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 هنرمند آثار هستي در ةزنانه و اصل مادين بازخواني هويت
 قطعه و تناقض ةنظريبرمبناي  ،جاللي پروينخودآموخته، 

  ناكلينليندا 
  2زاده نراقي مينا ناظم ،*1پريسا شادقزويني

  چكيده
زنانه در آثار هنرمندان زن امري بديهي و متداول است و از اين طريق هنرمند به بازيابي  و محتواي كاربرد مضامين

نيز در ايـن ميـان    زنان هنرمند خودآموخته .يابد هاي پنهان درون و هويت فردي خود و جامعه زنان دست مي اليه
ادوار تـاريخ تمـدن بشـر     ةهمـ  دركه  ،و مادينگي هستي مام زمين .دهند ويژه به اين امر از خود نشان مي يتوجه

 آن به ظهـور نشسـته   ةتجلي زنان ها، نيز با تلفيق فرم ،جاللي پروين ،خودآموخته هنرمند در آثار بوده،مورداحترام 
را جهاني  ةالمللي يافته و قابليت رقابت با هنرمندان خودآموخت آثار اين هنرمند در حال حاضر جايگاهي بين. است
بازخواني هويت زنانه در آثار جاللي در نظر دارد به تحليل صوري و محتوايي آثـار او از منظـر دو   اين مقاله با . دارد

 ايـن نقـاش نشـان    و تحليـل آثـار   مطالعـه  از حاصل هاي يافته .بپردازد ناكلين از آراي ليندا مفهوم قطعه و تناقض
 تلفيـق  از گرايانـه  فراواقـع  ، تصـويري زنانـه و جايگـاه اجتمـاعي زن    هويت دادن منظور نشان به كه هنرمند دهد مي
تصـوير   مام طبيعـت  با زنانه صفات پيوند طريق از قطعه مفهوم ،در اين آثار. دهد گياهي ارائه مي و انساني هاي فرم
 جهـانِ  از پرالتهـاب  و آشـفته  گونـه،  روايت دوگانه، نمايش هاي تقابل :هايي چون تناقض نيز با نشانه و مبحث شده

توصـيفي اسـت كـه     ـ تحليلـي  مقالـه  روش تحقيق اين. در ارتباط است هستي ةمادين بر اصل تأكيد و معلقِ امروز
  .است اي و مستندات تصويري و مصاحبه با هنرمند به نگارش درآمده براساس منابع كتابخانه

  كليدواژگان
    .هويت زنانه ،هنرمند خودآموخته ،مفهومِ قطعه ،ليندا ناكلين ،تناقض
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  مقدمه
ي خـاص آن، يكـي از   ابـه معنـ   ،و هويـت زن  ،ي عام كلمـه ابه معن ،1هويت اي شناختتالش بر
آن  ةمهم حيات بشري است كه همواره انديشمندان و متفكران بـدان پرداختـه و دربـار    مقوالت
هاي جنسـي و جنسـيتي    هويت زنانه با شناخت زنان از خويشتن و تفاوت. اند پردازي كرده نظريه

وسيع جهان هسـتي بـار مسـئوليتي     ةزن همواره در گستر. ها با مردان ارتباط تنگاتنگي دارد آن
 تنها در سـاختارهاي اجتمـاعي،   جدا از بازتوليد نسل بشري، زن نه .ويژه را بر دوش كشيده است

پيـدايش باورهـا و اعتقادهـاي فـردي نيـز       بلكه در ،كند تاريخي و فرهنگي نقشي حياتي ايفا مي
و واقعيتـي   تحقيقـ  ،زن در جامعه، ازجملـه امـورِ عـام   «اما آنچه مسلم است . بسزا دارد يتأثير

هـا   ها و نمـادپردازي  در آن واقعيت عام، برداشت اين، وجود با. هاست مشترك ميان تمام فرهنگ
هـا،   واقعيـت آن اسـت كـه ايـدئولوژي    ... شدت متفاوت و حتي متقابالً ناقض يكديگرنـد  زن به از

اجتماعيِ مشخص مرتبط با زنـان، از فرهنگـي بـه فرهنـگ      ـ ها و ترتيبات ساختاري نمادپردازي
زنـان  ... ها و نفوذهـا و  ها، قدرت ها، شهرياري فعاليت ةمشاهد يات قابلئشدت متمايز و جز ديگر به

 ].110ص ،2[» ميان مردم عادي اغلب با ايدئولوژي فرهنگي مغاير استدر 
هنرِ زنان مطالعات درخـور تـوجهي انجـام داده     ةهاي شاخصي كه در حيط  شخصيتيكي از 

او . اسـت  ،تاريخ هنر ةگر در حيط منتقد فمنيست و پژوهش ،)2017ـ1932( 2ليندا ناكلين است
  :دارد ذعان ميترين كاركرد ايدئولوژي ا در توضيح مهم

  روابط آشكار قدرت اسـت كـه در يـك    كردنِ ترين كاركردهاي ايدئولوژي پنهان يكي از مهم
  .]14ص ،18[شود  فرما مي خاص تاريخي در جامعه حكم ةلحظ

 غرب به گفتمـاني پدرسـاالرانه در جامعـه قائـل شـده اسـت       ةآنكه ناكلين در جامع وجود با
تـر و رفتـارش    سـومي و شـرقي خودكامـه    كه مـرد جهـان   شايد به ديده ظاهربين به نظر برسد«

خودكامگي و خشونت در ذات معيارهاي ارزشي حاكم بر جامعـه   ،واقع به ،اما. بارتر است خشونت
 »جوانب زندگي در اين سرزمين حاكم بوده است و نه در بخشي از آن ةاست كه از ديرباز بر هم

در معيارهاي ارزشـي جوامـع و نقـش اساسـي      زن و مرد نبودن ساويم  ةلذا مسئل .]ص نه ،14[
سو اجتماع يكي از بسـترهايي   از يك. كرد توان انكار گيري هويت فردي را نمي اين عامل در شكل
هـا   كند و از سوي ديگر هويت انسـان  گيري هويت فردي نقشي اساسي ايفا مي است كه در شكل

در تلقي افـراد از خـود در    ،بنابراين. مبتني است) ذاتي(هاي جنسيتي  به ميزان زيادي بر تفاوت
  .بسزا دارند ييابي، عامل جنسيت و اجتماع نقش يند هويتافر

  :اين مقاله برمبناي دو پرسش پژوهشي شكل گرفت

                                                        
 .كه موجب درك تفاوت از ديگران شود نحوي شناخت از خود است؛ بههويت به معناي آگاهي و . 1

2. Linda Nochlin 
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در آثـار   ،هستي ةدين، جايگاه اجتماعي زن و ماهاي بصري مفهوم هويت زنانه با چه نشانه .1
  كرده است؟ تجلي پيدا ،پروين جاللي ،هنرمند خودآموخته

لينـدا نـاكلين    ةبرمبناي نظري »تناقض«و  »قطعه« توان مفاهيم جاللي مي چگونه در آثار .2
  را بازخواني كرد؟

بـه تحليـل   ، پـروين جاللـي  ، 1دارد با بررسيِ آثار هنرمند خودآموختـه  نوشتار حاضر در نظر
بر  مقاله ةفرضي. بپردازد »تناقض« و »قطعه« در دو مفهوم يهويت زنانه و مادينگي هست مفهوم

ـ  هـاي  در آثـار جاللـي مفهـوم تقابـل     كيد دارد كـه أاين معنا ت در  »تنـاقض «و  »قطعـه «ة دوگان
مـرتبط   2»هسـتي  ةمادينـ  اصل«با  معلقِ امروز جهانِ تالطم و آشفتگي گونه، هاي روايت نمايش
 ،ناخودآگـاه  طـور  بـه  ،اجـرا  ةشـيو  و مضـامين  هنرمنـد و  آثـار  در كاررفته به بصري عناصر .است

  .امروز است ةجامع در زن جايگاه به او نگاه از بازنمودي
ده كه او هنرمنـد زن  شرو انتخاب  آماري ازاين ةعنوان نمون آثار پروين جاللي به ،در اين متن

از تعليمـات   دور  هاي رايج و مرسوم هنري و به اي است كه بدون الگوپذيري از روش خودآموخته
به ساختن هويت هنري خـويش پرداختـه و هويـت زنانـه در آثـارش ارتبـاط       رسمي دانشگاهي 

  .جهان هستي دارد ةتنگاتنگي با باور مادين
و بـا   1384سـال   از طـور جـدي   بـه  را اش هنـري  فعاليـت  )1336( آورزمـاني  جاللي پروين

 3قنبــري مكرمــه آشــنايي او بــا خـانم . عضـويت در انجمــن هنرمنـدان خودآموختــه آغــاز كـرد   
اش در چندين نمايشگاه با ديگر هنرمندان خودآموخته عاملي شد تـا   و همراهي )1307ـ1384(

 تكنيـك  از جاللـي در آثـارش معمـوالً   . خود بپردازد ةبا جديت بيشتري به خلق آثار هنري بداه
زن  .شـود  مشاهده مي اي فيروزه و آبي سبز رنگ كارهايش اغلب در و كند مي استفاده روغن رنگ

 پـاي  رد ،ايـن ميـان   در .دهنـد  او را تشـكيل مـي   هاي نقاشي مضامين اصلي محوريت و طبيعت
بيـان  . خـورد  مـي  چشـم  در آثـارش بـه   نيـز  ايـران  قومي و فرهنگي رسوم و  آداب از هايي روايت

                                                        
بنا به ذوق و  هنرمند بدون آموزش علمي هنر كه شود مي اطالق هنري به )self-taught( خودآموخته هنر .1

سالي را  رگبز هنرمندان خودآموخته اغلب افراد. پردازد اش به خلق آثاري بديع مي سليقه و استعداد ذاتي
 حاشية در آن مرسوم قواعد و هنري معمول شيوة يك از الگوپذيري بدون و واسطه بي كه شوند شامل مي

، )پريميتيو( ازتاريخ پيش اقوام هنر. پردازند به خلق آثار هنري مي مرسوم و آكادميك هنري جامعة جريان
» خودآموختگان هنر«يا » هنر در حاشيه«زمرة در  عاميانه هاي نقاشي و رواني بيماران آثار، كودكان نقاشي

 .گيرد قرار مي
 شـود،  متصـور  انسـاني  انـدام  و صـورت  خـدايان  براي ابتدايي هاي انسان ذهن آنكه از ادوار، پيش ترين كهن در .2

 جوامع از هريك اساس، بر اين. كرد مي حركت »هستي مادينة اصل«حول  آييني و ديني باورهاي و ها انديشه
 حلقـه  اسـت،  اوليـه  مـادر  بـزرگ  مبنـاي  و منشـأ  كه »هستي مادينة اصل«از  نمادهايي يا نماد گردبر  كهن
 .زدند مي

عنـوان   بـه  2001در سال . سالگي نقاشي را شروع كرد وهفت اي كه در شصت مكرمه قنبري هنرمند خودآموخته. 3
 .سوئد برگزيده شدشناسي در دانشگاه دولتي  از سوي اولين كنفرانس ايران» بانوي نقاش سال«
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 ةنكتـ . شـود  ديده ميدر كارهاي او  ،سنتي ةعنوان يك زن در جامع به ،تجربيات شخصي هنرمند
منجـي اسـت كـه هـويتي      موجـود  گيـري از يـك   جاللـي بهـره  توجه در مجموعـه آثـار    درخور 

بـه   گياه ـ انسان صورت به گاه و انسان شكل به گاه اين شخصيت .گر دارد فرد و حمايت منحصربه
تـوان دو مفهـوم    توجـه در آثـار جاللـي آن اسـت كـه مـي       درخـور   ةنكتـ . نمايش درآمده اسـت 

  .را بازخواني كرد ،از مباحث نظري ليندا ناكلين ،»مفهوم تناقض« و » سازي بدن قطعه قطعه«
  :به باور ناكلين
 سـازي  واژگـون  عنـوان  بـه  تنـاقض  و مفهـومي؛  و عيني ناتماميِ آشكارِ عنوان تصوير به قطعه

 ،19[ شـود  گرفتـه مـي   وحـدت در نظـر   تخريب درونـيِ  استوار و ظاهراً هاي موقعيت و ها انگاره
  .]15ص

ها و كاربسـت مضـامين    سازي انگاره قطعه ناكلين، قطعه ةاز انديش گيري با بهره ،در اين مقاله
شـود و از ايـن طريـق     تحليـل آثـار پـروين جاللـي پرداختـه مـي       متناقضِ دوگانه، به مطالعـه و 

  .دشو در آثار هنرمند بازخوانش مي »هويت زنانه« هاي مفهومِ كاربست

  پيشينة پژوهش
است كـه نشـان    انجام شدهويژه نقاشي،  به ،زنان در هنرهاي تجسمي ةهاي فراواني دربار پژوهش

 .تحليـل و بررسـي كـرد    گونـاگون  هـاي  منظـر ديـدگاه   از تـوان  مـي  را هنر در زن دهد نقش مي
خالق  جايگاه در زن را ،ديدگاه نخست :توان بدين منظور متصور شد دو ديدگاه را مي ،طوركلي به

 .دكنـ  بررسي مـي  هنري اثر محتواي و موضوع مقام در ر، زن رانظرگاه ديگ و گيرد نظر مي اثر در
هنرهاي تجسـمي بهـره بـرده    ة زمين فمنيستي ناكلين در هاي ههايي كه از نظري از ميان پژوهش

ليندا نـاكلين و نقـد مفهـوم    «با عنوان ) 1391(مصطفوي و علمدار  ةتوان به مقال مي فقط ،است
نقد سـبك هنـري    ها با اتكا به آراي ناكلين به  آن، در اين مطالعه. اشاره كرد» سبك هنري زنانه
هنرمند تحت تـأثير   از سويدارند استفاده از موضوعات زنانه  پردازند و اذعان مي متمايز زنانه مي

محمـدي   هويت زنـان، خيبـري و شـيخ    ةزمين در .]17[ ي و آموزشي استعوامل اجتماعي، نهاد
كـاوي الكـان و بـا     وآرت بـا رويكـرد روان  ئبررسي مفهوم هويت زنانه در ويـد « ةدر مقال) 1394(

هويت زنان در جامعه با زباني زنانه در  ةاند كه مسئل اذعان داشته» 1آثار پيپيلوتي ريست ةمطالع
) 1386(خجسـته   ،»ساختاربندي هويت زنـان « ةدر مقال .]7[ فته استيا  آثار اين هنرمند تجلي
و رسانه را از ابزارهاي انتقـال  بررسي گيري هويت زنان در جوامع مختلف را  عناصر مؤثر در شكل

در  )1383( سـجادي  .]6[كـرده اسـت   زنان معرفي  ةهاي حاكم بر جامعه دربار يا تشديد نگرش
هـاي   مدرنيسم و داللت مدرنيسم و پست قي هويت زن از منظربررسي تطبي«خود با عنوان  ةمقال
 حاصل تربيتي هاي داللت و كند مي ارزيابي مدرنيسم پست و مدرنيسم از منظر را زن هويت »آن

                                                        
1. Pipilotti Rist  
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بررسي آثـار هنرمنـدان خودآموختـه بـا      ةذكر است كه درزمين شايان .]9[ شمارد بازمي را آن از
بازنمـايي جنسـيت در   «با عنوان ) 1398(و همكاران  پور تقي ةتوان به مقال رويكرد فمنيستي مي

نتايج حاصـل از ايـن   . اشاره كرد» شناسي اجتماعي تصوير آثار نقاشان خودآموخته از منظر نشانه
هاي جنسيتي نقاشان زن خودآموخته با رويكردي برابرطلبانـه بـه نقـش     پژوهش مبين سوگيري

 ].3[ زن و مرد در آثارشان است

  آمارية جامعروش تحقيق و 
اي و  براي گردآوري اطالعـات از منـابع كتابخانـه   . روش تحقيق اين مقاله تحليلي توصيفي است

انجـام  حضـوري بـا هنرمنـد     ةشده و براي تكميل مستندات، مصـاحب   هاي اينترنتي استفاده داده
 ،تاردر ايـن نوشـ  . هنرمنـد اسـت   در مقاله از آرشيو شخصيِ شده تصاوير آثار استفاده. ه استشد

تحليـل و بـر ايـن     ،پـروين جاللـي   ،در آثار هنرمند خودآموخته »هويت زنانه«بازنمايي مضمونِ 
د كه وجوه تمايز حاكم در آثار پروين جاللي در سطح كيفيت صوري و بيـاني  شو نكته تأكيد مي

از بر اين مبنا، شش اثر . عنوان يك زن، در جامعه ريشه دارد به ،هاي هنرمند در وضعيت و تجربه
ـ  هـاي هويـت   ده كه بـا ويژگـي  شميان آثار خانم پروين جاللي انتخاب  زنانـه سـاختاري    ةپردازان

  .داردمدار  ارزش

  چارچوب نظري
فمنيسـم بيشـترين    ،1970 ةو اوايل ده 1960 ةمحور در ده هاي سياسيِ هويت در ميان جنبش

ـ  1971ليندا ناكلين در سال . اثر را در تاريخ هنر داشته است چـرا هـيچ زن هنرمنـد    « ةدر مقال
 ةتفسـير مسـئل   ،به باور ناكلين. باب نقد فمنيستي در تاريخ هنر را باز كرد» بزرگي وجود ندارد؟

 ،اي مطالعه شـود  نامه هاي زيستي و زندگي دستاوردهاي زنان در هنرهاي تصويري نبايد در قالب
  .]358ص ،1[ داد قرار بلكه در اين زمينه بايد ساختارهاي اجتماعي و نهادي را مدنظر

هـايي ماننـد    وجـود ويژگـي   م،ناكلين با بررسي آثار متعددي از هنرمنـدان زن قـرن نـوزده   
وجـوه ذاتـي هنـر     منزلـة  بيني و طرز عملكردشان در مديوم خاص خود را بـه  گرايي، باريك درون

نـد  ا هايي كـه بـه سـبك هنـري متمـايز زنانـه قائـل        ستفمني بودشمرد و معتقد  زنان مردود مي
 »چيسـتي هنـر  « هـا از  امـا دريافـت آن   ،انـد  درسـتي درك كـرده   حقيقت مفهوم زنانگي را بـه در
نـوعي ترجمـاني از زنـدگي     ايـن تصـور كـه هنـر بـه      ،به اعتقاد او. درستي صورت نگرفته است به

او توليـد هنـري    ،درحقيقت. شود، برداشتي اشتباه است شخصي است كه با زبان تصوير بيان مي
  .پندارد ود ميذات خ به را قائم

شرط الزم و نه لزوماً شـرط كـافي بـراي انتخـاب يـك       يك هنرمند بودنِ زن ،به نظر ناكلين
بودن را همراه با ديگر خصوصيات مانند مليت، سن، آمـوزش،   خاص است؛ وي زن ةسبك يا سوژ
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 دهـد  هاي خودشناسي قرار مـي  گري، يا اولويت هاي موجود بيان العمل به شيوه طرز رفتار، عكس
 .]66ص ،17[

هـم   اي باشـد كـه آثـار هنرمنـدان زن را بـه      شناسي زنانه جاي آنكه در پي زيبايي  ناكلين به
زنان  از سويورزد كه بر خلق آثار  هاي اجتماعي تأكيد مي زند، بر قيدوبندها و نابرابري پيوند مي

در نظـر بگيـرد،    او بحث هنرمند زن را بيش از آنكه الگـويي پايـدار بـراي هويـت    . گذارند اثر مي
 ].359ص ،1[داند  اي و امكانات فردي مي هاي حرفه اي پويا ميان محدوديت رابطه
تـوان ايـن دو    ويـژه دارد و مـي   يتناقض جايگـاه  و قطعه مفهوم دو ،ناكلين يآرا بازبيني در

 شـده، قطعـه   تكـه  تكـه  بـدن «. شـمار آورد  در تفكرات او به بخش وحدت عاملي منزلة مفهوم را به
لين است كـه بـا تأكيـد بـر     عنوان بيست و ششمين سخنراني ناك »مدرنيته از اي استعاره ةمثاب به

 منظـر  از .كنـد  عرضه مي مخاطب به را نوزدهم قرن هنر تاريخ از كلي ديدگاهي »قطعه«مفهوم 
 در جنسـي  روانـي  و سياسـي  واكنشـي  منزلة به« دوره اين در شده مثله بدن كارگيري به ،ناكلين
 و فـرار  هـاي  جلـوه  از اي نشـانه  عنـوان  بـه  طوركلي، به سياسي هاي ناآرامي و فرانسه انقالب قبال

 نـوزدهم  قـرن  در ـ حقيقت ةداعي يا ـ گرايي واقع ةمشخص ةنشان و مدرن ةتجرب ةزد شتاب كيفيت
 .]15ص، 19[ »است

 بايـد  ،درحقيقـت  .كننـد  نفي مي را انساني كالبد وحدت يك وجود شده تكه تكه هاي بدن اين
 ةانديشـ  با تنگاتنگي پيوند كار، موضوع عنوان به ،قطعه عنصر از ناكلين ةاستفاد كه داشت اذعان

 ةمرحلـ  بـه  كـل  به جز مجاز از طريق ناكلين منظر از قطعه ةمقول چون ؛دارد رئاليسم باب در او
 بـدنِ  هـاي  داللـت  چگـونگي  و بازنمايي ةشيو تنها نه ذكر اينكه اين منتقد  شايان .رسد مي ادراك
كيفيـت و   بـه تفسـير   بلكـه  ،كنـد  توصـيف مـي   را هنرمندان بصري بازنمايي در شده قطعه قطعه

هـا   آن متـافيزيكي  حتي و شناختي روان اجتماعي، سازي اجزاي بدن از منظر قطعه قطعه چگونگي
 گسـيختگي  ازهم تماميت، رفتن ازدست«چون  مفاهيمي در را وضعيت اين ناكلين. پردازد نيز مي
 تـاريخ  منتقـد  ايـن  ،درحقيقت. گيرد مي نظر در »ماندگار هاي ارزش فروپاشي و تخريب پيوندها،

  .شمارد برمي نوزدهم قرن بر حاكم ةمدرنيت اساسيِ هاي ويژگي از را شدهمفاهيم ذكر هنر،
 ويـژه  داللتـي  از) نيـز ( »تنـاقض « مفهـوم  ،مـذكر  هنرمندان مورد در ناكلين هاي نوشته در

 كه اي بازنمايانه رمزگان با ضرورتاً هنرمند شخصي عقايد كه كند مي تأكيد او: گردد مي برخوردار
 نقاشي نهايي معناي اما كنند، مي پيدا ارتباط گيرد مي كار به هنري اثر در معنا خلق جهت در او
  .]17ص ،19[ نيست باورها اين گرو در وجه هيچ به

  ساختاربندي هويت زنان
ينـد  اشوند زنـان را در فر  بررسي عوامل و عناصري كه موجب ساخت هويت زنان مي ،طوركلي به

. دهد كه اين عوامل تأثيرات متقابلي بر يكـديگر دارنـد   يابي تحت تأثير سه عامل نشان مي هويت
اولـين عنصـر   . شـود  جنسيت، خانواده، جامعه و ساختارهاي آن را شامل مـي شده سه عنصر ذكر
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هاي زيستي بدن زنان و وجوه تشـابه آن   ت است كه تمركز آن بر تفاوتجنسي مهم هويتي زنانْ
ذكر است كه نقش عنصر جنسـيت در جوامـع گونـاگون برحسـب      شايان. با ديگر زنان قرار دارد

گيري هويت زنان، عنصر خانواده اسـت كـه    عامل دوم اثرگذار بر شكل. هويت زنانه متفاوت است
طوركلي براي زن  هايي كه به ترين نقش مهم. كند عريف ميهاي خانوادگي ت حضور زن را در نقش

زن در محـيط   ،درحقيقـت . شود نقش ِدختـري، همسـري و مـادري اسـت     ميدر خانواده لحاظ 
ينـد  اعامل سومِ حائز اهميت در فر. پردازد به ايفاي نقش مي شدههاي ذكر خانواده برمبناي نقش

متفـاوت از نظـام    رويكـرد  دو سـنتي بـا   هـاي مـدرن و   ديـدگاه . سازي زن در جامعه است هويت
توليد در كنتـرلِ خـود دارد    ةچرخ ةكنند؛ يكي زن را براي پيشرفت و توسع مردساالر پيروي مي

 .]25ــ 23ص، 6[ كند و ديگري زن را موجودي براي رفع حوايج شخصي و فرديِ مرد معرفي مي
 و فرهنگي عوامل جغرافيايي، هاي محيط زن هويت گيري شكل در شد، ذكر كه مواردي بر عالوه

  .دارند بسزا ينقش قومي نيز هاي رسوم و  آداب و ديني هاي باورها، آموزه مانند اجتماعي
. زنـان، اهميـت شـاياني دارد    هويـت  گيـري  شـكل  در اثرگذار عامل دومين عنوان به ،خانواده

 شـود كـه   بشري محسـوب مـي   زندگي نهادهاي نخستين از خانواده تشكيل و درحقيقت، ازدواج
كـه در   ،مانند ايـران  ،در جوامع شرقي .دارد مردان و زنان هويت گيري شكل با تنگاتنگ يارتباط

  .گرفته است  اجتماعي شكل ةهاي نويني به اين پديد نگرش ،ندا حال گذار از سنت به مدرنيته

  بحث و بررسي
  ازدواج در آثار پروين جاللي ةبازنمايي پديد

دهي بـه هويـت زنـان، دو     گيري و شكل عاملي اثرگذار در شكل منزلة به ،با در نظر گرفتن ازدواج
از دو  ازدواج ةدر ايـن دو اثـر، سـوژ   . شـود  ازدواج بررسـي مـي   ةبا سوژ» پروين جاللي«نقاشي از 

، فضايي شاد و سرزنده بـر  جهازبرون، با عنوان 1ر تصوير د. منظر متفاوت به تصوير درآمده است
آن  تيره و فضـاي حـاكم بـر    ةزمين، عروسي، با عنوان 2كه در تصوير  درحالي ؛تصوير حاكم است

 ذكر است اغلـب فيگورهـاي انسـاني در    شايان. يادآور مراسم سوگواري است و نه جشن عروسي
 احتمـال   هـا، بـه   ند و حضور متمركز فيگورهاي زن در اين نقاشيا دو نقاشي فيگورهاي زنانه اين

. تناقض وجودي زن اسـت  ةدهند نشان هنرمند صورت گرفته و سوياز صورت ناخودآگاه  به ،زياد 
رغـم وجـود    بهتوان در باور هنرمند به جايگاه اثرگذار زن در اجتماع و خانواده،  اين تناقض را مي

زنان در ايـن دو اثـر همچنـين    . هاي كه جهانِ زيست زنان را احاطه كرده، متصور شد محدوديت
در  كـه  برانگيـز و پرالتهـابي   رغم فضـاي حـزن   به. ي مخاطب دارندسو گر به نگاهي متمركز و بيان

تواند نمادي از مفـاهيمي چـون    دو اثر مي وجود درهاي بزرگ در هر ،شده نمايش داده 2 تصوير
، 12[. دشـو اميد، فرصت، گشايش و گذر از يك مرحله يا جهان به مرحله و جهاني ديگر قلمداد 

  .رسد همسو به نظر مي ،از لحاظ محتوايي ،ازدواج ةپديدآن با  ةكه معناي نمادشناسان ]151ص
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آرشيو [ متر سانتي 80* 60 ،تكنيك اكريليك روي بوم، جهازبرون ،)1389(پروين جاللي  .1 تصوير

  ]شخصي هنرمند

 شخصي آرشيو[ متر سانتي 80*  60 ،بوم روي اكريليك ،عروسي ،)1389( جاللي پروين .2 تصوير
  ]هنرمند
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به بازنمايي جشن عروسي به سبك سـنتي و روسـتايي   ) 1تصوير (جهازبرون هنرمند در اثر 
در پـالن اول، افـراد جـواني حامـل     . پرداخته است و سه پالن در اين كار درخور مالحظه اسـت 

ماننـد   در پالن دوم، عـروس و دامـاد و تعـدادي از مهمانـان كنـارِ دري قلعـه      . هاي جهازند طبق
وجـود  . نـد ا گـر مراسـم عروسـي    افـرادي نظـاره  ) بـام خانـه   پشت(در پالن سوم شوند و  ديده مي

توان نشانة تأكيد بـر رسـوم و    ها قرار دارد در پالن اول را مي هايي كه جهاز عروس روي آن طبق
از لحـاظ تجسـمي، عناصـر تـابلو     . هاي فرهنگي ايران و رسم جهازدادن به دختران دانست سنت

رغـم   بـه  .انـد  شـده  بنـدي گسسـته ترسـيم     اي نسبتاً تيره و تركيب زمينه صورت تخت در پس به 
هـا و عناصـر تصـويري در     شـود، فـرم   اينكه در طراحـي خطـوط تنـوع و كنتراسـت ديـده نمـي      

  .تأمل است هاي مختلف درخور  اندازه
شـود در   آينه و شمعداني كه در پالن اول و جلـوي عـروس و دامـاد روي طبـق حمـل مـي      

آينـه نمـادي از روشـنايي و شـروع     . شود ترين ركن خنچة عقد محسوب مي مراسم ازدواج اصلي
هـايي كـه طـرفين آينـه قـرار دارنـد نمـاد فرزنـدان و عامـلِ           زندگي زناشويي است و شـمعدان 

حضورِ ساز و دهل و كودكاني كه به رقـص و پـاكوبي   . شوند پايداري كانون خانواده محسوب مي
وجـود    شاد و مفرحـي اسـت كـه در اغلـب مراسـم ازدواج      اند در پالن اول يادآور فضاي پرداخته

نـد؛  ا گـر ايـن جشـن    اي نظـاره  در سمت چپ و باالي تصوير، دو زن از پشت حصـار پنجـره  . دارد
گـر حـس اسـارت، ناديـده      اي دو زن را محصور كرده اسـت و تـداعي   اي كه با حفاظ ميله پنجره

  .گرفته شدن و طردشدگي است
بـا ديـواري    شـود كـه   اي تيره و محـدود ديـده مـي    زمينه پس ،سيعروبا عنوان  ،2در تصوير 

زمينـه   اش با كمك خطـوط محيطـي سـفيدرنگي از پـس     كه پيكره ،تنهايي عروسِ شده و احاطه
حسي غمناك و افسـرده در فضـا    ،در اين اثر. با چشماني بسته در حال رقصيدن است ،جداشده

خصـوص   ؛ بـه يك جشن عروسـي اسـت   وجوش و خوشحالي در فاقد شادابي، جنب حاكم است و
  .زمينه يكي شده است با پس آنكه لباس عروس با تركيب رنگيِ بنفش تيره

فشار روحي ناشي از محـدوديت يـا قيدوبنـدهاي ناخوشـايند      ةكنند رنگ بنفش تيره تداعي
شده ) جدا(توان تصوير سري قطعه در دست راست تصوير، كنار عروس، مي ].229ص، 15[است 

اين . سر در پايين سمت راست كادر اثر به مخاطب چشم دوخته را ديد كه به بدن بياز يك مرد 
گـر فيگـور دامـاد     تـداعي ، اند رنگ مرزبندي شده كه با خطوط محيطي آبي ،سر و بدن جدا از هم

گـر حسـي ناخوشـايند و     بدن بدون سر نمادي از خشونت و خودتخريبي و بيـان  ،ترديد بي. است
شده از يكـديگري اسـت    قطعه شده و حوادث منفك هاي قطعه نشانه ةكنندبازگو. نامتعارف است

برعكسِ نقاشي اول، در اثـر دوم  . كند كه چون خواب و رؤيايي هولناك روح انسان را برآشفته مي
 رنگ از تيره بسيار ةزمين پس در توان مي را گواه اين ادعا. شود فضاي توهم و هولناكي تداعي مي

زمينـه   پـس  كه در زناني مانند ماسك هاي صورت مرد و ةشد قطعه قطعه بدن و سر سياه، و بنفش
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شود كه با سـري مايـل    در پالن اول و در سمت چپ تابلو، تصوير زني ديده مي. دانست ندتصوير
. رسـد در حـال رقصـيدن اسـت     و خنثي بسته و به نظـر مـي   اعتنا اي بي چشمان خود را با چهره

تـوان اذعـان    مـي  ،بنابراين .]222ص ، 4[» خواب و كوري است طرفي، بسته به معناي بي چشم«
اثر با چشماني بسته تنها، منزوي، محزون و ة زمين كاراكترهايِ زن در پس 2 داشت كه در تصوير

  .اند گونه به تصوير درآمده در حالتي كرخت
ـ  طـور نامتقـارن و نـامنظم نقاشـي شـده      از لحاظ تجسمي، عناصر تصويري در اين اثر به . دان

 رنگـي،  كنتراسـت  بـدون اسـتفاده از   هـم،  بـه  نزديك هاي رنگ حاكميت رنگ تيره و استفاده از
 پنهـان  ةرابطـ  در مرمـوزي  تنهايي و غم اينجا حسِ در .آور در اثر ايجاد كرده است فضايي دلهره

طـور   همـان  ،اما .شود زمينه دريافت مي ايستاي انساني و نقوش نامنظمِ آجروار پس هاي فرم ميان
سازي و مفهـوم   قطعه هويت زنانه از قطعه ةشد، پروين جاللي براي بازنمايي مقول تر ذكر كه پيش
  .توان ديد گونه كه در اين اثر مي همان ؛برد هاي دوگانه بهره مي تناقض

  ها در تصاويرِ تقابل» تناقض«نمود مبحث 
نخسـت، تقـابلي كـه از نظـر     : كـرد توان بررسـي   در آثار جاللي، مبحث تناقض را از دو منظر مي

خودآموخته از هنرمنـدان آكادميـك متمـايز     يعنوان هنرمند سبك هنري و ويژگي آثار، او را به
هاي هنرمند مـا   شود و در نقاشي ليندا ناكلين بيان مي يو دوم، بحث تناقضي كه در آرا .دكن مي

 رمزگـان  بـا  ضـرورتاً  هنرمنـد  شخصـي  عقايـد  آنكه وجود با ،به باور ناكلين .قابل بازخواني است
نهاييِ اثـر   معناي ارتباط دارد، گيرد مي كار به هنري اثر در معنا خلق جهت در او كه اي بازنمايانه

شرايط حاكم بر جامعه در دوران خلق  مثالً  ؛تحليل است  تحت تأثير عوامل متعددي قابل هنري
هنرمنـد، نهادهـاي آموزشـي، مسـائل فرهنگـي و اقتصـادي و عوامـل ديگـر          از سـوي اثر هنري 

بسـزا در بيـان تناقضـات     ياين عوامل تـأثير  .نهايي از يك اثر دريافت شود يتوانند در معناي مي
مـورد تـاريخ هنـر قـرن      هـاي خـود در   آنكه ناكلين در بررسـي  وجود با. موجود در يك اثر دارد

تـوان ايـن ديـدگاه را بـه هنـر       يافتـه، مـي   برآينـدي دسـت   نوزدهم و هنر آكادميـك بـه چنـين   
خصوص در آثار پروين جاللي آن  به و معاصر نيز تا حد زيادي تعميم داد ةخودآموختگان در دور

بـراي   يجاللي مقولة تنـاقض تالشـ   توان ادعا كرد كه در آثار ، ميبر اين اساس. را بازخواني كرد
 دو يعنـي از  ،صورت دوگانه  مفاهيم به ،ها اين نقاشي در. بازنمايي مفاهيمِ عاطفي و ظالمانه است

بـر   كيفيت دوگانه رسد از منظر هنرمند اين اند و به نظر مي به تصوير كشيده شده ،متضاد منظر
 تنهـايي  بـه  زهرگ اي پديده هيچ كه است اين معناي به دوگانگي .تعميم است  قابل ها پديده همة
بر اين اساس، . شود حقيقت وجودش بازشناخته مي از نيمي فقط و نيست كل و كامل وجود يك

هاي هسـتي   تأكيد بر دوگانگي پديده .اند ذرات خلقت براساس تقابلي دوگانه با يكديگر در تعامل
ديگـر بـر مفـاهيمِ    ... سـتمگر و  /حـامي  ،رجـا  /خـوف  ،غم/ شادي ،سكون/ حركت ،زن/ چون مرد
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از  حاصـل  جنسـيِ ــ   روانـي  هـاي  حاكم، شـرايط اجتمـاعي و آسـيب    متناقض دوگانه، ايدئولوژي
شـوند كـه نمودهـاي     اين مقـوالت از عـواملي محسـوب مـي    . فرهنگ و تجربيات فردي هنرمند

  1.اند تصويري و نماديني در آثار جاللي داشته

  طبيعت ةماهيت زنان با »قطعه« پيوند عنصر
كه جهـان نمـودي اسـت از تماميـت كمـال جنسـيِ زن و       « از اعصار كهن اين باور وجود داشت

هرگاه اين كمال جنسي با روانِ زنانه نيرومند در جامعـه بيـاميزد، سـعادت و شـادماني جامعـه      
بـرخالف انسـان و    ،انسـان در جوامـع كهـن   . شـود  برمبناي نزديكي به طبيعت قابل وصـول مـي  

سـازي و بـاروري    جنس زن را چنان سرشار از قدرت و نيـرو بـراي دگرگـون    ،وزهاي امر فرهنگ
داده و  هـاي مـذهبي خـود قـرار     هـاي جنسـي او را در مركـز انديشـه     شناسد كه حتي انـدام  مي

ايـن بـاور شـكل     ةمردمان كهن بـر پايـ   ةانديش ،درحقيقت ].85، ص14[» شود اش مي پرستنده
او را مـادر  . كند به زمين نيروي زايش و باروري عطا ميگرفت كه زن هم خود زاينده است و هم 

هاي او در جريان  زندگي در پستان ةكردند كه چشم انسان، مادر زمين و مادر كبيري قلمداد مي
لـذا ارتبـاط    .]392ص ،16[ شـد  زن همزاد زمين شناخته مـي  ،در اين باور ،ديگر  عبارت به. است

تأكيـد بـر انتسـاب ماهيـت      ،در آثار جاللي نيز .پذير استهاي زنانه انكارنا بين طبيعت و ويژگي
هاي گيـاهي در پيونـد بـا     سازي بدن انسان با فرم قطعه زنانه به عناصر طبيعي و تلفيقي از قطعه

  .است گرفته گرايي مورد تأكيد قرار هاي دوگانه و ثنويت مفهوم تناقض
ولـي   ،دار وجود دارد شكلي ريشههاي متفاوت به  اين دوانديشي در تمام جهان و در فرهنگ

شـود،   شكل بروز آن حتي تا جايي كه به شكل يك ايدئولوژي غالب و حاكم بر جامعه تبديل مي
  ].5ص ،5[ فرهنگي و ديني آن ملت بستگي دارد ةبه نوع تفكرات و پيشين

اثري  ،اينجا در. و بررسي كردتحليل  فرياد درختانبا عنوان  3ن در تصوير توا اين معنا را مي
بنـدي پراكنـده و    توان مشاهده كرد كه عناصر بصري آن در تركيـب  را مي پرحرارت و شاد كامالً

مانند زنانه تجلي  ماسك ةصورت پنج چهر  عنصر قطعه در اين تابلو به. نامنظمي قرار گرفته است
بـا   عناصر طبيعت چون درخت، برگ، شاخه و گل را ةتوان پيوند و رابط همچنين مي .است يافته

  .بدن انسان مشاهده كرد
 گـل  اما ،دانند مي خداوند نور و تنوير و معنوي سعادت مظهر در فرهنگ اسالمي، درخت را

 و مركـز  از نمادي آن، ظاهري شكل سبب داللت دارد و به زودگذري و زيبايي از نظر ماهيت بر
  .]657ص ،10[ رود مي شمار به روح از الگويي كهن درنتيجه

شـود   هاي بلند ديده مي مردي با ريش ةسمت راست تصوير، چهر در كنار كادرِ عالوه بر اين،
                                                        

هـاي دوگانـه در آثـار خـود بهـره       گـرا و تقابـل   بسياري از هنرمندان خودآموخته ناخودآگاه از اين تفكر ثنويـت  .1
 .گيرند مي
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 يافته است؛ از اين ريش تا پايين تابلو امتداد. كه پيكر زن كوچكي را در درون خود محصور دارد
 ةايـن نشـان   ،تأكيـد دارد  نيـروي نرينـه   حاكميـت  مردانگـي و  چـون  مفاهيمي بر كه ريش  آنجا

تواند بر نوعي داللت معنايي بر نظام مردساالري اشاره داشته باشد يا شايد آن ريشِ  تصويري مي
اي از مردانگي و نوعي حمايت و پشتيباني مـردان از زنـان را در خـود مسـتتر داشـته       بلند نشانه 

ـ  توان اين بخش از تصوير را به مي ،از سوي ديگر. باشد  گـر نيـروي   ويژگـي مثبـت حمايـت    ةمنزل
. توان دو خوانش متفاوت از ايـن بخـش تصـوير داشـت     لذا مي. كرد مردانه نسبت به زنان قلمداد

 و گيـاهي  و انسـاني  هـاي  فـرم  تلفيق با هنرمند نقاشي اين در رسد مي نظر به شايان توجه اينكه
 عـالوه بـر  . ورزد تأكيـد مـي   زنده موجودات همة ميان واحد ذاتي وجود بر يكديگر با ها آن پيوند

هـاي   هـا بـا فـرم    هاي زنانـه و تلفيـق آن   كارگيري عنصر قطعه از اندام نقاش در اين اثر با به ،ينا
سـازي   رسـد قطعـه   به نظر مي. تأكيد دارد )مام هستي(طبيعت  ةگياهي در طبيعت بر كالبد زنان

 گرفتـه و  مدار طبيعت و انسان شـكل  ها در اين دست از آثار جاللي براساس رويكردهاي زنانه فرم
  .هايي زنانه است از منظر هنرمند، طبيعت، حائز ويژگي

  

 آرشيو[ متر سانتي 120*100 ،بوم روي روغن رنگ ،)1393( درختان فرياد جاللي، پروين اثر .3 تصوير
  ]هنرمند شخصي
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اتمسـفر از خصوصـيات آثـار نقاشـان      حـذف  و رنـگ  و فـرم  سـازي  از نظر تجسـمي، سـاده  
 هـاي  خاكسـتري  از اسـتفاده  .مشاهده است  اين اثر نيز قابلشود كه در  خودآموخته محسوب مي

 صـراحت  تـر  مهـم  همـه  از و هندسـي  سـطوح  بـه  تمايل و چهره جغرافياي صريح تعريف ميانه،
  .است مفهومِ تناقض اثر در نمايش اين هاي شاخص ويژگي از هنرمند تصويري
گر پيوند عناصر طبيعت  تواند بيان ، استفاده از عنصر قطعه ميباغ رؤيايي ، با عنوان4تصوير در 
 و پراكنـده  بندي تركيب با شده كارگرفته تصويري به هاي نشانه اثر، اين در .هاي زنانه باشد با اندام
ـ  زن« صـورت  اين تابلو به سه عنصر بصري غالب در. اند درآمده نمايش به زينتي جزئيات از مملو
شود كه دستان خود را رو بـه   ـ گياهي ديده مي در سمت راست تصوير، زن. اند يافته تجسم» گياه

 دروني حاالت جسماني ظهور بر دست كه باورند بر اين نمادشناسان از برخي. آسمان گرفته است
 درضمن، صورت .]401، ص10[ »است آواز و صدا نماد رفته باال كه دستي«دارد و  داللت انسان

 تابلو، چپ بخش در]. 234، ص 4[ »است تفكر و تأمل و باال به رو انديشة گر بيان« باال نيز به رو
ترسيده يـا در هـراس از وقـوع     اتفاقي وقوع از انگار كه شود مي ديده هراسان اي دختربچه تصوير

اين بخش از تصـوير را   .شده است  پنهان ـ گياهي كه در مجاورش قرار دارد پناه زن رخدادي، در
اي به رابطة عاطفيِ مادر كودك دانست كه يكي از وجـوه اصـلي ماهيـت زنانـه را      توان اشاره مي

 قطعـه  عنصـر  و تزئينـي، تجسـم   هندسـي  نقوش هاي ميانه، از خاكستري استفاده .گيرد دربرمي
 از عـاطفي گـر از لحـاظ    هـاي بيـان   گياهي و ترسيم چهـره  عناصر با آن تلفيق و مؤنث صورت به

 قابل اثر رنگي تركيب به توجه با و تابلو هاي فرم ميان از آنچه .آيد مي حساب به اثر اين هاي ويژگي
  .براي مخاطب است حيات و زندگي حس از آكنده است، فضايي دريافت

 آرشيو[ متر سانتي 120*100 ،بوم روي روغن رنگ ،)1393( رؤيايي باغ ،جاللي پروين اثر .4 تصوير
  ]هنرمند شخصي
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، عناصر بصري با بيان متفاوت عاطفي در حاالت چهـره و  تبر جنگل بي با عنوانِ ،5در تصوير 
هاي منتشر و متراكم و چندعنصري، عنصر بصري كه  بندي معموالً در تركيب. اند شده  بدن ترسيم

گيـاهي در   ـ در سمت راست اثر، درخت. توان حائز تأكيد قلمداد كرد مي شده را  تر ترسيم بزرگ
 حالت ترسيم اي بي تر از اجزاي ديگر تابلو با چهره اي بزرگ هيبت مردانه تصوير شده كه در اندازه

تواند بـه   اين بخش از تصوير مي. اين درخت بيرون زده است ةكه پيكر دو زن از تن درحالي ؛شده 
اند به قدرت مردانه و تو گرِ مرد داللت داشته باشد يا در قرائتي متفاوت، مي وجود شخصيت حمايت

 گياهي باـ  اما در بخش مقابل و سمت چپ تصوير درخت. گفتمان مسلط مردانه اشاره داشته باشد
خـود   ةو پشت به تصوير مرد در تن رداي محزون و غمگين دا شود كه چهره هيبت زنانه ديده مي

بـاغ  در اثـرِ   حضور اين كـودك ترسـان  . يك جفت پرنده و يك كودك هراسان را پناه داده است
گرايانـه   تواند داللتي بر حس مادرانه و حمايت اين بخش از اثر مي. مشاهده است  نيز قابل رؤيايي

طور خاص در هويت زنانه و در پيوند با خانه و حمايـت و سرپرسـتي از فرزنـد     داشته باشد كه به
، آزادي، آرزو« چون يكيسمبل مفاهيم است كه بر تصويري ةنشان اين، پرنده عالوه بر. يابد نمود مي

   .]28ص ،4[ »اشاره دارد ...كودك و و الهي ذات، الهام

 آرشيو[ متر سانتي 80*100 ،بوم روي روغن رنگ ،)1395( تبر بي جنگل ،جاللي پروين اثر .5 تصوير
  ]هنرمند شخصي
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. توان مشـاهده كـرد   عناصري از طبيعت مي پيوند شخصيتي زنان را با ،اين اثر ةزمين در پس
بنـدي نامتقـارن و بـر     و همـراه بـا بيـان عـاطفي در تركيـب      شـده  آميز، تحريف مبالغه هاي شكل
كنتراست خط، سطح و رنـگ در اجـزاي تـابلو از شـدت     . اند يافته رنگ استقرار اي تيره زمينه پس

 تـر  روشـن  موجـب  يكديگر كنار در بصري عناصر متضاد هاي كيفيت. قابل وصفي برخوردار است
معـاني   كـردن  در برجسته توان تكنيك را مي اين اصلي ةفايد .شوند مي ها آن ريبص معناي شدن

شود كـه در پنـاه    يك جفت پرنده ديده مي ،در سمت چپ اثر ].145ص ، 8[ كرد جوو جست اثر
ها به شـكل نمـادي از يـك     كه دم آن درحالي ؛اند گياه با هويت زنانه سكنا گزيدهـ  يك انسان ةتن

 ةدهنـد  توانـد نشـان   ها بـه يـك خانـه مـي     وجود اين جفت پرنده و اتصال آن. خانه درآمده است
در آثـار جاللـي زن بـه     ،ترديـد  بي. زندگي آرام و پرمهر زن و مردي در يك كانون خانواده باشد

  1.كنايي پيوند تنگاتنگي با طبيعت وجودي خود دارد ةشيو
شـايد در ايـن   . تـوان تجربـه كـرد    ، بيان متفاوت تصويري را ميدلقكعنوان  ، با6در تصوير 

ايـن  . طـور آشـكار ديـد    ـ گياه يا پيوند زنانه با طبيعت را نتوان بـه  اثر نمودي از موجوديت انسان
آنچــه از ايــن . گــر وجــه هويــت اجتمــاعي زن اســت  بنــدي شــلوغ و پرهيــاهو تــداعي تركيــب
ــب ــدي د تركي ــفته مــي بن ــم و آش ــادابي،    ره ــاني، ش ــرد، بيشــتر وجــه هيج ــتنباط ك ــوان اس ت
هـايي كـه در بـاالي تصـوير ماننـد       حضـور چهـره  . شدن در جامعـه اسـت   بودن و ديده پرتحرك

هاي خنداني كه بيشتر حـالتي اسـتهزاگونه و    رسند، يا صورت تماشاچيان يك نمايش به نظر مي
و تزئينـيِ كـه تمـام سـطح تصـوير را پـر كـرده         كاريكاتوريستي دارند، در كنار نقوش هندسـي 

 قطعـه  عنصـر  بنـابراين، . نظم و آشفته در دنياي معاصر اسـت  پاره، بي نشاني از جهاني معلق، پاره
 بيـان  لحـاظ  از كـه  تناقضـي  عـالوه بـر  ) اسـت  يافتـه  نمود و زنان كودكان چهرة تصوير در كه(

نـاآرام،   اي جامعـه  از گونـه  روايـت  فضـايي  شـود،  مي ديده تابلو بصري اجزاي در ها عاطفيِ چهره
  .است زده  رقم اثر اين در را پرهياهو و پرالتهاب

                                                        
گردد كه به ايجاد نخستين آثار هنري با محوريت زن منجـر   سنگي بازمي تاريخچة اين نگاه به زن به دورة پارينه .1

پنداشتند و به سبب خصوصيت فيزيكي ِزن در  مي خيزي هاي دور، زن را مظهرِ زايش و حاصل گذشته در. شد
بخش زن و زمين، نوع خاصي از رابطة متافيزيكي بين زمين و طبيعت را  امر زايش و شباهت بين نيروي حيات

ي از مادرِ كبير و مـادر تمـام   شدن دو نيرو منجر شد و زن را به نماد پنداشته اين ارتباط به يكي. متصور بودند
 .جهان هستي تبديل كرد
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 شخصي آرشيو[ متر سانتي 40*30 ،بوم روي روغن رنگ ،)1395( دلقك ،جاللي پروين اثر .6 تصوير
  ]هنرمند

  
 تـابلو صـورت گرفتـه    پـايين  و چـپ  سـمت  در عنصر تك صورت به چشم فرم بر كه تأكيدي

گـر   توان از نظر سمبليسـتي بـا خداونـد و نظـاره     چشم را مي  يك فقطترسيم . است توجه شايان
 ةدر باورهـاي قـومي چشـم را نماينـد    «ضـمناً   .ها مرتبط دانسـت  بودن او بر جهان زيست انسان

توان از اين بخش از تصوير استنباط كرد كه نقـاش   مي ،بنابراين .]222ص ،4[ »دانند زندگي مي
  .برهمي تأكيد دارد ريختگي، شور و هيجان و درهم هم اين بههمة بر وجود ناظري غيبي بر 

پرهياهو را به نمايش درآورده كه تحركي  آميز و تصويري مبالغه دلقكاز نظرِ فرماليستي، اثر 
در كنار كاراكترهاي زيـادي   زمينه ي فراوان در پسزئينتنقوش ِ. زند نامنظم و نامتقارن را رقم مي

زده و  اند فضايي نـاآرام، هيجـان   شده  هاي متفاوت عاطفي در چهره ترسيم كه در اين تابلو با بيان
  .كننده را در اثر ايجاد كرده است گيج

اين معنا حاصـل آمـد    ،اي كه بر شش اثر از آثار پروين جاللي صورت گرفت براساس مطالعه
رسـوم فرهنگـي و وجـود ماهيـت      و  كه بحث هويت زنانه در آثارِ وي با دو موضوعِ متفاوت آداب

: تصويركشيدن مفاهيم زنانـه بـر مضـاميني ماننـد     هنرمند براي به. طبيعت در ارتباط است  ةزنان
جنسـيت و تقابـل جنسـيتي تأكيـد دارد و در      ةازدواج، كانون خانواده، حمايـت مادرانـه، مسـئل   

هـاي دوگانـه در حقيقـت     حاميِ زن تأكيد بر وجـود تقابـل   ريف مرد، از دو منظر ستمگر يابازتع
 مـرد  ؛منظـور تنـاقض وجـودي مـرد در دو صـورت متقابـل اسـت        ،درواقـع  .زندگي داشته است
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گر  در بعضي از آثار، مرد شخصيتي حمايت ،گونه كه مالحظه شد همان. گر و مرد ستمگر حمايت
اي  كـه در دسـته   درحـالي . آيـد  حساب مي ست كه يار و ياور و مكمل زن بهو پشتيبان زن را دارا

 مفـاهيم نظـري  . يابـد  گر نمود مي جو و سلطه با هويتي غالب، برتريو ديگر داراي وجهي متضاد 
 1 در جـدول  ،بـه طـور خالصـه    و بررسي شـد، كه در آثار پروين جاللي تحليل  ،قطعه و تناقض

  .بندي شد طبقه
  

  در آثار پروين جاللي شده هاي تجسمي و مضامين استفاده ويژگي .1جدول 
مفاهيم 
هاي تجسمي غالب در  ويژگي  مضامين مورد تأكيد  موضوع آثار  نظري

  تصاوير

 رسوم فرهنگي و  آداب  هويت زنانه
  ايران

حاكميت ، بندي نامتقارن تركيب  تشكيل خانوادهازدواج و
ايستا و  وجود حالت، رنگ تيره
  هاي انساني پيكرهدر  منفعل

تأكيد بر اهميت نقش همسري در 
  گيري هويت فرديزنان در شكل

انتساب ماهيتي زنانه به   قطعه عنصر
  عناصر طبيعت

تصويركشيدن مرد از دو وجه به
: متفاوت و متناقض نسبت به زن

مرد / گر مرد مهربان و حمايت
 خودخواه و ستمگر

تنوع خطوط و ، كنتراست رنگي
، پرسپكتيو مقامي، ها شكل
 گر در هاي بيان حالت ترسيم

بخش زن تشابه ميان نيروي حيات  چهره
و عناصرِ طبيعت و تأكيد بر اصل 

 هستيةمادين

مفهوم 
  تناقض

روايت آشفتگي و
 نابساماني در جامعه

و گراثنويتةتأكيد بر انديش
هاي دوگانه در ذات  اهميت تقابل

  هستي
  

كيفيت ، منتشربندي تركيب
 و آميز مبالغه اجزاي تصوير

دوگانگي و تناقض در ، پرتحرك
  ها عاطفي چهره ترسيم حالت

وجود ارتباط متافيزيكي
 بين انسان و گياه

  
با مطالعة تصويري آثار پروين جاللي اين معنا حاصل آمد كه با انتخابِ موضوع ازدواج و جشن 

گيري هويت زنان اشاره دارد،  نقش همسري در شكلتنها به اهميت  عروسي در برخي از آثارش، نه
و رسـوم فرهنگـي، قـومي و هنجارهـاي فرهنگـي جامعـه نيـز در          بلكه به تأثير و اهميـت آداب 

كـارگيري   هنرمنـد بـا بـه   . ورزد گيري و ساختار هويت زنان و جايگاه اجتماعي او تأكيد مي شكل
قطعه به ذات  طور قطعه ايي اجزاي تصوير بهكاراكترهاي تركيبي از انسان و گياه و همچنين بازنم

رد پاي مسئلة جنسيت و تقابل بـين زن و مـرد نيـز از    . بخشد صفت و ماهيتي زنانه مي طبيعت
مفهوم تناقض در آثار هنرمنـد مـا بـا    . مشاهده است مباحث ديگري است كه در آثار جاللي قابل

تحليل آثار ايـن   آنچه در. خوانش استنظم و آشفته قابل  اي بي ترسيم محيط اجتماعي به شيوه
درواقـع،  . است) انگار دوگانه(گرا  است، ردپاي حضور تفكر ثنويت ذكر هنرمند خودآموخته شايان 

هـاي خلقـت نهفتـه اسـت سـرلوحة مضـمون        اي را كه در ذات پديـده  هاي دوگانه هنرمند تقابل
اصل مادينة «دهد تا رابطة انسان با نظام طبيعت را به تصوير كشد و بر  مي هاي خود قرار نقاشي



  1398تابستان  ،2، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   268

گيرد و با تلفيق اين عناصر  هاي گياهي بهره مي در اين ميان، او از نشانه. كند نيز تأكيد مي» هستي
  .بخشد نظام طبيعت وجهي متعالي مي هاي انساني، به  با صورت و اندام

  گيري نتيجه
ليندا ناكلين در شـش   از منظر »تناقض«و  »قطعه«خوانش دو مفهوم  تالش شد با ،اين متن در

چگونگي بازنمايي هويـت زنانـه در آثـار او پـي      ، پروين جاللي، بهآثار هنرمند خودآموخته اثر از
هـاي حاصـل از مطالعـه نشـان داد كـه       يافتـه . شده پاسخ داده شود هاي مطرح برده و به پرسش

عنوان موضوع  اي چون ازدواج را به رخدادهاي اجتماعي »يت زنانههو«منظور بازنماييِ  هنرمند به
هاي مرتبط با آن، نقش فرزند،  اصلي آثار خود برگزيده و بر عنصر جنسيت زنانه، خانواده و نقش

 تلفيـق  گيـري از  هـره ب بـا  ، جاللـي همچنـين  .تأكيد كرده است ،طور كنايي به همسري و مادري،
طبيعـت را   ذات ،)قطعـه ( تكـه  تكه صورت به تصوير اجزاي نمايشِ نيز و گياهيـ  انساني هاي فرم
گـرا   ثنويـت  ةگيـري از انديشـ   هنرمند با بهره. قلمداد كرده و به تصوير كشيد زنانه ماهيتي حائزِ

 اي هاي دوگانه صورت ناخودآگاه تقابل پردازد و به مي »تناقض« به بازآفريني مفهوم) انگار دوگانه(
نظر گرفت تا اصـل   انسان و طبيعت در ةآفرينش جاري است سرمنشأ رابط كه در جوهرِ نظامِ را

كه در  ،هنرمند است ةكه اثر هنري محصولي از شرايط زمان  آنجا از. هستي را تصوير كند ةمادين
 آثـار جاللـي  طور ناخودآگاه از آن تـأثير پذيرفتـه، ايـن معنـا در      و هنرمند به كند آن زيست مي
از . در روايتي آشفته و پرالتهاب از جهانِ معلقِ امروز بازنمـايي شـد   عنصر تناقض. منعكس است

گيـري از   بهـره  .گسسته است ها پراكنده و ازهم بندي لحاظ تحليل صوري نيز در اكثر آثار تركيب
اسـتفاده از   سطوح، ةهاي رنگي، تنوع در شكلِ خطوط و انداز كاربردن خاكستري اشكال تخت، به

پرتحـرك در فضـاي    چهـره و وجـود اتمسـفري    گـر در  هاي بيان حالت پرسپكتيو مقامي، ترسيم
 .شوند هاي شاخصِ آثار جاللي محسوب مي از ويژگي تصاوير

 جاللـي  آثـار  در كاررفته به بصري د كه عناصرشاثبات  مقاله ةفرضي ،براساس آنچه گفته شد
امـا   ،امـروز اسـت   ةجامعـ  نگاه او بـه جايگـاه زن در   از هنرمند بازنمودي اجراي ةشيو و مضامين
 انسـان بـا نظـام طبيعـت     ةاقوام گذشته به رابط حال هنرمند با رجوع به ميراث اساطيريِ درعين

هاي انسـاني و گيـاهي دسـت     گرايانه از تلفيق فرم گذارد و در آثارش به بازنمود فراواقع صحه مي
 بـا  انسـان  هاي اندام يبترك هويت زنانه در آثار اين هنرمند به صورت تأكيد بر زنانگي و. يابد مي
و  »قطعـه «ارتباط ميانِ آثـار پـروين جاللـي بـا دو مفهـوم      . گياهي انعكاس يافته است هاي فرم

سازي اجزاي تصوير،  قطعه قطعه كند كه هنرمند با از آراي ناكلين بر اين امر داللت مي» تناقض«
بازنمـاييِ   »تنـاقض « مفهـوم منظـور بازنمـاييِ    طبيعت قائل است و به ذات براي زنانه ماهيتي به

  .آورد به نمايش درمي ،هستي است ةمادين كه را، حاكم در نظامِ طبيعت ةهاي دوگان تقابل
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، ص 2ش ،7ة ، دورر فرهنگ و هنـر زن د ،»)اي بر آثار پيپيلوتي ريست مطالعه( كاوي الكان روان
 .170ـ157

 .علمي: ، تهران44 مسعود سپهر، چ ة، ترجممبادي سواد بصري .)1395(دانديس . ا .دونيس] 8[
مدرنيسـم و   بررسي تطبيقي هويت زن از منظر مدرنيسـم و پسـت  « .)1383(سيد مهدي  سجادي،] 9[
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اولين همايش كشوري دانشجوي عوامل اجتمـاعي   ،»1389علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 
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