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شناختي روايت اقليت دوچندان تحليل نشانه
در هنر لورنا سيمپسون

1صدرالدين طاهري

يدهچك
ةنقطـ  ةدانـد، نظريـ   پيوند مي گرايي و نژادپرستي را هم سم سياه، كه جنسيتفمني ةزمين گذارترين ديدگاه درتأثير

آثـار .نـد ا اشتراك ةرآمده از نقطهاي ب شود كه قرباني كاستي اقليت دوچندان به شهرونداني گفته مي .اشتراك است
هنري اقليت مهمگران  وايتلورنا سيمپسون، يكي از ر شده در اين مقاله به برشي چهارساله از فعاليت هنري تحليل

اي ـ تفسيري و با هدف توسـعه  شناختي با رويكرد تحليلي اين پژوهش يك موردكاوي نشانه. دوچندان، تعلق دارند
ستي اسـتفمنيرمزگان در اين نوشتار هنر  /نظام. اند اندوزي شده اسنادي داده ةشيو ن بههاي كيفي آ است كه داده

سم سياه استفمنيدر اين مقاله جريان  بافت. و گفتاري كه درون اين نظام شكل گرفته سبك شخصي سيمپسون
ي و تصويري همنشينيزبان هاي در آثار سيمپسون رمزگان. شده درون اين بافت هايي آفريده متن و آثار سيمپسون

. رونـد  شمار مـي  پوست به زنان رنگين همة ةند كه نمايندا اي چهره هاي بي ترين نشانه در آثار او شخصيت مهم. دارند
داند و گستاخي بخشي از جامعه در تعيين هويت براي سيمپسون حمله به جنسيت و نژاد را همبسته با يكديگر مي

. كنـد  هـا يـادآوري مـي    پوسـت را بـدان   هاي نياكـاني شـهروندان رنگـين    ريشه زمان و هم نهد ديگران را نمايش مي
را اش پوست درون نظم نمادين بصري جامعـه  شده از بانوي رنگين اي برساخته سيمپسون تالش دارد تصوير كليشه

.كند و بدان معنا و كاركردي تازه ببخشد شكني و سپس اين نشانه را بازتعريف نشانه
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  مقدمه
گراي فرهنگي در سرتاسـر   هاي تحول هاي اساسي جريان نوزدهم تا امروز يكي از شاخصه ةاز سد

ـ  هاي برابري جهان همسويي با تالش حـق  هـايي همچـون    خواسـته  ؛بـانوان بـوده اسـت    ةخواهان
مشـاركت   اقتصـادي و  ، حق كار، دستمزد برابر، مالكيـت خود بدن مالكيت بري، أتحصيل، حق ر

، امنيـت در برابـر   حق سرپرستي فرزنـدان ، حقوق برابر در ازدواج و طالق، در قراردادهاي قانوني
هاي گوناگوني پـي   ويژه در جوامع مردمحور طي اين دوران از سوي جنبش به... و آزار و خشونت

و با وجود اخـتالف    زنان و هم مردان بوده ةها هم دربرگيرند بيشتر اين حركت. است گرفته شده
نتـايج آشـكاري در    ثر بـراي تغييـر،  ؤي مـ ها و روش تاريخي زنان ديدگي ستمچرايي  ةنظر دربار

هنرمنـدان نيـز از   . انـد  جـا نهـاده   بهبود وضعيت اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف به جهت
ثر در بـاالبردن آگـاهي جوامـع    ؤمـ  ياند و نقشـ  وستهبه اين جريان پيميالدي  بيستمة سد ةميان

  .اند  دهكروضعيت زنان ايفا  ةدربار
اي  ـ تفسيري و با هـدف توسـعه   شناختي با رويكرد تحليلي اين پژوهش يك موردكاوي نشانه

پرسـش اصـلي ايـن نوشـتار     . انـد  اندوزي شـده  اسنادي داده ةهاي كيفي آن به شيو است كه داده
ش بـراي روايـت   ا هـايي را در بافـت درونـي آثـار هنـري      چه نشانه 1يمپسونلورنا س: چنين است

  ه است؟كردپنهان ) پوست بانوان رنگين(وضعيت يك گروه اقليت دوچندان 
سـم و  فمنيهاي معنايي آثار هنرمند يادشده، ابتدا نگاهي كوتاه به تاريخ  براي كاوش در اليه

هاي هنرمندان اين جريان بـراي مقابلـه    شستي در درون اين گفتمان و تاليگيري هنر فمن شكل
همپوشاني و  ةنقط ةنظري ،پس از آن. سازي بدن زنان خواهد شد مردانه و ابژه ةنگاه خير ةبا سلط
سپس با تكيه بر مفهوم اقليت دوچندان و بهـره  . دشو سم سياه بررسي ميفمنيآن بر بنيان  تأثير

گيري هدفمنـد   كه به روش نمونه ،سيمپسون شده، شماري از آثار لورنا از چارچوب نظري حاصل
  .شدتحليل خواهند  ،اند گردآوري شده

  مباني نظري پژوهش
. ها و فهم ارتباطات معنادار اسـت  گيري نشانه شناسي بررسي معناسازي، فرايند شكل دانش نشانه

 هـا،  گـذاري  هـا، نـام   هـا، اشـارات، داللـت    گيري نشـانه  ساخت و شكل ةشناسي شامل مطالع نشانه
 2شـناختي  نشـانه  نظـام ]. 17، ص2[هاي ارتباطي اسـت   ها و رمزگان ها، استعاره ها، تمثيل قياس

تجلـي آن نظـام در    .اسـت  داللتـي  ةسامانمند و قراردادي درون يك  قوانين انتزاعي، روششامل 
  ].15، ص23[كار بستن اين قواعد است  يك فرد براي به روش شخصي 3گفتار

                                                        
1. Lorna Simpson (b. 1960) 
2. langue 
3. parole 
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گفتاري كه درون ايـن نظـام   . ه در اين نوشتار هنر فمنيستي استنظام يا رمزگان مورد توج
  .شناسي كنيم، شيوه و سبك شخصي لورنا سيمپسون است شكل گرفته و قصد داريم آن را نشانه

بافـت  . گيـرد  شكل مـي  2در درون يك بافت) هر نوشتار، گفتار يا كردار انسانيشامل ( 1متن
معرفتي و ة پيشين(و فرهنگي ) گيري متن محيط شكل( ، مكاني)رمزگان(زباني  ةتواند سه الي مي

متن يك فرآوري است نه يك فرآورده، زيرا همواره معنـايي  ]. 45، ص16[داشته باشد ) فرهنگي
. كنـد  خود را با بافتي كه در آن خلـق شـده بـازتعريف مـي     ةدرپي مرزهاي رابط شناور دارد و پي

 تـأثير قطعـي ندارنـد و از يكـديگر     ةمحـدود  يـك  اي دوسويه دارند، زيرا هـيچ  متن و بافت رابطه
توانـد ايـن    هـاي بافـت خلـق شـده، مـي      پذيرند؛ بدان معنا كه گرچـه مـتن درون چـارچوب    مي

  .دكنفرو بريزد و از نو مستقر هد، ها را تغيير د چارچوب
سم سياه است كه رمزگـاني ويـژه دارد و در محـيط تـاريخي     فمنيدر اين مقاله جريان  بافت
و  هـاي جنسـيتي و نـژادي    ثر از تبعيضأو فضاي فرهنگي مت اياالت متحده ةاري جامعد پسابرده

شده درون  هايي آفريده متن آثار سيمپسون. سفيد پا گرفته است /براي مبارزه با فرادستي مردانه
  .اين بافت هستند

كـه از آن   رمزگـاني  /هاي نظـام  براي فهم گفتار شخصي سيمپسون الزم است نخست ويژگي
بــراي  ،همچنــين. مشــخص و قواعـد ســاختاري آن درك شــود  )ســتيفمنيهنــر (گرفتــه  بهـره 

را بشناسـيم تـا   ) سـم سـياه  فمني(شـان   هاي وي، ابتـدا بايـد بافـت پيرامـوني     رمزگشايي از متن
  .ها با اين بافت تعيين شود كنش متن برهم

  پژوهش ةپيشين
ـ    مـي سـتي  فمنيبنيادهاي هنـر   ةگرفته دربار مهم صورت هاي از پژوهش نـاكلين   ةتـوان بـه مقال

ديـويس  . اشاره كـرد  »؟رندوجود ندا برجستههنرمند  انزن در تاريخ هنر چرا« عنوانبا  )1971(
 سـم سـياه  فمنيهاي  انديشهدر كتاب ) 2000(و كالينز  زنان، جنسيت و طبقهدر كتاب ) 1982(

. انـد  دهكـر تحليـل   هـاي نـژادي را   ستي با تكيه بر تفـاوت فمني ةنويني از انديش ةگيري گون شكل
ـ  لورنا سيمپسوندر كتاب ) 2006(انوزور و ديگران  ناپيوسـته در بررسـي    ةدر قالب چندين مقال

  .اند انتقادي آثار اين هنرمند برجسته تالش داشته
به آثار لورنا سيمپسون يـا ديگـر هنرمنـدان برخاسـته از اقليـت دوچنـدان        ،در زبان فارسي

 ةتواند دربـار  مي سم و زيباشناسيفمني نام  به) 1390( مير رسككتاب  ةپرداخته نشده، اما ترجم
  .ستي راهگشا باشدفمنيهنر 

                                                        
1. text 
2. context 
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 سمفمني
شود كه يك هدف  هاي سياسي و اجتماعي گفته مي ها و مكتب اي از جنبش فمنيسم به مجموعه

بازتعريف مفاهيم و پيگيري اهداف اجتماعي براي دستيابي به برابري جنسيتي در : مشترك دارند
هايي كه ذيل عنوان فمنيسم جـاي   حركت ].4، ص6[است، اقتصاد، اجتماع و حقوق شخصي سي

تـوان   سـختي مـي   كـه بـه   اند پرشمار، گوناگون و حتي گاه در رويارويي با يكديگرند؛ چنان گرفته
هـا   زباني ايـن جنـبش   اما همساني و هم. فمنيسم را يك مكتب فكري منسجم و يكپارچه دانست

  .دهد هم پيوند مي ها را به هاي استوار بر فرادستي مردانه آن امانهبراي مقابله با س
 بـه  تبعيضي است كه مقابله با موقعيت فرودست زنان در جامعه و م مخالفت باسفمنياساس 

منظـور كـاهش    بـه  تيسفمنيهاي گوناگون  گرايش همة. شوند رو مي دليل جنس خود با آن روبه 
، سياسـي و  يخواهـان تغييراتـي در نظـم اجتمـاعي، اقتصـاد      نهايت غلبه بر آن تبعيض و در اين

 ].5، ص3[ فرهنگي هستند
بنـدي   تـاريخي دسـته   ةدر غرب در چارچوب سه دور زنان ةخواهان هاي مدرن برابري جنبش

و دسـتاورد   ادامه داشـت  بيستم ةنوزدهم تا اوايل سد ةها از سد اين جنبشموج نخست . اند شده
پـا گرفـت و هـدفش دسـتيابي بـه       1960 ةموج دوم در دهـ  .ودي براي زنان بأحق ر كسبآن 

كـه   ،موج سـوم . بود نگري و فراتر رفتن از جنس در علم و فلسفه زنانهبرابري قانوني و اجتماعي، 
هاي كنشـگران   موج دوم و واكنشي به اشتباهات و شكست ةآغاز شد، ادام 1990 ةدر ابتداي ده

هـا،   از رنـگ  يزنـان  بـر اهميـت شناسـايي   كيد أت ود و بار شمار مي اجتماعي فعال در موج دوم به
گـوني را هـدف خـود     گونه اين دفاع از هاي فرهنگي متفاوت، ها، اديان و پيشينه ها، مليت قوميت

  ].24، ص18[قرار داده است 

  ستيفمنيهنر 
ايـن  . دانسـت معاصـر   يهنـر  گـذار تأثيرمحوري و  يها از جنبشيكي  توان را مي ستيفمنيهنر 

سم پـا گرفـت، بـه تـالش     فمنيزمان با دومين موج نهضت  و هم 1960 ةدهاواخر  كه در ،مكتب
و خلق هنري كه بيانگر نگاه و تجربيات زنانه باشـد   ها در توليد و دريافت اثر براي تغيير مناسبت

 سـاز ورود  هـاي پـس از جنـگ دوم جهـاني سـبب      عمـومي دهـه   رشد اقتصادي و رفاه. پرداخت
مهـم بـروز مطالبـات     عوامـل  كـار و خـدمات شـد كـه از     آمـوزش، بـازار   ةزنان در حوز ةگسترد
  .آيد شمار مي زنان بهبراي اجتماعي  ةخواهان برابري

، بـا  )يسـت فمنيدوم جنـبش   مـوج همچـون  ( 1960 ةدهـ  پاگرفته در ياجتماع هاي جنبش
 نفـي  بـيش از آنكـه  هـا   آن ةانگيـز  زيـرا  ،ندهـاي كـارگري پـيش از خـود تفـاوت داشـت       جنبش

 مبتنـي بـوده   هاي نژادي و جنسيتي بر مقوالت هويتي مانند آگاهي ،باشد هاي طبقاتي تگيوابس
  ].56، ص1[است 
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تـاريخ هنـر، بـا     ةپرداز حـوز  منتقد پسامدرنيست و نظريه ،1كليناليندا ن 1970 ةدر آغاز ده
داد كـه  نشـان   »؟رندوجود ندا برجستههنرمند  انزن در تاريخ هنر چرا« عنواناي با  مقاله انتشار

بـاور    بـه . شده است ممكنسنتي مردان  ةدر ساي فقطو  بوده شمار كم در جهان هنرحضور زنان 
هاي ماهانه يا ذهنيت زنـان ريشـه نـدارد، بلكـه      ها، چرخه اين كاستي در اختر، هورمون ،ناكلين

سـبب نقـش    زنـان بـه  . گسلي است برآمده از ساختار مردمحـور نهادهـاي اجتمـاعي و آموزشـي    
. انـد  هنرمنـدان يافتـه   ةخود كمتر زمان يا موقعيتي براي پيوستن بـه حلقـ   ةگران ي مراقبتتاريخ

 هاي زنده زن به مدل انهنرمند نداشتن دسترسيدشواري ورود زنان به مدارس هنر و  ،همچنين
بـوده  هنري همپـاي مـردان    به رشدنان آنهادي و اجتماعي براي دستيابي  موانعي، براي طراحي

نـدرت   به ،هاي رايج سنت شدن چالش كشيده و به نوزدهم ةكند كه پيش از سد ه مياو اشار. است
در جهـان   اشرافي ةطبقو  زناننبود  نيلكنا. تفيا جامعهاز طبقات باالي ي توان هنرمند بزرگ يم

چشـم يـك پيشـه      هرگز هنـر را بـه  مانند زنان،  ،نيززادگان  اشرافداند، زيرا  مي ريشه همرا  هنر
 ردبـا   همچنـين  نـاكلين  .انـد  خلق هنر انجـام داده  يبرا يا رحرفهيغ ييها تالش فقطو  اند نديده
 ةهنر، مفهوم اسطور ةزنان در زمينمردان و  هاي طبيعي گرايش تفاوت ةگرا دربار هاي ذات نظريه

، تصور شده است ناپذير داراي موهبت اسرارآميز و وصف سان مردي غلب بهاكه  ،هنرمند بزرگ را
 .كشد يمبه چالش 
مـردان داراي اسـتعداد و    همچـون  همواره نيزبانوان  كه بر اين باور استناكلين ترتيب  بدين
نادرسـت   و پنـدار  تبعـيض نهـادي   ،اجتماعي محدودكنندة هاي ، اما نگرشاند بوده هنري توانايي
  .است كردهمحروم  در اين حوزه ها را از ورود به جهان هنر و كسب موفقيت آن سبك زنانهدربارة 
 اند كه هوش و تـوان درونـي   ، زنان از نظر تاريخي در جايگاهي نبوده2ويرجينيا ولف تعبير  به

را از چـه تـوان و    انهنرمند اين مهم نيست كه طبيعت. بتواند پرورده شود و پيشرفت كندها  آن
 بدون آموزش و پرورش، نبـوغ فقـط يـك   . شوند بايد پروردهها  آن هوشي برخوردار ساخته باشد،

  ].124، ص4[توان نهفته است 
، مارينـا  5، ميريـام شـاپيرو  4، جودي شـيكاگو 3توان به يوكو اونو ستي ميفمنياز پيشروان هنر 

يـك مكتـب    منزلـة   سـتي بـيش از آنكـه بـه    فمنيهنـر  . اشـاره كـرد   7و باربـارا كروگـر   6آبرامويچ
يا يك سـبك زنـدگي   انقالبي  يگذاري، راهبرد ارزش ةاي سامان مند شناخته شود، گونه چارچوب

  .خوانده شده است

                                                        
1. Linda Nochlin (1931-2017) 
2. Adeline Virginia Woolf (1882-1941) 
3. Yoko Ono (b. 1933) 
4. Judy Chicago (b. 1939) 
5. Miriam Schapiro (1923-2015) 
6. Marina Abramović (b. 1946) 
7. Barbara Kruger (b. 1945) 
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و برآمـده از بافـت    ستي از ابتـدا تـالش داشـته اصـالح كنـد     فمنييكي از انحرافاتي كه هنر 
وار  نگـاه سـوژه   ةنشاند، سلط پايي است كه مرد را در مركز و زن را در حاشيه مي فرهنگي ديرينه

  .وده استاي محدود در چارچوب بدنش ب مردانه در هنر و تقليل زن به ابژه

  مردانه، بدن زنانه ةنگاه خير
كنشـگران   بندگي زنانه در تاريخ هنـر و ادبيـات  فري انباشت تصاويري از بدن زنان و توصيفاتي از

 و هنـد طرف را مورد ترديد قـرار د  زيباشناختي بي گاهنظرست را بر آن داشته تا وجود يك فمني
غالـب   ةفـرض، ابـژ   اين پيش اساس بر. دانندمحور تاريخي هنر برا  1مردانه ةنگاه خير آن يجا  به
  .نشسته استگر  دريافت ةجايگاه بينند است و مرد همواره در زنر هن

وي . كار بـرد  به ،2لورا مولوي ،ست سينمايرا نخستين بار منتقد فمن مردانه ةنگاه خيرعبارت 
ناميـد كـه    3يمقابـل ايـن نظرگـاه مردانـه را تماشـاخواه      ةشناسي فرويدي، سـوي  با بهره از روان

  ].6، ص20[شدن است  شده به زنان براي نگريسته معناي تمايلي تحميل به
از سوي هنرمند، از سـوي  : شود مردانه به سه شيوه اعمال مي ةديد مبتني بر نگاه خير ةزاوي

زنان را  چنين ساختاري ].126، ص12[و از سوي تماشاگر  درون اثر ةشد هاي بازنمايي شخصيت
سـبب كاربردشـان بـراي     كنـد كـه بـه    ي بـدل مـي  ئو به اشـيا  كشد مي خود فرو از هويت انساني

 يگر برا ، مشاهدهباشندلذت زيباشناسانه  ةزنان ابژ وقتي. شوند بخشي به مردان تحسين مي لذت
ـ  ،بدين ترتيب. مردانه است ماهيتاً يا اين خواسته و آنان سيطره يابدبر بايد  درك اين لذت ان زن

 تدريج بـراي  اند، بلكه حتي به قرار گرفتهمردان  يشدن از سو هريستنگ انفعالي در موقعيت تنها نه
ديـد   ةده است كه خود نيز به ديگـر زنـان در همـين چـارچوب و از همـين زاويـ      شعادي ها  آن

  .مردپسند نگاه كنند
 بدن بوده است، لذت مردانه ينگاه مردانه برا بزرگي از تاريخ ةاز آنجا كه هدف هنر در گستر

بـر اهميـت تـاريخي     4كيـد ميشـل فوكـو   أت. شود بدل ميستي فمنياساسي در هنر  اي لهئه مسب
ـ يهاي ز را تفاوتيز ،بخش بوده است ست بسيار الهامفمنيبراي انديشمندان  كنترل بدن ن يستي ب
ت بخشـيده  يه به نابرابري جنسيتي زمينه و مشروعكاي بوده  مايه همواره بنياد و دست دو جنس

سياسـت هـدف    قدرت و زيست زيست از سويطور مستقيم  بدن همواره به، گاه فوكواز ديد. است
  .دهي شده است قرار گرفته و شكل

هـا، فراينـدهاي زيسـتي،     مفاهيم همبسـته بـا آن   ها گسترش قدرت ارتباط سرراستي با بدن
آن  اي اسـت كـه از طريـق    بـدن واسـطه  ، به باور فوكـو  ].151، ص14[ها دارد  احساسات و لذت

                                                        
1. Male gaze 
2. Laura Mulvey (b. 1941) 
3. Scopophilia 
4. Paul Michel Foucault (1926-1984) 
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پرورش بدن، انضـباط و  با  ،به بيان ديگر .ندكن هادها، قدرت و نظارت خود را بر سوژه برقرار مين
 اعمـال انضـباط و تفكيـك    رونـد ايـن   ].192، ص5[شـود   فـرد درونـي مـي   از قدرت در  پيروي

  .انجامد مي و تابعيت فرد نهايت به انقياد در محمل قدرتمنزلة  به افرادبدن  ةموشكافان
يكـي  . داند محصولي تاريخي مي بلكه ،شناسانه و بنيادين اي زيست را نه پديدهفوكو جنسيت 

 منزلـة  بـدن زن بـه   و معرفـي پذير شمردن بدن زنان  قدرت حول جنسيت، هيجانراهبردهاي  از
ـ  ست تحليل فوكو از بدن بهفمنيانديشمندان . استشده از جنسيت  اشباع جسمي نشـانگاه   ةمثاب

  .اند كار گرفته معاصر كنترل اجتماعي بر بدن و ذهن زنان به هاي قدرت را براي فهم روش

 سياه سمفمني
گرايشي تازه پديدار شـد كـه هـدفش تمركـز بـر       ستيفمنيهاي  در ميان انديشه، 1960 ةاز ده

 ،ايـن انديشـه  . در جامعه بودها  آن پوست و كسب موقعيتي برابر براي هاي زنان رنگين محدوديت
هاي  پوست باور داشت، در دهه عيض در حق زنان سفيدپوست و رنگينهاي تب كه به تفاوت شيوه

  .د و گسترش و رشد يافتشپردازان گوناگون پشتيباني  نظريه از سويپس از آن 
مـردان   لذت مصرفي در خدمتهاي زنان سياه همچون كاالهايي  بدنكشي از  بهره ةچتاريخ

مريكا بـاقي  امعاصر  ةجامع بر پيشانينژادي  و رواني، اجتماعي داغيبه صورت  هنوز پوستسفيد
 آيـد كـه   مي درداري و استعمار  از برده يمشتق ةگون خشونت جنسي به اين ترتيب به. مانده است

  .نهد مي تأثيرپوست  رنگينهم بر زنان و هم بر مردان 
گرايي، ستم طبقاتي و نژادپرسـتي را داراي پيونـدي    سم سياه مكتبي است كه جنسيتفمني
پوسـت در درون   سم سياه بر اين باورند كه جايگاه زنان رنگينفمنيپيروان . داند ير ميناپذ جدايي

هـايي   سـت فمنيبراي ها  آن .متفاوت از زنان سفيدپوست استها  آن ساختارهاي قدرت و مصائب
  .برند كار مي ست سفيد را بهفمنيهمپوشاني اذعان ندارند برچسب  ةكه به اهميت اين نقط

، استاد دانشـگاه ييـل و نويسـندة    1توان به بل هوكز تأثيرگذار اين جريان مي پردازان از نظريه
اسـتاد   2، آنجـال ديـويس  )1981( پوسـت و فمنيسـم   زنان سـياه : مگر من يك زن نيستم؟كتاب 

اســتاد  3، پاتريشــيا كــالينز)1982( زنــان، نــژاد و طبقــهدانشــگاه كاليفرنيــا و نويســندة كتــاب 
و ) 1990( هـاي فمنيسـم سـياه    انديشـه ناتي و نويسـندة كتـاب   سـي  هاي مريلند و سين دانشگاه

بـراي اشـاره بـه فمنيسـم      5نويس برندة جايزة پـوليتزر و مبـدع واژة ومنيسـم    رمان 4آليس واكر
  .سياه اشاره كرد

                                                        
1. Bell Hooks (b. 1952) 
2. Angela Yvonne Davis (b. 1944) 
3. Patricia Hill Collins (b. 1948) 
4. Alice Malsenior Walker (b. 1944) 
5. womanism 
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هـاي نـژادي و جنسـي بـراي زنـان       گذارترين ديـدگاه در بـاب همپوشـاني تبعـيض    تأثيراما 
  .وده استب 1اشتراك ةنقط ةپوست، نظري رنگين

  اشتراك ةنقط
ناپذير و همپوشـان از يـك كليـت     هاي جدايي هاي هويت را پاره جنبه ةكه هم ،علمي ةاين نظري

هـاي   پوست حوزه استاد رنگين 2كيمبرلي كرنشاو از سوي 1980 ةداند، نخست در ابتداي ده مي
  .دشاي مطرح  .ال .سي .نژاد و جنسيت در دانشگاه يو

به تماميت هويت افراد اشاره  مستقيماً هاي اجتماعي رايج در گفتمان معموالً، به باور كرنشاو
. گيـرد  هاي ستم، سلطه يا تبعيض فـرد مـورد توجـه قـرار مـي      يكي از اهرم فقطشود؛ بلكه  نمي

كننـد و   هـا تمركـز مـي    حاشـيه رانـدن انسـان    ها اغلب بر يك گونه از به گذاري قوانين و سياست
رو، نيـروي الزم   ايـن  از. گيرند شده را ناديده مي ند هويت سركوبپيامدهاي ناشي از همپوشاني چ

كرنشـاو   ].1243، ص10[يابـد   سـتم ادامـه مـي    ةشود و چرخ براي مبارزه با تبعيض فراهم نمي
فقـط يـك    يـك زن دانسـت و نـه    فقـط تـوان   پوسـت را نـه مـي    معتقد بود كـه يـك زن رنگـين   

يكـديگر را   كـه مكـرراً  هـا،   آن كنش ها و برهم بلكه او در درون تعامالت اين هويت. پوست رنگين
  .شود كنند، فهميده مي تقويت مي

طبقـه،   ةشده به انسان در زمين هاي گوناگون تحميل اشتراك، محدوديت ةنقط ةنظري ةپاي بر
مـاهيتي جـدا از يكـديگر ندارنـد، بلكـه      ... هاي جسمي، تمايالت جنسي و نژاد، جنسيت، ناتواني

اگـر نهادهـاي   . براي فهم وضعيت انسـان الزامـي اسـت   ها  آن ك همبستگياند و در آميخته درهم
نـد،  كنهـا تـالش    فقط براي محو يكي از اين نابرابري اجتماعي بدون درنظر گرفتن اين وابستگي

  .دچار بدفهمي يا انحراف از درك كليت مشكل خواهند شد
 ةب قـدرت در زمينـ  مراتـ  ترتيب اين نظريه در پي رسيدن به تحليلي جـامع از سلسـله   بدين

هاي متفاوت نيروهاي  هاي هويتي است و تالش دارد نشان دهد چگونه گونه برساخت محدوديت
يك عبارت مرسـوم بـراي اشـاره بـه شـهروندان و      . گر با يكديگر پيوستگي و تعامل دارند تبعيض

ليـت  اشـتراك هسـتند، اق   ةهـاي برآمـده از نقطـ    پوستي كه قربـاني كاسـتي   ويژه بانوان رنگين به
  .دوچندان است

  اقليت دوچندان
اقليـت   مردم اياالت متحده افرادي كه به بيش از يك هويت اقليت تعلـق دارنـد   ةدر زبان روزمر

                                                        
1. intersectionality 
2. Kimberlé Williams Crenshaw (b. 1959) 
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اين عبارت اكنون راه خود را بـه نوشـتارهاي آكادميـك نيـز گشـوده      . اند خوانده شده 1دوچندان
  .رود كار مي پوست به براي اشاره به زنان رنگين است و معموالً

شـده   شناختي حاصل از تعلق به بيش از يـك هويـت فروكاسـته    افرادي كه در وضعيتي روان
نيرومنـدتر از   ها بـر فـرد   كنش اين هويت برهم تأثير. شوند قرار دارند، اقليت دوچندان ناميده مي

  ].661، ص15[تنهايي است  حاصل از يك هويت به تأثير
زمـان بـه دو دسـته از     شـود كـه هـم    طالق مياين عبارت در اياالت متحده اغلب به افرادي ا

كـه  ) اقليـت جنسـيتي  (بـانويي   مـثالً  ؛شـده تعلـق داشـته باشـند     هاي اجتماعي شـناخته  اقليت
اقليـت از  (كـه دگربـاش   ) اقليت نژادي(تبار  نيز هست، يا يك التين) اقليت نژادي(پوست  رنگين

  .هم باشد) ديد تمايل جنسي
ها يا موانعي كه برآمده از دو يا چنـد   ويارويي با محدوديتاين افراد در طول زندگي خود از ر

هـا   آن هويتي ةبرساخت و ممكن است اين فرودستيِ متفاوت تبعيض است رنج خواهند برد ةشيو
  ].499، ص7[را در شرايط رواني يا جسمي نامناسبي قرار دهد 

از اين . يتي دانستتوان سخنگويان اين گروه اقل پوست را مي بسياري از هنرمندان زن رنگين
اي كه در كارهايش  تراش برجسته گرافيست و پيكره؛ اشاره كرد 2توان به اليزابت كَتلت جمله مي

از اعضـاي محـوري    3بتيـه سـار  . پرداخت مريكايي مياپوست  زنان سياه ةبه بيان تجربيات روزمر
كنـد و   مـي  چسـباني كـار   تكه ةاست كه بيشتر به شيو 1970 ةپوست در ده جنبش زنان رنگين

بانوي هنرمندي است كـه آثـارش را    4گولد فيث رينگ. آثارش همواره بار سياسي سنگيني دارند
 ةتكـ  هـاي چهـل   شـكل لحـاف   هاي گوناگوني خلق كرده، اما مشهورترين كارهـايش بـه   به شيوه

ـ   بـه  ش را معمـوالً ا هنرمندي است كه آثار انتزاعـي  5اما عاموس. فريقايي استا تركيبـي از   ةگون
گري است كـه در كنـار    تنديس 6ـ ريبود باربارا چيس. كند نقش و نقاشي بر پارچه خلق مي اپچ

سـبب    بيشتر بـه  7سنگا ننگودي. خلق آثار هنري تجسمي به نوشتن و سرودن نيز پرداخته است
  .شناخته شده است ،سازد كه با اشياي دورريختني مي ،شا هاي تجريدي پيكره

گذار بر جهان هنر، اين نوشتار بر آثار اعتراضي لورنا تأثيرپوست  ناين زنان رنگي ةاز ميان هم
تـوان يكـي از    سيمپسون تمركز يافته است؛ به اين سـبب كـه او را در جهـان هنـر معاصـر مـي      

تبعيض  ،اما همپوشان ،متفاوت ةپوستي دانست كه از دو گون مهم زندگي زنان رنگين گران روايت 
  .اند جنسيتي و نژادي رنج برده

                                                        
1. double minority 
2. Elizabeth Catlett (1915-2012) 
3. Betye Saar (b. 1926) 
4. Faith Ringgold (b. 1930) 
5. Emma Amos (b. 1938) 
6. Barbara Chase-Riboud (b. 1939) 
7. Senga Nengudi (b. 1943) 
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هـاي متفـاوتي كـه در     شده به دست سيمپسون و گـرايش  با توجه به شمار باالي آثار آفريده
گيري هدفمنـد   شود يافت، فقط هفت اثر وي، كه با نمونه مجموعه كارهاي وي در گذر زمان مي

اين آثار متعلق به برشي چهارساله از زنـدگي  . اند، در اين مقاله بررسي خواهند شد برگزيده شده
  .پوست پرداخته است ها هنرمند به مصائب دوچندان بانوان رنگين او هستند و در همة آن اي حرفه

  شناختي آثار هنري لورنا سيمپسون تحليل نشانه
بروكلين نيويورك زاده شـد، اكنـون يكـي از هنرمنـدان      ةدر محل 1960كه در ، لورنا سيمپسون

اي معاصر  مفهومي و هنرهاي چندرسانهاي محوري در عكاسي  مريكايي و چهرهاـ  فريقاييا نامدار
آموختگي در سـال   سيمپسون در دانشگاه كاليفرنيا به تحصيل هنر پرداخت و پس از دانش. است

موضـوع  . هاي گوناگوني را براي آفرينش اثر هنري تجربه كند ها و رسانه تالش كرد شيوه 1985
  .اند پوست بوده ناصلي آثار وي طي سه دهه فعاليت هنري همواره زنان جوان رنگي

ها  شده با نوشتارند كه هنرمند در آن هاي مفهومي تركيب همة آثار برگزيده در اين مقاله عكس
اي  ايـن آثـار در دوره  . كشـد  نگاه سنتي به جنسيت، هويت، نژاد، فرهنگ و تاريخ را به چالش مي

با پاگرفتن موج زمان  اند كه هم خلق شده) 1991ـ1988(ساله از فعاليت هنري سيمپسون  چهار
هاي نهفتة هنرمند در همة اين آثار برگرفته از دغدغة او در  پيام. هاي فمنيستي است سوم جريان

  .پوست است هاي تاريخي زنان رنگين هاي جنسيتي و نژادي و رنج مبارزه با تبعيض
هايش از پشت سر يا از  تصويرگري شخصيت ،هاي آثار سيمپسون در اين دوره يكي از ويژگي

 ضـد «تـوان آن را   كـه مـي   ،عكاسي ةرسد سيمپسون از اين شيو نظر مي به. ردن به پايين استگ
سازي قرار دارد، هدفمند بهره بـرده   ناميد و در تقابل با رسالت تاريخي عكاس براي پرتره» پرتره
ند و بيننده جز جنسيت و نژادشان هيچ كليد ديگـري  ا هاي تصاوير او فاقد چهره شخصيت. است
  افرادي هستند كه در طول تـاريخ بـه   همة ةنمايندها  آن بدين ترتيب. نداردها  آن شناختبراي 

هـاي شخصـي    بـدون توجـه بـه تفـاوت    ) واقع هـر دو  و در(پوست بودن  سبب زن بودن يا رنگين
تواند در تقابـل بـا كـاركرد تـاريخي      مي تصويرگري زن ةاين شيو، از سوي ديگر. اند هشدقضاوت 

زيباي زن را براي حظّ بصر مرد بيننـده   ةاگر هنرمند هميشه چهر. ب قرار بگيردزنان در هنر غر
  .دكنتر  پرهيزد تا پيام اثرش را پررنگ تصوير كرده، سيمپسون از بازنمايي سيماي زنان مي

ش بيننـده را  ا بصـري  ياهـ  هياري اشار  او به. بر دارند هاي پرقدرتي را در آثار سيمپسون پيغام
پوست را در چـارچوب   تا بتواند جايگاه زنان سياه ؛كند گذشته دست به گريبان ميبا تصاويري از 

سيمپسـون بـا تكـرار تصـاوير      ].109، ص19[مريكا بازتعريف كنـد  ا ةنظم نمادين جامع ديداريِ
آثار او بيننده را دچـار هـراس از همراهـي بـا     . يابد همسان اما متمايز به بياني نيرومند دست مي

  ].122، ص13[كند  يسامانه تبعيض م
  



  343   ...شناختي روايت اقليت دوچندان تحليل نشانه

  ]24[خصوصي  ةمتر، مجموع سانتي 294در  167، 1988، اي هاي كليشه مدل. 1تصوير 
  

اي از ده عكـس فـوري سـياه و سـفيد اسـت كـه بـا         مجموعـه  )1988( 1اي هاي كليشه مدل
هـر  ). 1 تصوير(اند  دوربين پوالرويد گرفته و پس از چاپ روي صفحات پالستيكي چسبانده شده

يك از  كه در هر حالي در ؛كنند پوست را از پشت تصوير مي هاي يك زن سياه سر و شانهده عكس 
  .ها مدل موي متفاوتي دارد عكس

جسور، حساس، : اند توصيفي به اين ترتيب نقش بسته ةچيدمان اين تصاوير، ده واژ ةدر ميان
ايـن  . ي، شـيرين مرسـوم، احمقانـه، دلكـش، روسـتاي     گير، بلند و ابريشمي، پسرانه، هميشه سخت

پاي تصاوير تبليغـاتي يـك كـاالي آرايشـي      يادآور واژگاني هستند كه معموالً آميز عبارات طعنه
يك از  كند هر تالش مي ،ها، ناخودآگاه ذهن مخاطب پس از رويارويي با اين نوشته. شود حك مي

. نـد بزنـد  گيسوان زن را با يك ويژگي انساني يا يك هويـت شخصـي پيو   ةشد هاي بازنمايي مدل
ها با تصاوير مشخص نيست، بنابراين بيننده خود تصميم خواهد گرفت كه هـر مـدل    ارتباط واژه

كـه بـدون شـناخت عميـق از شخصـيت       ،اين روند قضـاوت . مو را به كدام هويت همبسته بداند
انسـان را در   ةنهيبي است كه رفتـار روزمـر   ،گيرد او صورت مي ةتصوير و حتي بدون ديدن چهر

اعتباري اين عادت  كشد و بي هاي رايج به چالش مي زدن به ديگران و استفاده از كليشه برچسب
  .آورد مرسوم را فرا ياد مي
 ؛)2 تصـوير (نام يـك مجموعـه عكـس ديگـر از سيمپسـون اسـت       ) 1989( 2وضعيت دفاعي

پوسـت در يـك پيـراهن     زني رنگـين  سر بازنمايي شده  اين اثر از پشت ةشخصيتي كه در پنج لت
هاي  دست .داري همساني دارد كارگران مزارع پنبه در دوران بردهة سفيد است كه با پوشاك ساد

گـوني كـه    كند و خطوط طناب انساني دستگيرشده يا گرفتار را تداعي مي نهاده بر پشت اين زن

                                                        
1. Stereo Styles 
2. Guarded Conditions 
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شـوند، ايـن گرفتـاري را     ها و پاها مشاهده مـي  ك از تصاوير روي دستيتكه بودن هر سبب سه به
  .كند مي تشديد

حمله به جنسيت يازده بـار  . هاست شده زير عكس عبارت نوشته 21محور بار معنايي اين اثر 
انـد تـا    ها همچون آجرهايي برهم چيده شده اين نوشته. تكرار شده و حمله به رنگ پوست ده بار

نوان بـا  ةهمـ  ةتواند نماينـد  تصوير ديوار نااستواري از رنج بسازند كه مي ةچهر براي شخصيت بي
 .پوست باشد سياه

 
  ]24[ديگو  هنر معاصر سان ةمتر، موز سانتي 332در  231، 1989، وضعيت دفاعي. 2تصوير 

  ]24[هنرهاي معاصر بوستون  ةمتر، موز سانتي 213در  124، 1990، هويت. 3تصوير 
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سب هويت و احراز دو برچ شده از مدل ناشناسش دو تصوير ثبتلورنا بر ) 1990( 1هويتدر 
كند كه با وجود تفاوت تنها يـك حـرف    اين اثر به مخاطب يادآوري مي. هويت را قرار داده است

زيرا احراز هويـت هميشـه از سـوي ديگـري     ، متفاوت دارد ومي معنايي كامالًدر اين دو كلمه، د
بخشـي از   فقـط گرچـه تصـوير دوم   . دشـو  اعمال مـي ) شده و داراي فاعليت اغلب ديگري سوژه(

تواند در ذهـن بيننـده    آورد و مي ياد مي پوست را به موهاي يك انسان است، كيفيت آن زن سياه
تعصـبات جنسـيتي و نـژادي     ةپاي بر) واقع تحميل هويت در(نه يك فرايند تعيين هويت سوگيرا

  .ايجاد كند
 ،اما بـدون سـر   ،رو هپوست را اين بار از روب نيز يك زن جوان رنگين) 1991( 2روزه برآورد پنج

يـادآور تصـاوير    سيمپسون از تكنيك سـياه و سـفيد  ة بهر). 4 تصوير(كند  در پنج لته تصوير مي
يك قـوم بـا پوشـاك و آيـين و      ةنمايندها  آن هاي ل است كه شخصيتقب ةيك سد ةنگاران مردم

نـد و  ا هاي بدون سيماي شخصي سيمپسون نيز چنـين  شخصيت ،در اصل. ساختار بدني ويژه بود
  .فرديتشان براي بيننده غيرقابل دسترسي است

  

  ]24[متر، گالري تيت لندن  سانتي 303در  61، 1991، روزه برآورد پنج. 4تصوير 
    
اي  كه بر پيراهن سـاده سـپيدش چـين افكنـده، بـه شـيوه       ،خورده هايي گره ن زن با دستاي

 اعتمادي است و به تمايل باستانيِ در تحليل زبان بدن اين حالت نشان بي. تدافعي ايستاده است
ها  زير عكس. ها يا دشمنان اشاره دارد ش در برابر غريبها هاي حياتي انسان براي محافظت از اندام

تعريف نادرسـت، اطالعـات غلـط، تشـخيص اشـتباه هويـت، بـدفهمي،        «هاي  پالك با عبارتده 
» اشـتباه  ةكاركرد نادرست، رونوشت غلط، يادآوري اشتباه، معيار نادرست، تفسير غلـط و ترجمـ  

سبب انتظار رويارويي با اين مجموعه از رفتارهـاي   به پوست گويا بانوي رنگين. خورند چشم مي به
نـام روزهـاي هفتـه در بـاالي تصـاوير از      . ي جامعه است كه حالت دفاعي گرفتـه خصمانه از سو

شـود كـه    از نام اثر آشكار مي. ماند كند، اما فرم دستان زن يكسان مي دوشنبه تا جمعه تغيير مي
روزهـاي   فقـط برآورد او از پنج روز كاري هفته تحمل همين رويكردهاي افراطي اسـت و شـايد   

  .اش بدون قضاوت شدن بگذراند مع خانوادهتعطيل را بتواند در ج
                                                        

1. ID 
2. Five Day Forecast 
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هـايي همچـون    تواند عبـارت  مي missبا  misاز سويي در ابتداي هر ده واژه، جناس پيشوند 
ها با زنـانگي   را در ذهن زنده كند كه ارتباط اين سوگيري... تعريف زن، شناخت زن، هويت زن و

  .آورد ياد مي را به

  ]24[هنر كاروليناي شمالي  ةمتر، موز سانتي 110در  86، 1991، قوت ةنقط. 5تصوير 
  

پوسـت را در كنـار يـك     اثري است كه اين بار بـانوي ناشـناس رنگـين   ) 1991( 1قوت ةنقط
ماسـك نيـز برگردانـده    . زن باز هم پشت به بيننده دارد. فريقايي تصوير كردهااجدادي  ةسيماچ

اش را از دسـت   نـي و قـدرت جـادويي   شود كه در اين حالت مفهوم آيي اش ديده نمي شده و رويه
هـاي باسـتاني    اي بـه ريشـه   تواند اشـاره  نياكاني در اين اثر مي ةهماني زن با سيماچ اين. دهد مي

را » پشـت و رو «ها در كنـار هـم عبـارت     زير عكس ةدو واژ. مريكايي باشداـ  فريقايياشهروندان 
پيونـد بـا فرهنـگ و    (ارز درون  را هـم توان ماسك اجدادي  مي ،سازند، اما اگر جدا ديده شوند مي

ـ (ارز بيـرون   و تصوير زن را هـم ) و هويت راستين ميراث كهن، خود دروني بـانوي   ةزيسـت  ةتجرب
 ةدر نقـش ريشـ  ، سان سيماچه بدين. دانست) و هويت تحميلي بيروني بدنة پوست، پوست رنگين

ي مخاطب در ديدن ايـن هـر   ناتوان. شود گاه بدل مي قوت و تكيه ةفرهنگي، براي زن به يك نقط
 .هاست فرهنگي ديگر انسان /تاريخي ةنابسندگي آگاهي ما در فهم پيشين ةدو، آشكاركنند

 

  ]24[خصوصي  ةمتر، مجموع سانتي 122در  63، 1991، جيرة نوع سوم. 6تصوير 

                                                        
1. Vantage Point 
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با كيفيت پايين  2اي رژيم غذايي لته است كه نامش از گونه دو ياثر) 1991( 1جيرة نوع سوم
در عكـس  . پوست اشـاره دارد  مريكا برگرفته شده و به خوراك نامناسب بردگان رنگيناارتش  در

قـدر   نـه آن «شود كـه روي آن بـا حـروف سـياه عبـارت       يك بشقاب سفيد ديده ميچپ، سمت 
چهره حضور دارد كه بر پوستش نوشته  پوست بي در سمت راست بانوي سياه. نقش بسته» خوب
هـا بـرده را    سرنوشت ناگزير ميليون ها در اين اثرْ تركيب نشانه. »دمتاما مناسب براي خ«: شده
نهادنـد، امـا    و بر ميز مـي  كردند ميمالكان سفيدپوست را آماده  ةآورد كه خوراك روزان ياد مي به

گويي داغ  نوشتار سفيد زير گلوي زن. حق نشستن در كنار ديگران و خوردن آن غذا را نداشتند
  .كه حك شده تا اسارت زن را مشروعيت بخشدگر بردگي است  انبي

  

  ]24[بروكلين  ةمتر، موز سانتي 187در  96، 1991، شمارش. 7تصوير 

                                                        
1. C-Rations 

شده براي  بندي خوراك بسته(يا نوع دوم ) خوراك تازه(ربرد دارد كه رژيم غذايي نوع اول اين جيره هنگامي كا. 2
  ].21[در دسترس نيستند ) هاي ارتش پخت در آشپزخانه
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سـه تصـوير   . هـاي آشـنا   امـا نشـانه   ،بنـدي متفـاوت   اثري است با تركيب) 1991( 1شمارش
رايج بـراي  پوست، يك آلونك  بانوي رنگين ةخورد برش ةتن ترتيب از باال شامل نيم  به شده تركيب

در كنـار هـر تصـوير،    . پوست اسـت  زني سياه ةهاي جنوبي و گيسوي بافت اقامت بردگان در ايالت
چشـم    بخشـي بـه   بندي پنج پهلوي تصوير زن يك زمان. شود ويژه از شمارش ديده مي ةيك گون

در دو سـوي كلبـه دو   . هاي كاري يك بانوي برده اشاره داشته باشد خورد كه شايد به شيفت مي
و ديگري  محقر رعيتية واقعيت تاريخي اين كلب) سال پيش 310(كه يكي  عدد ثبت شده است

ديگـر را   ةسـه شـمار  ، در زير عكس پاييني نيـز . كند فاعليت فضايي آن را ابراز مي) آجر 1575(
گرچـه  ). يـا قفـل  (طـره   50، )يا قيطان(بافه  70، )يا بند(پيچ  25: توان به اين ترتيب خواند مي

منـد پـيچ و    توانند برگرفته از سنتي فرهنگي براي شمارش آييني و شـگون  رفته مي كار به واژگان
هـا درون بافـت    پوست باشند، قرارگيـري ايـن واژه   ها هنگام آراستن گيسوان يك بانوي سياه تاب

شـده   زمان معناي تلويحي دربند و زنجير بودن شخصيت بازنموده هم داري اين اثر وابسته به برده
  .كند پيش روي بيننده حاضر مي را هم

  گيري نتيجه
 مقابله بـا  موقعيت فرودست زنان در جامعه و تي مخالفت باسفمني تفكر ي ها گرايش ةهم اساس

هـاي ايـن انديشـه     يكـي از شـاخه  . شـوند  رو مي دليل جنس خود با آن روبه  به تبعيضي است كه
ژادپرسـتي را داراي پيونـدي   گرايـي، سـتم طبقـاتي و ن    سم سياه است؛ مكتبي كه جنسـيت فمني

هـاي نـژادي و جنسـي     گذارترين ديدگاه در باب همپوشـاني تبعـيض  تأثير. داند ناپذير مي جدايي
هـاي   هـاي هويـت را پـاره    جنبـه  ةكـه همـ   اشـتراك اسـت   ةنقط ةنظري پوست براي زنان رنگين

ضـعيت  بـراي فهـم و  هـا   آن داند كه درك همبسـتگي  ناپذير و همپوشان از يك كليت مي جدايي
پوستي كـه   ويژه بانوان رنگين يك عبارت مرسوم براي اشاره به شهروندان و به. انسان الزامي است

 .اقليت دوچندان است ندا اشتراك ةهاي برآمده از نقط قرباني كاستي
اي  وار مردانه در هنر و تقليل زن به ابـژه  نگاه سوژه ةستي از ابتدا تالش داشته سلطفمنيهنر 

پايي اسـت   اين ساختار برآمده از بافت فرهنگي ديرينه. ب بدنش را بر هم بزندمحدود در چارچو
توان  لورنا سيمپسون را در جهان هنر معاصر مي .نشاند كه مرد را در مركز و زن را در حاشيه مي

متفاوت امـا همپوشـان    ةپوستي دانست كه از دو گون مهم زندگي زنان رنگين گران يكي از روايت
ساله از فعاليت  اي چهار آثار برگزيده در اين مقاله در دوره. اند و نژادي رنج بردهتبعيض جنسيتي 
 ستيفمنيهاي  اند كه با پاگرفتن موج سوم جريان خلق شده) 1991تا  1988(هنري سيمپسون 

هـا،   هـا، مليـت   هـا، قوميـت   از رنگ يزنان بر اهميت شناساييكيد أت حركتي كه با؛ زمان است هم
  .گوني را هدف خود قرار داده است گونه اين دفاع از هاي فرهنگي متفاوت، هاديان و پيشين

                                                        
1. Counting 
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گفتاري كه درون ايـن نظـام   . ستي استفمنينظام يا رمزگان مورد توجه در اين نوشتار هنر 
ند، شيوه و سـبك شخصـي لورنـا سيمپسـون     شوهاي آن تحليل  شكل گرفته و تالش شد نشانه

سم سـياه اسـت كـه رمزگـاني ويـژه دارد و در      فمنييان اين مقاله جر در هشد بررسي بافت. است
هـاي   ثر از تبعـيض أو فضـاي فرهنگـي متـ    ايـاالت متحـده   ةداري جامعـ  محيط تاريخي پسابرده

 آثـار سيمپسـون  . سـفيد پـا گرفتـه اسـت     /و براي مبارزه با فرادسـتي مردانـه   جنسيتي و نژادي
هـا   آن شده با نوشتار كه هنرمنـد در  هايي تركيب ند؛ عكسا شده درون اين بافت هايي آفريده متن

  .كشد نگاه سنتي به جنسيت، هويت، نژاد، فرهنگ و تاريخ را به چالش مي
آثار سيمپسون نشاندن عكس در كنار واژه است كه در هنر مدرن و   مهم هاي يكي از ويژگي

ه همنشـيني  بنابراين در تفسير اين آثار توجه ب. ويژه نزد هنرمندان مفهومي مرسوم بوده است به
تـرين نشـانه در آثـار او     مهـم . تصـويري اهميـت دارد   ةزباني با رمزگان پيوسـت  ةرمزگان گسست

هستند كه بيننده جز جنسيت و نژادشان هيچ كليـد ديگـري بـراي     اي هاي فاقد چهره شخصيت
سـبب    تمام افرادي هستند كه در طول تاريخ به ةنمايندها  آن بدين ترتيب. نداردها  آن شناخت

هاي شخصي مورد قضاوت  بدون توجه به تفاوت) واقع هر دو و در(پوست بودن  ن بودن يا رنگينز
تواند در تقابل با جايگاه تاريخي زنـان   مي اين شيوه تصويرگري زن، از سوي ديگر. اند قرار گرفته

زيبـاي زن را بـراي حـظّ بصـر مـرد بيننـده        ةاگر هنرمند هميشه چهر. در هنر غرب قرار بگيرد
 .پرهيزد تا به پيام اثرش قدرت بخشد وير كرده، سيمپسون از بازنمايي سيماي زنان ميتص

انسـان را در برچسـب زدن بـه ديگـران و اسـتفاده از       ةسيمپسون در آثـارش رفتـار روزمـر   
او حمله بـه  . دكن اعتباري اين عادت مرسوم را آشكار مي كشد و بي هاي رايج به چالش مي كليشه

. دانـد  را همبسته با يكديگر و آجرهاي ديوار ستم بر اقليت دوچندان مـي جنسيت و رنگ پوست 
نهد و هـراس بـانوي    او گستاخي بخشي از جامعه در تعيين هويت براي ديگران را به نمايش مي

  .كند پوست از اين رفتار خصمانه را روايت مي رنگين
كند و اين  را يادآوري مي ـ امريكايي هاي باستاني شهروندان افريقايي زمان سيمپسون ريشه هم
بينندة آثار او ناچار است رفتار و رويكردهاي . داند ها مي گاه آن هاي نياكاني را قوت و تكيه ميراث

سيمپسون تالش دارد تصوير . روزمرة خود را براي پرهيز از همراهي با سامانة تبعيض بازبيني كند
را  اش نظـم نمـادين بصـري جامعـه    پوسـت در درون   شـده از بـانوي رنگـين    اي برسـاخته  كليشه
 .شكني و سپس اين نشانه را بازتعريف كند و بدان معنا و كاركردي تازه ببخشد نشانه
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