا مهاجري با عنـوان   ةمقال .است مختصر به آثار مكرمه داشته  نظري) 1386(

 ،سـميه رمضـاني  ة نوشـت ) 1388(» حسن هاي ننه نقاشي«، )1386( »باالخره كار خودش را كرد
» بررسي آثار خانم مكرمه قنبري از ديدگاه تصويرسـازي « چي با عنوان مصطفي داغمه ةنام پايان

ـ     اعيلي معـروف بـه مـش   معرفي توكـل اسـم   ،)1390(  ةاسـماعيل هنرمنـد خودآموختـه در مقال
تحليلي ة مطالع«ة نام پايان ،تأليف عليرضا اسماعيلي )1391( »اسماعيل؛ هنرمندي مردمي مش«

مـوردي آثـار مكرمـه قنبـري و كنيـز      ة مطالعـ (معاصر ايـران   ةنقاشي هنرمندان خودآموخت آثار
معرفي زهرا محرابي هنرمنـد خودآموختـه در    ،به كوشش فاطمه محمدي) 1392( »)پناه عباس
هنـر  ة كالمـي نـائيو دربـار   « ،علي قهرمانية نوشت) 1391( »هشتمة اعتبار نقاشي در ده«ة مقال

ــائيو ــه كوشــش ) 1388( »ن ــرگس صــاحبب هنرمنــدان  اختيــاري در مــورد خصوصــيت كــار  ن
 .خودآموخته و باألخص در مورد آثار اسماعيل توكلي

  شناسي اجتماعي ابزاري براي پژوهش نشانه ةمثاب دستور طراحي بصري به
شناسي، تأكيد داشت كـه نشـانه حاصـل ارتبـاطي      گذار نشانه عنوان بنيان فردينان دو سوسور، به

گيرد كه نشانه معنـايي ذاتـي و    هال از اين منطق نتيجه مي. دلبخواهي ميان دال و مدلول است
 سـازد  بلكه واقعيـت را برمـي   ،دهد بازتاب نمي و زبان درواقع واقعيت را] 31، ص15[ثابت ندارد 

طبـق   ،اي به ايدئولوژي، فرهنگ و روابط قـدرت نداشـت   گرچه سوسور هيچ عالقه]. 93، ص11[
 رازيـ  ،انـد  يافتـه   كدهاي فرهنگـي و ايـدئولوژيك انسـجام    از سويها  هاي نشانه ديدگاه وي، نظام

آيلـو بـا   . توان يافـت  هم مرتبط باشند نميدليلي ذاتي براي اينكه دال و مدلولي براي هميشه به 
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 ةاي از معناهـا و هنجارهـاي برسـاخت    مجموعـه  منزلـة  توجه به همين ديـدگاه، ايـدئولوژي را بـه   
 يافته، طبيعـي شـده و چنـان در بـاور رايـج جـا        كند كه در فرهنگ تجسم اجتماعي تعريف مي

شناسـي ريشـه    هميشـه در زبـان   شناسـي كـه   نشانه، 1990ة در ده. اند اند كه نامرئي شده افتاده
ة هاليـدي نظريـ  . داشته است، با ظهور نظريات مايكل هاليدي در مسير جديـدي قـدم برداشـت   

شناسـي   كـه زبـان   درحالي]. 91، ص11[شناسي بريتانيا وارد كرد  گفتمان ميشل فوكو را به زبان
شناسـي   اي گرامري زبانه كرد، وي با تمركز بر فرم همواره به قواعد زباني خارج از معنا توجه مي

شناسي داشـت معتقـد بـود قواعـد      او كه رويكردي كاركردگرا به زبان. اجتماعي را بنيان گذاشت
سـاختار  ة هاي زباني تأثيرگذارند، بلكه بـر نحـو   تنها بر معناي نشانه نه) مانند ايدئولوژي(فرازباني 

هـاي   گروهة جهت پاسخ به عالقهاي خاصي در  گذارند و اين قواعد با نيت گرامري آن نيز اثر مي
  .شوند ميخاصي استفاده 

در اين زمينه، با تلفيق رويكرد ساختارگراي سوسور و كاركردگراي هاليدي، رويكرد نويني به 
اين روش معناي نشانه را نه امري دلبخواهي، بلكه . شناسي اجتماعي بنيان گذاشته شد نام نشانه

عبـارت    به. شود هاي اجتماعي فراخوانده مي سوي سامانه كند كه از اي برانگيخته تلقي مي پديده
شناسي اجتماعي، هر نشانه امكان توليد معناهـاي متفـاوتي را دارد كـه     ديگر، بنا بر نظرية نشانه 

. پردازند كردن معناي مورد نظر خود بر آن با يكديگر به رقابت مي هاي گوناگون بر سر بار گفتمان
جاي مطالعة صرف نشانه، بايد بر بستر فرهنگـي و   شناختي اجتماعي به بنابراين، در تحليل نشانه

شناسي اجتماعي شيوة تحليل  نشانه. شود متمركز شد اجتماعي كه نشانه در آن توليد و مصرف مي
هاليدي اين سه نوع كار . كند شناسي دنبال مي هاليدي را در تشخيص سه نوع اصلي از كار نشانه

فرانقش ذهني، فـرانقش بـين فـردي و    : شود سه نوع آن تمايز قائل مي نامد و بين را فرانقش مي
. اند كار برده كرس و ون ليون اين ايده را با كمي تغيير در واژگان دربارة تصاوير به . فرانقش متني

از تركيبي » متني«جاي   از بازنمودي و به» ذهني« جاي  از تعاملي، به» بين فردي«جاي  ها به  آن
كند، بلكه در  تنها جهان را بازنمايي مي به نظر كرس و ون ليون، هر تصويري نه. اند هاستفاده كرد

كاركرد بازنمودي ]. 6، ص18[آورد  وجود مي كند و نوعي متن تركيبي به تعامالت نقش بازي مي
هـا در آن قـرار    دهد؛ فضايي كه آن بخشي است كه رابطة بين افراد موجود در تصوير را نشان مي

ها در تصـوير و پيـام يـا     جهت نگاه افراد داخل تصوير، وضعيت نسبي قرارگيري شخصيت. دارند
بنـدي و   طـرح . سـازند  شود كاركرد تعاملي تصـوير را مـي   درخواستي كه همراه تصوير مطرح مي

  .سازد جاگذاري نقاط برجستة تصوير كاركرد تركيبي را مي

  معناي بازنمودي
مـرتبط  ) هـا و اشـيا   اشـخاص، مكـان  (تصـوير   ةزاي سـازند معناي بازنمودي قبل از هر چيز با اج

شناسي اجتماعي براي تحليل بصري معناي بازنمودي مربـوط بـه    هاي جديد نشانه ايده. شود مي
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كرس و ون ليون الگوهاي نحو بصري را . بازنمودي است يمنبع منزلة تأكيد آن بر نحو تصاوير به
دو نوع الگـو  . كنند بندي مي ين اجزاي تصوير دستهبرحسب كاربردشان در ايجاد ارتباط معنادار ب

كنـد و   نخست، بازنمايي روايتي كه اجزا براساس انجام و رخ دادن به هم مرتبط مـي : وجود دارد
نـوع دوم الگوهـاي   . ها و رويدادها يـا فراينـدهاي تغييـرات    كردن اتفاق به عبارتي براساس نمايان

اين الگوها . نمايانند شان بازمي مومي و پايداري ذاتياند كه اجزا را براساس خصوصيات ع مفهومي
هـا را در وضـعيت چيـزي بـودن و يـا       بلكه آن ،دهند كاري نشان نمي دادن اجزا را در حال انجام

. نماياننـد  هـاي معينـي داشـتن مـي     اي متعلق بودن يا اجـزا و ويژگـي   معنايي داشتن يا به دسته
تصميم بر بازنمايي با الگوي روايتي و مفهومي كليـدي   رازي ،انتخاب يكي از اين الگوها مهم است
وجـود يـك    ةواسـط  تصاوير روايتگر بـه ]. 17[بازنمايي است  ةاست براي فهم گفتماني كه واسط

سـر آن اجـزاي مختلـف تصـوير را بـه هـم        اين بردار خطي است كه دو. شوند بردار شناخته مي
فعل يـا   دادن در تصوير است كه به انجام حركت و پويايية دهند كند و نشان مرتبط و متصل مي

در چنين تصاويري همواره حداقل با يك رويداد يا  ،ترتيب  اين  به. شود دادن اتفاق منجر مي روي
در اين تصاوير، افـراد و   .تصاوير فاقد بردار كنشي الگوي مفهومي دارند .]7[ كنش سروكار داريم

، 16[گيرنـد   بندي قرار مي يا مورد تحليل و دستهشوند  ها و اشيا به شكل بصري تعريف مي مكان
هـايي   كند در تحليل يك متن بصـري بتـوانيم پرسـش    استفاده از اين مفاهيم كمك مي]. 48ص

اي از تصاوير نقـش كنشـگر    ازجمله اينكه در مجموعه: تر در چارچوب اجتماعي بپرسيم مشخص
انـد؟ صـاحب نگـاه و     داشـته  شده و چه كساني بيشتر نقـش هـدف كـنش را     به چه كساني داده

اند؟ چه كساني در برابر يك موضوع مشخص، كنشگر و كدام گـروه   موضوع نگاه چه كساني بوده
  .اند واكنشگر بوده

  معناي تعاملي
ها در تصـوير و پيـام يـا     كنندگان موجود در تصوير، چگونگي قرارگرفتن آن جهت نگاه مشاركت

سـه عامـل   . دهـد  معناي تعاملي تصوير را شكل مـي  شود درخواستي كه از طريق تصوير ارائه مي
تمـاس از  . ديـد ة تماس، فاصله و زاوي: مخاطب تأثيرگذارند از سويمهم در درك معناي تعاملي 

در . كند گاه تصوير خطاب مستقيم ايجاد مي .دهد طريق نگاه افراد درون تصوير به بيننده رخ مي
توليدكننـده از تصـوير بـراي تـأثير بـر بيننـده،       . آيد وجود مي كنش تصويري به ،گونه موارد اين

 ،)1985(به پيـروي از هاليـدي    ،به همين دليل. كند فراخواندن او بر عملي يا باوري استفاده مي
توانـد ارتبـاط    شـود مـي   آنچه در تصوير نشـان داده مـي  . ناميم چنين تصاويري را فراخواننده مي
هاي درون تصوير از بينندگان چيـزي   شخصيت ،در اين تصاوير. مشخصي با بينندگان ايجاد كند

چنين تماسـي نـوع    نبود. كنند ها را سرزنش مي ها درخواستي دارند يا آنكه آن از آن. خواهند مي
. پنـداريم  هـا جـدا مـي    آن ما خود را از ،در چنين مواقعي. دهد ها تغيير مي نگاه ما را به شخصيت
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گونـه تصـاوير اشـخاص     ما در ايـن  .نامند مي »دهنده نشان«چنين تصاويري را كرس و ون ليون 
. هـا بنگـريم   كنند بـه آن  ها ما را وادار مي آن. درون قاب تصوير را در حالت نمايشي خواهيم ديد

ديـد بيننـده سـومين    ة زاويـ . نگـريم  د مييستنكه به مردمي كه متوجه نگريستن ما ن طور همان
هـاي مهـم هنگـام تحليـل هـر       ز پرسشيكي ا. عامل تأثيرگذار در درك مخاطب از تصوير است

 اي ايـن تصـوير را بـه ايـن صـورت      تصوير اين است كه چه كسي و با قرار گرفتن در چـه زاويـه  
شده است كـه بـا    مخاطب از كنشگران بازنمايي» هاي ذهني برداشت«ديد بيانگر ة بيند؟ زاوي مي

توانـد   اي ديـد مختلـف مـي   زوايـ . شـود  رو نشان داده مي هاستفاده از زواياي عمودي، مورب و روب
رو بـا برداشـت    روبهة استفاده از زاوي. معاني مختلفي را به طور ضمني و بالقوه به مخاطب برساند

شـود تـا بـه بخشـي از جهـاني       بيننده دعوت مـي رو،  ازاين .ذهنيِ مشاركت و تعامل همراه است
به نـوعي حـاكي از    سطح چشم است و اين زاويه هم. شده است  تبديل شود كه در تصوير ترسيم

زواياي مورب حس انفصـال و جداشـدگي    .قدرت برابر بيننده و كنشگر يا كنشگران تصوير است
د كه داللت بر آن نشو صورت نيمرخ در تصوير نمايان مي دهد كه در آن كنشگران به را انتقال مي

بيننـده   ،هاز ايـن زاويـ  ]. 143، ص18[بيند بخشـي از جهـان او نيسـت     دارد كه آنچه بيننده مي
ديد عمودي به شكل نمادين به مفهوم قدرت مربـوط  ة زاوي. تعامل كمي با كنشگران تصوير دارد

آن اسـت و اگـر از    قدرت و تسلط نمـادين مـا بـر    ةنشان ،اگر از باال به چيزي نگاه كنيم. شود مي
انتخـاب   بـه عبـارتي،  . شـود  قدرت نمادين آن نسبت به ما نشان داده مي ،پايين به آن نگاه كنيم

دانـد و در پـي    مـي  بيننده ةكنشگرانش را تحت سلط اين است كه خالق اثر ةدهند ديد باال نشان
با كنشگر درون  رو هستند بيننده ديد از روبه ةدر تصاويري كه زاوي. اعمال تغيير يا قدرت نيست

طـب  سطح چشـم مخا  ران تصوير همگنگاه كنش ،در اين صورت. تصوير بيشترين همراهي را دارد
برابري كنشگران داخل قاب تصوير و بينندگان از نظر قدرت و ميزان ة دهند خواهد بود كه نشان

هـا از هـم مربـوط     ديد افقي به ميزان درگيري بيننده با موضوع يا جـدايي آن ة زاوي. تعامل است
ي در حـالت . آورد وجود مـي  رو بيشترين ميزان دخالت در موضوع كنش را به ديد از روبه. شود مي

ة كه تصوير از كنار يا نيمرخ است، بيننده هم به شكلي عيني و هم به شكلي اسـتعاري در كنـار  
كنـد كـه خـالق تصـوير      ديد بيننده به اثر مشخص مـي  ةبه اين ترتيب نوع زاوي. ماند موضوع مي

كند يا اينكه تمـايلي بـه تعامـل بـا بيننـده       مخاطب را دعوت به مشاركت و تعامل در تصوير مي
  .خواهد از وي دور باشد مي و ندارد

شده و بيننـدگان اشـاره    قاب تصوير به روابط مختلف ميان كنشگران بازنمايية فاصله يا انداز
شخصـي،  ة شـود كـه رابطـ    درجات مختلف صميميت ايجاد مي ،ها ميان آنة بسته به فاصل. دارد

يك نماي بسته بـه   كنندگان در زماني كه مشاركت. كند تر يا غيرشخصي را پيشنهاد مي صميمي
د كـه بـه   شـو  شـان ثبـت مـي    ها ازجمله حالت چهـره  يات ظاهر آنئشوند، جز تصوير كشيده مي

شود بيننده احساس آشنايي و نزديكـي   و موجب ميكند  ميشدن ردهاي شخصيتي كمك  آشكار
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 شـوند،  داده مـي  كنندگان در نماي باز نشـان  در مقابل، زماني كه مشاركت. ها كند بيشتري با آن
شود بينندگان كنشگران تصوير را جـدا از خـود قلمـداد     و موجب مي شود نميحس نزديكي القا 

يعنـي مـابين روابـط صـميمي و عـدم       ،حد ميان نماي بسته و نمـاي بـاز  ]. 146، ص16[كنند 
كنندگان از جايي مـابين   توان در نماي متوسط يافت كه در آن تصوير مشاركت را مي ،صميميت

اي  ميـان كنشـگر و بيننـده رابطـه     ةشود كه نشان از آن دارد كه رابطـ  اده ميكمر و زانو برش د
  .اجتماعي است

 معاني تركيبي
 بـاهم را  يكرس و ون ليون باور دارند كه معـاني تركيبـي يـا متنـي عناصـر تعـاملي و بـازنمود       

 معموالً اين كـار از طريـق  . ]181، ص18[ دهندتشكيل  »كل معنادار«كنند تا يك  مي يكپارچه
صـورت   ــ  و برجسـتگي  يبنـد  يعني ارزش اطالعات، قـاب  ـ تركيبي يساختارهاة سه منبع عمد

و تعيين محـل عناصـر تركيـب     گذاري جايارزش اطالعات يك تصوير عمدتاً از طريق . گيرد مي
/ راست؛ بـاال  /چپ( يمناطق تصويرة شود، بسته به آنكه يك عنصر در درون سه دوگان تعيين مي

 يآنكـه عنصـر   يبرا. خاصي خواهد بودة ايد يقرار گيرد يا نه، تصوير حاو) شيهحا/ پايين؛ مركز
 بيننـده  يبرا آن معنايي ظرفيت كه شود نمايان يچيزة مثاب بهد باي شود، قلمداد »عنصر معلوم«

 آشـنا  پيامي« همچون داند، مي آن از پيش او كه يچيز ؛باشد بديهي هم و عقالني و مستدل هم
عنصـر   يـك  آنكه يبرا ترتيب، همين به. ]187، ص18[ »پيام يك يبرا فقيتوا عزيمتية نقط و
 ظـاهر  آميـز  مناقشـه  و ساز مسئله اطالعاتة مثاب به آن يمعنا ظرفيت دباي شود، قلمداد »جديد«

 آن مـورد  در تـوافقي  تـاكنون  شـايد  يا است بوده ناشناخته بيننده يبرا تاكنون كه يچيز ؛شود
. دارد مبـذول  بـدان  خاصـي  توجـه  بايـد  بيننـده  كـه  اسـت  يچيز ،رو ازاين .است نگرفته صورت

معلوم معموالً جايي است كه متن كالمـي در آن   يفضا يهاي تجار طوركلي، در تصاوير آگهي به
ارزش . ]189، ص18[ شـود  جديد با يك يا چند تصـوير پـر مـي    يفضا آنكه حال .گيرد مي يجا

 ؛دارنـد  خـود را نيـز در   يهـاي متمـايز   انـد ويژگـي   شـده  داده  جاياطالعاتي كه در باال و پايين 
ـ  بـه اسـت كـه    يچيز يحاو يبخش بااليي يك تركيب بصر كه نحوي به يـا آرمـان    ايـدئال ة مثاب

بـدين  . دارد كـه واقعـي اسـت    يشود و بخش پايين تصوير اختصاص به آن چيز نمايش داده مي
 را اطالعـات  آرمـاني  و تـه ياف تعمـيم  ذات« يـا  »محصول يك نويد« »آرماني«ترتيب، يك عنصر 

بـه تصـوير كشـيده     يپايدارترين بخش تركيب بصرمنزلة  بهكه  ]193، ص18[ »كند مي مجسم
در . خواستار بـرانگيختن احسـاس ماسـت   » بايست باشد آنچه مي«بخشي كه با نمايش  ؛شود مي

 هكـ  شـود  مـي  داده نمايش بينندگان به يچشمگيرتر كمترة شيو به »واقعي«مقابل، يك عنصر 
ة ول اسـت و جزئيـاتي در مـورد چگـونگي تهيـ     محصـ  درخصـوص  تري كاربردي اطالعات يحاو

  .دهد كسب اطالعات بيشتر در مورد محصول ارائه مية محصول، محل سفارش يا نحو
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عنصر (معين داللت بر مزيت  يعناصر يك تركيب بصر ياي يا مركز چيدمان فضايي حاشيه
زيرگـروه چيـدمان   . دارد) يـا فرعـي   يا موارد حاشـيه ( يا يا وابستگي به اطالعات هسته) يمركز

 مجـزا  يتصـوير  عنصـر  سـه  رو، ازايـن  .است »قابي سه«) 1996(مركزِ پيرامون كرس و ون ليون 
ــه ــه زمــان هــم صــورت ب ــده ب  حــس عنصــر ســه اســت ممكــن. شــوند مــي داده نمــايش بينن

ة هسـت  يحـاو  تصـوير  كزمر كه چنان دهند، انتقال را معلوم جديد ساختار نوعي »شدگي قطبي«
  ].108، ص22[آورند  را فراهم مي يساز ها اطالعات زمينه حاشيه آنكه  حالات است، اطالع

 كـه  هايي اتصال كه آيد مي وجود به زماني »پيوستگي«، )1996(ن وبنا بر نظر كرس و ون لي
يـك جريـان   در  عناصـر « كه اي گونه به باشند؛ نداشته كنند مي تعيين را متمايز متني واحدهاي

هـاي مشـابه، اشـكال،     به لحاظ بصـري، پيوسـتگي از طريـق رنـگ     .»مستمر به هم مرتبط شوند
 خطـوط « نبـود  طريـق  از يعنـي  شـود؛  مـي  حاصـل  »زائـد «بردارهاي رابط، تصاوير همپوشان يا 

 از »پيوستگينا« ديگر، سوي از. ها آن گروهي هويت بر تأكيد و تصوير عناصر اطراف در» بندي قاب
 وجود به عناصر مابين سفيد فضاي و اشكال و ها رنگ تضاد واسطة وجود به بندي قاب وجود طريق

 درون عناصـر  هرگـاه ]. 215، ص18[ دارد داللـت  تمـايز  و فرديت بر بصري لحاظ به كه آيد مي
رت گفتـه  صو آن در باشد، شده تعيين  ها آن ميان مرزي يا باشند هم از جدا تصوير يك چيدمان

اجزاي اطالعات جدا از مثابة  بهبراي بيننده  ،رو صورت گرفته است، ازاين »بندي قوي قاب«شود  مي
نشان داده شوند،  باهمصورت مرتبط و متصل  حال، اگر اين عناصر به بااين. شوند هم نشان داده مي

  .است گرفته صورت »بندي ضعيف قاب«شود كه  در آن صورت گفته مي
به  ياللت دارد كه در آن برخي عناصر يك تركيب بصراي د جزء تركيبي برجستگي بر شيوه

هايي همچون محـل   جنبه .اند تا نسبت به عناصر ديگر چشمگيرتر به نظر آيند چيده شده ينحو
هـا   هـا و تضـاد و اشـباع رنـگ آن     آنة تصوير، انـداز ة زمين زمينه و پس عناصر در پيش يقرارگير

مراتب، اهميت ميان عناصـر و انتخـاب برخـي     تواند سطح برجستگي را از طريق ايجاد سلسله مي
، 18[تر و سزاوار توجه بيشتر بـه ديگـران كـاهش يـا افـزايش دهـد        عناصر مهم عنوان بهعناصر 

 يهـا  از طريـق ايـن نشـانه    يترين و چشمگيرترين عناصر يك ساختار بصر مهم كدر]. 212ص
  ].33، ص13[جامد ان مي ياصلي فرايند بصرة كنند عيني برجستگي به شناسايي مشاركت

  نمايي وجه
مختلـف حقيقـت    يتوانـد بـر معيارهـا    مي يهاي بصر واقعيت در بازنمايي نمايي وجه يها شيوه

 طبيعـي  نمـايي  وجـه ). خيـالي ( »حسـي « يـا ) واقعـي ( »طبيعي نمايي وجه« مثالً ؛مبتني باشد
، 18[ شـود  مـي  ديده چشم با كه است يچيز آن و تصوير يك ةابژ ميان تجانس ميزان بر مبتني

 تصـوير  يـك  نمـايي  وجـه  باشـد،  بيشـتر  تناظر و مطابقت ميزان هرچه تر، ساده زبان به. ]87ص
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طبيعـي   نمـايي  وجـه بـر   ي، رنگ تأثير زياد)1996(نظر كرس و ون ليون  براساس. ر استبيشت
  :ها بر اين باورند كه تصاوير طبيعي آن. دارد
  بيشتر؛ رنگ اشباع وسفيد سياه رنگ جاي به .1 
  رنگ؛ تنوع رنگي، تك جاي به .2 
هاي مختلـف اسـتفاده    رنگ يها اليه« از تصاوير اين در زيرا ،دارند يافته تعديل هاي رنگ .3 
  بـه تصـوير يـا    يسـاز  طبيعي تحـت تـأثير زمينـه    نمايي وجه ،همچنين. ]99، ص18[» شود مي

آن را از  نمـايي  وجـه زمينـه در يـك تصـوير     طوركلي، وجود پس به. زمينه است پس ديگر  عبارت
. دهـد  آن را كـاهش مـي   نمايي وجهزمينه نيز  فقدان پس آنكه  حالبرد،  گرايانه باال مي منظر واقع

ايجـاد   يبـرا  ياگر تصـوير . حسي است نمايي وجهيك تصوير ايجاد  نمايي وجهراه ديگر كاهش 
احساسات بيننده  يعني تأثيري بيشتر از تأثير واقعي كه ،باشد شده داده نوعي تأثير حسي نمايش

آنچـه كـرس و ون    يشود تا برا طبيعي آن كاسته مي نمايي وجهانگيزد، در آن صورت از  را برمي
، آنچـه  فناورانهاز ديدگاه علمي و . نامند جايي باز شود حسي مي نمايي وجهآن را ) 1996(ليون 

طراحـي خطـي فنـي     يك ،بنابراين .هاي علم ايجاد كرد توان با روش شود مي واقعي قلمداد ميرا 
ايـن  . ]101، ص22[نسـبت بـه يـك عكـس دارد      يبيشتر نمايي وجهبدون رنگ، منظر يا بافت 

) فناورانـه  يا( »علمي نمايي وجه«شود؛ يعني  رهنمون مي نمايي وجهبه دو مفهوم ديگر  قول نقل
 بـر  مبتنـي  بلكـه « هسـتند،  »اثـر « نه و »نمايي راست«كه نه مبتني بر  »انتزاعي نمايي وجه« و

، 16[» تر چگونه هسـتند  هاي پنهان و عميق قيقتح براساس يا معموالً طوركلي به اشيا كه اند آن
و رنگ و عمـق   اند شده رهاشده يا   يساز جزئيات ساده .وجود ندارد يا زمينه هيچ پس]. 151ص

  .شوند زائد و اضافي محسوب مي

  جنسيت
در مباحث زنان بسـيار   ژهيو ه بهك ستجنس و جنسيت از مفاهيم كليدي در مطالعات فمنيسم ا

در  كـه  اسـت  شـده  موجـب  فارسـي  زبـان  در دو ايـن  لفظـي  قرابـت . شـود  مي استفادهها  از آن
 دو ايـن  كـه  اسـت  كـه  يدرحال اين. روند كار به يكديگر يجا  به ،اشتباه به عمومي، يوگوها گفت
بايد بـه  » جنس« ةاونگر، واژ عتقادا به. دارند متفاوتيكامالً  معاني زنان امور كارشناسان نزد واژه

 هـاي  بـه صـفات و ويژگـي   » جنسـيت «ابعاد بيولوژيكي مردانگي و زنانگي فـرد محـدود شـود و    
 يكيولـوژ يزيف ريـ غ اجـزاي  بـه  »جنسـيت « ةواژ ،گـر يد  انيـ ب  به. دشو اطالق جنس دو اجتماعي

  .دشو مي داده تشخيص مناسب زنان يا مردان براي فرهنگينظر  از كه دارد اشاره جنس
ي جنسـيتي در فرهنـگ ريشـه    هـا  تفاوتاما  ،ي جنسي ممكن است طبيعي باشندها تفاوت 

جنسيت درواقع مجموعه انتظاراتي اسـت از مـرد و زن نـوعي    . ]135، ص4[دارند نه در طبيعت 
امـا  . كنـد  زيستي هويت انسان را مشخص مـي ة جنس جنب. كه در موقعيتي معين چه بايد بكند



  1398بهار ، 1، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   74

گرفتـه و    فرهنگي است كه در بستر اجتماعي و قراردادهاي آن شـكل  ـ ماعيجنسيت عاملي اجت
هـاي ذاتـي و طبيعـي زنـان و مـردان در       عنوان نقـش  باآنچه  ،بنابراين. تغيير است  همواره قابل

كار جنسيتي است كه عموماً در جهت   گذاري و تقسيم شود حاصل نوعي ارزش جامعه مطرح مي
هـا را از طريـق    گـذاري  كند و همواره درصدد است اين ارزش عمل ميبازتوليد انواعي از تبعيض 

پردازان فمنيست نشـان   نظريه]. 7، ص1[عنوان امري طبيعي به جامعه القا كند  متون مختلف به
طور عميقي در روابط اجتماعي نهفتـه اسـت و زنـان و مـردان و روابـط       دهند كه جنسيت به مي

مردان قوي و زنان ضعيف باشند؛ مـردان مسـتقل و زنـان    . كند ها را تعريف مي ساختاري بين آن
روابط خود را بر اين اساس منطبق كنند؛ مردان احساسات خود را كنترل كنند و زنان عاطفي و 

ـ     . پراحساس باشـند  ايـن  . ماهيـت فرهنگـي جنسـيت اسـت    ة ايـن انتظـارات كلـي جامعـه نمون
زنمـايي خـاص زنـان و مـردان در     هاي فرهنگي و اجتمـاعي سـبب با   داوري ها و پيش فرض پيش
، 8[بخشـد   اي را تـداوم مـي   هاي قـالبي و كليشـه   شود و از اين طريق افكار و انديشه ها مي رسانه
شـود كـه    مـي  ها، رفتارهـا و تفكراتـي را شـامل    نقش ةهاي جنسيتي كلي كليشه ].145ـ143ص

، 6[چنـان بينديشـد    هـا را ايفـا كنـد يـا آن     رود يك جنس در جامعـه آن  مي طور مكرر انتظار هب
هـاي كهـن و رايجـي پيرامـون      سيمون دوبوار با طرح مفهوم ديگربودگي زنان به كليشه .]34ص

متنـاقض، محتـاط و حقيـر، فاقـد      ةور در حاليت، داراي روحي كند كه زن را غوطه زنان اشاره مي
به زن القـا   ها وي معتقد است كه اين رفتارها نه هورمون. اند درك حقيقت و درستي خوانده ةقو

بلكـه بـرهم كـنش     ،انـد  ها از پيش در شيارهاي مغز او نشانده شـده  هاي آن اند و نه ويژگي كرده
هاي جنسـيتي درنهايـت    كليشه]. 503، ص5[سازند  مي عوامل مختلفي است كه موقعيت زن را

ارتبـاط نزديـك زن بـا    . شـود  كار جنسيتي منجر مـي   داوري، تبعيض جنسيتي و تقسيم به پيش
هاي ساختاري بين خانواده و جامعه در كل، در هر نظام اجتماعي  يط خانگي از برخي تعارضمح

وبـيش در آن   انـد و درواقـع كـم    يافته كه زنان با محفل خانگي پيوند آنجا از. گيرد سرچشمه مي
  شـوند  تر سازمان اجتماعي فرهنگـي برابـر گرفتـه مـي     پايينة ها با اين مرتب اند، آن محبوس شده

  ].57ـ55، ص3[
 توان برخاسته از الگوهاي فرهنگـي دانسـت   هاي جنسيتي متأثر از آن را مي ها و نقش كليشه

هـاي   ها، داستان ها از طريق سيستم غالب در فرهنگ، استعارات، كنايه اين كليشه]. 92، ص12[
ن امكـا ]. 24، ص19[ شـوند  ها به افراد جامعه القا مـي  اساطيري، تصويرهاي نقاشي يا پيكرنگاري

 ةطورمعمول رفتار كـامالً متفـاوت بـا كليشـ     اما به ،ها صورت گيرد دارد برخي انحرافات از كليشه
را در تحليـل    مهـم  توان برخـي از مفـاهيم   مي ،باره دراين .شود جنسيتي از طرف جامعه طرد مي

 :داد هاي جنسيتي مدنظر قرار كليشه
اي جنسـيتي انتظـاراتي هسـتند    ه نقش: هاي جنسيتي و رفتارهاي مربوط به آن نقش) الف 

تـوان در سـه دسـته از هـم      هـا را مـي   اين نقـش  .عنوان زن و مرد دارد كه جامعه از افراد خود به
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كـه خـود را در قالـب     ]33، ص9[ها و رفتارهاي مختلف در درون خـانواده   نقش. 1: كردمتمايز 
آميـز   خشـونت ) كنش( هايي چون چندهمسري، پدرساالري، كدبانويي از جانب زن و رفتار پديده

، زنـان اگـر هـم در    ]40، ص9[هاي اجتماعي و سياسـي   نقش. 2 ؛دهد از جانب مردان نشان مي
اي و  هـاي حاشـيه   انـد و نقـش   تر و محلي فعـال  در سطوح كوچك ،سطوح اجتماعي فعال باشند
هـاي   نقـش . 3 ؛شـوند  جنسـي مطـرح مـي    ةعنـوان سـوژ   كنند و به جنبي را در اجتماع بازي مي

  با يك نگاه جنسيتي مشاغل به دو بخـش زنانـه و مردانـه تقسـيم    ]. 45، ص9[اي و شغلي  حرفه
د كه براساس آن كميت و كيفيت حضور زنان و مـردان در داخـل و خـارج خانـه و انـواع      وش مي

   ؛شود مي) نابرابر(هاي اجتماعي متفاوت  فعاليت
اجتمـاعي و   ةسـن، طبقـ   اي مانند هاي زمينه منظور ويژگي: هاي خاص جنسيتي ويژگي) ب

  ؛]172، ص10[اقتصادي، شكل ظاهري، ميزان تحصيالت و غيره است 
از منظـر خصوصـيات   : برحسـب جنسـيت  ) حاالت روانـي خـاص  (هاي شخصيتي  ويژگي) ج

گـر   اما زنان وابسـته و نظـاره   ،)فعال(گير و اهل عمل هستند  شخصيتي، مردان آفريننده، تصميم
و عـاطفي    ورز هوش، حيلـه  چون ضعيف، ترسو، بدون قدرت، كمهايي  همچنين ويژگي). منفعل(

هايي چون مستقل، استوار، شايسته، توانا، مصمم، مهـاجم و متجـاوز را    بودن را به زنان و ويژگي
   ].24، ص2[دهند  به مردان نسبت مي

از  .دارند  عهدهرهاي جنسيتي در جامعه ب مهم در بازتوليد كليشه يها نقش رسانه ،بين  اين در
يد و همراهي با هنجارهاي جامعه را داشت و درواقع در تقابـل  أيتوان انتظاري جز ت ها نمي رسانه

طـور كـه جـان اسـتيوارت ميـل       همان ].36، ص14[كند  با اصالحات در تفكرات قالبي عمل مي
انقيـاد  . شـود  هر آن چيزي كه رايج است طبيعي شمرده مي ،بيش از يك سده پيش نوشته است

شمول است و هرگونه انحراف از آن طبيعتاً غيرطبيعي قلمـداد   مردان عرفي جهانة واسط زنان به
رغم اشتياق ظاهري به برابري، به ترك اين نظم طبيعي چيزهـا، كـه    بهبيشتر مردان . خواهد شد

از طرفي ديگر، آگـاهي زن از  ]. 178، ص21[ برايشان منافع بسيار بزرگي دربردارد، ميلي ندارند
سـابقه   هنر فمنيستي با صراحتي بي. گر شد نگ بصري مردانه به اشكال مقاومت جلوهفرهة سلط

عامدانه براي دستيابي بـه   يهاي زيسته، عاطفي و هيجاني زنان پرداخت و تالش به نمايش تجربه
كه زن در مقام خـالق   رود زماني انتظار مي ،رو ازاين]. 45، ص20[فرم و زبان زنانه منعكس كرد 

هـاي مـورد    هايي كليشه كارگيري استراتژي كند با به سعي مي ،گيرد نقاشي قرار مي بصري ةرسان
  .و تصويري دوباره از زن خلق كند انتظار از تصوير زن را مخدوش
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  بازنمايي
بخشيدن به مفـاهيم و تصـورات    بازنمايي عبارت است از هرگونه تجسم ،از ديدگاه استوارت هال

هـال بازنمـايي را   ]. 28، ص15[ صورت معنادار تفسـير كـرد   به قالبي نمادين كه بتوان منتقل و
شـود و بـين اعضـاي يـك      كند كه در آن معنـا توليـد مـي    يندي توصيف ميابخش اساسي از فر
زبان، . كند كه بازنمايي برساخت معنا از طريق زبان است وي اضافه مي. شود فرهنگ ردوبدل مي

. مهم دارنـد  يكنند نقش عنوان واقعيت درك مي م بهها و تصاوير در شكل دادن به آنچه مرد نشانه
مفهوم بازنمايي در هنر همواره از مفـاهيم كليـدي مـوردنظر در مباحـث مربـوط بـه مطالعـات        

تعريفـي كـه هـال از    . هنرهـا بـوده اسـت    ةشناسانه به مطالع فرهنگي و رويكرد انتقادي و جامعه
تا جايي كه معتقد است  ؛حال بنيادين است دهد تعريفي جامع و درعين مفهوم بازنمايي ارائه مي

تنهـا صـرفاً    هال معتقـد اسـت عمـل بازنمـايي نـه     . يابد اساساً زبان از طريق بازنمايي كاركرد مي
. بلكه در سـاخت و توليـد معنـا نقشـي فعـال دارد      ،ساخته نيست معناهاي از پيشة كنند منتقل

سـاخته و   پيش ها معنايي از پديده همةراي يند توليد معنا از طريق بازنمايي باديدگاه سنتي به فر
چيزهـا در جهـان مـادي و طبيعـي     ، در اين ديدگاه. ها متصور است بازنمايي آن ةمستقل از نحو

  . هاست معناي آن ةكننده و سازند هاست كه تعيين مادي و طبيعي آن ةوجود دارد و مشخص

  آماري پژوهش ةجامع
نفـر زن و   25، 1394تا پايـان سـال    ،خودآموختههنرمند عضو انجمن هنرمندان  62از مجموع 

نقـاش زن و   هشت .پردازند سازي به فعاليت مي هاي نقاشي و مجسمه نفر مردند كه در رشته 37
صرفاً نقاشاني كه  ،در اين ميان. دشاند گزينش  مرد كه در آثارشان به بازنمايي جنسيت پرداخته
اند از  هنرمندان عبارت. اند بودند مدنظر بوده نفاقد تحصيالت دانشگاهي يا سواد خواندن و نوشت

اكرم سرتختي، نرگس ياوري، زهرا سهرابي، رضا بلوط، اميره محمدهادي، عليرضـا دزواره، منـور   
 اسـت، هنر خودآموخته ة كه از زنان پيشگام عرص ،آثار مكرمه قنبري. رمضاني و رسول ابراهيمي

اثـر   32 ،درنهايـت . ده اسـت شدر پژوهش لحاظ  به دليل ارزش آثار ،عضو انجمن نبوده است اما
  ).1جدول (دهند  آماري پژوهش را تشكيل مية جامع
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  آماري پژوهشة جامع .1جدول 

   
  سرتختياكرم اكرم سرتختي اكرم سرتختي

  
  زهرا سهرابي زهرا سهرابي نرگس ياوري

    

  
  اميره محمدهادي رضا بلوط زهرا سهرابي
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  عليرضا دزواره عليرضا دزواره عليرضا دزواره

    

  
  مكرمه قنبري مكرمه قنبري مكرمه قنبري

 

  

  مكرمه قنبري مكرمه قنبري مكرمه قنبري
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  منور رمضاني منور رمضاني منور رمضاني

  
  منور رمضاني منور رمضاني منور رمضاني

  

  

  رسول ابراهيمي يرسول ابراهيم منور رمضاني
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  تحليل آثار
  تحليل آثار براساس الگوي طراحي بصري كرس و ون ليون .2جدول 

  نام اثر  نام هنرمند
 معناي بازنمودي

الگوي بصري، چيدمان، (
 )اشيا، اجزاي همراه

  معناي تعاملي
تماس، فاصله، زاوية (

 )ديد

  معناي تركيبي
ارزش اطالعات، برجستگي، (

  )قاب

اكرم 
  سرتختي

  دعا

زن، در، ماه و:كنشگر
  ستاره
 ةخان :نماي بيروني

  سنتي ايراني
زن در حال : كنش
 ،هوراكشيدن ،شادي

 صعود

  تماس با بيننده
 ،نماي نزديك ،فراخواننده
  رو روبه ةزاوي

 ،نمايي شده زن و در برجسته
زن در قاب نور ( بندي قوي قاب

  )ديوارة سفيد و در، در قاب تير

  آرزو

رد،پرنده، دو م:كنشگر
  دو زن
خانه  :نماي بيروني

  سنتي ايراني
  سمان را نگهآمرد : كنش
دختر و پسر باهم  ،داشته

پرنده و  ،زنند حرف مي
آن در  دختر سوار بر

 حال عبور

 ،دهنده ارائه ،بدون تماس
پرنده  ،افراد نماي دور

ديد  ةزاوي ،نماي نزديك
  مورب

نمايي شده به  پرنده برجسته
  يلحاظ رنگ و موقعيت مركز

سال 
  نو

دلقك يا زني با:كنشگر
  سين هفت ،ماسك
 ،شادي: كنش

پريدن به . هوراكشيدن
 صعود،سمت باال

، تماس با بيننده
 ،نماي نزديك ،فراخواننده

 ،سين نماي دور هفت
  رو روبه ةزاوي

چهره و چشمان دلقك 
نمايي شده و در مركز  برجسته

  .قرار دارد

نرگس 
  _  ياوري

زن و دختر و6:كنشگر
  باغ ميوه ،پسربچه
 چينيميوه:كنش

 ،تماس با بيننده
نماي  ،فراخواننده

  رو روبهةزاوي،متوسط

درخت در مركز و زن و دختر 
با لباس سرخ و سياه 

  .نمايي شدهبرجسته

زهرا 
  سهرابي

  سماور
  ،مرد ،سماور: كنشگر
  بساط چايي ،باغ گل
  نگاه مرد به زن: كنش

 ،نماي نزديك ،دهنده ارائه
جز زن از  صوير بهت ةزاوي

  رو روبه

دليل رنگ و موقعيت  سماور به
زن . نمايي شده مركزي برجسته

ها محو و مرد در  انبوه گل در
قرمز تصوير در  ةزمين پس

بندي  قاب. حاشيه قرار دارند
  .قوي دارد

خانة 
  پدري

،قاليدار،زن:كنشگر
سنتي  ةحياط خان

 ،ريسي چرخ نخ ،ايراني
درِ،باغچه،چراغ روشن

 ،نماي دور ،دهنده ارائه
  رو روبه ةزاوي

ريسي بزرگ به دليل  چرخ نخ
رنگ و موقعيت مركزي 

زن خيلي . نمايي شده برجسته
چراغ است و ة انداز كوچك به
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  نام اثر  نام هنرمند
 معناي بازنمودي

الگوي بصري، چيدمان، (
 )اشيا، اجزاي همراه

  معناي تعاملي
تماس، فاصله، زاوية (

 )ديد

  معناي تركيبي
ارزش اطالعات، برجستگي، (

  )قاب
 چاه آب،ديوار،بسته
 نگاه زن به بيننده:كنش

  .زير چرخ بزرگ نشسته است

خانة 
  پدري

فضاي  ،مرد: كنشگر
سنتي ايراني  ةداخل خان
  ل كرسيشام

مرد در حال چاي : كنش
  خوردن

 ،نماي دور ،فراخواننده
  رو روبه ةزاوي

مرد به علت موقعيت 
اش در تصوير  مركزي

كه  نمايي شده درحالي برجسته
كرسي و متعلقاتش، قاليچه و 

گلدار باالي ة خصوص پرد هب
تصوير به علت جلوه و غناي 
  .رنگي برجستگي بيشتري دارند

 تصوير  رضا بلوط
1  

،قايق،زن و مرد:گركنش
  ها بادبان ،دريا

 عبور:كنش
نماي ، فراخواننده

  رو روبه ةزاوي ،متوسط
برجستگي بادبان به علت رنگ 

  تيره در متن روشن

اميره 
  محمدهادي

 تصوير
2  

،آينه،زن:كنشگر
فضاي داخل  ،ها ماسك

  اتاق
 زدننقاب:كنش

 ،نماي نزديك ،دهنده ارائه
  پشت به بيننده

حالت و  بية چهربرجستگي به 
شده   ناپيداي زن در آينه داده

  .است

 تصوير
3  

،زدهنفر نقابدو:كنشگر
  فضاي داخل اتاق يا كافه

 كردنصحبت:كنش
. نماي نزديك. دهنده ارائه

  .رو زاويه روبه
ها به علت  برجستگي نقاب

  موقعيت مركزي

عليرضا 
  دزواره

  خانه

3زن و مرد و:كنشگر
 ةنحياط خا ،دختر و پسر

 ،سماور ،قالي ،روستايي
ظرف ميوه و  ،بالشت
 ،ريسي دوك نخ ،چايي

درهاي  ،سبدهاي پشم
  باز و بسته

صحبت پسرها با : كنش
 ،نگاه دختر به پدر ،پدر

مادر در  ،نگاه پدر به پسر
ريسي كنار  حال نخ

 سماور

 ،نماي دور، دهنده ارائه
 ،رو مرد از روبهزاوية ديد 

دختر، زن و يكي از سرها 
ب و پسر ديگر از مور

  پشت

شده  برجستگي به مرد داده
اندازه و قرار گرفتن در ة واسط به

پرتو مهتاب و همچنين نوري 
كه از درِ باز پشت سرش به او 

بزرگ  ةمرد روي قاليچ. رسد مي
زن در  .و روشن نشسته است

نور كنار سماور پشت  قسمت كم
ريسي  به درِ بسته در حال نخ

  .است

  غروب

،د كشاورزمر:كنشگر
 ،رودخانه ،گندمزار دشت

  درخت
مرد كشاورز در : كنش

  .گندمزار مشغول است
 

 ،مورب ةزاوي، دهنده ارائه
  نماي دور

  

دليل تأكيد رنگي و  گندمزار به
برجسته  ددر پرتو نور خورشي
  .شده است
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  نام اثر  نام هنرمند
 معناي بازنمودي

الگوي بصري، چيدمان، (
 )اشيا، اجزاي همراه

  معناي تعاملي
تماس، فاصله، زاوية (

 )ديد

  معناي تركيبي
ارزش اطالعات، برجستگي، (

  )قاب

_  

نهر،زن و مرد:كنشگر
  طبيعت ،آب

مرد به سمت آب : كنش
 .در حال حركت.رودمي

 ،نماي دور، دهنده ارائه
  پشت به بيننده

دليل رنگ سفيد چادر  زن به
  .نمايي شده برجسته

مكرمه 
  قنبري

 تصوير
1  

،چند مرد،زن2:كنشگر
 يك موجود خيالي

  حمله ،شمشير ،)هيوال؟(
 مبارزه:كنش

، نماي نزديك ،دهنده ارائه
رو مابقي  زن ديد از روبه

  .فاصله ندارند ،مورب
لي و برجستگي به موجود خيا

  .شده  زن داده

 تصوير
2  

زن و يك2:كنشگر
 ،فضاي نامشخص ،مرد

زنجير؟ ميوه؟ ( ،درخت
  )هاي رنگي؟ المپ
تنبيه  ،مشاجره: كنش

 ،ها؟ خشم مرد توسط زن
 ،اكراه مرد ،نارضايتي

 فرياد

نماي  ،دهنده ارائه
مرد  ةزاوي ،متوسط

فاقد  ،ها مورب زن ،رو هروب
  تماس با بيننده

بسته در مركز مرد با چشمان 
. نمايي شده تصوير برجسته

  .اند اندازه ها و مرد هم زن

 تصوير
3  

،زن روستايي:كنشگر
 ،فضاي باز طبيعت

  داس ،هاي گندم خوشه
نگاه  ،دروكردن: كنش

 متفكر يا غمگين زن

 ،نماي نزديك ،دهنده ارائه
رو ولي فاقد  روبه ةزاوي

  تماس با بيننده

زن به علت ة برجستگي چهر
ت مركزي، رنگ چهره و موقعي

  حالت چهره

 تصوير
4  

يك زن و دو:كنشگر
  فضاي باز طبيعت، مرد

زدن يك  دست :كنش
نارضايتي  ،مرد به زن

 خشم،مخالفت،زن

 ،نماي نزديك ،دهنده ارائه
رو ولي فاقد  روبهة زاوي

  تماس با بيننده

شده  برجستگي به زن داده
غناي رنگي و پرداخت  ةواسط به

ن و مرد ز. ياتئبه جز
  .ندا اندازه هم

 تصوير
5  

  دختر جوان: كنشگر
  لبخند: كنش

 ،نماي نزديك،دهندهارائه
نگاه  ،رو روبه ةزاوي

مستقيم نيست تماس با 
  .بيننده ضعيف است

  زن ةبرجستگي به چهر

 تصوير
6  

،زن و مرد:كنشگر
فضاي باز  ،گلدان ،پرنده

  و نامشخص
 ،دعوا ،درگيري: كنش

 بروز خشم

 ،نماي نزديك ،هندهد ارائه
رو ولي فاقد  روبه ةزاوي

  تماس با بيننده

ولي  ،ندا اندازه زن و مرد هم
شده به   برجستگي به زن داده
  ياتئدليل پرداخت به جز
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  نام اثر  نام هنرمند
 معناي بازنمودي

الگوي بصري، چيدمان، (
 )اشيا، اجزاي همراه

  معناي تعاملي
تماس، فاصله، زاوية (

 )ديد

  معناي تركيبي
ارزش اطالعات، برجستگي، (

  )قاب

 تصوير
7  

هيوال يا موجود:كنشگر
مردان  ،خيالي با سر مرد

فضاي باز بيرون  ،و زنان
 از خانه

 ،نماي دور ،دهنده ارائه
قد تماس فا، مورب ةزاوي

  با بيننده

شده   برجستگي به هيوال داده
به لحاظ اندازه و پرداخت به 

  جزئيات

 تصوير
8  

،زن و مرد:كنشگر
فضاي پيچيده و 

  نامشخص
زدن زن  كتك: كنش

 ،دفاع زن ،توسط مرد
 خشم،مبارزه

 ،نماي نزديك ،دهنده ارائه
  فاقد تماس ،مورب ةزاوي

 شده به  برجستگي به مرد داده
قعيت مركزي در دليل مو

 تصوير و رنگ سياه لباس در
  رنگارنگ تصوير ةزمين

منور 
  رمضاني

 تصوير
1  

فضا،زن و مرد:كنشگر
  شده چراغاني ،نامشخص

زن و مرد دست : كنش
 .انديكديگر را گرفته

نماي  ،فراخواننده
 ،رو روبه ةزاوي ،متوسط

  تماس با بيننده

 برجستگي به زن و مرد داده
ازه و پرداخت اند شده هر دو هم 

  .يكسان است جزئيات

 تصوير
2  

،مرد،زن:كنشگر
 ،فضاي باز ،پرندگان

  درخت ميوه
زن ميوه : كنش

مرد به زن نگاه . چيند مي
 .كندمي

نماي  ،فراخواننده
زن  ةزاوي ،متوسط

 ،مرد مورب ةزاوي ،رو روبه
  تماس با بيننده

پرداخت به ( برجستگي به زن
رنگ و (و درخت ) جزئيات

زن . شده  داده) ت مركزيموقعي
  .اند اندازه و مرد هم

 تصوير
3  

،زن و مرد:كنشگر
  قاليچه، درخت پرگل

مرد به زن گل : كنش
 .دهدمي

 ،فراخوانندهـدهندهارائه
زن  ةزاوي ،نماي متوسط

. رو، مرد مورب روبه
 .تماس دارد

اجزاي تصوير به يك  همة بر
همه . اندازه تأكيد شده است

  .برابرند

 ويرتص
4  

،زن و مرد:كنشگر
  قاليچه ،درخت پرگل

چيدن زن و  گل: كنش
 مرد از درخت

نماي  ،فراخواننده
. رو روبه ةزاوي ،متوسط

  تماس با بيننده

اجزاي تصوير به يك  همة بر
همه . اندازه تأكيد شده است

  .برابرند

 تصوير
5  

،مرد،زن:كنشگر
ها داخل اتاق دور  مهمان

زن  ،كرسي يا سفره
  اتاق بيرون

ها  زن براي مهمان: كنش
 .آوردغذا مي

 ،فراخواننده ـ دهنده ارائه
زن  ةزاوي ،نماي متوسط

 ،ها از باال رو، مهمان روبه
  .تماس دارد

دليل اندازه، رنگ  زن و سفره به
و موقعيت مركزي 

  .اند نمايي شده برجسته

 تصوير
6  

،زن و مرد:كنشگر
 دار ،فضاي داخل اتاق

 .قاليچه،قالي

 ،فراخوانندهـدهندهارائه
زن  ةزاوي ،نماي متوسط

 ،رو، مرد، موربروبه
دليل اندازه و رنگ  زن به

  .نمايي شده است برجسته
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  نام اثر  نام هنرمند
 معناي بازنمودي

الگوي بصري، چيدمان، (
 )اشيا، اجزاي همراه

  معناي تعاملي
تماس، فاصله، زاوية (

 )ديد

  معناي تركيبي
ارزش اطالعات، برجستگي، (

  )قاب
مرد وارد اتاق:شكن
زن موهايش را  ،شود مي

 .زندشانه مي

 .تماس دارد

 تصوير
7  

دار،دختر،زن:كنشگر
 ،ريسي چرخ نخ ،قالي

داخل ، بافي ابزار قالي
 حياط خانه

 ،رو روبه ةزاوي ،فراخواننده
تماس با  ،نماي متوسط

  بيننده

نمايي زن و دار قالي به  برجسته
دليل رنگ، اندازه و موقعيت 

  مركزي

 تصوير
8  

ها درمهمان:كنشگر
 اتاق دور سفره يا كرسي

 نگاه به بيننده:كنش

 ،نماي دور،فراخواننده
تماس  ،از باال زاوية ديد

 با بيننده

موقعيت مركزي دليل سفره به
نمايي شده  و رنگ برجسته
  .است

 تصوير
9  

2،زن2،مرد7:كنشگر
 ،موجود دريايي 5 ،سبا

پري (يك زن  ،رودخانه
  كف رودخانه) آب؟
همگي در حال : كنش

 عبور از رودخانه

نماي  ،دهنده ارائه
 زاوية ديد ،متوسط

اشخاص مورب ولي زن 
تماس  ،رو در آب از روبه
  .ندارد

دليل رنگ  دها بهيكي از مر
لباس و موقعيت مركزي 

  .نمايي شده است برجسته

رسول 
  ابراهيمي

 تصوير
1  

سرديس . ندارد: كنشگر
 ةصفح ،يك زنة شكست

  گل ،روزنامه

 ،رو روبهةزاوي،دهندهارائه
فاقد  ،نماي متوسط

تماس به علت چشمان 
 بسته

  زن داده ةبرجستگي به چهر
شده به علت رنگ و موقعيت 

  مركزي

 تصوير
2  

 ،دختر جوان: كنشگر
سرديس  ،دوچرخه

  فضاي شهري ،مردان
دختر در حال : كنش
سواري و عبور از  دوچرخه

نگاه  ،ها فراز سرديس
  مردان به دختر

نماي ،دهندهارائه
 زاوية ديد ،متوسط
زاوية ها مورب  سرديس

به بيننده  دختر رو ديد
بودن  ولي به علت خالي

ها، تماس با بيننده  چشم
شده   يا قطع ضعيف

 .است

  برجستگي به تصوير زن داده
شده است به لحاظ موقعيت در 

  تصوير و رنگ

 تصوير
3  

 ،بادبزن ،زن: كنشگر
فضاي باز و  ،شانه

  طبيعت
  نگاه زن به بيننده: كنش

، نماي نزديك،فراخواننده
رو ولي به  روبه زاوية ديد

شدن يكي  علت مخدوش
ها، ميزان تماس  از چشم

 .يافتهكاهش

زن ة برجستگي به چهر
شده به لحاظ موقعيت  داده

مركزي و سپس بادبزن به علت 
  جزئياتپرداخت به رنگ و 
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 گيري بحث و نتيجه
گذارد بـه   شناسي اجتماعي تصوير در اختيار مي با استفاده از ابزارهايي كه نشانه ،در اين پژوهش

عنـوان كنشـگر در    انسان بـه  ،شود استنباط مي 2همچنان كه از جدول . بررسي آثار پرداخته شد
دهد اين تصاوير، تصوير واقعي از زندگي مخاطبان را مـنعكس   آثار حضور دارد كه نشان مي همة
از نكـات مهـم در   . ها نقـش اصـلي را دارد   ها و روابط اجتماعي آن جايي كه افراد، كنش ؛كند مي

خلـي، خانـه، انـدروني اسـت و     بازنمود آثار زنان نقاش، حضور در جمع، محيط خانواده، فضاي دا
در چنين فضـايي تأكيـد بـر نقـش حمـايتي      . افراد كنشگر تصوير در تعامل با يكديگر قرار دارند

كـردن مطالبـات    كند كه زنان به دليل درونـي  اشاره مي ناكلين در اين مورد. شود چشمگيرتر مي
زن  .شـوند  تضـعيف مـي   مردساالر و هم به دليل ازدياد لوازم و وسايل رفاهي مادي اغلبة جامع
در تحليـل معنـاي تعـاملي    . نشدن از زنجيرهايش را دارد متوسط تمايل بيشتري براي رهاة طبق

ة گونه نگاه دربردارند غلب نگاه خيره به بيننده دارد كه اينازن  ،د كه در آثار زنانشنيز مالحظه 
در  فقـط  نقاش مـرد  3ثار كه از آ درحالي .ميل كنشگر به برقراري تعامل و تماس با بيننده است

چنين تصاويري را كـرس و ون ليـون    .شود خيره و تصوير تعاملي مشاهده مي اثر رضا بلوط نگاه
ايجاد ارتباط مبدل ة وسيل  هنر را بهة نقاش زن رسان ،رو ازاين. نامند تصاوير تقاضايي مي) 1996(

كـه نقـاش مـرد     درحـالي . اندخو ه است و بيننده را به واقعيت اصلي زندگي زنانه خود فراميكرد
پـس  . دكننگاه زن در تصوير نوعي مالكيت يا حصار براي آن ايجاد  كردن تمايل دارد با مخدوش

وجه  روشن شد كهها  بازنمايي جنسيت در نقاشية نحوة درزمين يبصر ينحو ياز تحليل الگوها
 ،گرايانه و خيالي است هاي ابراهيمي و بلوط غيرواقع وجه نمايي نقاشي. نمايي آثار يكسان نيست

بنابراين تصوير زن در آثار دزواره . گرايانه است شدت واقع كه در آثار دزواره وجه نمايي به درحالي
گرايانـه بيشـتر بـه چشـم      در آثار نقاشان زن وجه نمايي واقـع . زنان استة زيستة بازنمايي تجرب

تـالش  ة دهند ره محمدهادي نشانآثار زهرا سهرابي، نرگس ياوري، منور رمضاني و امي .خورد مي
و مكرمـه قنبـري امـا نمـود      سـرتختي آثـار اكـرم   . نـد ا هنرمند در جهت بازآفريني دنياي واقعي

گرايانـه يـا كـامالً     واقـع  و نسـبتاً نيمـه   داردتـري   ها ساختار مفهومي قـوي  آثار آن .متفاوتي دارند
ي اسـت كـه وجـه نمـايي     بيـرون گفتمـان غالـب تصـاوير     /درون و مـرد  /تنـاظر زن . نـد ا خيالي
داري به تصوير كشـيده   خانه و تر، خانه، سكون هاي دروني زن در ارتباط با اليه. گرايانه دارند واقع

نوع نگاه نقاش زن به  ،حال بااين. مرد با مفاهيم تحرك، تغيير و دنياي خارج از خانه و شده است
آميـز   ثر زهرا سهرابي، بيان كنايـه ا سماوردر نقاشي . زنانگي و جنسيت با نگاه مرد يكسان نيست

عنوان رابط زن بـه مـرد،    عنوان شخصيت اصلي و مركزي تصوير، به دادن سماور به نقاش در قرار
اين اعتراض را به شكلي مشـابه  . سطحي از آگاهي و اعتراض است ةدهند عنوان ميانجي، نشان به

شده  ر نماي دور و كوچك ترسيمزن اگرچه د خانة پدريتوان ديد؛ در تصوير  در ساير آثارش مي
كنـد كـه    كننده حتي از اين فاصله ابراز مـي  درخواستة با نگاه خير ،آيد راحتي به چشم نمي و به
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قـالي، چـرخ    دار :نـد ا ها منتظر رسيدگي من آنة تمام زندگي اين خانه به من بستگي دارد و هم
روشن در ة دادن چراغي با فتيل ارنقاش با قر. ريسي، آب كشيدن از چاه تميز اين خانه و حياط نخ

اهميت  بر اندازه كشيدن زن و چراغ روشن قسمت راست و نزديك به مركز تصوير و از طرفي هم
حتي در نقاشي بعـدي  . اهميتي كه شايد فقط خود به آن آگاهي يافته است ؛كند خود تأكيد مي

د خود را ارائه دهد و ايـن  كن همچنان نقاش تالش مي ،شود نيز اگرچه ظاهراً هيچ زني ديده نمي
اي  هـاي زنانـه   كفش. دهد چاي در پايين تصوير انجام مية كار را از طريق قراردادن مقدمات تهي

ها و قاليچه و روكرسي و بساط چايي جلوي مرد همگـي   چيدمان اتاق، بالشت ،شود كه ديده مي
داري اسـت كـه بـه     گـل ة ظريف در اين تصوير پردة نكت. شود آثار حضور زني است كه ديده نمي

 الشعاع قـرار  لحاظ موقعيت، اندازه و ضربان رنگ و نقش، موقعيت مركزي مرد را در تصوير تحت
آثـار سـهرابي اگرچـه نمـود بـارز زنـي       . دار زن است اي كه تجسمي از چادر گل پرده. داده است

شـود و   سنتي است كه در فضاي محصور خانه يا در فضاي بيرون خانه همـراه مـرد تعريـف مـي    
منـور رمضـاني هـم     .داردرويكردي برابرطلبانـه   ،كند اش را ايفا مي اي هاي تكراري و كليشه نقش

شدت برابرطلبانه است و  با اين تفاوت كه به .يك زن سنتي را در فضاي درون ترسيم كرده است
ة رابطـ . كنـد  دادن زن ابراز مي تر نشان اندازه كشيدن مرد و زن و گاهي بزرگ اين را از طريق هم

، مـرد  خانـه در اثري بـا عنـوان   . گيرد زن و سماور در اثر عليرضا دزواره شكل ديگري به خود مي
تـر، كنـار سـبدهاي     زن در جوار سماور، روي قالي كوچك. شده است  مخدوم و زن خادم ترسيم

مـرد روي  . ريسـي اسـت   انبوه پشم، پشت به درِ بسته، در قسـمت تاريـك تصـوير، در حـال نـخ     
هـاي ميـوه و چـايي     رين قالي، در قسمت نوراني، كنار درِ باز به اتـاقي روشـن، بـا ظـرف    ت بزرگ

حتي در تصويري كه زن و مردي در طبيعت به تصـوير كشـيده اسـت همـين     . شود پذيرايي مي
 نگاه به زن در آثار رسول ابراهيمي و رضا بلوط توصـيفي . خورد گفتمان مردساالرانه به چشم مي

نقاشـي  . هاي زنانـه تأكيـد شـده اسـت     و بر چهره و زيبايي را داردهاي زن آرماني  و ويژگي است
كشـد كـه بـا     هاي جنسيتي است و زني را به تصوير مـي  مكرمه قنبري اعتراض آشكار بر تبعيض

ة كه زن مغلوب مرد شده است، نقاش با خلق يـك زمينـ   ،8حتي در تصوير . كند مرد مبارزه مي
نقاش فقط خواهان برابري اسـت و ايـن    ، زيراحقيقت دارد كردن پنهانانباشته از رنگ، سعي در 

كشد و ارتباط  نقاشي مكرمه زني فراسوي خانه را به تصوير مي. ها بارز است برابرطلبي در نقاشي
  .نيز به آن تمايل دارد سرتختيكاري كه  ؛گيرد درون را ناديده مي/ مكاني زن

آميـز در   ثـار نقاشـان مـرد نـوعي رويكـرد تبعـيض      توان نتيجه گرفت كه در آ مي ،در خاتمه
پردازنـد كـه بازتـابي     هاي جنسيتي رايج مي به بازتوليد كليشه فقطبازنمايي زنان وجود دارد كه 
رو هسـتيم كـه    كه در آثار نقاشان زن با زناني واقعـي روبـه   درحالي. است از گفتمان مردساالرانه

. دهد امروز خبر مية زنان در جامع ةزيست ةه از تجربها در واقعيت ريشه دارد ك بازنمايي آنة نحو
تقابل دنيـاي درون  . هاي مردانه در جامعه است اي براي مقابله با ذهنيت نقاشي براي زنان عرصه
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در آثـار زنـان    كـه  شناسـي اسـت   هاي مهم در نشـانه  و بيرون و تقابل فرهنگ و طبيعت از تقابل
از خانه فقط همراه مرد تصوير شـده اسـت يـا بـا      خورد و زن سنتي در خارج بيشتر به چشم مي

كند كه بر آگـاهي زن بـه مـوقعيتش     محوكردن و ناشناس جلوه دادن چهره خودش را ناپيدا مي
سـنتي يـا مـدرن بـه      عنوان زني سـنتي، نيمـه   به عبارتي زن نقاش چه به. در جامعه داللت دارد

ي و اجتماعي است واقف اسـت و از  الگوهاي فرهنگة جايگاه خود در مقام جنس دوم كه برساخت
  .دكنها شكاف ايجاد  طريق نقاشي سعي دارد تناظر حاكم را بشكند يا در بازتوليد كليشه
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