
 

  زن، هنر، قدرت

  
  نيلكندا نايل

  ، ايمان گنجي: محدثه زارعستارانرايو
گروه مترجمان: سميه رشوند، محدثه زارع، ايمان گنجي، كيوان مهتدي، گلنار 

  نريماني، سياوش واعظي
  

آغاز شد و بهار هشتاد و نه  88و ويرايش اين كتاب اواخر سال  ترجمه
ر مارپيچِ مشكالتي از قبيل مجوز ارشاد، پايان يافت. از آن زمان به بعد، كتاب د
 جرح و تعديلهزار كلمه از آن را  20اصالحات عجيب و غريب كه حدود 

انديشي تجاري ناشر و ترديدهاي كرده بودند، و دست آخر ترديد و مصلحت
به همين خاطر تصميم گرفتيم كه دست آخر اين  خود مترجمان گير افتاده بود.

اش را ختم به خير كرده باشيم؛ م تا داستان طوالنيكتاب را كامل منتشر كني
- هاي جمعي را به بنتواند پروژهداستان طوالني اما مكرر عواملِ بيروني كه مي

  ها را از هم بپاشاند.بودنها را و جمعيبست بكشاند و از آن بدتر، گاه جمع
سر و بينيد، همان سال بعد مي 4، يعني تقريباً 92آنچه اكنون در زمستان 

كردن بسياري از سبك نوشتن و ترجمه با اين حال، را دارد. 88شكل سال 
با محصول نهايي هاي بسياري افرادي كه در اين پروژه حضور داشتند، تفاوت

اي با چنين و شايد برخي از آنها هرگز دوباره پروژه است كردهپيش روي شما 
صميم گرفتيم كه همان حتي به همين خاطر ت چه بسامشخصاتي را آغاز نكنند. 

اميدواريم هر اشتباهي در شكل چهار سال قبل را حفظ و كتاب را منتشر كنيم. 
ترجمه ديديد، آن را به بقيه و خصوصاً مترجمان اين كتاب هم اطالع بدهيد تا 

  هاي بعدي با كيفيت بهتري منتشر شوند.نسخه
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  مقدمه

  
  
ران تحت يدر ا يآثار هنر ينقد و بررس ين دهه، فضايچند يبرا

خود را نه  يه مبناك است بوده يا سمِ شل و وارفتهيفرمال ي هسلط
ار كمتون دست اول از  حتي از فرم گذاشته است و نه يقيف دقيتعر

هفتاد و هشتاد با ورود  ي هن سلطه در دهي. اتسينقادان فرمال
ست؛ اما دست كدر هم ش يمكما  يسم به بازار آزاد فرهنگيرنمد پست

افتند و نقد يب دست يغر يبه سنتز ين دو خصمِ ظاهريبرقضا ا
به ن حالت يه در بهترك يزيافت؛ چيرواج  يستيفرمال يستيمدرن پست
 يها يگالر ينقد هنر يها ارگاهك. از زدتنه ميمنحط  ياسميسمبول
ند بر بوده ا ينما ماوراء، همه شاهديس يها هژ گرفته تا برناميباپرست

ر يچند سال اخ حال بااينفرهنگ.  ين نقد در فضايا يحضور جد

 

متونِ دست  ي هه با خواندن و ترجمكهم سربرآوردند  يجوانان لجوج
ا يها  و لحظه كشانده اند »يفرهنگ« يفضااين  يهانيم بهرا  يافكاول ش
از  كش يه بك ييها جرقه ؛اند ر را موجب شدهكاز تف ييها جرقه

ران خواهند يخِ ايدر آسمان تار يشتريب دوامِ يشان مسلط فرهنگكهك
  داشت. 

ن يلكم. نايا نْ وامدار همان نسليلكندا نايتابِ لكن يا ي هما در ترجم
نقد آثار  يتواند به واقع راهشگا ينقدش م يه متدولوژكاست  يسك

به هنر  ياقيه اشتك يآنان ي ههم يران باشد و برايدر ا يو فرهنگ يهنر
به آن دسته از  يار بگذارد. ويابزارِ مواجهه در اخت يدارند، نوع

، با يمتوسط طبقه يها ستينيه بر خالف فمكتعلق دارد  يمنتقدان
، حال درعينو ند ك يزن انتقاد مي برهنهبدنِ  سازيِتجاريت از يقاطع

 ي ه، مقالدرهرحال پردازد. يردن گفتارِ زنانه در هنر مك به برجسته
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در » ؟است داشتهوجود ن يچ هنرمند زن بزرگيچرا ه«معروفش، 
ن يلكعالوه، نا . بهاست بودهگذار تأثيرساز و  انيجر ينقد هنر ي هطيح

 يپنهان يها يو است، بازكه احتماالً وامدارِ آلتوسر و فوك يسكدر مقام 
آنها  ي هشناسان ه گاه با نگاه شرقك ــ  را يمحور غرب تيجنس يدئولوژيا

 يريپذ تيسازد و به امور رو يفاش مــ  خورد يبه جهان سوم گره م
 ي هاز دو عنصر برسازند يكير، ينار امور گفتارپذكه در كپردازد  يم
 يزير چيپذ تين امور رويو است؛ و اكدانش از منظر فو يها نهيچ
  س.كو ع ي: نقاشيبصر يرِ هنرهايستند به جز تصاوين

ن يبه هم يتابكن در يلكمقاالت نا ي هديگز ي هو ترجمر شِيتابِ پك
تاب كه دو مقاله از كدارد. نخست آن يياست؛ اما دو تفاوت جز 1نام

 
1. Women, Art, Power, Icon Editions, Westview Press, 1989. 

 

ن دو مقاله، يا يجا ه بهكو دوم آناند  حذف شده يمنطق يليبه دال ياصل
تاب و در مقامِ موخره آمده است. ك ين در انتهايلكنا يوگرافياتوب

خِ يجز موخره، مقاالت بر اساسِ تار ه بهكد ركد اشاره ين بايهمچن
با  يمكها  اگر لحن و نوشتارِ ترجمه اند. شدن آنها مرتب شده نوشته

بوده و  يار جمعكه كد يخاطر داشته باش گر متفاوت است، بهيديك
در لحن و نوشتارِ  يتا دخالت چندان است كرده يتاب سعك يراستاريو

متن مقاالت به نام  يجاكهر مترجم نداشته باشد. در ضمن، هر
در » ها فهرست نام«تان ناآشنا بود، به يه براكد يردكبرخورد  يهنرمند
  د.يندازيب يتاب نگاهك يانتها

ن بار ما را با ياول يه براكم ينكر كد اخگر تشيد از مجيدر انتها با
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9  فهرست

او  ينيزبياگر ت كش يرد. بكرودررو  1»شده هكت هكبدن ت«ن، يلكاز نا متني
  م.يشناخت ين را نميلكندا نايهرگز ل نبود، ما

1388زمستان   

 
  .1385اي از مدرنيته؛ انتشارات حرفه هنرمند؛  ي استعاره مثابه شده: قطعه به تكه . بدن تكه1
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  زنان، هنر، و قدرت

  محدثه زارع
ان زنان، هنر و قدرت را از يموجود م ي هه رابطكن مقاله بر آنم يدر ا

نم. ك يبررس ير بصريگروه از تصاو يكستم، در ياواخر قرن هجدهم تا ب
زنان را در  هكاند  ن علت انتخاب شدهيشتر بديب ير بصرين تصاويا

 ييبازنما ـ اغلب همبسته با فقدان آن ـهمبسته با قدرت  ييها تيموقع
ه ك ـ رين تصاويا يها تيا روايا محتوا يه داستان كاست  يهينند. بدك يم

 يعنصر مهم برا يك ـ نامند يم 1ينگار لينگاران هنر آن را شما خيتار
شده  ييبازنما 2»ها يداستان هورات«ن پروژه خواهد بود: يل در ايتحل

؛ رواكدالشده توسط  ريتصو 3»مرگ سارداناپالوس«؛ داستان ديداوتوسط 
 

1. Iconography 
2. Horatii 
3. Sardanapalus 

12 زن، هنر، قدرت

افته ي تجسم ياز سقوط و مجازات خانوادگ يآموز و عبرت كا قصه غمناي
ش يخو يريگانه تصو ، درسهآگوستوس اگ، يسيتوسط نقاش انگل

 1.»گذشته و حال«موسوم به 

قدرت در  يردهاكام، عمل ه من به واقع مجدوب آن شدهكنون، آنچه كا
تر،  ندهكار پرايه خود را بسك ييردهاكاست، عمل يدئولوژيسطح ا

تواند  يه مكروتر از آنچه  متناقض طفره يا تر و هنوز به گونه دوشرطيق يب
نجا به يدر ا دهد. مسلماً يده شود، نشان مينام يتيگفتمان اختالف جنس

در  ها بنا شده و هنر بر آن زنان در ييه بازنماكدهم  يارجاع م ييها روش
ه كقرار گرفته  يا شده رفتهيات پذيفرض يچون و چرا يد بيخدمت بازتول
از  ي، هنرمندان به طور خاص و برخيلكت جامعه به طور يتحت حما
در مورد قدرت مردان بر،  ياتيفرض ؛گران استيش از ديب هنرمندان

ه در كنان بر زنان آ ينترل ضروركآنان نسبت به، تفاوتشان با، و  يبرتر
نظر  رِ مورديتصاو يمضمون يها ه در انتخابكهمچنان  يبصر يساختارها

 يعني ــ  يه ناگفتنكشتر توسط آنچه يخود را ب يدئولوژيشوند. ا يار مكآش
ه در كر آنچه يدهد، نظ ياست نشان م ــ   ييرقابل بازنمايو غ يدنيشينااند

ات در مورد ياز فرض ياريبسه كشود. از آنجا  يم يبند مفصل ياثر هنر

 
1. Past and present 

www.takbook.com

www.takbook.com



  زنان، هنر و قدرت

 

13

13

م در يبر عقل سل يمبتن يدگاههايمجموعه د يكل كزنان خود را به ش
 ]اتين فرضيا[ فرض شدند، يهين بديمورد جهان مطرح ساختند، و بنابرا

ها،  ين نقاشيخالقان ا طور هميناز نظر اغلب مخاطبان معاصر با آنها، و 
او  يزن؛ حضور جنسدر مورد ضعف و انفعال  ياتيبودند. فرض يمخف
او  يهمان نياش؛ ا دهنده و پرورش ين خانوادگيرد معكاركاز مردان؛ ين يبرا

ت او به عنوان موضوع هنر و نه خالق آن؛ يعت ؛ موجوديبا قلمرو طب
الحاق فعاالنه خود به قلمرو  يش برايها ار تالشكبودن آش كمضح
ن يا[ يگ؛ همياسيدر منازعات س يريا درگيت يق فعاليخ از طريتار
ش توسط اغلب مردمان يب و مكچرا، باالخره  و چون ياگر نه ب ]اتيفرض

ت يقطع يكها،  دهين ايهمه ا طور همينـ  اند رفته شدهيعصر ما پذ
فرض  شيرا پ يتيخود اختالف جنس ي هرتر درباريتر و فراگ يعموم
در حال « يضمن يمحتوا يك ]ها دهين ايا[ب ين ترتياند. به ا گرفته

ر مرتبط با زنان نهفته يدر پس هر تصو باًيه تقركسازند  يرا برم »نيوكت
از منظر مقاصد من گمراه  »يضمن يمحتوا«د عبارت يشا حال باايناست. 

ست يقرار ن طور همينستم؛ ينق يعمخوانش  يكننده باشد. من به دنبال ك
ر و به سمت يتصاو پشتت به كباشد در جهت حر يار، تالشكن يه اك

مختلف، خفته  يرير سطح متون تصويه در زك يتر قيقت عميحق يقلمرو

14 زن، هنر، قدرت

د يشتر بايقدرت ب ـ  هنرـ  زن ي هگان سه ياست. تالش من در بررس
مختلف درباره قدرت مرتبط با  يها ردن گفتمانكرها  يبرا يوششك

ه همزمان با گفتمان ك ييها در نظر گرفته شود، گفتمان يتياختالف جنس
ه در كهمانقدر در سطح  ــ  وجود دارند يگارن ليا شمايت يمسلط روا

  ن اثر.يريز يها هيال
، پنهان يدئولوژيا يردهاكاركن يتر از مهم يكيه ك د به خاطر سپرديبا

در  يخيخاص تار ي هلحظ يكه در كار قدرت است كردن روابط آشك
از نظم  يه آنان را بخشكق ين طرياز ا هم ؛ آنشود يمفرما مكجامعه ح

ه ك اد داشتيد به يبا طور هميندهد.  يزها نشان ميچ يعيزال و طبيال
اعمال  يسانكت كو مشار يبا همدست تنها است و يين نامرينماد قدرت

م آن يا تسليه آكشناخت  ث بازين حيتوان آنان را از ا يه نمكشود  يم
شتر از معاصران مرد يرند. هنرمندان زن بيگ يار مكا آن را به يهستند و 

 طور همينستند، و يمصون ن يكدئولوژيا يها ت گفتمانايكخود از تحر
 يها دهيآگاهانه ا يا حتيارانه كانتيه مردانِ مسلط، خكرد ك يالبافيد خينبا

قدرت تنها در  ،وكشل فويمبه باور نند. ك يل ميخود را بر زنان تحم
 »ند.كاز خود را پنهان  يه بخش قابل توجهك«رش است يپذ قابل يطيشرا

امر  حجابر يقدرت بر زنان، خود را در ز ي هالرانگفتمان پدرسا
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 ند. ك يپنهان م ــ  »يمنطق« امر درواقع ــ  »يعيطب«

شوند. با  يدانسته م يتياختالف جنس يعيطب يامدهايقوت و ضعف پ
تر  قيدق) 1ر ي(تصود ياثر داو هايسوگند هوراتر ينظ ياركن در مورد يا

در برابر  ركذم ــ  يتيجنس يها وتتفا يين اثر بازنمايا ،مييبگوه كآنست 
ان قوت وضعف را يتقابل م ماًيمستقه ك ييها است، تفاوتــ  مونث
  ر است.يتصو نيتپنده ا قلبِ ه ك يد؛ تقابلنساز يبرم

م شدن در يلش به تسليو تما  ــ   انفعال زن ي هديا ، ظاهراًهايهوراتدر 
عنصر دردسترسِ  يكهنرمند به عنوان  يبراــ   يبرابر احساسات شخص

خاص  2پارولن يا يباال يريپذ ه فهمكوجود داشته  يبصر 1النگ
ه ك ت دارديته اهمكن نيدانستن ا نيبر ا عالوهبه آن وابسته است.  يريتصو
ه سه برادر، ك يلحظه ا ــ  نجايه در اشد ييخاص بازنما ييروا ي هواقع
بر  م،به رو يپرستانه در وفادار هنيم ]يبا احساسات[ون، يهورات
ان خانواده باال آورده كودكه پدرشان در حضور زنان و ك ييرهايشمش

افت ي يكالسكپساو  يكالسكدر متون  ــ  خورند مي است، سوگند
 

1 .Langueكند. بخش نخست، همان النگ، در طول  : سوسور زبان را به دو بخش تقسيم مي
يا همان قواعد و نحو صرفاً دارد و  و انتزاعي استعاليي يكند، ساختار زمان تغيير نمي

و مستقل از كاربردهاي انضمامي  شود را شامل مي هاي الزم براي توليد معنا و داللتسيستم
يا هاي خاص  . بخش ديگر پارول نام دارد كه كاربرد انضمامي زبان در موقعيتزبان است

  كند. زمان تغيير مي است و در طيهمان گفتارهاي فردي 
2. Parole 

16 زن، هنر، قدرت

او كندوكل ه به دنباكاست  يدياختراع داو يكه از اساس كنخواهد شد، بل
ه ك ي؛ اختراعداستان مزبور حاصل شد ي هبالقو يها ار در مورد سوژهيبس
ان قوت مردانه و يح مين تقابل صريهم قاًيش را وامدار دقيوضوح انقالبه ك

شود.  يدورانش فراهم م يكدئولوژيه توسط گفتمان اكضعف زنانه است 
ل كن شيتر يرينجا به تصويدر ا يارتباط بصر ي هدهند انكت ياثربخش

به تامل  يازين موضوعن يجهانشمول وابسته است: ا ياتين بر فرضكمم
ز مردانه در كشش، و تمرك، يان انرژينجا، ميدر ا م دوگانهيقس. تندارد

نمودار  يك به همان وضوحزنانه  ياليخ يب ، وي، سستيريگ تقابل با گوشه
م در همه ين تقسياست؛ ا يبوم ي هدكده يكاز  ياشتراوسـ  يلو
 يها بر بدن[؛ است شدهاجرا  يرياربست تصوكات ساختار و ييجز

 يا وهيدر ش ي، و حتاست شدهها نقش  آن يناتومجنگندگان، در حالت و آ
را به خود  ينش معماريبت چيمردانه بخش پره يرهايكپه كار است كآش

نند، در مقابل، كه آن را پر كاند  افتهيدهند، و آنقدر گسترش  ياختصاص م
 ينجكد صرفا با ياند، با گر از هوش رفتهيديك يه بر روك يزنان در حال

د يام داويدر انتقال پ مردانه در برابر زنانه قطعاً ييم دوتاينند. تقسكسر 
 چنانآن »ياحساسات شخص«بر  »هنيفه درقبال ميوظ«ت يارجح ي هدربار

را  ارافهكآرماند اثر  يرتر سوگند هوراتياخ ي هه ما نسخكموفق است 
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ن خاطر يم، به ايآور يبه حساب م »ف و مغشوشيضع«يم تا حدك دست
ه ك يه زند، تقابلكيت »يعيطب«حِ يتقابل صر يكر تواند ب ين اثر نميه اك

  د است.يت داوياساس وضوح و قطع
، انفعال زن، عدم ييايتوريكسِ ويدر اواسط قرن نوزدهم، در انگل

 ، ظاهراًيكيزيه خشونت فيش علياو طبق عرف در دفاع از خو ييتوانا
ه ك، است بوده يا رفته شدهيپذ يمانياـ  ياعتقادچنان موضوع 

  ديون داويار با شجاعت هوراتكدر تضاد آش ــ  دال بر ضعف يها تيوضع
افراشتن گردن و  يمك، با ييايتانيتوانست در مورد زنان بر ينون مكا  ــ 

سر جوزف نوئل ، درواقعحملِ بر شجاعت شود.  ردن چانه، خودكشق 
 يادمكال آيدر رو 1858در ه ك ين دست بود؛ اثرياز ا يخالقِ اثر پاتن

د يناپد ياصل ي ه(نسخ ش درآمدي) به نما2ر ي(تصو 1ادبوديان تحت عنو
در هند در  يسيبانوان انگل ي هحانيبزرگداشت شجاعت مس«به )، است شده
ه ك ييها د افزود چهرهي. در پرانتز باافتياختصاص  »1857شورش  يط

ـ  ياصل ي هاد از پشت، در حال وارد شدن هستند، در نسخيز يبا انرژ
 ]ياصل[ يبعد از نقاش ياركقلم ي هنون در نسخكه ما اكبرخالف آنچه 

تشنه بودند.  خون به يه سربازان هندكبل ياتلندكان اسينه ناج ـ مينيب يم

 
1. In Memoriam 
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رد ك يه هنرمند احساس مكافتند ير يين علت تغيبه ا يان هندياغي
زد. شجاعت بانوان يانگ يم بر »كيدردنا حد از شيبثر أت«حضورشان 

تجاوز و  وادادن در برابراز زانو زدن و  است شدهل كيتش ظاهراً ييايتانيبر
ان كه تا حد امك يانشان، در حالكودكخود و  ي هرحمان يقتل ب

 ،اند ردهكشان را بر تن يها لباسن يتر نكوش نيچ ن اما پريتر مناسبت يب
اورند. يباال ب شتنيدفاع از خو يانگشت برا يك يه حتكبدون آن

ل، يو انج متانتشگر آن دوره، يفته و ستايش انيدر نظر تماشاچ حال بااين
ه كبود  يزيهمان چ قاًيتالش قدرتمندانه در دفاع از خود، دق يبه جا

آرت ژورنالِ آن دوره گفت:  يساخت. منتقد ادب يم بانو را بر يكشجاعت 
ــ   شود يم يت اصليشخص يمايس يتماشاگر مجذوب آرامش واال«

ش مشغولند؛ او يايت؛ لبانش به ناس 1يلت رومياو فراتر از فض آرامش
نون حداقل دو كا »ن قوت اوست.يل را در دستان خود دارد، و ايانج

ابهام  بي داستان روشن و يكي. است شده يبند ر مفصلين تصويگفتمان در ا
با  يشورش سربازان هند يه در طك ،انشانكودكو  ييايتانير بريبانوان دل

ه در معرض حمله و تجاوز ك يبخشند در حال يمه يبه خود روحش ياين
متر واضح، كگر، و يقرار دارند. گفتمان د يو احتماالً شهوت يان وحشيبوم

 
  ها داويد واجد آن هستند.. فضيلت رومي همان فضيلتي است كه هوراتي1
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بانو را  يك يه رفتار مناسب براكاست  يطبقاتداستان پدرساالرانه و 
انش كودكدر دفاع از  يحت ييچ بانويه هكن معناست يند، و بدك يح ميتصر

 باال ببرد يكيزيبه قصد خشونت ف را يه دستكتا آن حد ــ  يرو ادهيزبا 
ا يدرباره رفتار بانووار  يا دهين ايند. چنك يي نميزدا تيخود را جنســ 

ه زنان، از جمله بانوان كن موضوع دارد يبا ا يزيارتباط ناچ »زنانه«
ط مشابه ياتحت شر ، واقعاًيشورش سربازان هند يدر ط ييايتانيبر

 واناتيحه يو آنها شب«قلمِ  اهي، در س1ايوزنانِ گ .اند ردهكرفتار  چگونه
، هر چند به وضوع »ب جنگيمصا« ياز سر )3ر ي(تصو» هستند يوحش
، اند نشان داده شده ادبودي امال متفاوت از بانوانِك يستند، با رفتاريبانو ن

به خشونت، خود به عنوان  دهقانتوسل زنان  هكت ين واقعيعالرغم ا
 ي هوسانيار مايدفاع بس .ندك يل مط عميحدت شراو  از شدت يا نشانه

جز زن  يزيه آنان چك ن معناستيبدانشان كودكاز  ييايمادران اسپان
  .»هستند يوحش واناتيحه يشب«هستند: آنها 

ب كيه با تركردند كستم، تالش يل قرن بيطرفداران حقوق زنان، در اوا
لق ننده از زنان خكقانع  يريار، تصوكآش يزنانه و قدرت بدن يبرازندگ

ج يدهد. نتا يش مين موضوع را نمايز همين 4ل كس شكنند؛ عك

 
1. Goya 
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ت كحر يكبا ه كدر پوشش مناسب  يزن جواندر قالب   ــ   شده حاصل
 يتيوضعن يبــ  استريمتح يسيردن پلكتسو در حال واژگون يجوج

د رفتار كماند. گفتمان قدرت و  يمعلق م كمضح يتيوضعو  روبخشين
ثبات و متزلزل برقرار و حفظ  يب يا رابطهگر يديك باتوانند  يبانووار فقط م

  ستند.ين دو قابلِ جمع نينند: اك
 يگرم نه به پشت، يكدئولوژيت ايد وضعييگفتمان در تا يكت يموفق

 »بداهت« ي هواسط بهنترلِ موفق ك ه با اعمالكل، بشاهد و برهان
نه  روي، نزوت پارسونكتال يها . بر اساس نوشتهشود يمحقق ماتش يفرض
 ي هنندكمورد خاص محدود يك درواقعه كبل نما سرشت ي هصيخص يك
 يا قدرت به گستره ييرقهقراياز س كيحا زورش قدرت است؛ اعمال يآرا
 يامكست و ناكرمز ش »رويش نينما«است؛  يساز يتر در عموم نييپا
 ييايتوريكو ي هات دوري، فرضحال بااينقدرت است.  يكان سمبوليجر

ن يه هر چند اكدات استوار است ياز تهد يبانووار بر انواع در مورد رفتار
ماند  ي ميسانكدر انتظار اما رد، يگ يدات به ندرت مورد اشاره قرار ميتهد
 يرويه تا حد استفاده از نك يدهند: زن يرا مورد پرسش قرار مها  ه آنك
د. يآ يگر بانو به حساب نميند، دك يم يرو ادهيزا عملِ مستقل ي يبدن
 يا دفاعند و مردان به گونه يب يعيزنان به طور طب هكجا  از آن تعاقباًم
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ه بر مدافعانِ كد نه بر خودشان بليبا يبانوان واقع ،يتهاجم يعيار طبيبس
به مثابه [ ياتلندكسپاه اسادبود يه در كهمانطور ــ  نندكه كيمردشان ت

سربازان  ينعي، از آنان در برابر مهاجمان (مشابها مرد)، ]مدافعان مرد
 نند.ك يشدند)، محافظت م يه دوباره نقاشك( يهند يشورش

فرض  يهيبدن دوره يها توسط مردان و زنان ا دگاهين ديا كش يب
ش توسط يها دگاهيه دكجا موفق است  تا بدان قاًيدق يدئولوژيند: ادش يم
دهند، به  يه به آن تن مك يسانكنند و ك يه قدرت را اعمال مك يسانك

ات نهفته ياز فرض يمنطق ي هجينت يكنجا يذاشته شود. اما در اگ كاشترا
مردان نسبت به زنان در  يه براكشود  يم يناش يدر پس متون بصر

 از يگفتمان ــ  يفانتز يتوان بالقوگ يه مك يا جهيتر خواهد بود: نت دسترس
: دينامادبود يهمچون  ياثر ي هن دنباله و عقبياليساختار خرا  آنــ  ليم
، يشورش سربازان هند يدر ط ييايتانيتجاوز و قتل زنان برمانند  يزيچ

ن جنبه از يپسند آن دوران رواج داشت. ا ه در مطبوعات عامهك يا سوژه
، در دهد يبدست م »يآت يناگفتن يزهايچ«ه از ك يسرنخ يعني، ينقاش
ه بدون احساس ك يطانيش يها تيآن سبع«معاصر به عنوان  يها ينيبازب

 يزي؛ چرديگ يبا ظرافت مورد اشاره قرار م »توان آن را برتافتينم اشمئزاز
  ن عموم گذاشت. يدر ب ين نقاشيت ايبه حساب محبوب يد تا حديباه ك

22 زن، هنر، قدرت

و در  ادبودي تر از شيپ هكوجود دارد،  ن سنخ دنباله و عقبهيالبته ا
 اثر: مرگ سارداناپالوس است شده ينقاشــ  سينه در انگلــ  فرانسه

ها آغاز  تياها مسئوليدر رو«ه كگفته است  ي. شاعر)5ر ي(تصو رواكدال
 ا آغازيدر قدرت روند ك مي ه ادعاك يسك مطمئناًاما د. ي. شا»شود يم

و در  شتر،يهنوز ب يقدرت يهاايروــ  دارد يتر مكمح يپا ، جاشود مي
ق ياز طرتا  مردان، نامحدود يقدرت راجع به ييها يالبافي، خموردن يا

تواند به  ينم روا مسلماًكدال ي. نقاشزنان لذت ببرند يها دن بدنرك بيتخر
ش به يگرا يتحت لوانقاش  يستيالت ساديتخ يريتصو ينكفرافصرف 
ه در كد به خاطر سپرد يبا حال باايناسته شود. ك  ب و نامتعارفيامور عج

م كداستان سارداناپالوس، حاــ  اروكار متن داستان دالكپس آشوب آش
 يها ييستش، همه داراكدن خبر شيه با شنكان باستان، دور يآشور

رد و سپس با آنان و كب يشد، تخر يز ميه شامل زنان نكارزشمند خود را 
تر نهفته،  ينجهانيا يفرض   ــ   آتش فرو رفت يها ان شعلهيدر قصرش در م

: به آنان به است شدهگذاشته  كروا به اشتراكدال ي هن مردان طبقيه در بك
دن به يل ورزيو مردن كنترل كردن، كاز ، تصاحب يامت يعيطور طب

شد  ين مردان هنرمند بودند، فرض مي. اگر ااست شدهزنان داده  يها بدن
ه به عنوان مدل كدارند  يزنان يها نامحدود به بدن يش دسترسيم و بكه ك
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روا نه در كدال يخصوص يگر، فانتزيد يانيردند. به بك يار مكشان يبرا
 هك يا نهيحضور دارد، زم يخاص اجتماع ي هنيزم يكدر  هكبل ءخال
ور غحدود و ث هكبلند ك يانواع مشخص رفتار مجوز صادر م يتنها برا نه

ن دوره يازن  ه هنرمندكرقابل تصور است يغ باًيسازد. تقر يبرمز ينرا آن 
ه غالمان لخت او توسط ك يند، مثال در حالكر يرا تصو ييلئوپاتراكمرگ 

 متعلق به يستم قدرت جنسيرسند. در س يبه قتل م زان زنينك
ر و كتف ي هشد فهم يدهاكاز ه كست ين يزيفقط آن چ يتخط، يپدرساالر

ز ينن حدود و ثقور را ي، دورترتر از آن يضروره ك: بلندك يتجاوز مرفتار 
رفتار  يبرا يا آستانه همچون توان يرا م يجنس يتخطند. ك يمشخص م

دانست نه مخالف و متضاد با ــ  ياليو چه خ يقعچه رفتار وا ــ  مجاز
 مشخص يتيجنس تفاوت. محل درست وقوع تضاد و اختالف توسط آن
  شود. يم

ابهام خود  يار و بكان آشيه بكرد كمختلف تالش  يها وهيروا به شكدال
و از آن فاصله  مرنگ سازدكبر زنان،  انامل مردك ي هرا در مورد سلط

د كيدر مضمون اثر تا يز جنسيآم يكتحر يها نبههمزمان بر ج يول ،رديبگ
ده بر يسارداناپالوسِ لم ــ  1نيگزيخود جا يكد. او با قرار دادن يورز

 
1. Surrogate Self 

24 زن، هنر، قدرت

ن يت جست، اما اكن قتل عام شرير، در اين تصويدر قلب خون ــ  تخت
رامونش دور نگه يپ يرا از همهمه و التهاب شهوان شتنيه خوك »خود«
ـ  خلق يها ت در شعلهيه در نهاكاست  1گر بيتخرـ  نقاش يكدارد،  يم

  شود. يخود نابود م 2بيتخر
ش ي، در جهت واالين نقاشيه در اك يا انهكريار بزرگ و زكرغم  يعل

 ي هن وعدين، در اوليصورت گرفت، عموم و منتقد يهنر ي همينصفه و ن
و  يريگ نارهك ردند.ك، به وضوح وحشت 1828ار در سالن كن يش اينما
ب نداد. هر چند عموم يس را فرك چيقتا هين قطعه حقيقهرمان ا ينينش نجك

ار كبودند، آش يدر فرم نقاش ييه قصورهايما متوجه و عليانتقادها مستق
از اشتها و  يلكن شيبا چن ين موضوعيردن چنكروا با مصور كه دالكاست 

، به يا يپردگ يبن ي، و چنيكياروت جلوه و طمطراقن ي، و چنيلذت جنس
ار يل بسيم ي هگفتمان پدرساالران  لِين تخيتر ياز انفجار ياركشان آيب

با حد ــ  بودن يانفجار ــ  ن علتيه به همك يلي؛ تخ بود شده يكنزد
در  يجنس كقتل و تمل 3يساد يهمان نياشد:  يوب مكاط سر ياحت ياعال
  مطلق. سانسيئژوان يمقام ب

هنرمند  يه براك يا يفانتززنان،  ي هبرهن يها مطلق بدن كتمل يفانتز
 

1. Artist - destroyer 
2. Creation - destruction 
3. Sadean Identification 
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 يريپذ دسترس ــ  يمشخص عمل يها ش در عرصهيمابكقرن نوزدهم 
 يا اجات حرفهياحت نار رفعكدر  يو در امور جنسياستود يها ثابت مدل

متر كت يه با خالقكنهفته است  يريدر قلب تصاو ، ت داشتيواقعــ 
 رينظ يريتصاو ند؛ك يم ييرا بازنما يكالسكا ي يكن شرق نزديمضام

 ييبازنمان اثر يدر ا. )6ر ي(تصو رومژژان لئون ، اثر 1برده يبازار شرق
 ي هتيدر مورد اوتور ياتيمسلما با فرض مناسبات قدرت ي هنگاران ليشما

عالرغم ست. يسان نيكات ين فرضيمردانه سازگار است، هر چند با ا
 ياه يرسوم شرق ي هانيگرا واقع ييروم بازنماژ يها يبه ظاهر نقاش هكنيا

ه كت هستند ين واقعيبر ا يدييمهر تا ها ينقاشن ياست، ا »ريتصو خوش«
فروش  يبرا ــ  يكه در شرق نزدكس درست همانطور يدر پار ــ   زنان

البته  ــ  آنان هستند يجنس يارضا يبعد برا ي هبه مردان و در مرحل
 . تجربه و عملاست شدهاز نظرها دور نگه داشته  يه به خوبك يدييمهرتا
 ييارهاكو  است شده يكدئولوژيروا اكدال ين اثر بهتر از نقاشيدر ا يجنس

ش يار ستايآوردند و بس ين دوران سر در ميا يها وقفه از سالن ين بينچنيا
ن گونه ينگونه بود؟ اول از همه در سطح ساختار فرمال، ايشدند. چرا ا يم
سم سرد و ياتورالن يكروم و امثال او ژه كچرا  ،تر بودند قبول ارها قابلك

 
1. Oriental Slaye Market 
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بگر يننده و خود تخركو خود محو كوچكضربات  ــ  را يعلم دورِ شبه
 ظاهراً ييگرا (تجربه ييفضا ي هنندك و قانع »يعقالن« يها تكو، افم قلم
دخالت پرحرارت با د؛ رده بودنكروا كدال كسب نيگزيجاــ  طرفانه) يب

 ك. سباش يرنگن سطوح ي، و روح پر احساس و آتشش در اثريخو
ه كما  يبرا اگر چه نهند (ك يه مياو را توج يروم موضوع نقاشژ

 شتر تماشاگرانِيب يبرا قطعاً امام، يهست يتر كريخوانندگان محتاط و ز
 »تينيع«شِ ي، با نماكن سبيرا ايرد.) زك يار مكن حربه ياو ا ي هزمان

 در ريدرگ يها تركاراكبروبرگرد  يب يگربودگيددر اثر،  يعاقالنه و جد
رتان خطور هم كبه ف« د:يگو يدارد م ند. او عمالًك ين مياو را تضم تيروا
ن ي، هرگز در چنيپندار فرانسو ف و راستيا هر مرد شريه من كند كن
ت ين واقعيرا در مورد ا يقيدق ي هتكم، من فقط دارم نييت بجوكشر يزيچ
نه مشغول زنان بره ي هر به مبادلكمتر روشنفك يه نژادهاكشوم  ير مكمتذ

مانند  ژروم »ست!ين هم نندهك يكتحر اصالً يشين نمايچن لبتها ــ  هستند
 يكنجا يه در اكشود  ياش، موفق م گر هنرمندان همدورهياز د ياريبس
در مورد قدرت مردان بر زنان و  يكيام دوگانه را تجسم ببخشد: يپ
نترل و كن يتر و بنابرا رهيت يد بر نژادهايمردان سف يدر مورد برتر يگريد

ن نوع يبه ا هك ييهمان نژادها قاًين نژادها؛ دقير بر ايپذ هيتوج ي هسلط
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تر در ارتباط با  دهيچيپ يزيتوان گفت چ يما يمشغولند.  يمبادالت شهوان
وجود » يمناسبِ شهوان يها ياستراتژ«و در تقابل با  ژروم يها ياستراتژ
ه نقاش ك حال درعينا ار بسته شد تكبه  يبه صورت جنسآخر  : مورددارد

به لحاظ  يدرون فضاــ  شيخو يان شرقياز همتا يرا به لحاظ اخالق
ند، اما ك يدور مــ  يانداز نقاش فاصله ياغواگر اما به لحاظ نژاد ينيع

 ز بسازد.يهمان ن نيگر ايديكشان را با يهمزمان ا

ا تواند ب يم 1873در ) 7ر ي(تصو ادوارد مانهاثر  »در اپرا بالماسكه«
پاسخ مبارزه  يكنم، ك ين بحث دنبال ميه من در اك يتوجه به مقاصد
و  ژرومار وپنهان بازار بردگان كآش يبه محتوا يطلبانه و جنجال

وس يبه قول ژول ژروم يز همانند نقاشيمانه ن يآن باشد. نقاش گر بيتخر
مانه بر  حال باايندهد.  يش ميرا نما »بازار گوشت« يك 1ر گرافهيما

 ي هبا حفظ فاصل يكزنان جذاب را نه در خاورنزد ي همبادل رومژخالف 
 ييبازنما 3هيلوپت ابانيخدر  2اپرا هاوس يها يه پشت گالركمناسب، بل

ه در كبل يشرق يپاها سرو ين بار نه بيداران گوشت زنانه ايند؛ و خرك يم
مانند  يسانكمتمدن و متشخص هستند،  يسيزنِ پار عوض مردان پرسه

آنها  ه ازك ،اران هنرمندشكاز هم يتعدادموارد  يدر برخنه و دوستان ما
 

1. Julius Meier - Graefe 
2. Opera House 
3. Rue Lupeltier 
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 1867ه در سالن ك، ژروم يخواسته بود مدلش شوند. برخالف نقاش
ه كر شوم كرد شد. بهتر است متذ 1874سالن  ازمانه  يرفته شد، نقاشيپذ
زنان و  يجنس يريپذ دسترس ي هانسورج ييبازنما ل رد مانه نه صرفاًيدل

ه ك، و نه فقط آنطور ]سيپار[ يسط مردان در همان حوالمصرف آنان تو
رد، شهامت كر كرمه، دوست و مدافعش در آن زمان، ذاستفان ماال

به ظاهر  حال درعينو  يعمد ي هشد دهيبر ينماــ  و فرمال اثر يساختار
 ي هن دو نوع ضربيه اك بود يلش روشيدله كبل  ،بود ــ  منظرهاز  يتصادف

 يها ين استراتژيقا همينند. دقك يو توامان اثر م براندازنده متقابالً
 يساز ن امتناع او از شفافيو هم يمانه در طرح و ساختار نقاش ييضدروا
متزلزل  دار ويناپا يتياش را به وضع زمانه يكدئولوژيات ايه فرضكاست 

بر  ييها تين روايه چنك سازد يفاش مرا  ياتيمانه فرض يشاند. نقاشك يم
 ييگو قصه يسنت يها ردن اسلوبكرد  ي هوسيل بههم  آناند؛  آن سوار شده

ده يبر يها تنه ميه با پاها و نكت يان روايقطع جر ي هوسيل بهو  يريتصو
مرد در قسمت چپ محقق  يك ي هو اندام قطع شد ينقاش يشده در باال

 يكل كزنانه با مجاز جزء به  يها بدن ي هجدا شد يها . قسمتاست شده
 يريپذ ه به دسترسكسازد  يبرم را غ و شوخ طبعانهيبل ينقطه ارجاع

 ي هلذت مردان طبق يبرا يا هيتر و زنان حاش نييپا ي هزنان طبق يجنس
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انه و هوشمندانه، يگرا واقع ياستراتژ يك ي هوسيل به باالتر اشاره دارد. مانه
 يعلم ار شبهكه انيرنگ هنر آگاه ساخته است، او عليباره از نيكما را به 

از  حال درعينرد و يگ يموضع م ژروم ي هسم تردستانيرنگ و ناتورالين نيا
ت مناسبات يبه ظاهر تصادفا قطع شده ما را از ماه يش پاهايق نمايطر

نترل خود كن جهان را تحت يه حوادث اك يمناسبات ؛ندك يقدرت آگاه م
ع شده قط يپاها ديتمه، )1881(مانه  1برژرِـ  يبار در فولدارد. بعدها در 

رار كشخدمت بار، تيپ يعنيار، كزنِ مشغول به  يك يين بار در بازنمايا
 ي هان چهريه مكادآور شود يرا به ما  يرات پنهانكعت مذايشود، تا طب يم

ان است و يس شده، در جركنه منعيه در آك يصحنه و مرد مبهم يجلو
ب جلر يتصوقاب  يبودن مرزها يدر همان زمان توجه ما را به تصادف

از مناسبات  يفهم و اختصاص راحت يقطع شده مجاز ير پاهايند. تصوك
ه در كهمانطور ــ  ر زنانه استيتصو يدهد. وقت يارائه م يقدرت جنس

) 8ر ي(تصو )1939( رقاصه يك يپاها ازرتس كس معروف آندره كع
ارجاع  ييمدل نامر يحيو تلو يت جنسيبه جذاب ريناگزــ  شود يده ميد
 ي هريمنفعل در برابر نگاه خ ي هابژ يكه به عنوان ك يمدل هماندهد،  يم

 ين داللتيشده هرگز چن قطع مشابهاً ي همردان ي. پاهااست شدهمردانه ارائه 

 
1. Bar at the Folies - Bergere 
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 ييوسطا يح درحال عروج در نسخ خطين پاها متعلق به مسيندارند، چه ا
 يمدرن. اگر پاها يپياستر يكمكدادخواه در  يباشد، چه از آن قهرمان

  و قدرت است.  يگر انرژ داللت به طور قطعشده مردانه باشد، قطعه 
، يپناه ي، و بيجنس يريپذ شرط انفعال، دسترس دويق يب ي هنيزم در

س و در اواسط قرن نوزدهم ياحترام در انگل هنرمند زنِ قابل يكچگونه 
 چندانارائه دهد؟ نه اش  يا ط حرفهيننده از شراك ر قانعيتصو يكواند ت يم

ه كگران سخت بود  مشاهده ي، برادرواقعننده. ك قانعچندان و نه  ساده
، )9ر ي(تصو 1اري ينشان و ب يب، با عنوان اُزبرن يمار يليام يند نقاشيبگو

ل فلسفه يخ تحصيتارآن در  موضوعهنرمند زن است.  يكش ينما درواقع
ه تا حد كزن متشخص  يك«ن شد: يينگونه تعيبد 1970چاپ و هنر 
مستند و  ، شواهدباوجوداين. »استه شدكبه هنر برادرش فرو يوابستگ
ه منظور كت اشاره دارد ين واقعيبه ا يريق متن تصويخوانش دق طور همين

ارش را با كه كسرپرست است  يهنرمند زن جوان و ب يك يياُزبرن بازنما
ن ين ايدهد. بنابرا ير ارائه ميتصو كاكداللِ ش يكاد به ياضطراب ز

ن اثر از خود دارد، يه خالق زن اكاست  يريتصو يحدودتا  ينقاش
 ي. حتاست شده پوشانده  ينقاش يسيژانر انگل زبانِ ي هلفاف دره ك يريتصو

 
1. Nameless and Friendless 
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 ييبازنما درشده  رفتهيپذ يدهاك يها ياوها و بررسكندوكن يمختصرتر
بانوان جوان در آن زمان، به  ييرفته شده در بازنمايپذ يدهاكهنرمندان و 

مبهم را  نسبتاً ينگار لين شمايد اُزبرن ايه چرا باكند ك يار مكباره آشيك
  ند.كهنرمند زن انتخاب  ييبازنما يبرا

محتاط  ي هنندك نيه اُزبرن، به عنوان تامكرد كفرض  يتوان به درست يم
ات ي، در فرضييايتوريكو ي هجامع يقابل قبول برا يها يژانرنقاش

ت يه موقعكنيبر ا يمبن ياتيد، فرضم شيسه يادمكال آيجامعه رو »يعيطب«
احترام در خانه و خانواده است. او  زن جوان قابل يك يمناسب برا

آگوستوس  ي هگان ن لته از سهيه اولكم شد يسه ياتيدر فرض كش يب
سقوط و  ي هدربار يا نترل داشت، پردهكتحت ) 10ر ي(تصولئوپولد اگ را 

خارج  يمستقل، زندگ يزندگ يكاز خانه.  محترمزن متاهل  يكاخراج 
در ارتباط  يجنس يريپذ دسترس ياشانه به شدت با بالقوگكاز خانه و 

مسلما در  ين نوع زندگيزن متشخص؛ و ا يك يش از همه برايبود، ب
شد. درواقع  يدانسته م يلغزش جنس يبرا يهيآن زمان، تنب ييروا يدهاك
اُزبرن منتقل ر يچران در چپ تصو چشم يها ارهيكه توسط بكرا  يا تهكن
 يك ريتصو يه نگاهشان را از روك يسانكم گرفت، ك د دستيشود، نبا يم

 يرا مورد بررس يهنرمند زن جوان اند تا برداشته برهنه مهيدختر رقصان ن

32 زن، هنر، قدرت

در  ين جهان به هر علتيرون ماندن در ايه صرف بكقرار دهند، چرا 
پناه  بي انِزن جو يك يخانه، برا تيش و امنياز آسا يعوضِ برخوردار

ه چرا كشود  يتر م ب واضحين ترتياست. بد يموجب سوءظن و بدگمان
ه در كط هنرمند زن را نه در قدرت بليه شراكم گرفته است يازبرن تصم

ه فقط ضرورت كن مطلب اشاره دارد يند. او به اكن ييمخمصه و تنگنا تب
 يگر يا حرفه كو خطرنا يعموم ي هزن جوان را به عرص يكشوم 

 يمحتاطانه بر گفتمان يا نجا به گونهيت هنرمند زن در ايشاند. رواك يم
بنا  ــ  عدم وجود قدرتالم، ك يكدر و  ــ   يريپذ بياز آس يريتصو
مردانه  ي هريدر معرض نگاه خ يه در نقاشك. هنرمند زن ازبرن، است شده

 ،است شدهر يزن تصو مدل يط مورد انتظار برايشتر در شراي، بم شدهيرست
  هنرمند مرد. يك يط مفروض برايا شرات

را در قرن  يتوان هنرمند زن يز نمين يال پردازيخ يبا حد اعال يحت
اران ك، مشابه با هميعيآزادانه و طب امالًكه نقشش را كنوزدهم متصور شد 

ر يجنس مخالف تفس ي هبرهن يها آزاد به بدن يمردش، بر حسبِ دسترس
شتن يخو 1مدلِ هنرمنداش موسوم به  س، در سلف پرترهك، برعژرومند. ك

ش از همه يب ه عرفاًكند ك يم ميترس ييروا ييدر ساختارها يرا به سادگ

 
1. The Artist Model 
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 شوند يمحسوب م يهيهنرمند مقبول و بد ي هپرترـ  م سلفيترسدر 
هنرمند  ي هالزم ،يعني ارگاهشكهنرمند در  سنت حضور ).11ري(تصو

، خلق يساختن اثرِ هنربه زنان برهنه است.  فردآزاد  يبودن دسترس
قدرت  ي هدينجا، ايسان شد. در ايكزنانه  يبرهنگ يي، با بازنماييبايز
تا و يكهنرمند، و شان او به عنوان خالق موضوعات  يو ازل لياص

  .است شدهبه مثابه قدرت بنا  يتياز اختالف جنس يارزشمند، بر گفتمان
در  ]زنان ي هبرهن يها هنرمند بر بدن آزاد يدسترس يعني[ ن فرضيا

، هرچند با مقدار است شدهپرده عرضه  يار و بكامال آشك مدل نقاش
ده. هنرمند خودش را در حال لمس يسنج يستيناتورال يرو طفره يمعقول

زن با  ير گچيه صرفا تصوكند، بلك ينم ييبازنما زنِ زندهردن ران ك
ب مرسوم بر حس يا شود و خود نقاش (به گونه يده لمس ميپوش يدستان

تر ما  شي. او بيو محترم است، نه جوان و شهوت يدموي) سفيمقاصد نقاش
هنرمند، و چشمانش را محجوبانه به  يكتا  اندازد يتر مكد يكاد يرا به 

ه آنها را فراز آورد، مبادا كنيا يارش دوخته است، به جاك ين، بر روييپا
نجا يا در يسرراست و علن يل نگاريرو شود. شما ه با زن برهنه روبهك

ه زبردستانه و با كارگاهش است، او كنقاش در  قابل قبولِ امالًكمضمون 
 يها تيموفق يها سيتندد و با يجو يت مكت خالقه شريز در فعالكتمر

34 زن، هنر، قدرت

طرح ق ياز طر ،قدرت مردانه راجع به اتي. فرضاست شدهسابقش احاطه 
 يا و به گونه امالًكه قدرت در خدمت آن است، ك يوهكمقاصد باش

تواند در  ين مدل برهنه درواقع مي: هر چند اشود يه ميتوجبخش  يلتس
 ي هبند رد، در عوض خود هنرمند صرفاًيخدمت مقاصد هنرمند قرار گ

 ي هديچيپ ي هن مجموعياست. ا ييبايز همان يعنيباالتر،  يعلت متواضعِ
ن و يتر املك برهنه و خلق هنرْ يهمبسته با قدرت مردانه، مدلها يباورها

ش همواره محبوب قرن يخود را در نما ييه عقالين توجيتر نقص يب
خورده از سنگ با  تراش يبارويزابد: ي يم 1ونيگماليپ ي هافسان ينوزدهم
  .رديگ يمل مردانه جان يم پرشور تشعشعِ
ه در كست ين ييها تيجا به وضوحِ موقعكچ يدر ه يدئولوژيرد اكعمل
 هب ن زنياليرخيتصود يت در جهت توليل جنسيل طبقه و مسايآن مسا

 يقلمروبا  ييزن روستا ونديپشود. در مثال زن دهقان،  يگر ملحق ميديك
 يا زمان و پرورش دهنده است و به گونه يه بك  ييقلمروــ  عتيطب
 يساز يبه منظور خنث ــ  ندك مي شناسانه فاصله خود را حفظ ييبايز

ه هنوز كل فرانسه مث ييدر جات او يمحو فعل، قتيحقدر  ــ  او يبالقوگ

 
اش را از دلِ  سازي اساطيري بود كه با چنان عشقي به زيبايي مجسمه . پيگماليون مجسمه1

ي  رو، الهه هميني بسيار زيباي خود دل بست و از  سنگ تراشيد، كه در نهايت به پيكره
  ي سنگي خود را زنده بازيافت. جان روح دميد و پيگماليون معشوقه عشق در سنگ بي
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در فضا معلق  يابوسكمثل  كمسلح به داس و چنگزنان  ي هخاطر
ردن ك يشد. درون يار گرفته مك، به ياسيس يديدر مقام تهدــ  گشت يم

ار دائم كو  ييت روستاكرد تا فقر و فالك كمكعت يطب ي هدهقان در حوز
د زن را ايانق طور همينشود و  ييه عقاليمزرعه توج يدن توسط زنهايوبك

  ند. كه يتوج يمردانه و درون خود فرهنگ دهقان يدر سنت استبداد
از فصل دو را  2ل ك(ش ينيسگانت يانوويجاز  دو مادرر ينظ ييارهاك

گاو و زن برقرار  يگر هيرد تغذكاركن يه بك يد)، با اتصال سرراستينيبب
ر ه جانبِ مادكند ك يار مكرا آش يا يدئولوژيا يها فرض شيند، پك يم

دهد  يزمان شرح م رد و هميگ يمقدر شده را م »عتاًيطب«ار كبودن به مثابه 
ن يوبنابرا ــ  دهيو آموزش ند ييابتدا يا ، به عنوان گونهدهقانه زن ك

و و انباشته از يكن يبر مفهوم بارور يايدئالد ياز زن، مو ــ  »يعيطب« مطلقاً
   است. حيمس شكودك و رهكم بايمر يم فرعيمفاه

 يميمفاه ياعتال يبرا يعيطب يا لهين در مقام وسيهقان همچنزن د
آلفونسه از  »ينذر«ر ينظ ييارهاكند. در ك يعمل م يمان مذهبيا ي هدربار

بل، تقوا در مقام مالزم يلهلم الياز و 1سايلكزنان دهقان در ا ي لگروس
 ي هزين غريه اكشود، چنان ينشان داده م ياخالق ييرگرايتقد يعيطب

 
1. Peasant women in church 
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چ چون يه بي را يو سنت يه اعمال مذهبكزن دهقان است  ي هارانك محافظه
  بخشد. مي گرتداوميد يبه نسل ياز نسل ييو چرا
ه يجذب و توج يدئولوژيرد اكاركالبته  ــ  متناقض ينون به گونه اكا
 عتاًيطب يه زن دهقان در مقامكدر همان زمان  ــ  تناقض است ييعقال

بودن مسلم او،  يعين طبيشود، هم يي مياار بازنمكزيدهنده و پره پرورش
ه كل دهد كرا ش ير زن دهقانيتواند تصو مي ،تيوانيز و حيقرابتش با غرا

 د و بند و دست نخورده عمليق بي ي هتيسوالكدر مقام تجسم قاطع س
شود،  يمخف 1يساز يآرمان تحتتواند  ي ميجنس يروين نيا يند. گاهك مي

ه در رنگ و جال دادن و ك يسك ؛ونژولس برتار كبه عنوان مثال در 
سالن  يدختر دهقان برا يت جنسيبه جذاب يكالسك يا جلوه دنِيبخش
ا يكمرآ 2دوِستيم ي هسكينو يون دارهايسكلكانه و خوشامد يسال

نشده،  پرداخت يجنس يروين نيهم ا ي. گاه)12ر ي(تصو متخصص بود
در مقام زن دهقان  »يعيطب«شد، اما نقش  مي پرده مطرح يخام و ب
دهنده و  پرورش يها زانِ نقشيبه همان م ينيزم ييجو گر لذت داللت
  ستم است.يقرن بدر  »تيجنس« نساختبرمهم در  ياو عنصر يمذهب

 
1 .Idealizationشود كه موضوعات  سازي به آن شكل از تصويرپردازي اطالق مي : آرماني

ي بارزي  هاي يوناني نمونه كشد، مثالً مجسمه زميني را با حالتي كامالً آرماني به تصوير مي
  سازي در هنر هستند. از آرماني

2. Midwest 
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تر از  جا اثربخشكچ يعت در هيطب ي هجذب زن دهقان در حوز
 يي، بازنما)13ر ي) (تصو1857( لهيم معروفاثر  »نانيچ خوشه«
ه حول موضوع كده يچيپ قتاًيحق ييها اللتنجا، دي. در ااست شدهن

ن افراد يتر فين و ضعيرتريفق يبه طور سنت هك يروش  ــ  ينيچ خوشه
ه در ك يا طهيحردند و ك يسب مكنانشان را از قبل آن  ييروستا ي هجامع

رر مرتبط با كم يها فعال در آشوب نسبتاً ينقش يخيآن زنان به طور تار
 ياز زندگ يستيرئال يد دارد به نسخه اوجوــ  داشتند 1اژگالنحقوق 
  .است شدهبدل  ييروستا

ار و عجول در آن زمان شبح ك ن است منتقدان محافظهكه ممكهر چند 
ده باشند، خوانش يده دير خميكسه پن ياانقالب را پشت معلق 

ه كل بود يم بي س،كله، برعيه مكدهد  ينشان م يريتر متن تصو خونسردانه
د كيق موجود تايعم يان درآوردن تناقض اجتماعيببه  يبرا يانكبر ام

دار  نيشده متعلق به زم خرمن برداشت يان غنايه تضاد مك يند، تناقضك
ن در يچ خوشه يها چهره يدستينه و فقر و تهيزم سثروتمند در پ

ت و يم وضعيركله با تيآن، م يه به جاكند. بلك يبر آن داللت م نهيزم شيپ

 
1 .Glanageچين است. در كل افرادي را گويند كه بر زمين كس  معناي خوشه : گالناژ به

كنند و عايدي چنداني ندارند و براي نمردن از گرسنگي، وابسته به اضافات  ديگري كار مي
  محصولِ ارباب خود هستند.
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 ي هياول يها ها با نمونه رهيكپ يساز همانند قيراز طنان و يچ حاالت خوشه
خ يتار ياسينه پرالتهاب سي، قصد دارد آنها را از زميكالسكو  يليانج

زمان،  هنر واال بگنجاند. هم يخيفراتار ي هنيند و در زمكخارج  معاصر
 يروين نيه اكسازد  يش، روشن مياثر خو يها يله با استفاده از استراتژيم
 ييه گوكده شود يد يا د به گونهياجر و مزد با ياص ببه طور خ ارِك

ط خاص يه شراك، نه آناست شدهعت مقدر يتوسط خود طبت آن يوضع
ه كت مسلم ين واقعي، ادرواقعآن را موجب شده باشد.  يخيتار يعدالت يب
 تر ت آنها را قابل قبوليارگرانِ مورد بحث زن هستند، و نه مرد، موقعك

 يعيبا نظم طب ينهمانيت ايتر در موقع نوان زن راحتسازد؛ آنها به ع مي
خاص از اثر  يا عت در جنبهيطبـ  ن اتصال زنيله بر ايرند و ميگ يقرار م
 ينيات عييجز ي هزنان در هم ي هشد خم يها ورزد: بدن مي دكيخود تا

ن يه زمك يي. گواست شدهن احاطه و محدود يخود زم يتوسط مرزها
  سم.يتالياپكا يسم ي، نه فئودالاست دهكره آنها را حبس كاست 
د ييدر مقام تا) 14ر ي(تصو 1زتيلووك يتكــ  »شورش«ا ي ــ  « انيطغ«
ن تضاد را با يزتريانگ زنانه، شگفت يانگريقدرت و خودب يبصر

قلم  اهيه سك ــ  ر راين تصويتوان ا يدهد. م يله ارائه ميم  نانيچ خوشه

 
1. Kathe Kollwitz's Losbruch (Outbreak) 
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 ضد« يدر مقام نوع  ــ  قاش استن نيا »جنگ دهقانانِ« ياز سر 1903
و  يدانست. فشار عمود ييروستاـ  پاداثر نوع  يكا ي ،»نانيخوشه چـ 
ش يت پيه جمعك يسك يعنير، ين تصويا ي هدكيزن ت ي هسردست يايپو
 ونِيمپوزوسكام يردنِ پك ار واژگونكزد، در يانگ يت برمكش را به حريرو
توان گفت  يم است. »يعيطب«نظم  در برابر  م منفعالنهيبر تسل يمبن ،لهيم
له با توسل يه مكزند  ياد ميش فريرا از خالل اثر خو يزيتز همان جيولوك

، يرد: خشم، انرژكاز آن اجتناب  كيرياش به ز يبه زنان دهقان در نقاش
  ت و عمل.كحر
 يبرا يرين تصويو همچن يخيتار يها دهيبه منظور گرفتن ا زتيلووك
از رهبران شورش  يكي، 1»آنا كبل«خود به نام اثر  ياصل ي هم چهريترس

جنگ ، 2مرمانيلهلم زيو يكالسكنزدهم، به شرح ادهقانان در قرن ش
ف ين زن قدرتمند توصيه در آن اكرد ك، رجوع 3يبزرگ دهقانان آلمان

 كي. شبود شدهارائه در آن ز ياز او ن يمعروف يگراور چوبريتصو شده و
روا، كدال يو انقالب يكالسكر يتصو اثرْن يهنگام خلق ا زتيلووكه كست ين

. اما تفاوت در است داشتهرا در پس ذهن خود ، 4هادر سنگر يآزاد

 
1. Black Anna 
2. Wilhelm Zimmermann 
3. The Great German Peasant War 
4. Liberty at the Barricades 
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ر يروا همچون ساكدال اثردر  يقدرتمند آزاد ي هچهر ه مسلماًكنجاست يا
قت، يحق عدالت، ــ  يانسان يها لتيفض از زنانه يها يبند صورت

ل يتمث يكه كبل ينيو ع يخيزن تار يكنه   ــ  يروزي، پيدار شتنيخو
 يگريدـ  ي به مثابهـ  مون دوبوار زنيه سكست از آنچه ا يا است، نمونه

ن شده، قرار يعتم يخيه به لحاظ تاركآنا  كبل ي هد. در مقابل چهرينام
ار رود. هنرمند تالش كننده به يب يبرا يپندار ذات هم موضععنوان  است به

زن متعلق به «قدرتمند  ي هچهرر از پشت يتصو يق معرفيدارد از طر
با  ينندگان را همچون خودش به همذات پنداري، بنهيزم شيپدر  »مردم

سم ياليسم و سوسينين زمان از فميه در اك زتيلووكداد وادارد. ين رويا
 يتسينيفم يروشيپ ي همجموع تأثير تحت رد، مشخصاًك يت ميحما
و  بود گرفتهرار ، ق2سمياليزن در نظام سوس، با عنوان 1ببل تآگوس

س خود ينو نامهيرد. او به زندگك يم يپندار ذات آنا هم كمخصوصا با بل
ه كخواست  يتز ميولوك. است كردهر ين زن تصويخودش را در ا«ه كگفت 

ه كن بار بود ياول يد براي، شاشورش. در »عالمت حمله از او صادر شود
به چالش  را يتيجنس يدئولوژيات ايه فرضكرد كزن نقاش تالش  يك

ت ياز وضع يو آگاه يارين با هوشينماد ي هساختار سلطدر شد، و كب

 
1. August Bebel 
2. Woman under Socialism 
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  ندازد.ياف بكش ياسيس
ن يا ييبازنما يتز برايولوكه كت دارد ين موضوع اهميا طور همين

عمل همراهانش است  يه راهنماك ــ  يقدرتمند و پرانرژ ي هزنان ي هچهر
را  يمرج مطلق اجتماع و از هرج يتيروا ــ  ها و نه گوش به فرمان آن

 پژوهشعنوان  گرفتن با وام ــ  توپوس زن باالتر از همهرد. كانتخاب 
 يجنس يها نقش يدر مورد واژگون 1سيويزمون د يناتال ي هزاننديبرانگ

چه اگر ــ  رومنديموثر و ن يريهمواره تصو ــ  يشا صنعتيپ يدر اروپا
 صور است. عموماًرقابل تياز هرج و مرج و آشوبِ غ ــ  كمضح اغلب

خصوص  ش، بهيخو يگر دييتاقدرت و  يها ما ژست ي هدر دور
 يريبا شرارت خاص تصومتعلق به زنان  ياسيسم سيويتكا يها ژست
در  يوحاال زن«يفرعبا عنوان  يا يتوگرافيدر ل هيوماند. د ش داده شدهينما

 »استر يابلهانه درگ يلكش ساعت نشسته و با فرزندان خود به يكبرابر ما 
 يكراتكه انقالب دموك يهمان سال قاًيدق يعني ،1848ه آن را در سال ك ــ 

قرار گرفته در ست ينيدو فمــ  ردكد، خلق يجنگ مي شتريبه نام عدالت ب
دو فعال مهم آن زمان)  يقابل بازشناس ياتورهايكارك( ريچپ تصوسمت 
، و يخوانده، استيشده و مخلوقات خم ييزدا عتيطب يها ل ساحرهكرا به ش

 
1. Natalie Zemon Davis 

42 زن، هنر، قدرت

ت يبا جذاب يند، وقاحت نامطلوب آنها به روشنك يرست رسم مكبدون 
 ياعتنا به بلوا يه بك ــ  ريسمت راست تصو كوچكمادر  ي هناآگاهان

رد. يگ مي در تضاد قرارــ  دهد يش ادامه مكودكخ به مراقبت از يتار
شناخته  1پترولوسه به كمون، كاتور فعاالن زن طبقه شاغل يكارك
به  )؛15ر ي(تصو شد يده ميشك دولت نظمرحمانه توسط  يدند، بش يم
ه ك ياركخراب يوهايوعجوزه وار، د يرانساني، غكترسنا يل مخلوقاتكش

لمه بافت نظم كق يدق يه به معناكها قصد دارند  زدن ساختمان با آتش
  نند.ك را نابود ياجتماع

فعال به نام زن قدرتمند و  يك ي هدر قرن شانزدهم از چهر تر بروگليپ
و  يآشوب و هرج ومرج روح هرد تا بكاستفاده  3ا مد مگي 2تيدال گر

 يبرا زتيلووكه خود كند. درواقع محتمل است ك اشارهعصر خود  ياسيس
ر رجوع ين تصويبه ا »جنگ دهقانان« يآنا در سر كبل يپرداز مفهوم

 د و خطر قدرتيدال بر تهد يرهاين تصوياز موثرتر يكيه كرده باشد ك
تز همعصر به يولوك ي هش با سوژيمابكه ك يريزنان بود، تصو ي هرها شد
 يسكس، مد مگ يويزمون د يناتال يها آمد: بر اساس نوشته يحساب م

ب و يخود، در مقام مظهر تخر يخو روان زن درندهيپ ي هه با دستكاست 
 

1. Petroleuse 
2. Dulle Griet 
3. Mad Meg 
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 يريتصو يا او خالصه ي هچهرو ر قرار گرفت، يپرشور و فراگ ينظم يب
 يعيسلسله مراتب طب يساز وسكمناسبات قدرت و مع يواژگون است از

ومرج  بر حماقت و هرج يعيطب الِن ديرومندترين و نيمنظم. موثرتر يايدن
زن بود، رها شده، ــ  ه در قرن نوزدهمكطور  همان ــ  در قرن شانزدهم
 »معمول«ت مناسبات يفاكه به ك يريدر راس: تنها تصو داًكيخودمختار و ا

ن يه مبكبود  يآنقدر غن يمنف يها د، و در داللتيپاش يا از هم مقدرت ر
  ب خود ارزش باشد.يتخر
رد تا آنها كمد مگ را دگرگون  يآنا ارزشها كبل ي هتز در چهريولوك
. در ندكل يتبد كاگر باز هم ترسنا يمثبت حت يريتصو يها الد بهرا 
 يها قدرت همان، زن دهقان وند خورده بايپ يمنياهرو  ديپل يروينجا نيا

 يهمگان زنانه وهاي  يه با از بند رها شدن انرژك يعينحس و گاها فراطب
 يها ن چهرهيز تريدآميچندان هم نسبت به تهد ياست و حت در ارتباط

 يارزش مثبت اجتماع يكنجا واجد ياست، يگانه نيبــ  جادوگر ــ   زنانه
، به يخيتار ياهآگ ي هني، در زميكيتار يروي: نشود يم يو روانشناس

  شود. يبدل م ييروشنا يمناد
تز يولوكه كسال پس از آن 10 باًيتقر يعني، 1914 سدهم مار
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ز ين 2يكد يه پلك 1چاردسونير يرد، مركرش را از قدرت زن خلق يتصو
لندن با  يزنان، در نشنال گالر يشد، طرفدار مبارز حق را يده مينام

ن يت نمادياهمحمله برد. ) 16ر ي(تصو زوكوالسونوس ي آينهر به ساطو
 ( منسوب به 3ستون وندوم بيربا تخ يشناخت ييبايز يبيتخر نشِكن يا
زان هم با انزجار يسه است، و به همان ميابل مقاق مونك يط )وربهك

در اعتراض به  يه وك ردكاعالم چاردسون ير يرو به رو شد. مر يعموم
خ يت تارين شخصيباتريه زك 4هورستكپانخانم  ردنك باهدولت بابت ت

ز ينرا  يا خ اسطورهين زن تاريباترير زيرد تصوكمدرن است، تالش 
ه او از كت ين واقعيز با وجود اين عمل جسارت آميا يند. اجراكب يتخر
چاردسون در آن ير ياركآمد، آسانتر شد. خراب مي مربوطه بدش ينقاش

رده كرات خت: او جيرا برانگ يخشم عموم يعيطب امالًك يا زمان به گونه
، و ردكنابود را  متيق يب اركشاه يكند، كب يرا تخر يه اموال عمومكبود 

هر ز يامروز ن يبرد. حت كخطرنا يا هنر دست به اسلحه يدر گالر
وز عبور كوالس يان نقاشيه ازمك يغه اير هنر با تصور تكدوستدار خوشف

 
1. Mary Richardson 
2. Polly Dick 
3. Vendome Column 

كرد و روز پيش از اين اتفاق فعال زنان كه در راستاي اعطاي حق راي تالش مي 4
من تالش كردم تا تصوير زيباترين «ي خود گفت: بازداشت شده بود. ريچاردسون در بيانيه

رين زن در تاريخ اساطير را نابود كنم تا به نابودكردن تصوير خانم پانكهورست، زيبات
 ».شخصيت تاريخ مدرن به دست دولت اعتراض كنم
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د يبا ،است گذشته ييبايزخود ر يان تصوياز م عمداًه ك يا غهيرده، تك
 ؛ش باشديما قابل ستا ين است براكچاردسون ممير يبرخود بلرزد. مر

به  يمجازات شدن ياركت در كاش، به خاطر شر به خاطر عمل شجاعانه
ش بجنگد، و يه براكدانست  مي ه او آن را آنقدر ارزشمندك ياسيس يعلت

 حقوق زنان مبارز كيه او به عنوان ك يب اثريتخر يبه خاطر تالش برا
 باوجوداين ؛ه از آن نفرت داردكاست  يزياز هر چ يتقد بود نشانه امع
زن را همچون عمل  شعمل رايرد زكاشتباه رد. كه او اشتباه كار است كآش
 يبر حق را يچ اثر مثبتين رو هياز همو  ردندكقضاوت  يروشر ي هوانيد

ژست او  فرض شيپ هكن علت اشتباه بود يش از آن به اينداشت؛ اما ب
ح يحقوق زنان صحاز  يعلت و هدف طرفداره اگر ك ن بوديبر ا يمبتن

ه ك. بعالوه همانطور د باشديبان ]ن منظرياز ا[وز كوالس ونوس آنگاهباشد، 
 »يبصر ي هدر گستر تهيسوالكس«خود با عنوان  ي هدر مقالرز ن يلكژا

 ي هه به گونك، در فرم خود يبصر يرياگر تصو«ه كتوان گفت  مي آورده،
از  يا ان شده، در خدمت حفظ روال خاص و ناعادالنهيب انهشناس ييبايز

و محدود انجام  يار را فقط به طور نسبكن يرد، ايقرار گ يجنس يبازشناس
ر يمتفاوت با تصو يا وهيم با شيه بتوانكن است كا مميپس آ »دهد. يم

  م؟ينكونوس برخورد 
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ر ينظونوس ي آينه رينظ بي اتيفكيما به  يتخصصهاي  نشكفراتر از وا
ر ين است به ساكات، مميفكين يبه خاطر هم يل، بافت، و رنگ، و حتكش

به  يم: اشاراتينش نشان دهكند واك يجاد ميا يه نقاشك يمختلفاشارات 
 يشف جنسكه هر دو جنس در ك ي، و لذتيجسم، لطافت يانسان ييدلربا
م و با يابند؛ اگر هم جوانان گذشته باشي يش ميشف خوكو 
و لذت و  ييبايب زياد گذرگاه پر شيم، به يا ردهكها سر  ينگار ليشما

ه در كم، يافت يچه جز آن مو  يها، چه بصر يآن سرخوش ي هبطالت هم
شود :  يده ميشكش يپنه يزن با آ و مرسوم ير سنتيتوسط تصو  ينقاش
ه كز، بليرازآم ييباياز ز يلك ينه تنها طرح نهينجا آي. در ا1تاسيوان

ن يدهد. چن يمبه دست اجتناب آن  رقابليب غيتخر از ياشارات حال درعين
ان يقدرت حاصل شده م از مناسبات  اگر يحتن است؛ كمم ييها خوانش

 يحتا يم، يخبر باشيبتماما  يبصر ييمردان و زنان نقش شده در بازنما
ر ياز تصو يه تا وقتك ميبدهح يم ، اما ترجيها آگاه باش نسبت به آن اگر
م از يده ينشان م ينش مثبتكر مربوطه وايا حداقل به تصوي ميبر مي لذت

 ]مناسبات قدرت[م از آنها يتوان ياگر نمخره باالا يم، ينك يپوش آن چشم
شان قرار تأثير تحتچ وجه يه به هكم ينكم، احساس ينك يپوش چشم

 
1. Vanitas 
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  م.يريگ ينم
ن كزنان مم يبرا يخ به سادگياز تار ين مقطعيا در چنيه آكن سوال يا
، ما »نندكن يتحس«مناقشه  بي ساده و يا وهيزنانه را به ش يه برهنگكت اس

 يبصر ييچ بازنمايا اصالً هيه آكند ك ين سوال رهنمون ميدن ايرا به پرس
 يوالژك، در فوتو1ن دادايعضو برل يك، هانا هخن است؟ كاز زن مم يمثبت

ا، ياتوپدر «دهد:  يپاسخ م 1820) در 17ر ي(تصو 2»دختر خوشگل«با نام 
والژ هخ به كفوتو» ر.ي، خيمصرف يا بله؛ تحت نظام مردساالر، در جامعه

گر يد ي، نوعيكد يگرانه پل بيار تخركه عالوه بر كند ك يم يادآوريما 
 يها نانه و آموزنده. برشكدن در هنر وجود دارد: ساختارشياز عمل بر

ارائه وز كوالس ي هردن برهنكخرد  يرا برا يليه به وضوح بدكهخ 
 ي هر زن به مثابه ابژيامتناع از تصو يگر است برايد يدهد، روش يم

 يها از ابژه يا ه مولد رشتهك يمردانه؛ نگاه ي هريهنر و نگاه خ يياستعال
 در هنر  نانهكساختارش ين اجراي. ااست شده ييزدا استيمشابهاً س يهنر
  يياز بازنما يلكه هر شكند ك يار مكآش  ــ  ن ضدهنريا يا به عبارتي ــ 

ا ي يعيطب يبرساخته است و ابداً امر يكخود  يجنس ي هزن به عنوان ابژ
ننده در يبر نگهداشتن ب يسنت ييست. اگر بازنماين» شده داده شيازپ«صرفاً 

 
1. Berlin Dada 
2. Pretty Girl (Das schone madchen) 
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، است داشته يپافشار "»پارچهيكاذب ك يلكو به ش ييروا ييفضا«
ب آزاد و كيترهمان  يعنيــ  والژكفوتو يماد يه اجراكست ين يتصادف

ن دادا در يبرل ينما ه سرشتكر حاضرآماده يلمات و تصاوك ي هجسوران
دن و ينش بركخود را در  ي هاست براندازانيس ــ  بود 1920 ي هده

 يدست و در خام ينكل ساختارشيه در موج اصكدهد،  ينشان م يبازساز
 ساختار اثر قاطعانه فاش يمنطق ياب هماهنگي، و غيوستگي، ناپيعمد
ه از مواد حاضرآماده كر دختر خوشگل هانا هخ ينظ يوالژكشود. فوتو يم

دست و  رهير چكهنرمند مذ» تيخالق«ا ي» اصالت«ساخته شده، 
با را يزن ز ييباين اثر زيند. اك يار مكمونث اثرش را ان ي هسوژ طور همين

ر ه اثكورزد  يد مكيتا حال درعينند و ك يره رد مينگاه خ ي هبه عنوان ابژ
ده يد  ــ  دن و چسباندنيبر ــ  ديند توليفرا يمحصول نوع ي هبه منزل يينها

انه و ياست وحش يا حمله دختر خوشگل. يشود و نه الهام هنر
 يا سميسينارس اند، د انبوه شدهيه تولك ييبايز يز به استانداردهايتمسخرآم

شان متوجه خود يچ معضليه ينند تا زنان را بك يم يكها تحر ه رسانهك
را در  ييبايز يها ييبازنما ي ههم يليب ت هردميفكيالژ ك حال درعيننند. ك

به وضوح » دختر خوشگل«ند: در عنوان اثر، ك يان ميل بيقابل تمث
ن عنوان متضاد يا ــ  گريشده از محصوالت د يبند  است سرهم يمحصول
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ن دادا يشتر در بطن برليه پكاست. هانا هخ،  2بايمخلوق زاز  1بايز ينقاش
رسازان زن يار تصوك ينون در روشناكشد، ا يدرنظر گرفته م» يا هيحاش«

 يتيرا دارند، در موقع يتيجنس ييبازنما ي همسئل ي هه دغدغكمعاصر 
و  يلك يشرمان، مر ينديروگر، سكرد. باربارا يگ يتر قرار م يمحور
ه هر گونه كم شدند يسه يياز بازنما كيگر مجدداً در سبيد ياريبس
والژ، فوتومونتاژ، كها به  ند؛ آنك يزن را رد م يها صرف سوژه» اسكنعا«
 يعنيآوردند؛  يها رو ر و ابژهيبات متون، تصاوكي، تر3شده پرداخته ياسكع

ثبت  ــ   تيد جنسيند توليجلب توجه همگان به خود فرا يبرا ييها روش
  .يعيطب يا هدي، نه پدياجتماع يا برساخته ي هبه مثاب ــ  آن در ناخودآگاه

شوند؟  ينندگان هنر چه مك ا مصرفيان يپس زنان در مقام تماشاچ
چنان  يتجسم يورزِ مردانه در هنرها لينگاه م ي هرش زن در مقام ابژيپذ

ن يا جلب توجه به ايت ، ين واقعير سوال بردن ايه زكر است يفراگ
ان دادن خود به عنو موضوع، معادل است با راه دادن به تمسخر، نشان

آورد،  يفرهنگ واال سر در نم ي هديچيپ يها يه از استراتژك يفرد
ست در ين قادر نياست، و بنابرا» يالفظ تحت يليخ«برداشتش از هنر 

ت ين وضعينش درست نشان دهد. اكشناسانه وا ييبايز يها برابر گفتمان
 

1. Belle Peinture 
2. Belle Créature 
3. Self - indexical 
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ه تحت تسلط قدرت مردانه و ك است شدهت يتثب يمسلماً در جهان
در  يعني ــ  ايالرانه و غالباً ناخودآگاه قرار دارد. در اتوپشات مردسايگرا
ه مردان و زنان توامان به طور كاست  يا ه ساختار قدرت به گونهك يجهان
 ييها بازنما تيها و وضع ا برهنه در انواع ژستيده يتوانند پوش يم يمساو

اللت م دياد و تسليا انقين حاالت بر تسلط يدام از اكچ يه هكآن يشوند، ب
ناآگاهانه، بدن  يبرابر يتام وتمام و به عبارت يدر جهان برابرــ  نندك

معضل است.  ]زن برهنه[ما  يايزن معضل نخواهد بود. در دن ي هبرهن
ه ك» نمايس يت و لذت بصريروا«در مقاله خود  1يه لورا مولوكهمانطور 

 يروش ينه پياست، دو گز  شود، نشان داده مي اد به آن ارجاع دادهيز
خلق  ي هبنديا انفعال فريند يگاه مرد را برگزيتماشاگر زن قرار دارد: جا
همان فقدان قدرت تا  ــ  را يستيمازوخ كوكشده توسط مرد و لذت مش

تعداد  يبه استثنا ــ  گاه مسلماًين جايين تعيرد. ايبپذــ  امn ي هدرج
جهان  زنان در ساختار قدرت يت واقعيبه وضعــ  افراد مصون يمعدود
 يرو ينيزم ي هبه جهان تجرب يه از جهان تئوركآن ي. برا ه استيهنر شب
به  الج راجعكالس ك يكزنم: من به عنوان مهمان در  يم يم، مثاليآور
ر باسن يپرده تصو يزبانم بر رويه مك يسم معاصر حضور داشتم، زمانيرئال

 
1. Laura maulvey 
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جزء  ينياز جانش يريبا فرض تصو  ــ  راه راه ينيكيب يكزن را در  يك
نشان  ــ  سميو در رئاليوراتكد يشيد گرايا شاي، يستيل رئاليل در تخكبه 

ــ  محورِ تيو جنس ــ  يبه وضوح جنس يها داد، من در مورد داللت
ح دادم. ي، توضبود شدهر مطابق آن پرداخت يه تصوك ير و روشيتصو

ن ياز ا مطلقا«ه كنيو ا» ردهكر نكن فيبه ا«ه كد يورز مي زبان من اصراريم
به آن «ه كن نبود كالس ممكدر  يچ زنيه ياست. برا«  موضوع آگاه نبوده

ه كن بود كرمميالس غكدر  يهر مرد يا برايباشد » ردهكر نكف
الس هنر ك يكرد. در يده بگيآن را ناد ي هنندكخام و خوار يها داللت

ند؛ زنان، كصحبت  ييزهاين چيدر مورد چن يسكست يدانشگاه، قرار ن
 يچ ظرافتيه بي هكرا  ييها فيبا مردان، احتماال قرار است موت مشابه

 يو هنر  ــ   يمفرح در موضوعات جنس ياز آزاد ييها اند، دال ش شدهيفت
با (به قول يو و تقريوراتكامالً دك يها زبان من بر داللتيبدانند. م ــ 

ه يشف دومكد. اما با توجه به يورز يد مكين موضوع تايا يخودش) انتزاع
 يش يكئت يبه ه»1لو پوا« يپ را در سريليف ييلو ي هشد ه سر شناختهك
 يخنث ياستراتژ يكچ وجه يبه ه ين انتزاعيدرآورد، چن يجان خنث يب
ق ياز طر يريتصو ييزنانه در بازنما يان جنسكن مييزنان تع يست. براين

 
1. La Poire 
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ن همه يشود. با ا يل ميتحم ياثر هنر ي هباشناسانيا زي يالبد ظاهراً خنثك
ه كروشن؛ چرا  يزند، البته با برهانيخ يم به اعتراض بر كزنان چه اند

و مشابهاً در  يلكخود جهان هنر به طور  ياتيدرون ساختار عمل
نگاران  اتالوگكهستند:   شده رانده هيحاش ا بهيفاقد قدرت  ييها تيموقع

 ياعضا ايل يالتحص ان فراغيها؛ دانشجو بردبار در برابر گردانندگان موزه
  ها؛ دپارتمان يوقت و روسا د تماميها در برابر اسات دهكن دانشييپا رده

 يها شگاهيه در نماك ينندگان منفعل در برابر خالقان فعال هنرك مصرف
  د.يآ يش در ميبزرگ به نما

ت دشوار تماشاگر زن در يجا، وضع مثال در خور توجه و به يك
تنِ يمتروپول ي هدر موز 1984ه در ك يشگاهيشگاه بالتوس است، نماينما
به سمت او نشانه رفته بود  يپرداز از سخن يبرگزار شد. رگبار كوريوين

ش از حد به يه توجه بكهنر واالست؛  درواقعن اثر يه اكند كتا قانعش 
ارها باحفظ كن شاهيه با اكن معناست ين ماده موضوعه به ايانحراف ا

ه كشود؛  يتند، برخورد نمه مستحقش هسك يا شناسانه ييبايز ي هفاصل
جوان  يها زن يها يين گونه بازنمايه اكنيردن در مورد اك اعتراض

در  يدادن به عنصر اصل نش نشانكهمان وا يسادگ آزاردهنده است به
آزاردهنده » قرار بود«شود: باالخره، آنها  يم يوه فهم هنرمند تلقكش
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زنان جوان در  ييمابازن ي هدن به واسطيه آزار دكنيباشند. اعتقاد بر ا
 يموضوع اند، نندهك يكمنحرف و تحر يه به لحاظ جنسك ييها تيموقع

ــ  يمنف ينقد يمتر براكار يبس ــ  دن استيشكبه پرسش  يمناسب برا
شود. اما مسلماً محقند  يم يتلق يكردن با خود امر اروتكمعادل مخالفت 

را  يكاروت يفتمانگ يسكچه  يقاً، براين اثر، دقيا«پرسند:  يه مك يزنان
 ي هه تحت سلطكتن دهم  يكاز امر اروت يد به گفتمانيسازد؟ چرا با يبرم

ست مردانه با گفتمان يشيفت ي هرينگاه خ يمردان است؟ به چه حساب
وسته يه پكرم يرا بپذ يد گفتمانيشود؟ چرا با ينهمان ميمعادل و ا يكاروت
به ــ   پناه و اغواگر يباز زن بالغ  يريمرا با برساختن تصو ي هتيسوالكس
رازآلوده ــ  است يكجهانشمول اروت يلكه به شك يريتصو ي همثاب
ر يبالتوس را به عنوان تصاو يها ه پردهك يسانكتوان به  يو م» ند؟ك يم

ه كح داد يدر نظر دارند، به زبان خودشان توض يتر تخط يال و عموميكراد
دن به زبان از مد افتاده يا چسبه بكندارند، بل ياز تخط يچ نشانيه  ها به آن
دن يشكو امتناع از به پرسش  يبصر يطبق مد انباشتگ حال درعينو 
ــ  به آنها دست دهد يآن يجانيه هك مگر در آن هنگام ــ  ل هنريوسا

 دنيشك پرسش به و ينكساختارش يبرا ار هستند.ك ار محافظهيبس درواقع

از مقاطع  يو بعض ه مختص داداكمردساالرانه  اقتدار ي هشجاعان
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و  يستيرونوشت ناتورال يكبالتوس  يها يسم است، نقاشيسورئال
 ي هقت نسخيند؛ اثر بالتوس در حقك ين ميگزيآن نظم را جا ه ازمناقش يب

  ). 18ر ياست (تصو 1نظم يبازگشت به سو ازخود يا برجسته
دن ين بخشيعدم وجود قدرت تع ــ   زنان ي هسازگارشد  يين توانايب
 يك يبند و فقدان قدرت مفصل ينظم اجتماع يدر قلمرو ــ  شيخو به

وجود دارد. در هر دو  ي، شباهتيريتصو ييبازنما ي هدر حوز ينقد منف
 يرد اقتدار پدرساالرانه را برا يو خام يمقدس هكمورد، خطر اتهام به خش

، و احساس تعلق، با تن در ي، آزاديمال و آزمودگكند. ك يل مكزن مش
از به يموثق و ن يها كاست؛ ش سان شدهيكبه مطالبات مردانه دادن 

 ن شدنيزبيت يشناس ييبايخشنود شدن، به آموخته، آزموده و از لحاظ ز
زنان از ظلم، خشم و  ي هياول كادراــ  ف مردانهيالبته تحت تعارــ 
به مخالفت با  ياز باطنيافتن، ني قياز به تطبياند. ن ردهكبودن را متزلزل  يمنف
ر است، يزناپذيش قرار دارد، گريها ه در نظم پدرساالرانه و گفتمانك يسك

ناخودآگاه ثبت  يها هين اليتر قياز خودش را در عمين نيه ايكبه طور
باً يو تقر ــ  ما ي هزن را در جامع ـ  ي مثابه به ف خودـيند و همان تعارك يم
ها را  ن حرفيند. من اك يمشخص مــ  ميها مطلع ه از آنك ير جوامعيسا

 
1. Retour  á l'order 
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ه جنبش زنان و به كزنم  يت مين واقعيا ــ  ليبه دل  درواقعو  ــ   رغمِ يعل
پانزده سال گذشته  يدرط يستينيد هنر فميطور خاصتر نقد و تول

 يگاه و آگاهيقدرت، جا ي هر را در حوزيياز تغ ياركآش يها جلوه
 يندهايراافتن فكتنها با قطع مدارها، و ش اند.  زنان موجب شده ياسيس

ند سوژه نسبت ك يم كمك« 1نريكزا تيه به قول لك ــ   ساز پارچهيكانسجام 
در  يريگيو با ماهــ  »بماند يو در خود آن مصون باق يدئولوژيبه ا
ل يتخ يها گفتمان ييرمززدا يردن براكار كقدرت و با  يينامر ينهرها
 يساختارهاو  يياست بازنمايس يگر، از خالل نوعيد يانيبه ب ــ  يبصر
  تواند محقق شود.  ير مييه تغكاست ــ  آن ينهاد

  

 
1. Lisa Tickner 
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  ياثر برت موريسو: ساختار كار و فراغت در نقاشي امپرسيونيست 1دايه

  يمان گنجيه رشوند، ايسم
 2دايه و جوليبرت موريسو با عنوان  1879سالِ  ي هالعاد نقاشي فوق

نسبتاً معمول  اي كه جسارت در فرم ، حتي در ميان آثار دوره)1(تصوير 
 ي هتوان در جمل اين نقاشي را مي ي هماي بود، دور از انتظار است. درون

قابل  يهاي گوناگون ماندني كارل ماركس خالصه كرد كه به موقعيت ياد به
شود و به هوا  مي هرآنچه سخت و استوار است دود: «تعميم است،

رِ ينقاشي، نظبنديِ تصويري در اين  هيچ يك از قوانين تركيب »رود. مي
زمينه، جسم در مقابل فضاي اطرافش، بسط  فيگور در مقابل پيش

بندي نقاشي  هاي مرسوم در تركيب دربرابر طرح كلي، پيچيدگي جزييات

 
1. Wet Nurse 
2. Wet Nurse and July 
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اينها براي رسيدن به يك  ي هيا روايت، از قلم نيفتاده است. اما هم
جزء ن سه يا شوند؛ ينار گذاشته مك ييجز بندي نسبتاً آشفته و سه تركيب

آوري  و وضوح؛ اجراي بسيار آزاد كه به طرز بهت يعبارتند از سادگ
 و دست آخر ؛كشد پذيري اثر را به چالش مي بدون مرز است وخوانش

شكني سبك  كه بيشتر يادآور سنت ـ پردازي بسيار جسورانه رنگ
كه البته درآن زمان هنوز شكل  كيسب( فوويسم در كاربرد رنگ است

  .)بود گرفتهن
قدر كه در فرم خالقانه كشيده شده، در  موريسو همان دايهي نقاش

مريم باكره «ف قديمي يمحتوا هم بسيار نوآورانه است، به اين دليل كه موت
گونه كه  ار نرفته است، آنكوالر آن بكشده و س روز در شكل به» و كودك
 مادر و فرزند ديگرْهاي  ي، اثر رنوآر يا بسياري از نقاشدايهمثالً در 

شود. و عجيب  ديده ميمري كاسات ها،  هنرمند مهمِ زنِ امپرسيونيست
كه » مادري«شد. ك ير ميردن را به تصوكار ك ي هصحن ينوع يآنكه نقاش

ي نيست بلكه به اصطالح درواقعشود، يك ما نقاشي ديده مي ي هدرپرد
يا دايه و در حال شيردادن به كودك است؛ البته نه به خاطر  مادر دوم

و ميل ذاتي شيردهي به فرزند، بلكه براي گرفتن » طبيعي« ي هغريز
صنعت در حال رشد. و هنرمند  يكدستمزد و به عنوان عضوي از 
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شود و  مي دايه حضورش حس ي هكسي كه با نگاه خير ــ  رگر اويتصو
برخالف ــ  اش به تصوير دايه شكل داده است موي پر انرژي ضرب قلم

زني كه فرزندش در حال  ؛ه زن استعادت هميشگي نه يك مرد، ك
ترين  متعارف شيرخوردن از پستانِ دايه است. به يقين اين نقاشي يكي از نا

بخشد: يك  منحصر به فرد را در تاريخ هنر تجسم مي اينمونهها و  صحنه
زن، زن ديگري را نقاشي كرده كه در حال شيردهي به فرزندش است، يا 

شده،  شده راكه ديده نمي ورد شناختهبه عبارت ديگر اين نقاشي يك م
اي خود  دو زن، هر يك در جايگاه حرفه يياروي؛ رواست كردهقابل ديدن 

اجتماعي؛ هر دو با  ي هو مرزهاي طبق» شان«در مواجهه با بدن فرزند
 يتيادعاي مادرانگي و مادر بودن كه يكي از آنها (دايه) مشغول فعال

 يلمه، كارك ياللفظ تحت ي، در معناحال درعينبخش است كه  لذت
را  ينقاش صرفاً آماتور نقاش يكاگر حتي آيد.  مي توليدي هم به حساب

 يعنيــ  ردك يتوان ارزش مصرف محض تلق يه مكرد، آنچه را ك يد ميتول
 ينوع ي همنزل د بهينون باكاــ  شيفرزند خو ي هيتغذ يد شده براير توليش

براي  يرد، شير و نقاشي، محصولده شود. در هر دو مويارزش مبادله فهم
  .است شدهدست آوردن سود توليد يا خلق  منظور به عرضه به بازار و به

پس از آگاهي به اين موضوع وقتي دوباره در نقاشي بنگريم در 
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رخوار به يو ش  و تقليل فيگور دايه انتزاع، يه گشودگكافت يم يخواه
زْ ممكن است فشرده و موج ييها طرح ياكاريكاتور  چيزي شبيه

باشند متعلق  يا ا انسداد آگاهانه يا ناآگاهانهي و تنش، هاي كشمكش نشانه
ا همزمان از جسارت و ي؛ و [براي هنرمند] دردناك و آزارنده يبه واقعيت

 ييها در فضا البته چه بسا اين نشانهــ  نندكت ياكحهنرمند خشنودي 
ي شيوهان گفت اين تو ر هم بشوند. مييناپذ كيكهمان و تف نيمتفاوت ا

ــ كه در بازنماييِ كالسيك با تفصيل بسيار به آن  بازنمايي از بدنِ مادرانه
عنوان  ستيزه جوي موريسو به ي هاي از روحي كنايهــ  شدپرداخته مي

ست؛ دو نقشي كه در گفتمان قرن   اي هنرمندي حرفه فداكار و يمادر
مادر  يكيا واحد در آن  شد و زنْ نوزدهم با هم و در كنار هم جمع نمي

 دايه آمد. بنابراين نقاشي مي خوب بود يا صرفاً هنرمند خوبي به حساب
رسد. ابهامات  تر از آن است كه در نگاه اول به نظر مي پيچيده

معاصر كار  ي ها آن همانقدر با تضادهاي موجود دراسطوره ي هبرانگيزانند
م دوتايي همه چيز يمفاه ي هكه برپايــ  هاي جنسي و فراغت و ايدئولوژي

ه بااحساسات و نگرش موريسو كار دارد، كسروــ  كنند بندي مي را تقسيم
  در ارتباط است.
كار، ما را به قرار دادن آن در  ي هدر مقام يك صحن دايه قرائت نقاشي
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و به طور خاص آن ــ  بازنمايي مفهوم كار در قرن نوزدهم ي هزمين
. همچنين داردوا ميــ  شدك مي ريبه تصوكه كارگران زن را هايي  صحنه

در نقاشي امپرسيونيستي  يفيموت ي همثاب كار به از موقعيتاين نقاشي 
 هميشگي يموضوع موتيف كارحضور يا غياب  يعنيــ  حكايت دارد

براي گروهي از هنرمندان بود كه موريسو هم يكي از اعضاي فعال آنان به 
دايگي و  يطور خاص به بررسي حرفهبحث به  ي هآمد. در ادام مي شمار

  نقاشي موريسو دارد. ي هآن ارتباطي خواهم پرداخت كه با سوژ
اردر هنر پيشروِ كگاه يموريسو جا دستبهدر زمان كشيدن اين نقاشي 

اواخر قرن نوزدهم چه بود؟ به طور كلي در هنر اين دوران، كار، همانگونه 
ــ  ويري ازكارگران روستاييبا تصا است كردهاشاره  1كه روبرت هربرت

بازنمايي ــ  معموال مردان دهقان مشغول برداشت محصول در مزارع
كند كه  ت آماري را منعكس ميين واقعيا مزبور نگاريِ شد. شمايل مي

دوره، مشغول كار در مزارع و روستاها  آن بيشترين نيروي كارِ فرانسه در
ه زنان كارگر بسيار بيشتر بودند. اگر چه بازنمايي مردان كارگر نسبت ب

مه دوم يبود، اما اين مسئله به اين معنا نيست كه زنان روستايي در نقاشي ن
براي مثال ميله بيشتر زنان دهقان را در حال  اند. قرن نوزدهم غايب بوده

 
1. Robert Herbert 
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ول ژو  است كردهزني تصوير  ا كرهيانجام كارهاي خانه مانند ريسندگي 
در حال كار در  ي هشد يان آرمانبرتون متخصص نقاشي از زنان دهق

ميله  خوشه چينانِاست كه در نقاشي  مهم اين ي هاما نكت مزارع بود.
روستاييان زن نه در حال كار توليدي براي عرضه به بازار و بدست 

 ي هآوردن سود، بلكه برعكس تنها براي صرف بقاي خود و تغذي
هم  يزيداشت محصول، چيافتن بر بعد از پايان كنند تا فرزندانشان كار مي

و [طبيعي  ي ه، باحوزخوشه چينانب آنها شود. بنابراين، ياز اضافات نص
همساز و موافق است وبيشتر  ]خود نسبت به كار زنان ي ههاي زمان ديدگاه

خود و فرزندانشان علوفه جمع  ي هيادآور حيواناتي است كه براي تغذي
فعاليت توليدي  ي هي در حوزكنند، نه انسانهايي كه درگير كار اجتماع مي

كننده  طبيعي ونقش تغذيه وضعيت ردن زنان دهقان باكهستند. اين همانند
اثرجيوواني سگانتيني ) 2دو مادر(تصوير انگيزي در نقاشيِ  به طرز شگفت

ــ  است كردهشود كه گونه اي تشابه بصري بين گاو و زن ايجاد  يار مكآش
  كنند. زادانشان را تغذيه ميبه عنوان كساني كه به طور غريزي نو

جنبشي ــ  هاي بازنمودگر امپرسيونيسم كار جايگاه مبهمي در سيستم
توان گفت  ا ميي؛ است كردهاشغال ــ  وند داشتيكه موريسو قطعاً با آن پ

سم به يونين اواخر در امپرسيار تا همكه حضور موضوعات مرتبط با ك
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ت جنبش يمشغول«ه ك ييها نهم به نفع گفتما  شد، آن نمي شناخته تيرسم
دادند. بيش  يد قرار مكيمورد تا» را يطه فراغت شهريدر ح يبه موضوعات

اصلي  ي هديا 1930ي در دو مقاله مهم در دهه 1از همه، ماير شاپيرو
بازنمايي فراغت ، مقبوليت اجتماعي،  ينوع ي همنزل امپرسيونيسم را به

ن يا متعلق به ي هنندك رفمتوسط از ديدگاه مص ي هتفريح و سرگرمي طبق
 يز دارايار و نيهوش يه به لحاظ حسك يا نندهك ند؛ مصرفك ين مييطبقه تب

توان با اشاره به آن بخش از آثار  روشن است. اما مي يذهن
اين  ،قرار دارد ييارِ روستاكسنت بازنمايي  ي هكه در ادامها  امپرسيونسيت

كوربه و ميله  دستبهآنها و  ه درآثارِ نسل قبلك ي؛ سنتنظريه را نقض كرد
لپاژ ادامه  برتون و باستين از سويِمانتال آن  آغاز شد و در شكل سانتي

ف يبه بعد، به بسط موت 1880ي افت. به طور خاص پيسارو، از دههي
 ي هز دستيژه زنان روستايي در حال كار يا استراحت و نيدهقان، به و

ها و  ستيونيامپرس يدو ه در واژگان هركپرداخت  مي از زنان يگريد
شد. خود برت  ياد مياز آنها » يزن بازار«ها با عنوان  ستيونينئوامپرس

ونجه يموريسو نيز بارها به موضوع كار روستايي پرداخت: يكبار در 
بندي زينتي بزرگتر؛ و  يك تركيب يزيبايي برا ي ه، طرح اولي2نك كخش

 
1. Meyer Schapiro 
2. The Haymaker 
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بار  يك) و 1875( 1در مزرعه گندمباردوم در نقاشي كوچكي با عنوان 
) ( البته در اين اثر 1891ـ  92( 2درخت گيالسديگر هم در نقاشي 

ن يروستايي ا» كارگران«موضوع كار روستاييان ابهام آميز است، چرا كه 
اش جين  زاده ه دخترش جولي و خواهركنه روستاييان واقعي  ينقاش

توان به  مي هستند كه در حال چيدن گيالس تصوير شده اند). به يقين
نيز اشاره كرد كه نماينگر ها  اي از آثار امپرسيونيست حجم عمده

شهر هستند. ادگار دگا يك سري كامل  ي ههاي كار در شهر و حوم صحنه
شورها و نقاشان ساختمان  ها را به تصوير كشيد؛ كايلبوت زمين كش از اتو

را كار كرد و موريسو خودش حداقل دو بار زنان رختشوي را موضوع 
در  3ها لباسدر حال آويزان كردن ها  رختشوينقاشي قرار داد: يكبار در 

كه نقش اقتصادي  ي، تصويري تغزلي از زنان رختشوي بازار1875سال 
 ييبا روشنا ين نقاشيكردند؛ ا مي خود را در محيط زندگي شهري ايفا

انت يموضوع خ يارگرك به ماهيت ييه گوك است شدهار ك يزيناچ
 1881در سال  5زن در حال آويزان كردن رختر ديگر در . و با4دنك يم

 
1. In the Wheat Field 
2. The Cherry Tree 
3. Laundresses Hanging out the Wash 

خصوص با بار كارگران ــ بهشناختي كردنِ موقعيت فالكتي ناكلين به زيبايياشاره 4
 ـ است.ي دراماتيك غروب آفتاب ـپرداختن به صحنه

5. Woman Hanging the washing 
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گونه به طرز  هايي مستطيل آن با طرح ي ه) كه نماي نزديك و بست3(تصوير
كند تا كار خود  را تشديد مي اي شكل و بافت بوم و زن رختشوي زيركانه

به ها  هنرمند زن را برجسته سازد. بنابراين واضح است كه امپرسيونيست
  جستند. الً از بازنمايي كار درآثار خود دوري نميهيچ وجه كام

جنبشي كه در ابتدا بر  ي همثاب ردن امپرسيونيسم بهك ريتفس ،وجوداينبا
مبناي بازنمايي فراغت شكل گرفت، همانقدر كه با توصيف ويژگي خاص 

ار كامپرسيونيستها نيز سرو ينگار ليخورد، با شما يم  كار در آن دوره گره
سوم فرانسه، همانطور كه  يتارهاي ايدئولوژيك جمهوردارد. در ساخ

نه و يريف ديدر قالب وظا ــ  ييار روستاكاشاره كردم، مفهوم 
بود. رقاصان باله » 1كار«مظهر ــ  عت مقدر ساختهيه طبك ييفرسا طاقت

قدر  اي همان داراي حرفه اند، دگا به تصوير كشيده شده دستبهكه 
با ساعات طوالني تمرينْ و تكرار  يا فهفرسا و سخت هستند، حر طاقت

گر، يد يزيه البته، در مقام چكان يپا يب يزير حركات و عرق ي هانداز يب
در  يار رقاصك ي هتكلِ نك: بيشتر اوقات، است شدهم يمتفاوت ترس يزيچ

 ياركه انگار كار نباشد، كه انگار كاست  يا گونه نشان دادن آن به
  خته و آسان است.يخودانگ

 
1. Work 
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 يسم و همبستگيونيدر مورد امپرس يتر جذاب يلك ي هتكهنوز ن اما
همان  يعنيآن با موضوعات لذت و فراغت وجود دارد؛  ي هشد شناخته

و  يع خدماتيار مربوط به صناكخواه  ـ زنردن كار ك اسهك يكگرايش به 
با خود مفهوم فراغت. در  ـداري  ز، خانهيش از هرچيا خواه پيسرگرمي 

اي دهقان در  محدود به قاب كليشهــ  نگاريِ كار ما از شمايلنتيجه فهمِ 
 ييها ش به طرد سوژهيگراــ  اش مزرعه و يا بافنده پشت دستگاه بافندگي

دارد و در  يهاي كار صحنه ي ها آبجوگردان از زمريخدمت بار  شير پينظ
دهد. حتي  يتصاوير بازنمودگرِ فراغت جاي م ي هعوض، آنها را در حيط

هايي همچون  كردن به نقاشي ، با نگاه»نِ زنانيتاريخِ نو«ان از منظر تو مي
ه اوقات فراغت مردان كشد  يمانه مدع آبجوگردانِو  برژرـ  يبار در فول

گرفت:  شد و جان مي باال و متوسط جامعه با كار زنان پر مي ي هطبق
ه در نقاشي مانه به ك ير آنانينظ يع سرگرمي و خدماتيكارگران صنا

ارگران كها  نمايي همچنين واضح است كه اين باز اند. وير كشيده شدهتص
قرار  يگاهيدر چنان جاــ  ا آبجوگردانيشخدمت بار يپــ  زن را

ا به يــ  ندكشان يتماشا يركمذ ي هننديجا هستند تا ب آن ييه گوكدهند  يم
  ببرند. يگر حظ بصريعبارت د

زنِ پرمشغله  شخدمتي، پ) 1878آبجوگردان (براي مثال در 
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ه مرد در حالِ يكان است، در حاليمشتر يها زنگ خواسته به گوش
كند خودش  ه روپوش آبي رنگش مشخص ميكــ  نهيزم شياستراحت پ

 يمرئ مهيبا آرامش خاطر به زن نــ  يك كارگر است يل طنزآلودكبه ش
صحنه مشغول است. كار  يبر رو  نقش يه به اجراكره شده يرقاصه خ

ه در كر آنچه ينظ  ــ  كافه يها خوان ها و آوازه ها يا رقاصه متخد شيپ
طور  ا بهياغلب با جنسيت كارگران ، ــ  شده ييآثار پاستليِ دگا بازنما
اي  ار حاشيهكن يوند دارد؛ خواه ايآن دوران پ يخاص با صنعت جنس
چه پاره وقت باشد و چه تمام وقت. آنچه زنان و  ،يباشد و خواه محور

فرودست ناچار به فروش آن در شهر بودند،  ي هر خاص، زنان طبقبه طو
 مانه يدر اپرا بالماسكه تطبيقي بين يهايشان بود. يك مقايسه عموماً بدن

و ــ  نام نهاد بازار گوشتجوليوس مير گرافه آنرا  كه منتقد آلماني ـ ــ 
 ي هقولكند كه كار، نه يك م دگا روشن مي تان در نيو اورلئان اثركبازار 

گذارانه يا اخالقي است. فراغت  ارزش ي هه يك مقولكعيني يا منطقي 
شد تا  اي مبدل تصوير مي ر، و در جامهمردان با حمايت و كار زنان پ

بر مبناي  سوم فرانسه يجمهورخوشايند به نظر برسد. مفهوم كار در 
 ت مطلوب و مولد و بهيه آن جامعه يا رهبرانش، فعالكساخته شد  يزيچ

پنداشتند.  يو توليد سرمايه م ييدرآمدزا يدر راستا يتيطور كلي فعال
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 يمبادرت زنان به خودفروشي جهت كسب درآمد خارج از خط قرمزها
وفجور يا  گر برساخته شد: فسقيد يزيچ ي همنزل ار بود و بهك ياخالق

» دختران كار«ه امروزه در ادبيات شفاهي به كنايه كان ( يتفريح. روسپ
 يعنيمشغولند؛  يو اقتصاد يت تجاريفعال يشوند) قطعاً به نوع مي ناميده
شده در اثر او با  ريرِ تاجران تصويه اغلب توسط دگا، نظك يسانكهمان 
شدند. علي رغم اين واقعيت كه  يم ييبازنمابازار سهام  ياعضاعنوان 
ها، بخشِ مهمي از  ها و رختشوي ها ، پيشخدمت چون دايه ها هم روسپي

دادند و در  يل مكيوي كار شهرهاي بزرگ مدرن قرن نوزدهم را تشنير
شدت  ه بهكدند يبخش يار را تجسم مكاز  يلكز، شين دوره نيسِ ايپار
ومت تحت نظارت قرار داشت، اما كح يشد و از سو يت ميريم و مديتنظ

 يچاپ يها رده كه آثار مجموعهكهيچ كس هرگز به ذهنش هم خطور ن
  بنامد.» هاي كاري صحنه«ها را  خانه يدگا از روسپ

كار شرافتمندانه كنار گذاشته  ي هل از حوزين دلياگر خودفروشي بد
ارِ كفروختند، مادربودن و  مي شان رايهاكه زنان مشغول به آن بدن بود شده
رون نهاده بودند يار بك يسبب از قلمرو نينگهداري از كودك را بد يخانگ

، و نه يو يعيرد طبكاركاز  يرِ زن بخشگ نقش تغذيه نداشت: يمزددستكه 
قرن  ي ه) در نقش4(تصوير  يد. بنابراين دايگش يم يار تلقك ينوع
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ه يشد. دا يرمتعارف و خالف قاعده دانسته ميار زنانه، غكاز  ينوزدهم
ز جهت رضايت مشتري و كسب درامد يرا او نياست، ز يه روسپيشب

، يروشد، اما برخالف روسپف يآمده از آن را م ا محصولِ بدستيبدنش 
مادر  ــ  ز هست. او هم يك مادريمند ن لتيفض ياش واجد هدف يفروش تن

يكي از كاركردهاي  ياست و هم يك مستخدم. وــ  نيگزيا جايدوم 
ند، آن هم ك كاري براي كسب درامد اجرا مي ي همنزل طبيعي زن را به

وضوح  ه بهكي گر نه طبيعيب و ساختش، دكيدر تر كش يه بك يقيطر به
  است. ياجتماع

دايگي را درون  ي هبرت موريسو، بايد حرف دايه و جوليبراي درك 
تاريخ اجتماعي و فرهنگي قرن نوزدهم بررسي كرد. دايگي در  ي هزمين
ل داده بود. در قرن كالن را شك يجده و نوزده، صنعتيقرن ه ي هفرانس

معموالً فرزاندانشان ، يدار شهر طبقات صنعتگر و مغازه ينوزدهم، اعضا
فرستادند تا  مي اطراف شهرهاي  را براي پرستاري و مراقبت به دهكده

 دايگي و مراقبت از كار كهمسرانشان وقت ردن داشته باشند. صنعت
اد، و يچنان ز رپاگذاشتنِ اصول بهداشتي آنيكودكان آنقدرگسترده بود و ز

ه كر، يچنان متغ آن يمال يز آمار مرگ و مير آنقدر باال بود و قرارداهاين
اصطالح  ن صنعت با بهيت ايريم و مديتنظ يبرا 1874دولت در سال 
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و مشتريانشان را در سرتاسر ها  پا به صحنه گذاشت تا دايه 1قانونِ روسل
كشور تحت نظارت خود قرار دهد. با اين همه، اعضاي طبقه اشراف و 

تحت «ن صنعت يا ت ازيبورژوازي مرفه مثل برت موريسو مجبور به تبع
خانگي استخدام  ي ها دايي 2پرستار در محلمعموالً  نبودند. آنها» نظارت

ــ  ش كنداكردند، كسي كه همراه نوزاد باشد، او را به پارك ببرد و آرام مي
اصلي او شيردادن به كودك بود. حضور فراگير دايه  ي هوجود، وظيف نيباا

گردش با عنوان  در اثر دگا يسيارپ ي هروزتر جامع هاي بابِ در گردشگاه
 يعني، 4كه خانواده والپينكون مشخص است؛ جايي )5( تصوير  3با درشكه
مورد  ي هز سوژيو ن ـ هنري وهر همراه با سگ، پسر و وارثشان ـزن و ش

 ينقاش اند. ر در آمدهيتصو در حال شيردادن به كودك، به ي هنظر ما، داي
هاي باغ، در اثر خود با عنوان يلهستان همچون آلبرت ادلفلت يرفرانسويغ

ه اكنون در مجموعه آنتل در ك 1887سال  متعلق به ــ  5لوكزامبورگ
 يعيهاي طب دايه را نيز از جمله جذابيتــ  شود هلسينكي نگهداري مي

ز يهاي مرفه به حساب آورده است. و جورج سورا نيزندگي پاريس
در جزيره  يكشنبهمياني ، درقسمت يهندس يه را با فرميفيگورِ دا

 
1. Loi Roussel 
2. Nourrice sur lieu 
3. Carriage at the Races 
4. Valpincons 
5. Luxamburg gardens 

www.takbook.com

www.takbook.com



  دايه، اثر برت موريسو

 

71

71

جامعه فرانسوي پرداخته  ييه به بازنماك ييقرار داده؛ تابلوگراندژات 
  است.

شد و از  خانه محسوب مي ي» ردهكزيعز«ارِ كسو، دايه خدمت يكاز 
سوي ديگر، بيشتر از تمام خدمتكاران تحت نظارت و كنترل بود. به او 

كردند تا يك انسان.  گاه ميار ارزشمند نيچشم يك گاو شيرده بس بيشتر به
كرد و هربار  در قبال خدمتش دريافت مي يياگرچه او دستمزد نسبتاً باال

پس از سرآشپز  ــ  برد يبا خود به خانه م كفران 1500تا  1200با خود 
ارزش ديگري  ز لباس و هداياي بايو نــ  ن حقوق باال از آن او بوديدوم

ه فراوان و كنيبا ا ــ  او كرد، اما رژيم غذايي نيز دريافت مي
اش  يكامالً تحت نظارت قرار داشت، زندگي جنســ  بود شده نشيگز

شد و طبعاً مجبور به ترك فرزند خود و سپردن او به ميمتوقف 
  مادربزرگش يا ديگر اعضاي خانواده بود.

خاص بود: براي  ي هروستايي از يك منطق يدر بيشتر موارد دايه زن
 يشد. دايگي روش يم يها تلق دايه ي، سرزمين اصل1انمورو ي همثال منطق

 دانستند يارزش م مكمهارت  يه فقط تعدادك ــ  ريبود كه زنان روستايي فق
شان به  توانستند پول نسبتاً زيادي درآورند: فروختن خدمات يبا آن مــ 

 
1. Morvan 
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كه [توان آنان را فوراً با مادران بدلي  ي. ميثروتمند شهر يها خانواده
مشابه  ]شوند براي حمل جنين در رحمشان به خدمت گرفته مي امروزه

موضوع هيچ گفتمان اخالقي  درواقعها  دانست، با اين استثنا كه دايه
 برعكس: اگر چه شماري از پزشكان و يدربابِ استثمار نبودند؛ حت

ه چرا خود مادران روش طبيعي كن معترض بودند يمتخصصان كودك به ا
سالم را  ي هپذيرند، ولي در كل آنها يك داي ا نميشيردهي به كودكشان ر

دادند. در اواخر قرن نوزدهم تعداد كمي از  عصبي ترجيح مي يمادر به تازه
ردادن طبيعي به فرزندشان را در سر يش يايزنان طبقه باالي جامعه رو

 ييآنها يعنيصنعتگر،  ي هپروراندند و تنها شمار محدودي از زنان طبق يم
 دند خودشان كار كنند و يا در ميادين شلوغ شهر زندگيكه مجبور بو

كردند، شانس چنين كاري را داشتند. اگر رنوآر باغرور همسرش را در  مي
كند، به اين دليل نيست كه  بازنمايي مي ژانحال شيردهي به پسرشان 

است؛ بلكه چه بسا برعكس، به » طبيعي«همسرش مشغول كاري بسيار 
وجه با موريسو از  چيه مل اوست. همسر رنوار بهبودن ع دليل غير طبيعي

كارگر بود. بنابراين،  ي هاجتماعي نبود؛ او اصالتاً از طبق ي هيك طبق
نوزادش، كاري بسيار طبيعي بر حسب  يه برايموريسو در استخدام دا

 ي هار او نه نشانكن يش انجام داده بود. ايخو ي هطبق يها پارامتر
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 يايِ جد نقاشِ حرفه يكه كن است ياش ا اش است و نه بهانه يوتاهك
اجتماعي او  ي هبوده: او صرفاً همان كاري را كرد كه مردم متعلق به طبق

  دادند. انجام مي
 ييعامه بازنما يدر فرهنگ بصر يگيدا ي همختلف حرف يها هيسو
 يا روزمره يها صحنه ير او اغلب در مطبوعات و نقاشيو تصو است شده
پرداختند، حضور داشت.  يمعمول م يها ياسبكر و اكا يها  ه به شغلك

، نقاشي فراموش شده از اواخر قرن نوزدهم، در اثر خود  1خوزه دو فراپا
ار را در ك به آماده يها ، آزمايش پزشكي دايه2اداره پرستاريبا عنوان 

كار به تصوير كشيده است. شوهر، مادرشوهر و پزشك، با توجه  ي هادار
ارا در انتخاب دايه دست داشتند. درست از آغاز قرن ك، آشين نقاشيبه ا
گرفت؛  يرات موضوع كاريكاتورهاي طنزآميز هم قرار مك ستم، دايه بهيب
كردن شيرْ مادران را قادر  ه استريليزه و پاستوريزهك يهمان زمان يعني

و متعاقباً، ــ  ساخت كه شيشه شير بهداشتي را جايگزين شير مادر كنند
رقابت با  يه دايه را در تالش براكافت يش يرهايي افزاشمار كاريكاتو

ن دايه را اغلب با شنل يا يردند. همچنك ير ميجانشين جديد خود تصو
 ييجا ــ  و مدروز يكش يها كبان، در پاروكت و كاله طوقدار مزين به ر

 
1. José de Frappa 
2. Bureau de Nourrice 
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 يا در ميان خانوارهايــ  دهد يرون از خانه را انجام ميف بيه وظاك
در  ياو ، حت ينما و آشنا فرمِ سرشت اند. دهيشكر يتصو طبقات فرادست به

ــ  1 هيمثلِ دا ــ  Nار آموزش كان به كودك يآموزش الفبا يها تابك
و  يپشت ينما تأثير تحتدگا هم مانند سورا، ظاهراً  ).6.(تصوير  آمد يم

 يها از دفترچه يكيگور آشنا قرار گرفته و آن را در ين فيا ينما سنخ
  .)7(تصوير  است كرده يخود طراح

كشيد، قصد خلق اش  كه از دختر و دايههايي  البته موريسو در نقاشي
روزمره از  يريا تصويار و ك ياي سند اجتماعي از نوع مشخص گونه
از  اش هر دو و دايه را ندارد. جولي يت دايگيبا محور يداديرو
ها در بودن آن ل هستند و خاصياص يامپرسيونيست يها نقاشي يها فيموت

 است بودهن ينقاش ي هآگاهان ي هت اجتماعي، ابداً عالقيمقام سندي از فعال
از طريق كيفيتهاي  ادراكات حسي خود اش، خلق معادلي براي تيكه ن

ز ياست. ما نــ  لكا واسازي شي ــ  لكبصري رنگ، اثر قلم مو ، نور، ش
درواقع از  م؛ اويدان يهاي كار نم اول نقاشِ صحنه ي هموريسو را در وهل

ــ  گرانيهمچون ويستلر و مانه و د ــ  جمله هنرمندان اواخر قرن نوزدهم
با همراه فراغت  خاصِنگاري  نوعي شمايل يريگ لكاست كه در ش

 
، آنجا »بابا«مثلِ » ب«م ييگو يطور كه ما م است و همان Nه يدا يفرانسو ي ن حرف كلمهينخست 1

  nourriceمثلِ  Nاند  گفته يكودكان م يه برايعلت آشنا بودنِ لفظ دا هم به
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ه ك يجوانان و زناناز جوانان و زنان جذاب نقش داشت؛  ييگورهايف
فاً صر يكيمجذوب تامل استت ي هابژ ي همنزل ه بهكن بود يافقط  شان نقش

. آثار يجان انسان يعت بيجور طب يكــ  دنآنجا حضور داشته باش
دختران جوان ) و 1874( 1مادام ماري هابرد ي هپرتربا عنوان  موريسو

سو بالطبع نه يبرجسته اين ژانر هستند. مورهاي  ) از نمونه1893( 2دهيلم
، يخانوادگ يزندگ ييه با بازنماكار (هرچقدر هم مبهم)، بلك يها با صحنه
و دخترانِ در ــ  ژه همسرش، اوژن مانهيو به ــ  ا به ندرت پدرانيمادران، 
رِ موضوعِ دايه، ي، نظ»دختر و پدر«ف يوند دارد. اين موتيح پيحال تفر

موردي نامتعارف در بين آثار امپرسيونيستي است. هنرمندان مرد 
ه همچون موريسو جهان زندگي خانوادگي اطراف كز ين يامپرسيونيست

ش قرار دادند، همسران و فرزندانشان را يكار خو ي هيود را دستماخ
ن هنرمند زن را آشكارا يهست كه كار ا يا تهكنقاشي كردند. اما در اينجا ن

دهد: موريسو در مواجهه با نزديكترين خويشاوندانش،  يمتفاوت جلوه م
ان آثار يه در مك يموضوع يعنيند؛ ك يم يپدر و فرزند را نقاش

همراه  ات خاص خود را بهيها نامتعارف است و ضرور ستينويامپرس
آورد. او شوهر و دخترش را در فضايي كه به شكل ابهام آميزي مردانه  يم

 
1. Portrait of Mme Marie Hubbard 
2. Young Girls Reclining 
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حال   درــ  شدك ير ميتصو به يانضمام يزياست و درحال انجام دادن چ
  .كيعروس يها ردن با خانهك يا بازيق، و در حال ساختن يبازي با قا
ح در آثار يهاي فراغت، رخوت و تفر ت كه صحنهيقعرغم اين وا علي

ار در نسبت با كگر، به يد يتوان از منظر موريسو برجسته است، اما مي
ست يهرگز از هنر او جدا ن يارِ نقاشكد. خود مفهوم يشيد خود او انديتول

شود  يان ميل بيشِ چهره به تمثيمتعدد آرا يها بسا در همان صحنه و چه
ا يردن است ك ياز نقاش ين زنان مظهرييدآرايي و تزه در آنها خوك
 ي هانه بدان ارجاع دارد. فرآيند همزمان ديدن و آفريدن، عناصر اوليكريز

لذت حسي را در  است و هر دو يرسازيآرايش يك زن و همچنين تصو
شتر رفت و يتوان پ شوند. حتي مي ينار تالشي قابل مالحظه شامل مك

 ينوعــ  كردن آرايش كردن چهره و نقاشي  ــ ه در هر دوكرد كادعا 
  .پذيردصورت ميپسند عامه  يبرا يخصوص آفرينش

طوركه كاتالوگ  اندازه جدي بود. آن بي نقاشي براي موريسو كاري
ش يسو نسبت به كار خويدهد، مور ير آثارش نشان ميشگاه اخينما

ز آثارش ا ييها ا گروهيارها كشه ناراضي بود و برخي از يسختگير و هم
بود  ده يبرد. مادرش د خواند، از بين مي را كه با استانداردهاي باالي او نمي

دارد » باً خشمگينيمضطرب، ناشاد و تقر ينگاه«كه او هميشه هنگام كار 
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  » ر است.يدر زنج يومكار شاقِ محكه دورانِ ياو شب يزندگ« افزود  يو م
 يا وهيوند است: شيدر پ يار نقاشكسو با يز آثار موريگر نيد ييبه معنا

را فاش  كردني نقاشيخالقه اركنشِ كها مطابق با آنْ  يه نقاشك
ه ك يند نقاشيوبخشِ خود فرآرياز ثبت درخشان و ن ييها ؛ لحظهسازند يم

ها، رنگ  ن نمونهيد. در بهترگنجن يم اثر در يچ زور و فشاريتماماً بدونِ ه
در [ر يتصو ي هنندك عمداً فاش هكشوند  يم يا مو بدل به نقطه و نقش قلم
ار) كدرباب  ييارهاكدرباب اثر ( ييتوان گفت اثرها ياست: م ]ريمقامِ تصو

ستن به رنگ يند نگريستنِ به فرآيردن و نگركار ثبت كه در آنها كهستند 
 يدادهايان روير را در مينظ يب يتياغذ، اهمك يا پاستلِ رويبوم  يرو
متاخر يا  ي هكردن تا زمانِ مان ارِ نقاشيك. دهند يخود اختصاص م به ينقاش

؛ بود شدهار نكرومند آشيچنان ن اكسپرسيونيسم انتزاعي آن ي هحتي تا دور
اگرچه در اكسپرسيونيسم انتزاعي ديدن و ثبت كردن، دغدغه و موضوعِ 

  نقاشي نبود.
سلف  ي هست، مثالً در اثرِ جسورانيحتي وقتي كه موريسو به خود نگر

سلف ا در ينشده و بدون آستر،  بومِ آماده ي) رو1885( 1وليپرتره با ج
گذاري در  كردن يا نشانه در همان سال، خود نقاشي يپاستل ي هپرتر

 
1. Self – Portrait with Julie 

78 زن، هنر، قدرت

ا يز يآم تملق يها پرتره چ وجه سلفيه نها بهياول اهميت بود: ا ي هدرج
، يپاستل ي هخصوص نسخ ستند: آنها، بهين و رسوم، نافذ نييبر طبق آ يحت

ردنِ اثرِ كاركها، آش ردن عدم تقارنك ه در مطرحكنوظهورند  ياركثبت 
خاطر  تر از همه به ز نامتعارفيو ن يگذار ا نشانهيمو  قلم
ه دست بر قضا ك يفيموت ينشيردنِ گزك و ضبط  شانيها يافتادگ قلم از

پاستليِ او  ي هسلف پرترده هستند. يار سنجيخود مولف است، بس ي هچهر
آثار او  ياست. عجيب نيست كه منتقدان گاه يرگذارتاثبه طرز دردناكي 
جسورانه  يريرناپذينشده و تا مرزِ تفس ، پرداختيرا بسيار سردست

سو نوشته يبا ارجاع به دو پاستلِ مور چارلز افروسينمونه،  يدانند. برا يم
ه اصالً كن خواهد بود كرمميگر غيوقت د شتر و آنيقدم ب يكتنها «بود: 
  .»يا بفهمي يدهص بيرا تشخ يزيچ

 1دختر با سگ تازيسو در يكي از آخرين آثارش با عنوان يمور
كه  ياز جولي به همراه يك سگ و صندلي خال يا پرتره ــ  )9(تصوير 

: است كردهصندلي را در نور ناپايداري محو ــ  نقاشي شد 1893سال 
، در گوگن يصندل گوگ، . اثر معروف ونيستياز ن ياز حذف و اثر ياثر
رسد. اما صندلي  مي پركار به نظر يسه با آن سنگين، استوار و تا حديقام

 
1. Girl with a Greyhound 
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ادآور يما  د آن بهيتجر گونگي و زاننده است. شبحيز برانگيموريسو ن
شود كه اين نقاشي كمي پس از مرگ همسرش كشيده شده؛ شايد در  يم

دخترش.  ي هبِ او درونِ فضاي خالي كنار پرترياز حضور غا يمقام نماد
سو اين نقاشي را در اواخر يم موريدان يه مك ــ  ما يبرا ين نقاشيد اياو ش

ننده و كثرأگوييِ مت اي غيب گونه ي هبرسازندــ  عمرش كشيده است
باً يتقر يالوقوع خود اوست؛ ابزار بيفروتنانه از مرگ قر حال درعين

ــ  دانه و آرام و تنها بر حسبِ خود اثريق يب ــ  تيتثب يناخودآگاه برا
ن بار تنها فرزند محبوبش يآخر يه براكاست  يريحضورش درون تصو

  ند.ك يم ييرا بازنما
ت يفعال يها خصوص ردپا ار، بهكت يبر اهم يقصد من از پافشار

در  يفرساي بدن ست كه كار موريسو را با كار طاقتين ني، ايدست
 انمسان بديكدر كارخانه  يكيانككشاورزي يا كار پر زحمت هر روزه و م

نم. كهش يدايه تشب يكيانكروح و م يا حتي به وظايف نسبتاً بي ــ 
ت هم يص داد: عنصر جنسين را تشخيمع ييها توان ربط ي، مباوجوداين

سازد. بيشتر منتقدان،  يان ميار هنرمند زن خود را عكه و هم در يار داكدر 
نظر اند؛ از م ردهكد كيسو تايت مورينون، بر جنسكچه در گذشته و چه ا

 يگوشيبودن و باز يعيبودن، طب يزي، غرينيب كباوران، ظرافت و ناز ذات

80 زن، هنر، قدرت

 يها ا نقصانيها  ه بر فقدانك يا برساختهــ اند  او را برساخته يزنانگ
ند، از جمله: فقدانِ عمق، جوهر و ك يداللت م يمشخص يعيطب يتيجنس
را، ن موريسو يجز ا يگريل دي. به چه دليا رهبري يگر ام، حرفهكاستح

اش به جنبش امپرسيونيسم و اهداف آن،  زدني عليرغم وفاداري مثال
ند؟ چرا ا كرده يدوم امپرسيونيست تلق هميشه تا حدي يك نقاش درجه

ا نه يه ضعف او، كقوت  ي هسنتي نقاشي را نه نقط» قوانين«انداختنِ  دست
ا دانسته اند؟ چر ييا فقدان دانش و توانايه نقصان كاش  متهورانه يتخط

 يها را نوع فرم ي هتجزي يعنين آثار او، يبهتر ي هصينبايد خص
 يسبك امپرسيونيسم از درون، قسم يدن اساسيشك پرسش به
 يِدانست؟ اگر ما تالش كن سبيتر ا مرسوم يها از تجربه» ييزدا ييآشنا«

شده  وساطتــ  يا دهيچيطور پ به ــ  ثبت ي همنزل ها در نقاشي او را به فرم
در نظر بگيريم، ــ  بودن بودن در برابر نقاش مادر ــ  يدرون يرياز درگ
هنرمندان مرد آن  يروان يها درام ي ههمان انداز د قطعاً آن را بهيآنگاه با

سزان با  يرياش؛ درگ گوگ با جنون ون ي هم: مبارزيريبگ يدوران جد
 ي هنندكات بازگويسركش خود و نزاعِ گوگن با ضرور ي هتيسوآلكس
  ت.يو بدو يدگيچيپ

ماركس به پايان ببرم:  يادماندني به ي هخواهم مقاله را با همان جمل مي
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نون كاما ا». رود شود و به هوا مي مي هرآنچه سخت واستوار است دود« 
رم كه من (و مارشال برمن، مولف ياي را در نظر بگ خواهم كل قطعه يم
) اين جمله را ده استيش برگزين جمله را درمقامِ عنوانِ خويه همك يتابك

ن قرار يمزبور از ا ي هام. قطع وام گرفته ستيمونكفست يمان آن قطعه دراز 
هنه و كد يها و عقا يشداوريتمام روابط ثابت و منجمد، همراه با پ«است: 

روابط  يشوند و تمام يه رانده ميمحترمِ وابسته به آنها به حاش
گردند. هر آنچه سخت  يمه استوار شوند منسوخ كافته قبل از آني لكش تازه

 يويرود. هر آنچه مقدس است دن يشود و به هوا م يو استوار است دود م
ت يشوند با صبر و عقل با وضع يان ناچار ميشود و دست آخر آدم يم

  1»ش روبرو گردند.يو روابطشان با همنوعان خو يزندگ يواقع
 ياعاجتم يا حتي ياسيس يانقالب يكم موريسو يسر آن ندارم كه بگو

 يريه اثرِ تصوكفاصله داشت . اما معتقدم  يزين چيار با چنيه بسك ــ  بود
از همان  ياري، بسيه و ژوليدار و مملو از تناقض او، يال و متغيب، سيغر
ه كند ك يو ثبت م كته را حيسم و مدرنيمدرن ينما سرشت يها صهيخص
از همه، باالتر  ــ  معروف به آنها اشاره دارد ي هن قطعيس در اكمار
تمام روابط «ه راندن يحاش سم. بهيمدرن ي هنانكش قاً شالودهيعم ي هپروژ

 
ي مدرنيته)  رشال برمن (تجربهي اين قطعه كار مراد فرهادپور مترجم كتاب ما . ترجمه1

  ).118ي مدرنيته، انتشارات طرح نو، ص.  است (تجربه
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هنه و محترم وابسته به كد يها و عقا يداور شيثابت و منحط، همراه با پ
 ينحو ر، بهين تصويسو است. او در ايمور ي هن قطعاً همان پروژيا ــ  »آنها

 كيهمپال ياتش با زنخود و مناسب يزندگ يط واقعيوادار شده تا با شرا
 يا ست تا مواجههيش مقدور نيه براك حال درعينش رودررو شود، يخو
ستن يس و با نگركر به واژگانِ ماركن موضوع داشته باشد. با تفيامل با اك

سطح  يبر رو ين مناسبات واقعيه اكنم ك يسو احساس ميمور يبه نقاش
ه هنوز ك يه، سطحده نشدياوكمال كه هنوز تمام و ك يبوم شناورند؛ سطح

آن  ياست برا يديطور بالقوه تهد امده اما باز هم بهيآزمون درن به
ه ك يديها و عقا يداور شيپــ  »هنه و محترمكد يها و عقا يداور شيپ«

  هستند.  يت، و خود نقاشيار، جنسكت يماه ي هدربار
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   1گر زنِ منحرفي: بار دافتهيبازگشته و  گم

  يمانيگلنار نر
 يها از رمان يكياست در  يزن جوان ي هن زمزمي؛ ا»است يبيز غريچ«

ن طور ينوشته شده، و ا يپس از جنگ اول جهان كيه اندك 2ياولكرز ما
مردانه آن در جنگ  يدر معنا 'منحرف (فاسد)'چقدر «ابد: ي يادامه م

» از فساد تن در دادند. يبه نوع خاصاش  زنانه يشته شدند، و در معناك
ب است، بخصوص در قرن يغر يدر مورد مفهوم فساد امر يخوان ن ناهميا

شدند.  ي ميتلق يش از امروز جديه هر دو جنبه بك يزمان يعنينوزدهم، 
 

1 .Fallenكردن است، به شكل فروافتادن از يك وضعيت  : اين كلمه حاوي معناي سقوط
مقبول از نظر اجتماعي به وضعيتي فاسد و منحرف براي زن، بنابراين نبايد صرف استفاده از 

عنوان يك صفت دايمي و وضعيتي پيشين تلقي شود، بلكه  بهي منحرف باعث شود  واژه
نشود، سقوط  معناي ضمني آن حاوي تغيير وضعيت است و اگر زيبايي كالم در نظر گرفته

  شود. كرده معادل بهتري براي آن محسوب مي
2. Rose Macaulay 
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سالت بار و ك يها برجسته بخشِ نقش در هنر، سقوط مردانه الهام
 يو يت جنسيهر فعال يعني ـ بود. اما انحراف در زن يسنگهاي  تابوت

جذبه و  ينوع ـپول و چه نه  ي، چه براييناشوز يزندگ ي هريخارج از دا
سندگان و ياگر نو ــ  ل هنرمندان قرن نوزدهميتخ يب برايعج ييرايگ

 يا رد؛ عالقهك مي جادياــ  ميرين را در نظر نگيو مصلح ين اجتماعيمنتقد
د و يقرن نوزدهم به اوج خود رس يانيم يه در انگلستان ِ سالهاك

و ها  ستيرافائل شايپ ي ها در حلقخود ر ينما سرشت يبند صورت
دانته ا فاسد، يد، مضمون زن منحرف يافت. بدون ترديدارانشان  دوست
د تا سر حد وسواس، به خود مشغول داشته بود. او يرا شا يل روزتيگابر

ن موضوع اختصاص ياش را به ا ينقاش يارهاكاز اشعار و  ينه تنها تعداد
 يستيرئال ي هويه با به شك ــ  زين هكاو  يها ياز نقاش يكيه كداد، بل

ن موضوع يبه اــ  ردك يمعاصر برخورد م يبا موضوع يرمتعارفيغ
 ]1ر يتصو[افته يباز يعنيارا ناتمام، كآش ين نقاشيافته است. اياختصاص 

گاه  يش از مرگ نقاش او را گاه و بيسال پ يكتا  1853حداقل از سال 
امالً از پسِ كاو هرگز نتوانست  داشت: از قرار معلوم يبه خود مشغول م

  نار بگذارد. كطور قاطع آن را  ا بهيد ين اثر برآيا
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 30خ يبه تار 1به هلمن هانت يا در نامه ين نقاشياز ا يف روزتّيتوص
  روشن و سرراست است: يافكبه قدر  1855ه يژانو

دم  دهيلندن را در هنگام سپ يها ابانياز خ يكير ين تصويا«
 ي هنيزم ه پسك يها در امتداد پل نوز چراغدهد، ه ينشان م

اش را  يگار يدار سازد، روشن هستند. گله يدور اثر را م
ه كدر راه بازار  يا يرده (گاركان جاده رها يدر م
را  يوتاهكر يشان به آن بسته شده)، و مسك ماع يا گوساله

رده و در كه از مقابلش عبور كرفته است  يبه دنبال دختر
گردان است. او تازه با دختر مواجه شده و ها سر ابانيخ

 ير بار شرم بر رويه او را شناخته زكدختر جوان 
 ييسايلكاط يح يوارهايش خم شده و در برابر ديزانوها

ه مرد ك ينه قرار دارد، در حاليزم شيه در پكنشسته است 
 يميه نكنگه داشته  يدستان او را گرفته و آنها را با حالت

بازداشتن زن  يبرا يميو ن يرگردانرت و سياز ح كيحا
ن و ينها مضاميرساندن به خودش است. ا بيجوان از آس
نام خواهد  "افتهيباز"ه كهستند  ييتابلو يعناصر اصل

 
1. Holman Hunt 
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 1اير از جرِمينظ يب يا آن جمله يا برايگرفت و خواهرم مار
ات را  يجوان يآورم، مهربان ياد ميمن تو را به "افته است: ي

  ...»"را ات يو عشق ِ نامزد

آن و روابط آنها به  يار و اشارات ضمنكامل ك يگر داللت حال بااين
ار دشوار و يو به واقع بس ـ وجه سرراست و روشن نبوده چيه

اثر از  يارساختن آنها، بررسكآش ين راه برايو بهتر ـ زنديبرانگ چالش
ر در بستافته يباز يز، قرار دادن تابلويش از هر چيجوانب مختلف است. پ

 يانجام گرفته در قرن نوزدهم برا يها تالش ي هآن گستر ي ههم
 ي همسال يكدرمقامِ  ــ  والر از زن منحرفكس يريدادن تصو دست به

ــ  و معاصر يغالباً شخص حال درعين، و يو اجتماع يت اخالقيپراهم
 يه روزتّك ــ  يكدئولوژيا ايناخودآگاه  ياتيتواند به برمالساختن فرض يم

 يوضوح شخص به يها ز جنبهيو نــ  ندك يان ميد موضوع اثرش بدر مور
گر يدر ارتباط با دافته يبازدوم،  ي هرساند. در وهل ياريبرداشتش از آن 

 يسه خواهد شد: تابلوياز موضوع زن منحرف مقا يستيشارافائلير پيتفاس
تواند  يم ياز جهات يروزتّ يه نقاشكهلمن هانت؛  ي هدار شونديوجدان ب

ار كگردد، و به باور من  يال تلقيكسكپارادو يآن با تضاد ي هنيعنوان قر به

 
1. Jeremiah 
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. در گام است بودهاز آن  ييها بخش قسمت م الهامك دست ياز روزتّ يگريد
خواهند شد.  يبررسافته يباز يريساختار تصو يبند سوم، منابع و صورت

ه كشد مالحظه خواهد  ين تابلو در رابطه با موضوعاتيدر گام چهارم، ا
ان، نشان يو در پا اند. خود هنرمند وجود داشته يشخص ياحتماالً در زندگ

، و است بودهز يعالوه بر نقاش، شاعر ن يه روزتّكت ين واقعيخواهم داد ا
 يار داشته، ارتباطكبا موضوع زن منحرف سر و  يز مانند نقاشيدر شعر ن

ا يا داستان ساده در تقابل ب ـانِ يا بيساختار  ياصل يها يژگيبا و كاند
  ارتباط است.  بي سر با آنهايكا يدارد و افته يبازـ  نگارانه ليشما جزييات

 ي، برابود گرفتهخودش الهام » يجِن«از  يه روزتّكت ين واقعيالبته ، ا
 اتكام بل اسيليوسم به سراغ اشعار يسمبول جزيياتا ياثر  ي هيما دست

شِ سرودنِ غزل بخ اش الهام ين نقاشيت هميرفت، و در نها
ه اشعار و كست ين نياز ا كينظرم ابداً حا شد، به» افتهيباز«آخرش
ا از نظر ينند، ك يگر ميديك ي هش از شرحِ صاف و ساديب ياركها  ينقاش

از  يليم ي »اياوفل« اند. گر گره خوردهيديكبا  يشناخت ا نشانهي يمعناشناخت
ه ك ــ  ريسپكِ شهملتمتن به اشعار و » يشناخت ا نشانهي يمعناشناخت«نظر 
ــ  شد يتمام توسط آن بازساز يالهام تابلو بود و با وفادار ي هيما
ز چه از ين تكياز » يونانيگلدان  يك يبرا يا امهكچ«خورده نبود، و  گره

88 زن، هنر، قدرت

 يونانيگلدان  يرو يبه اصولِ نقاش يشناخت و چه نشانه ينظر ساختار
در  يروزتّ يها ياتژه استركم يد بگويس، باكارتباط نداشت. بر ع

نقاشان معاصر  يها يش، به استراتژيها يگر نقاشيش از تمام ديبافته، يباز
 يق به سويطور دق اش را به توجه يبند بكيتر يهند. او براياو شب

ه در قرن ك يرسالت ـمتناسب ، و البته به رسالت  يريتصو يها نهيشيپ
روا كدلّان دوره را از ياو معمول بود و اغلب هنرمندان  يعاد ينوزدهم امر

 ي هنش انگاريآفر ـ را به خود مشغول داشته بود يليما ي هانتتا  وتوركو 
 يريساختار تصو يكنشِ يآفر يعنيمناسب معطوف داشته بود؛  يبصر

ن مد يده. ايچينسبتاً پ يها تيا روايا موضوعات يها  دهيا يبامعنا برا
(هرچند  است شدهده ينام »يادب« بلو  1يفرااغلب از زمان  يريتصو

ند تا ك يخود تالش م ي هنوب ه بهكست يلم نيتر از ف ين مد ادبيا درواقع
لمات انجام دهد). ك يبه جا ير بصريرا با استفاده از تصاو ياعمال مشابه
ه كوجود ندارد  يزيچ چيافته هيه در بازكن باورم يگر، بر ايبه عبارت د

ا آن را به طور خاص از يباشد  يادب يا حتي» شاعرانه«طور خاص  به
 يكاثرِ  ي همنزل قرن نوزدهم، به يا اخالقاً پرمحتواي ييروا يارهاكگر يد

  ند. كز ينقاشِ شاعر، متما
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را در نظر » زن منحرف« ي هانگار يلكنه و بستر يد ابتدا زمياجازه ده
است. در  يضرور ين نقاشيخوانش ا يه به نظر من براكم، يريبگ

ه به موضوع فاحشه ك يقرن نوزدهم يسيهر هنرمند انگل ينه، برايزم پس
ه هم در مورد كست ها، يشارافائليپ يو به خصوص برا ـ بپردازد
 نها توجه داشتنديداشته، به ا يبودن آگاه يبودن و همچنان اخالق يسيانگل
به طور  يروزتّ يهوگارث قرار دارد؛ و برا يريو تصو يبصر ي هنيشيپ ـ

و در ــ  ه مانند خود او نقاش و شاعر بودك ــ  يكبل ي هنيشيخاص پ
ان تند يب حال بااينوجود دارد.  يكبللندن ِ ، اثر افتهيبازخصوصِ  مورد به

عت در مجازات يرِ قانون طبيناپذ ار محتوم و اجتنابكهوگارث از ساز و 
بِ ياز تخر يكبل يز منظرِ آخرالزمانيو ن يران حماقت و شهوت

بزرگ، به طور قابل  يت توسط حرص و شهرهايرِ معصوميناپذ اجتناب
ل قرن نوزدهم توسط يدر اواخر قرن هجدهم و اوا يا مالحظه

گر ي. در قرن نوزدهم دبود شدهف يتلط يدوست سم و انسانيمانتاليسانت
ن است همان قدر از سر حرص و آز به كزن مم يكه كرفته بودند يپذ

تواند با توبه و  يعالوه م هاز، و بيه از سر نكده شود يشكفساد و انحراف 
ه ك ي، نقشدرواقعند. كدا يانون خانواده نجات پكوستن مجدد به يسپس پ

و  يعاد يدربرابر بازگشت به زندگ يسد ي همنزل خواه به ــ  نهاد خانواده

90 زن، هنر، قدرت

از  يقرن نوزدهم ي هند در انگارك يفا مياــ  خواه در مقام ابزار تحققِ آن
 يدر سر 1789در سال  جورج مورلندارد. نده ديفزا يتيزنِ منحرف اهم

ه كرد)، كش را درست يگراورها تيجان رافائل اسمخود ( يتايالئت
خوش  يانيند، پاك يت ميگناه را روا يب ييدختر روستا يكداستان سقوط 

رد. بازگشت قهرمانِ زنِ كب و ناگوار هوگارث يان مهينِ پايگزيرا جا
سقوط  يكو  ـان فاسد كماك ي، زنبه آغوش گرم خانوادهبا رو يتوابِِ ز
و  ـ باشد يا ن انگارهيلمه انگار شرط الزم چنك يواقع يبه معنا

خانواده  ي، با استقبال اعضايشتر سردرگم و نه غرقه در تباهيب باوجوداين
 يدار يصورت معن نجا بهيت در ايو معصوم يگناه يش بيهمراه است. نما

 ين سريش گناه در هميِ نما يدبودن ِ عم يو در تقابل با شهر ييروستا
 يان خانواده و روستايو نجات از راه رجعت به م يرستگار ي هدياست. ا

و  ييو سرور روستا يق شادياز طر يعاد يمحل تولد، بازگشتن به زندگ
در جامعه، رواج قابل  ييدختر روستا» يعيطب«ر و يت حقيرش موقعيپذ

ل قرن نوزدهم ياوا يپسند فرانسو عامه يرپردازيدر تصو يا مالحظه
دار  تر و ادامه مرسوم 1پسند ر عامهيتصاوه با ادغام شدن در ك ييداشت؛ جا
متعدد  ييها در نسخهار و كدختر خطااش، در مقامِ توپوسِ ياز فرزند ع

 
1. Images populaires 
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چوب از  يرو يارك ندهك يك)، 1836( 1زن يك يِزندگسربرآورد. در 
ه معموالً كت زانوزده يس، وضعيدر پار 2لويارگاه پكناشناس در  يهنرمند

ردن استفاده ك دعا و توبه يبا سقوط و فساد در زن مرتبط و همراه بود، برا
دختر  يك يزندگبه نام  يتر دهيچيپ يتوگرافيل ي ه. مجموعاست شده
ژول اثر  4»صورت بايپسر ز« يك يزندگ ي هنيه قرك ــ  )1847( 3بارويز

 ي هگستر يوضوح برا و بهد از هوگارث، يتقل يارا نوعكآشــ  است ديداو
، در نظر گرفته يسيو هم انگل ين، هم فرانسوياز مخاطب يتر عيوس
بر  يد همگكيه تاكز وجود دارند ين يگريمتعدد د يها ؛ نمونهاست شده

افتن از فساد و ي نجات» راه حل«انون خانواده به عنوان كبازگشت به 
حرف در قرن نوزدهم شده از زنِ من ارائه يرهاياست. در اغلب تصو يتباه
ــ  رود ياز آن نم يار است اما اغلب سخنكآش يه گاهك ــ  ن فرضيا

زن جوان نقش  يك يگاه مناسب و قابل احترام برايه تنها جاكنهفته است 
 ياو درون خانواده است: نقش دختر، همسر، و مادر. اگر به گونه ا

خموده از گور يه در پس هر فكتوان گفت  يم، مييو سخن بگويگوراتيف
ل آن زن در خانه يبد ي هسرفراز از فرشت يگوريزن منحرف، ف يك

 
1. La Vie d'une femme 
2. Chez Pillot 
3. La Vie d'une jolie fille 
4. La Vie d'un jolie garcon 
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  ند.ك يم ييخودنما
شعر بلندش ، »رزابل«ن تضاد مرسوم را بارها در يات اكام بل اسيليو

ند يآ خوش ياتتأثيرار برد تا كه بر اساس موضوع زن منحرف سروده، به ك
 افتهيبازموضوع  يبرا يروزتّ ياز منابع احتمال يكيه ك يند؛ شعريافريب

سرنوشت سخت و تلخ فاحشه در تقابل » رزابل«. در بخش دومِ است بوده
ه عشق كرد يگ يقرار م يو و متواضعيكزن ن يبا سعادت خانوادگ

 راحت و آرام آنها ي هط داخل خاني: محاست كردهاش با او ازدواج  يجوان
خواب رفته،  به كودكآتش از پا درآورده،  يش را جلويها فشكمرد  ـ

، » ديش خواهد پوشكودكه كبافد  يرا م يفيظر يها تورها و واالن«زن 
 يسرد و باران ي همعنادار با صحن يا به گونه ـ» ها و نور پنجره و پرده«
متن  ي هات اداميف رزابل ِ فاسد در ابيتوص يه براكرون در تضاد است يب
ان/ و باد سرد وزان و ها سوسوزن مرطوب چراغ يرو ادهيبر پ«ار رفته: ك به

ز در يچ نون همهكدود/ و ا يخانه م يدار به سو زنگ ييها گذران؛/ پاشنه
با  يروزتّ» گر بار تنها مانده است....يرود/ و او د يوت فرو مكس

و  يدادن ضمن ف، از دستيو ظر نامحسوس امالًك يريتصو يها روش
ر از ياپذن و بازگشت يت دائميو محروم يخانوادگ يشادمان يحيتلو
ان گروه يه مك يانتراستكند: آن هم با ك يان ميخانواده را ب يها لذت
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 يا وار و قبرستان و خانهيه توسط دك ــ  نهيزم شيسمت چپِ پ يگورهايف
ه از نظرگاه فرد مطرود ك يا خانه اند؛ بسته در برگرفته شده يها با پنجره

در سمت راست  هكوجود آورده است  به يانكز گنجشيو ن ـ شود يده ميد
  مشغول هستند.  يار النه سازكبه 

ه ك يد شوميم متضاد خانواده و زنِ منحرف و تهديان مفاهيارتباط م
پدرساالرِ  ييزِ اقتدارگرايركخا يزن برا ي هنشد نترلك يجنس يها تيفعال
 ي هلت سه ي هجا به اندازك چيردند، در هك يجاد ميخانه ا يعني، ييايتوريكو

گذاشته  ندهيگذشته و آبه غلط)  ̋ه عنوان آن (احتماالك  ــ آگوستوس اگ
 يبه روشنــ  ش درآمديبه نما يادمكال آيدر رو 1858و سالِ  است شده

ا يسقوط )، 1از فصل  10ر يتصو كدر قسمت اول (ر. اند. مطرح نشده
 ـ ش در آمده استيمتوسط به نما ي هطبق يط خانگيمح يكدر فساد 
ازدواج  ي هپرترد طنزآلود خاطرات يبا تجد همراه يپرداز صحنه ينوع

 يدكيز تايم يخورده بر رو ميب نيه سكمفهومِ فساد  ي؛ اثرگذارينيآرنولف
 يابد. فضاي ينو م كيپژواها  بچه يارتك ي هبر آن است، در تزلزلِ خان

از فروافتادن زن  يبر وحشت ناش يشِ تراژديشده به نما داده اختصاص
ن معبد يزِ اكمن، همان مريهمان اتاق نش يعنيد؛ يافزا يمضاعف م يدكيتا

 يعفت ياز آن است. ب يزن محافظت و پاسدار يعيطب ي هفيه وظك يخانگ

94 زن، هنر، قدرت

 يحرمت يان مقدس بكزند و به آن م مي عت را برهمينظم طب ْزن و مادر
اخالقِ  يارهاياز مع ين تخطيتر مين و وخيتر يد جدين گناه شايند: اك يم

رون از يجز ب به ييار جاك، همسر منحرف و خطااقعدروباشد.  ييبورژوا
رون رانده شود؛ همان يبهشت خانه بـ  منيد از اتاق نشيخانه ندارد؛ او با

 يرِ ماجرايشد و تصوك يش مينه پيه درِ گشوده در پس زمك يسرانجام
گور منحرف، آن را از نو مورد يپشت فوار ِيد يبر رو 1ديتبع يخيتار
ط يمح يعنيرون، ياگ، ب ي هگان از سه ين نقاشير سومدهد. د يد قرار مكيتا

شود: در  يزن منحرف م ياصل حال درعينو  يان استعاركشهر، م يخارج
اطراف را همراه  يايگاهش در دنيه طبعاً پول و جاك ــ  نجا همسرِ فاسديا

گناهش  ي هويه مك يدر حالــ  ش از دست دادهيخو يدامنكبا عفت و پا
دانه از ينش گرفته، هنوز خموده است، و با حسرت اما نومان بازوايرا در م

ه در كدرون ـ  رونيب ي هدوگان يكنگرد؛  ينش را ميشيپ ي هخان ير طاقيز
 يتر در نقاش يپنهان يلكن مجموعه مطرح شده و در شيا ين نقاشياول

بودن، همراه با مخاطرات  رونيه بك ييخورد: جا يچشم م ز بهين يروزتّ
، و »در جهان ْبودن در خانه«د نهفته در عبارت يقضِ شدمالزمش، و تنا

  زن منحرف هستند.  يعيطب ينها فضايه اك ييجاــ  شهر ي همنظر

 
1. The Expulsion 
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ارِ كشده از خانه، موضوعِ روشن و آش رانده روني، زن فاسد بدرواقع
يسيِ نقاش انگل يكملودرامات ين دوره است: نقاشياز ا يم دو نقاشك دست 

تر و  يستيتر، رئال ار معقولك) و 1851( »مطرود«ا عنوان ب ويچارد رِدگرير
رانده «با عنوان  وكاروشنيچ ايساندرووكال يواليكنتر نقاش روس،  متعادل

شده در  ريه دختر جوان باردار تصوك 1883به سال  »ستگاه)يشده (در ا
  . است شدهرون رانده ياش ب يا آن از اتاق اجاره

 يقرن نوزدهم از زنانگ يها يرسازيه در تصوكدر همان زمان 
ت مقدس خانه و يارا در مقابل امنكار، سرنوشت زن منحرف آشكخطا

انه به عوامل يگرا واقع يتوجه حال درعينشد،  يخانواده قرار داده م
هم مطرح بود؛  يدامنكل در سقوط زن از عفت و پايدخ ياقتصاد
از يِ ن يكتراژ مانتال عواقبيسانت يلكش ه دلسوزانه و معموالً بهك يريتصو

ن يا ي هبرجست يها از نمونه يكيگذاشت.  يش ميصرف را به نما
ه در كاست  1»دا شدهيق پيغر«با نام  واتز يكجورج فردرها اثر  ييبازنما

هنرمندان،  يسم اجتماعياليكوتاه رادك يها سال يعني ـ 1848ـ 50حدود 
واتز در آن  ياز چهار نقاش يكيو  است شدهار ك ـاروپا  ي ههمراه با هم
ر يدرمان فقرا و به خصوص زنان فق يب يها م رنجيه به ترسكزمان است 

 
1. Found Drowned 
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ه كدهد  يرا نشان م يفرددا شده يق پيغراختصاص داده شد. اثر 
ر طاق پل واترلو آب او را به ساحل آورده است. يرده و در زك يشكخود
نظر  به يهيمخاطب قرن نوزدهم بد يزن جوان برا يشكل خوديدال
توماس ار مشهور ي) شعر بس1844( 1»ها عبر آهم«د و صراحتاً با يرس يم

جان خود  ين موضوع ارتباط داشت: از قرار معلوم قربانيا ي هدربار هود
اش،  متعاقب يزنانْ فقر و فحشا يبعض يه براكرا گرفته است، چرا 

  شود.  يبدتر از مرگ محسوب م يحت يسرنوشت
 يو همدرد يدلسوزه احساس كواتز همچون هود قصد داشت 

 ياو معادل يد نقاشيزاند و شايوهش او را برانگكمخاطب و نه سرزنش و ن
درنگ بلند  ياو را ب« هود:  يشده از سو انيوهشِ بكن يباشد برا يبصر
ز؛/ به او يرآميد نه تحقينك./ او را لمس يزاريد،/ عاشقانه و نه از سر بينك

افتاده بر دامنش،/  يها ه به ننگ؛/ و نيد،/ آرام و انسانيشياندينانه بيغمگ
 »زن مغروق» «ست/ خالصانه، زنانه است...يآنچه از او باق ي هنون همكا
ار كآش يانگار ارتباط ]2ر يتصو[ چ پروفيويگوريگر يليواس) اثر 1867(

ان تضاد يدر ب يشترين اثر صراحت بيا شعر هود) دارد، اما ايار واتز (كبا 
دختر  يشكت اندوه بار خوديفكيز و ينگان حالت رقت ايزش ميآم هيناك

 
1. The Bridge of Sighs 
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پاسبان آن را القا  يكه حضور ك يجامعه دارد؛ تضاد يتفاوت يجوان با ب
پش را يپ يتمام در سمت راست قربان يه با خونسردك يند؛ پاسبانك يم
 يارگرك طبقه يها شهيدارد تا ر يشتريب ي هعالوه، پروف دغدغ شد. بهك يم

مشخص  يپرداز لباس و صحنه جزييات دختر مغروق را با استفاده از
 ينظم اجتماع يكه كن مورد خاص، نه زن منحرف، يارا در اكسازد. آش

  شود. يده ميشكتفاوت به نقد  يناعادالنه و ب
 يموثر بر رو يد عوامل اقتصاديترد ي، ب50 ي هدر انگلستانِ ده

وم كگرفتند و مح يت مورد بحث قرار ميو راست و با جد كر يفاحشگ
 ي هدربار 1و. آر. گرگيح دبليامالً صركبلند، مستند و  ي هدند. مقالش يم
رده بود: كمنتشر شد و به دو مرجع استناد  1850ن موضوع، در سال يا
در  يفاحشگ ي هدربار، با عنوان يفاحشگ ي هپژوهش دربار يتابِ اصلك

 يها شيرايبعد در و يها و سال 1836(چاپ اول در سال  2سيشهر پار
ز يو ن 3دوشاتُلهـ  . پراني. بيآ. ج ي هد چاپ شد) نوشتيها تجدد باريجد
قات در حال انجامِ آن زمان دربابِ يها و تحق يج حاصل از بررسينتا

به  ييها ه بعدها در نامهك، 4ويه ي ميلندن توسط هنر يفقرا يزندگ

 
1. W. R. Greg 
2. De la prostitution dans la ville de Paris 
3. A. J. B. Parent - Duchätelet 
4. Henry Mayhew 
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د يگو ين دو مرجع صراحتاً ميآمد. گرگ بر حسب ا 1ليكرونكنگ يمورن
ه در انگلستان مانند كاست  يا نندهك نيين عامل تعيتر يفقر اصل«ه ك

عفت و با عنوان  يلياثر جان م» شاند.ك يفحشا م يها را به سو زنْ فرانسه
 يخود روزتّ ي هاز حلق كوچك يي2ايپيس يطراح يكه ك)، يفساد (تباه

ن يه اولكاست  يهمان سال يعني، 1853آن سال  يخِ امضايه تاركاست (
ي باشد بر ادعا يا تواند گواه يار شده) مكافته يبازدارِ  خيمشقِ تار اهيس
ار)؛ ك ارگر مقاطعهك( 3»ارك شلخته«ت زنان ِ يوضع ي ها گرگ درباريو يه مي
ه مجبور كن است ييچنان پا بار آن رقت يطرز ه دستمزدشان بهك يسانك

دست به  يا فرزندانشان از گرسنگينشدن خود  تلف يبرااند  شده
ن ِ انتخابِ يردنِ نمادك زهيرغم درامات ي، عليليند. مبزن يفروش تن

طان يش يل به نوعيه زن طناز و لوند سمت چپ را تبدك ــ  ساز سرنوشت
ز اتاق يانگ آور و حزن أسيت يانه وضعيگرا واقع يا گونه بهــ  ندك يمونث م

ار را نشان ك زن شلخته يو فرسودگ يو خستگ يو الغر يروانير شيز
ــ  لباس يا بسته ي هوسيل بهل در فساد را يدخ يمل اقتصاددهد، و عا يم
 يكيدر نزد يادداشتيو ــ  ن در سمت راست افتاده استيزم يه بر روك

 
1. The Morning Chronicle 

2 .Sepiaاي مايل به قرمز اي تيره، قهوه : رنگ قهوه  
3. Slope - worker 
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ه كرد كد كيتوان تا يسازد. م يبرجسته م» ريفق ي هدوزند«پنجره با عنوانِ 
لباس پر  يرو، به جا ادهيزنِ جوان افتاده بر پافته، يباز ي هن نسخيدر اول

اط يز ، الغر و ژنده پوش است؛ او مانند خيرق و برق و اندام شهوت انگز
 يدهد او نه از رو يه نشان مكبه تن دارد  يا رانه و سادهي، لباس فقيليم

 يكز ين يلي. ماست شدهدچار  ين سرنوشتيه تحت اجبار به چنكار، ياخت
ــ  1فته شدهريپذدر افته يبازاز  يروزتّ يونِ معادل با مفهوم اصليمپوزوسك
رِ يجور نظ يكه كرده، كخلق ــ  خود در همان سال يفلز طرح قلم 

 يكشه در ي، رافتهيبازز مانند ينرفته شده يپذاست.  يطرح روزتّ ياخالق
از آثار  يكين طرح يدهنده با جنس مخالف داشت: ا آزار يشخص ي هرابط

ان يدار م لكنش متقابل مشكه با موضوع كاست  ييها يمجموعه طراح
 يليم ي هاز رابط يا زمان با دوره ار دارد و همكمرد سر و  يكزن و  يك
  ن است. كيراس يبا اف

 ،]3ر ي[تصو دار شوندهيوجدان ب ي هبه انداز يچ اثريد هيشا حال بااين
در  1854شده و سال  يگذار خيتار 1853ه سال ك ــ  اثر هلمن هانت

و فهمِ خاص او از  يروزتّ ي هفتايبازبا ــ  ش درآمديبه نما يادمكال آيرو
ن دو اثر در ير ايچشمگ يها رغم تفاوت ينباشد. عل يكزن منحرف نزد

 
1. Accepted 
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تواند آنها  يننده ميها، ب ن تفاوتيل هميدل د بهيا شاير و ساختارشان، يتفس
ند: يواحد بب ياخالق ي همسأل يكنه، دو نگاه متضاد از يل دو قركرا به ش

 يحيمس ينيب ت، خوشكدر برابر فال ياربرخاستن در برابر سقوط، رستگ
ه در هر دو مورد كبزرگتر  ي، تضادها1ينيرزميت زيحيأس مسيدر برابر 
لر ختم يم يزند (و قطعاً به آنيخ يبرم يكنزد يشخص يها از تجربه

ند. هانت همچون يآ يان در ميسم به بيرئال يريشوند) و در زبان تصو يم
به همان  يو پرزحمتش را با داربست قيدق يسم بصري، اعتبار رئاليروزتّ

و حساسِ  ياتيح ي هند: در لحظك يت مين تقويق از رخداد نماديزان دقيم
 ـ ند، و آفتابك يرا آزاد م يا ز پرندهير ميدر ز يا دار شدن وجدان، گربهيب
در باغ  يالفظ تحت يلكبه ش ـ س شدهكنه منعيزم در پس يا نهييه در آك

و  يد. زشتيآ يبرم 2من سنت جانز وودياتاق نشرون ير بكنخورده و ب دست
شود،  يد مييتا يريعناصر تصو يمن توسط برخياتاق نش يزنندگ
وار، يد يبر روار كح و زن ِ زنايمس ير چاپيهمچون: تصو يعناصر

 يه در طرح روك ييها زنند، پرنده يساعت چرت م يه بر روك ييدهايوپك
 ين با لحنكيچه راسن توسط آنيدزدند، و همچن يوار انگور ميد

 
1 .Crypto – Christianityشدن ديني  هايي كه مسيحيان به دليل آزار و اذيت يا رسمي : دوره

تعقيب قرار  ها و محافل زيرزميني روي آوردند و تحت ديگر در كشور خود به جنبش
  گرفتند.

2. Saint John's Wood sitting room 
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با  1يتابِ نوئل همفركد يخواند. شا ياثاثه م» كمهل يتازگ«گرانه  شيستا
و  يضمن يز، ارجاعيم يبر رو 2يسندگيشرفت هنر نويمنشاء و پعنوان 

لر باشد؛ يم يآن »نامزدش« يهانت برا يآموزش ي هم به برناميرمستقيغ
ست ين يد تصادفيترد ي. باست بوده ين نقاشيا يه مدل اصلك يسكهمان 

انگشت سومِ دست چپش، آن هم به جز زن جوان  يها ه برتمام انگشتك
  خورد.  يچشم م ، انگشتر بهياشراق و شهود اخالق ي هدر حال تجرب

 يفهم جك يك، در اصل بر يز مانند اثر روزتّيار هانت نك كش يب
، 3مخان ين شرط بنديآخرد مثالً ي: شااست بوده يخالقانه از هوگارث مبتن

ا احتماالً دو ي؛ است كردهمطرح  يبه تازگ 4النيم كن مكچنانچه جان دان
در دامن نشستن، برخاستن و ام  ، باقبل و بعدگراور هوگارث به نام 

؛ و 5شده ياخالق يدرون يفضا يكبارز و قاطع شان در  يها فروافتادن
لِ قرن مانتا يدوارانه و سانتيان اميبا پا 6شرفت فاحشهيپدست آخر قطعاً 

 ـ ي. هانت همچون روزتّاست شده ينِ مورد اصليگزيه جاك ينوزدهم
سب كد جهت يو شا يپرداز گرفتنِ صحنه الهام يبرا ـ ديم ديچنانچه خواه

 يبه قسم يابي دست يز در راستاي، و نيستيشارافائلياعتبار از اصالت پ
 

1. Noel Humphrey 
2. Origin and Progress of the Art of Writing 
3. The Lady's Last Stake 
4. John Duncen MacMillan 
5. Intérieur moralisé 
6. The Harlot's Progress 
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ان يبه نارِ خلوصِ در اجرا، كبخش در احساس در نانياطم ييابتدا يتازگ
رجوع  يدر نشنال گالرو ا 1»ينيآرنولف ي هپرتر«به خصوص  ،يكوان آ

ز برداشت يتر ن دهيچي، از منابع سنتاً پيز مانند روزتّياو ن باوجوداينرد؛ ك
ز با ين چارلز لو برونگروار از اثر  يكرد. از قرار معلوم هانت از ك يم

 ا تبرايپوچ دنحاصل و  بي يارهاكه از تمام كماگدالنِ تواب «عنوان 
رو به باال در قسمت زن  ييف نادر از جابه جايموت يك ي، برا2»ديجو مي

  منحرف بهره برده باشد. 
آن روزگار به  يدادنِ انحراف در معنا توانست از نسبت نمي زين يروزتّ

او و هم غزلش،  ي هديچيپ يزد: هم طراحين لفظ بپرهيا يليانج ي هسابق
حاً با ي، صر1858به سال » ون ِ زهد فروشميماگدالن بر درِ سا يمار«

 يك ي هواسط ، بهيز مثلِ روزتّيمرتبط هستند. هانت نافته يبازموضوع 
گفت،  يسوق داده شد. هانت م يريت تصويفعال يبه سو يرخداد ادب
 3يپگوت يف جستجويتوص تأثير تحتدن به موضوع اثرش يشيهنگام اند

ـ  1850ن بار در ياول يه براك ــ  لدياپرفكد يويدمطرود در  يليام ياز پ
هم  يه در مورد روزتّكطور  . اما هماناست داشتهقرار ــ  چاپ شد 1849
 ينه ادبدار شونده يوجدان بمِ يه منبع ِالهامِ مستقكتر است  م، محتمليشاهد

 
1. Arnolfini Portrait 
2. Repentant Magdalene Renouncing All the Vanities of the World 
3. Peggotty 
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به سال  1زيف ير سازين مورد خاص، تصويبوده باشد، و در ا يه بصرك
 يمارتا يه با توجه به جستجوكبل يليما يجستجو يه نه از روك 1849

 يرسد موضوعات اصل مي . به نظراست شدهار كتاب كفاحشه در همان 
هنرمند  يارهاكو هانت از زن منحرف، در  يروزتّ يبرآمده از هر دو نقاش

ــ  ر بوديدار درگ مساله ي هتيسوآلكه با سك يسك ــ  كادوارد مونمتأخر 
 يشهردار ي هنون در مجموعكه هم اك، )1893( 2»غيج«انداز است:  نيطن

 يگور تنهايِ ف يد اشارات ضمنيهمان تشد ييشود، گو ي مياُسلو نگهدار
؛ است افتهيبازشده در  دهيشكريتصو به يستاده بر پل در پشت اتفاق اصليا

اُسلو  يمل ينون در گالركه هم اك)، 1894( 3»بلوغ«و دختر جوان در 
و  يرارِ ژست سنتكشده همان ت گرگونشوم و د يدكيقرار دارد، با تأ

در  يه توسط قهرمان اصلكاست  4ف و محجوبيعف ي هگران محافظت
از  يكي ي هوسيل بهد يه شاك يشود؛ ژست يارائه مدار شونده يوجدان ب
  منتقل شده باشد. 1886به سال  5ن روپسيسيفل يگراورها
 يتر از زن منحرف ارتباط مشخص يهانت و روزتّ يرسازيد تصويشا

هانت  ينقاش ينما سرشت يها د مشخصهي، شادرواقعز داشته باشند: ين

 
1. Phiz 
2. The Cry 
3. Puberty 
4. Pudeur 
5. Félicien Rops 
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فش از يتوص ي هدر مقدم يباشد. روزتّ يروزتّ ي هماً وابسته به نمونيمستق
ح ين توضيچن 1855ه يژانو 30خ يبه هانت به تار يدر نامه ا افتهيباز
د به ينك كه شما انگلستان را تركش از آنيپ كين موضوع انديا«دهد:  يم

ه هانت ك ي، زمان1854ه يژانو 16ش از يپ يعنين يطرح درآمده بود [ا
رد] و ك ايساندركس و آلين مقدس از راه پاريسرزم يار بر روكشروع به 

د يشين خواهد انديند، چنيه تمام شد (اگر بشود) ببك يس آن را زمانكهر
ن يان اشما است، اما در مورد خودت ي هدار شونديوجدان ب يرو ه دنبالهك
ن يدر هم يها قبل موضوعات د من از مدتيدان يست، چنانچه مين نيچن

 يها رغم تعدد بحث يعل» رم را مد نظر داشته ام.ياخ ي هسوژ يراستا
ان ين پايه آخركت مسلم ين واقعي، و اينگيشيبر سر پ يستيشارافائليپ
لِ يمكسال ت يعني ــ  است 1853سال دار شونده يوجدان ب ين براكمم
ه كامالً مشخص است هانت كاما ــ  افتهيباز يدار برا خيتار ي هن پروژيلاو

در مورد راتش كتفن ياولسم يشارافائليپتابش ك 1905 ي هابتدا در نسخ
خ را در ين تاريمربوط دانسته بود، ا 1851را به دار شونده يوجدان ب

 ر داده است. اما سند قابلييتغ 1853رده و به ك ينيبازب 1913 ي هنسخ
 يرا برا يريمنبع الهام تصو يه روزتّكنيبر ا يوجود دارد مبن يتر مالحظه

فراهم دار شونده، يوجدان بخاص  جزيياتن ين و هم چنياديم بنيمفاه
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ه كاست  ياز روزتّ يفلز قلم كوچكطرح  يكن سند، يآورده است: ا
 1اهسترنا رزآن مشابه اثر هانت است: ــ  اگر نه مدرن ــ  يموضوع اخالق

  .]4ر ي[تصو
 يه روزتّك( كوچكن طرح ين اييسمت چپ پا ي هگوش هكنيبا وجود ا

» 1853«سالِ  يرد)، امضاكار كگر با آبرنگ آن را يبار د 1865در سال 
ن نوشته ين آن چنييننده در پاك جيگ يلكاما به ش، را بر خود دارد

. آر. برادر يشده به پ مي، و تقد1850شده به سال  يطراح«، است شده
ش يتر را پ نيشيپ ييه منشأك ي؛ متن»1853به سال  2. استفانزيج يكفردر

با هدف  ين طراحيست. (اين اثر ابداً معاصر نيشد. موضوع اك يم
پ يليفبه نام  3لوريت يسر هنر ي هشنامياز نما الناشعر  يبرا يرسازيتصو

 ين طراحييات آن در پايه ابك ي، شعربود شدهدر نظر گرفته  4فن آرتولد
 ينقاش يموضوعات اصلهسترنا روزا ، حال بااين) اند. ت نوشته شدهيت

دار يوجدان بز هم چون ين اثر نيسازد. ا يهانت از زن منحرف را مطرح م
با وسوسه و  يه به طور سنتك يهنر ــ  يقينشانگر قدرت موسشونده، 

ق يردن وجدان از طركدار يدر بــ  ز همراه بودهيشهوت انگ ياغوا
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در حال  كوچكه دختر ك يتيانه است؛ معصومكودكت يمعصوم يادآوري
ت ير به آن شخصينواختن و گوش فرادادن به عود در سمت چپ تصو

 ي هاراد«و متعاقباً  كيودكت يده است. او تجسم خاطرات معصوميبخش
در  »آرام يرر در شبكم يداستان« يه از دل اجراكاست  يا »مقدس
ه وجدانش بر او ك يز، زنينترنا روزا هسآورد. در  يهانت سر بر م ينقاش
 يركوته فكتوجه و  بي ركمذ يكر شريار هانت، اسكب زده است، مانند ينه

بر  يب مانعين ترتيدهد و بد يش ادامه ميار نواختن خوكه به ك است شده
ند. تضاد ك يجاد ميزن ا يناگهان يقلب يت و دگرگونير ذهنييسر راه تغ
در برابر ساحت » گناه«مملو از بدنِ  شلوغ و يرون، قلمرويدرون و ب
مون يم ـ واناتين حيت نماديز اهميرون پنجره ها، و نيعت در بيخالص طب
ار حضور دارند، كدر هر دو ــ  ار هانتكو گربه در  يروزتّ يدر نقاش

در هر دو  اند. داده شده يشترياگرچه در اثر هانت پرداخت و پرورش ب
حضور دارند  يا نشانه ي همنزل ن بهيزم يافتاده رو يها شكدست ياثر حت

ان كسازد. پس ام يار مكرا آش يكيزيو ف ياخالق يتوجه يب يه نوعك
 در ذهن1855آغاز سال  يه روزتّكباشد  يزيهمان چهسترنا روزا، دارد 

ها  ه از مدتكرد كباخبر  يموضوعات ي هه هانت را درباركداشت؛ آن زمان 
  بودند.افته يبازضوعات مو يقبل مد نظر داشت و در راستا
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 مربوط به آن از  يها طور خاص طرح ا بهيافته، يبازاما در مورد خود
 ي هدربار يها اطالعات ن طرحيتوان گفت؟ ا يچه م 1855و تا  1853سال 

ما را از  ينبودن نقاش املكه كدهند  يدست م به يمقاصد و اهداف روزتّ
رنگ و روغن به  ي هر نسخه دك يا ياركند. البته، آجرك يآنها محروم م

 يبه جا 1ورنفورثك يفَن يبعد ينيگزياند، جا ف شدهيانده و توصيدقت نما
راهن و يدر دامن و پ يرات عمدييجاد تغيلر)، و ايم يه (احتماالً آنيمدل اول

 كبارو يان و تپشيموج، جر يكفانه به يو عف» ييابتدا« ير آن از وبالييتغ
 يتياهم موضوع ي هپردازان اليامل خكر تيمانتال، در تفسيسانت يبا بار

ا ي يقبل ي هه در نسخكنم ك يتصور نم حال بااينمخصوص به خود دارند. 
 يبه طور مشخص با راهبردهاافته يبازبعد از آن، ساختار  ي هدر نسخ

ردن با مفهوم زن منحرف مرتبط كار كدر مقام شاعر در هنگام  يروزتّ
  باشد. 

 ي هارتباط دارد؛ در وهل يشعر ي هنيشيبا په افتيباز جزييات يبله، برخ
د يبازد يات در طكه اسك يات؛ شعركام بل اسيلياز و» روزابل«نخست، 

» آن يمار«ارا عنوان آن را به كآش 1853اسل در تابستان كوياز ن يروزتّ
قهرمان زن از  يكرد به ك يتصور م يه روزتّك يبه نام يعنير داد؛ ييتغ
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معتقد بود به  يه روزتّك ــ  »روزابل«د يد. شايآ يمشتر يفرودست ب ي هطبق
 ي هديا درواقعــ  است شدهاش متحول  سندهيهمراه با نو يرينحو چشمگ

شهر، محبوب  يها يبندگيشده توسط فر بيتخر ييت روستايمعصوم
در  يرونيب ي هشد يسرد و منزو يپرداز شده، و صحنه كتر ييروستا
ِ زن فاسد و  ييارويات به روكما شعر اسا؛ را مطرح ساخته باشدافته يباز
حاً به يصر يه روزتّكنيپردازد، با وجود ا ينش نميشيار با محبوب پكخطا
ن اتفاق در شعرش، آن را يگنجاندنِ ا يه براكشنهاد داده بود يات پكاس
توانند با  يات مكبلند اس يياز شعر رواهايي  قت، بخشير دهد. در حقييتغ

از زن منحرف ارتباط داده  يليهانت و م يها يبه نقاش يشتريسهولت ب
ه ك) 1857( ياثر آبرنگ روزتّخاطره،  ي هافته. دروازيبازشوند تا به 

ــ  انكودكرقصِ  يطاق و در حال تماشا يكر يستاده زيرا ا يفاحشه ا
ر يتصو بهــ  اندازند مياش  ت از دست رفتهياد معصوميه او را به ك
ن قرابت را با يشتريه بكدانسته شود  ياركآن  افتهيبازد عوضِ يشد، باك يم

خاص  يا صحنه يرسازين آبرنگ، تصوي، ادرواقعات دارد؛ كشعر اس
چ ارتباط يه هكنم ك ير نمكعالوه ف . بهاست شدهف يه در شعر توصكاست 
زن  ي هيما با درون يو شعر روزتّافته يبازان يم يا يو ذات يِ واقع يساختار

آن  يار بر روكه ك يوجود داشته باشد؛ شعر» يجن«منحرف با عنوان 
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آزار  ينديه به طرز خوشاك يآغاز شد (زمان 1847ـ  48 يها سال
 يت جنسيجذاب يدارا يچ خجالتيه ي، و بيكدارِ بل ارا وامكدهنده، آش

چاپ شعرها از  1870سال  ي هار در نسخيبود)، و بعدها با اصالحات بس
آن صورت گرفت.  يرو ييها ينيبازب 1881 ي هشد، و دوباره تا نسخ

 ـ شوند يظاهر م يريتصو يارهاكشعر در  يفيتوص يها يژگياز و يبرخ
شود (اما باز، به  ينسبت داده م يه به جنك يا» گردن بلند و فروافتاده«
 ي) و در قهرمان زنِ نقاششود؟ ينمنسبت داده  يژگين ويا يدام زنِ روزتّك
 يرز (برا يها منحرف با گل ن لباس زنيشود؛ طرح نماد يده ميز دين

و  يميقد يا ن)؛ ارابهيشيپ يها و نه در طرح ينان، در نقاشياطم
اهو و يه«ه مانند شعر تنها كآن يبه جا يه در طراحكلندن ( يها كگنجش

ن يرغم ا ين حال، عليهستند). باا يساز نند در حال النهك» ل و قاليق
 يعنياش  ياحتمال يبا معادلِ بصر يبه نحو بارز» يجن«ها،  معادل
متفاوت است. آنچه ــ  ويگوراتيو هم ف يهم به لحاظ ادبــ  افتهيباز

دن يشينگرش و اند ي هويش يدگيچيشود، پ ياحساس م يفقدانش در نقاش
ر را در ين مورد اخين همكيشعر است: راس يها دگاهين تعدد ديو همچن

داً نقد يد، شدن نشان داكيرا به راس» يجن« يه روزتّك ي، زمان1859سال 
ر جوان كمذ يراو يرده بود. وساطت مفهوم زن منحرف از خاللِ آگاهك
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» يجن«ه شعر كد يبگو يسك. اگر بود شدهشعر منجر  يدگيچيبه پ
ن موضوع واحد نه سرنوشت يموضوع واحد است، ا يك ي »درباره«

خود روبرو  كيودكه در شعر هرگز با محبوب ك يسك ـجوان  يا فاحشه
ه مسلماً ك يسكاست؛  يجوانِ سردرگم يراو يدرون يه زندگك ـ شود ينم

س، گناه، مردان و زنان، تضاد كراتش در مورد سكبا خود شاعر، و تف
، سرشت زمان و سرشت »زن بد«و » خوب«ان زن يال ميكسكپارادو

خودمدارانه  يو و حتيتكهمان است. البته شعر، آنچنان سوبژ نيتاوان، ا
شود، و  ياز نظر محو م ياتيحساس و ح ي ا نقطه در يواقع يه جنكاست 

] در مجموع بدون ي[رمز يصفر«شود به  يل ميع تبديسر يتوال يكدر 
تر از همه، به  ت و متهورانهيمعما؛ و البته در نها يك، به »مرد  رِ شهواتييتغ

در درون  يوزغ«ه در آن شهوت به كگردد  يبدل م يهيتشب يبرا كيمحر
 ،ينير همنشيننده و چشمگك مسحور ي. آزاداست هشدهمانند » سنگ يك
ان روانشناسانه و يب است از جركمر يه به طور مساوك ــ 
و   فاصله يها ييجا جابهــ  ز لحن و حالتيو ت يناگهان يها يخوان ناهم

ب است از كه مرك ــ  رديكدر رو يمزاج يمسلط ودمدم ييموضع روا
 1نگيبراون تأثير تحت يسمته حداقل تا قك ييها (روشــ  شفقت و منت
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 يتمام ـ ستود) مي اريدر آن زمان همچنان او را بس يه روزتّك يسكبودند، 
بودن «ار مهمِ ين است حسِ بسيگانه هستند. همچنيب يامالً با نقاشكنها يا

ه ك يانكام ـ »و مستقل يفرد 1تيذهن يكر از يانعطاف پذ ييفضادرون 
قرار گرفتن در  يبه جا ـ ستين يافتنين دست ينقاش يامالً براكهر حال  به

افته يباز ييفرض فضا شيه پك، يرخداد خارج يكثابت از  يا فاصله
ه ك ــ  مينكسه يمقا يدتريرا با غزل جد افتهيبازد اگر يترد يو باست. 

اشارات  يتر املكل كبه ش است داشته يدرآن سع يم روزتّيد بپنداريشا
 موفق نشد آن را به اتمام برساند ه هرگزكند كرا روشن  يا ينقاش يضمن
 ياديم گرفته است بخش زيتصم يس روزتّكه بالعكافت يم ي، درخواهــ 

 يد بر روكيند. او با تأكسازد، ساده و مجزا  يمطرح م يه نقاشكاز آنچه را 
أس باعث ياز  ياخالق يا به عنوان استعاره يكيان نور و تاريتضاد م

به نظر  يتر و قدرتمندتر از نقاش حيار صريغزل بس ينيه بدبكشود  يم
 يا هيا حاشيس يش همچون پانوين غزل برايه اك يا يبرسد؛ نقاش

، يردن و گسستن زن منحرف از نجات احتمالكرهنگام است. در جدا يد
ه كچنان قاطع است  آن» بروـ  شناسم نمي من تو راـ   نكم كتر«خط آخر، 

آرامش «ه كه دم ِ درخشانش ديبا آن سپ ي. استفانز، نقاشيبه قول اف. ج
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  ست. ين نيند، ابداً چنك يم يرا تداع» همراه با بخشش...
 و منحرف زن ي هدربار يروزتّ اشعار هك نمك ينم تصور خالصه

داشته باشند،  يذات يهرگونه شباهت ساختارافته يباز يبصر يرسازيتصو
ر و در مورد اشعا 1وبسنكايه به طور مثال، به باور رومن كاز آن دست 

 يروسو يهانر، يكبل يعنيگر يسه نقاشِ شاعر د يارهاكر در يتصاو
مانند اغلب  يروزتّافته، يبازس، در كوجود دارد. بالع لهكو پل  يچكگمر

و  ياخالق يتا معنا است كردهش از آن، تالش ينقاشان قرن نوزدهم و پ
جاد ياز فضا ا ياند، و ساختاريرا مطرح سازد و بازنما ياحساس شخص

نها را ياست ، و ا يغن يمند بودنِ ضمن بودن و زمان ه از لحاظ خاصك ندك
به طور خالصه  ـ ن انجام داده استكِمم يبصر يها ن داليبه مدد موثرتر
ن يبه چن يابي دست يبرا ي. ويو نه در زبان شعر يريدر زبان تصو

عت رجوع يم طبيمستق ي همناسب و مطالع يريتصو يها نهيشيبه پ يهدف
. در بود شدهشنهاد ين به او پكيراس ياز سو يه به طور جدك ينيررد؛ تمك

محسوب  يسكمهم بودند، و  يروزتّ ين براكيآن هنگام نظرات راس
با  50 ي هل دهياش به خصوص در اوا يرافائل شايه دوستانِ پكشد  يم

در  يقيدق ييگرا ن واقعيه چنكنيردند. با اك مي اش يرويار تمام پكپشت
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پل  ي همنظرافته يبازست، اما او در مورد يمعمول ن يامر يروزتّ يارهاك
ده يد 2محل اقامتش در چتم ي هه از پنجركرد كرا اتخاذ  1رزيفرا كبل
رد، و گوساله و كدست و پنجه نرم  يكسويوار چيشد؛ با آجر به آجر د يم

رد، ك يد مكيتأ يصبر يبا ب 3س براونكه فورد مداكد، چنانيشكارابه را 
، با 1854سال  يعنين زمان، ياو در ا ».برشت دورر، مو به مومانند آل«

چنان به  ه آنكار كو  ينقاش يطوالن ي هدور يكبود،  ينچليها در ف براون
  د. يپاش يباً داشت از هم ميه تقركآنها صدمه زد  يدوست

گرانه باشد،  تيروا يام و مملو از اشارات ضمنيانباشته از پافته يبازاگر 
 يست. حتيانش استثنا نكم زمان و هم شمار هم يب يها يگر نقاشياز د

 ن كه ممك ــ  شده املك يدر نقاش يليمتن هدفمند انج يكنگارش و ثبت
 ش بنهدير را پيان متن و تصوين مياديو بن يذات ي هرابط ياست فرض نوع

را و عشق ِ ات  يجوان يآورم، مهربان مي اديمن تو را به « يعنيــ 
نمونه  يست؛ برايشاعر ن يچ وجه خاصِ روزتّي، به ه.»را...ات  ينامزد

م و البته منثورِ يارِ حجكاش  يه دستاورد بزرگ ادبكز يهانت ن
دار يوجدان ب ي هياست، بر حاش 4يشارافائليپ يسم و برادريتيشارافائليپ

 
1. Blackfriars' Bridge 
2. Chatham 
3. Ford Madox Brown 
4. Pre - Raphaelitism and Pre - Raphaelite Brotherhood 
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، با درواقعزان درخور و مناسب نوشته است. ين ميبه هم يمتنشونده 
متر از كن اثر يدر ا يه روزتّكتوان گفت  ي، متهافيبازتوجه به ساختارِ 

ا يت يخود از شعر ي هديا ايشعر،  ي هبه واسطاش  يريتصو يارهاك
  . است شدهمحدود و ملزم  ـ است ينيه تزئك يزيچ ـ بودن» نيآهنگ«

ــ  قيعم يفضا يريش نهادن تصويتر، پ قيدق ي ها به گفتيو، يتكپرسپ
قرن نوزدهم هم صدق  يها ينقاشگر از يد ياريچنانچه در مورد بس

رود  مي اركبه  ييو گذرا يوي، دنياندن عوامل اخالقينما يبراــ  ندك يم
ن است. به كرمميو ثابت بوم غ يسطح دو بعد يق آنها بر رويه انتقال دقك
وتور در اثر خود كه ك يوجه مشابه، با روش چيه متناظر، اما نه به يا وهيش

راه در  1ايا گوي( 1847به سال حطاط زمان ان يها يرومبا عنوان 
 ييق دورنمايتر را از طر ناب يبه لحاظ اخالق ي هگذشت)2بيصل
امر  ياز امر ِهر روزه به سو يرو شيمانند پ ـ دهد يش مينما يويتكپرسپ
قتل عام دار است دز  هيقاً سايه عمك يويتكبا استفاده از پرسپ كِهولنا
چد يپ يه مك يرز در حاليفرا كپل بل اندازِ از چشم يروزتّــ  3ها يديمادر

و عواقب  ياخالق ينده، معنايم گذشته و آيتا مفاه است كردهاستفاده 
، ييفضا يها يانحراف و فساد در زن را نشان بدهد. جداساز كدردنا

 
1. Goya 
2. Via crucis 
3. Execution of the Madrileños 
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وار يدر اثر هستند: د يو روح ياخالق ياز حال و هوا ييبامعنا يها نشانه
ه كرِ مهار، يند؛ تك يگور افتاده جدا مياز فستاده را يگور ايه فكسا يلكاط يح

 ياز فساد و تباه ـ شونده ين و قربانيد نماديسف ي هگوسال ـ خلوص را
 نه رايزم شيه گروه حاضر در پكرو،  ادهيپ يهندس يها كند؛ بلوك يجدا م

ساده و  يها ينظم ياز بــ  دارند يالت روحكو مش يريه درگك ــ 
ه به ك يا يند، جداسازك يجدا م يانيم ي هها در فاصل سنگفرش يميقد
ه كآور،  مرز هراس يك ـ شود يد مكر مهار مويت تيتسلط و اهم ي هليوس
هم فالوس و هم سنگ قبر است؛ مرز تند متعامد  ي هنهند شيب آن پكيتر
به آن ارتباط دارد،  يه فساد به طور مادك يا جوياده رو را از آبراهه يپ

نند، و ك يرا از مرگ جدا م يقبرستان، زندگ يها ند؛ نردهك يجدا م
ه كآورند، درست همانگونه  يب الوقوع را به ذهن ميقر ييرايم حال درعين
همواره  يه زندگكدهد  يد نشان ميسف ي هده شده به دور گوساليچيتورِ پ

وم به كت محيو معصوم يگناه يه بكنيدر دام مرگ گرفتار است و ا
و  كپا ي هه شهر را از روستا، گذشتكل باشد تر پ د از همه مهميفناست. شا

بودن  ه شاخصك يپل ـ ندك يرا از حالِ فاسد و منحرف، جدا م يرگكبا
 ي هشده، به واسط املك يها ه در طرحكاره، بلك مهين يآن، نه در نقاش

. است شدهشتر بارز يگور زنِ ناشناس و تنها بيف يك ي هدهند انكحضورِ ت
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نده يزنِ منحرف در آ يگانگيست از ب ينمادپل،  يگورِ حاضر بر رويف
ند: به نظر ك يز حمل ميرا ن ياحتمال يشكاز خود يضمن يا ه اشارهك
ه به رودخانه ك ييها به پله يكار نزديبس كوچكگور ين فيه اكرسد  يم

ه با واتز و ك ينندگانين و بيرود، و در ذهن مخاطب يشوند راه م يم يمنته
شود. به  يشوم را موجب م ييامدهايو پ ها هود آشنا هستند، بازتاب

دختر چ پروف، خالق يويگوريگر يلي، نقاش روس واسيتصادف يا گونه
زن ن زمان انجام داد، و اثرش يدر هم يا ، مطالعه1867به سال  1قيغر

ست  يشنهاديتحقق پ ييگو 2اندازد يو مكمس ي هجوان خود را در رودخان
 يزن ي هديز اين يروزتّ داده شده ؛ و خود يروزتّ يه در نقاشك
ه با انداختن خود و كپروراند  1871به سال  يخورده را در شعر بيفر

  ». گزارشِ رودخانه«ند: شعر ك يم يشكفرزندش به رودخانه خود
 ي هردن سوژك مجسم يو نامتعارف، برا يامالً فردك يا وهي، به شيروزتّ
ه او ك ييها  هنيشيگذشته رفت؛ پ يريتصو يها نهيشياش به سراغ پ مدرن

 يدهد؛ مثالً روزت يرشان مييال در جهت اهداف خود تغيكراد يا گونه به
، يچون شفقت و دلسوز يعوامل يقرنِ نوزدهم يتحت فشارها

عت، ير قانون طبيناپذ اثرات اجتناب ي هد درباريسم و ترديمانتاليسانت

 
1. The Drowned Girl 
2. Young Woman Throwing Herself into the Moscow River 
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ا ] ر5ر يهوگارث [تصو ي هشرفت فاحشيپاررفته در ك به يزكمر ييروشنا
ن ياديبن يها فرض شيطور خالصه، پ به ـ دهد ير مييباالجبار تغ

افته، يبازدر  يشوند. روزتّ يرات ميين تغيباعث ا يقرن نوزدهم يدئولوژيا
در قالبِ  ـ »شرفتيپ« ـت پشت سرِ هم هوگارث را ياخالق ييروا يتوال
ننده را ك يكتحر ييفضا يند؛ او گستردگك يم مكر آبستن، مترايتصو يك
 يگر، عمقِ القاگر را به جايعبارت د ا بهي ييع روايسر يتوال يجا به
  نشاند.  يروشن و واضح در زمان م يرو شيپ

 يغنا ين را به جاياز ارجاعات نماد  محدودتر يا ن او گسترهيهمچن
مثال اصالت  يرد. برايگ يار مكهوگارث به  يليتفص جزييات يوفاكش

جان [به يدنش با دليق رسيث از طره در اثر هوگارك ــ  فاحشه ييروستا
در اثر ــ  شود ينشان داده م ينقاش ين سرين قسمت از ايشهر] در اول

 يمنج يين لباس روستايگوساله و پل، و همچن كمكبه  يبه سادگ يروزتّ
ر يناپذ شود. سقوط و مرگ محتوم و اجتناب يش داده مياش نما يآت

مفصل و قابل  جزيياتار هوگارث، در هر مرحله با كه در كفاحشه، 
 ي، به سادگي، در اثر روزتّاست شدهشرح داده  يت اجتماعييتوجه و جز

 ي هدر نسخ يدرون يها اضطراب يا حتيان ِ شرم يحالت، ب ي هبه واسط
 يساز پيت« يمكورنفورث با ك يه توسط فَنكرنگ و روغن اثر (

118 زن، هنر، قدرت

از همه، با تر  پل است و روشن يه بر روك ي)، زناست شدهمدل » زيآم هيناك
 يا كياكبا ح يسنگ قبر يقبل يها يه در طراحكابد ي يانتقال م يقبرستان

وجود دارد.... فرشتگان  يلذت«شد:  يده ميآن د ي هر در گوشيبه شرح ز
ه در تقابل كد، يام يورسوكاز  كيحا يامي؛ پ»ه ....،ك ياركدر او ... گناه

ه كرا  يجسمو  يد حسِ مرگ روحيات هوگارث است، و شايبا اخالق
 ي هنيشيپ يند. حتك يل ميتعد يمكشود،  يتوسط وجود قبرستان القا م

ه در كن تفاوت يشود، با ا يده ميز ديار هوگارث نكن در يوانات نماديح
م يران ترس شهوت ي همون هوسران و گربيار هوگارث، غازِ ابله، مك

  ز. يانگ و رقترِ معصوم ياس ي هگوسال يار روزتّكآنها در  يو به جا اند، شده
نه در برابرِ يزم شيگور بزرگ در پيدمان خاصِ دو فيچ يبرا يروزتّ
 يا نهيشيد به سراغ پينه، بدون ترديزم در پس يانداز شهر با پل چشم

ه ك ي، نقاشيكان وان آيار مناسب رفته است: يو بس يستيشارافائليپ
شت، س دايهمراه با هانت از پار 1849ه در سال ك يداريد يط يروزتّ

 يار ستوده بود. و هنرمنديرا بس 1نيمدونا و صدراعظم رولاثرش با عنوان 
ا و يليسياش از سنت س يرسازيدر تصو يد منبع الهام روزتّيه بدون تردك

  بود.  1857سون به سال يسون تنكمودر  »قصر هنر« يبرا 2فرشته

 
1. Madonna and the Chancellor Rolin 
2. Saint Cecilia and the Angel 
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 يا گونه بهافته، يباز ي هنيزم شيگور پيم دو فيترس ين است او براكمم
 ييار متفاوت از همان سفر اروپايبس يريمنبع تصو يكناخودآگاه، به 

) 1819( 1»ايكراجر در حال نجات آنجل«رده باشد: كرجوع ز ين 1849
 يلوگزامبورگ نگهدار ي هه در آن زمان در موزك، ]6ر ي[تصوانگر اثر 
  شد.  يم

ه او دو غزل كقرار داده بود  تأثير تحترا  يچنان و ين نقاشيا
 ـ 2»دار از لوگزامبورگين ديآخر« ـبه برادرش  يا آن در نامه ي هاردرب

بعداً در ا يكراجر در حال نجات آنجل ي هن دو شعر درباريخانه فرستاد؛ ا
به اشعار  ي هدر مجموع 1870گر در سال يچاپ شدند و بار دجوانه 

 است شده يطراح يا گونه انگر به يه نقاشكرسد  يدند. به نظر ميچاپ رس
و شور  يگر هيو شوال يمتضاد خلوص سلحشور يها زهيه بتواند انگك

و  يغن يين اثر غذايند: اكهنرمند جوان را ارضا  ي هنيسوزان در س يجنس
ن يبه ا يه روزتّك يآورد. اشعار يبه ارمغان م يلِ شهوانيتخ يسرشار برا

گاه ديشان از د يت جنسيمدرن، در جذاب كادرا ي، برااست كردهم ياثر تقد
زش نهفته در يرسند. انگ يز انگر به نظر روشن و واضح ميآم يكتحر

ر يتعاب يتمام يلكلْ فحوا و مفهوم يروشن است: م يرسازين تصويپشت ا

 
1. Roger Rescuing Angelica  
2. Last visit to the Luxembourg 
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» زهين كنرم و چاب ي هساق«ها ست، از  ن غزلين در ايو نماد ياستعار
و در » شود يده مييسا يندكبدنش به  يطانيش يدرازا«ه ك يويگرفته تا د

شده قرار  دهيشكر يبه زنج يانيرفعال اما فربه عريش غيقابل با نمات
 ييبا موها«، »دها ستين مرواريه به رنگ بهترك يگوشت«رد، يگ يم
ن يا» افسرده از اندام يو رد است شدهه به عقب خم ك يخته و گردنيآو

دارد. افته يباز يبا حالت قهرمان زنِ تابلو ياديز يكيه نزدكست  يفيتوص
راجر در حال نجات همان افته، يبازمنظر،  يكه از كتوان گفت  يم

مدرن است،  يشده در لباس ر صورت دادهييمسخ شده و تغ يايكآنجل
در  حال بااينتر است.  د مبهميآمده بدون ترد دست به ي هجيهرچند نت

دارد  يمترك يبار ت و شهوتيه زنِ منحرف جذابك يي، جايقبل يها نسخه
ت كثمرِ حر يامد بيند، پك يم ييش خودنمايها لباسبر  يمتركنات يو تزئ

ق يواضح و دق يينها ي هنسخ ي هدار به انداز گله ي هدلسوزانه و جوانمردان
شتر شده و فعال ين دو بين ايتناقض ب يينها ي ه. در نسخاست شدهان نيب

با عنوان  يبودن نجات فاحشه در غزل بعد نكرممياست؛ و البته غ
راجر و افته يبازمتعدد  يها رغمِ تفاوت ي. علاست شدهوشن ر» افتهيباز«

، ي، در هر دو اثر، زنان جوان جذاب و خواستنايكدر حال نجات آنجل
ن و ينماد يواليه يك يواقع ي، زندانيكي ـ هستند يروابط جنس يزندان
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و  يبردگ يكنِ ينماد يزندان يگريس است، و دكبه نام س ياستعار
ه كن قلبِ زن منحرف و نه بدن او ست يت، اينها . دريواقع ياسارت جنس

. است شده» رياس«، »افتهيباز«ن مفهوم در غزل ياز ا يروزتّ يير نهايدر تعب
لِ ك، به شيچ گونه راه نجاتيرسد ه يبه نظر م ين اسارتيچن يو برا
معنا،  يكاش، وجود ندارد. در  يخواهيكا نيمرد  ي هجوانمردان ي هزيانگ
 يشود، نوع يده ميد يكبشارت تار يل نوعكت به شيدر نهاافته يباز
بنگر، خدمتگزارِ ا ياز بشارت  يو ارتجاع يافراط ي هشد ينيبازب ي هنسخ

 يكزنِ خموده در تقابل با  يكز يدر آنجا ن ـ ]7ر ي[تصو 1پروردگار را!
اما در آنجا، زنِ منحرف ـ  است شدهده قرار داده يشكستاده و يگورِ مرد ايف

افت مژده و يدر يزند و به جا يام آور سرباز ميپ» شناختنباز«از 
ها  فيه از موتيچندال يداستان افته،يبازب، ين ترتيراند. بد يبشارت، او را م

امل كه در گذر زمان تك يرينهفته در دلِ تصو يها است: داستان زهيو انگ
از آن  يخود روزتّ ير شخصيها و تفاس افتيان دارد دركافته است، و امي

ن امر را يا يقصد القا يسطح، روزتّ يكمتعدد بوده باشند. مسلماً در 
) يحي(مس يليانج يها زنِ منحرف تنها در دوران يبرا يه رستگاركداشته 

 ي، و برااست بودهن كح مميق وساطت مسيگذشته و آن هم از طر

 
1. Ecce Ancilla Domini! 

122 زن، هنر، قدرت

  ست. ين نكمم يا يچ گونه نجات و رستگاريمدرن ه ي هفاحش
آن، با  ي هنندك يو غزلِ همراهافته يباز ي هسيمقا با يرين تعبيقطعاً چن
 1848به سال مون ِ زهد فروش يماگدالن بر درِ سا يمار يغزل و نقاش

 يبرا ياز نظر اخالق ين نگرش و برخورديده خواهد شد. چنيشكش يپ
ن بود، بدان يمناسب بود، چنانچه در مورد اغلب مردانِ زمان او چن يروزتّ

ساده را از  يگرا ، مردان شهوتيواقع يها سانان يزين چيه چنكجهت 
سازد: سقوط و انحراف در زن  يت رها مين موقعيدر ا يتيهرگونه مسئول

ق يه از طركشود  يتلق يو اخالق ياجتماع يا ه مسألهكآن يبه جا
امر مطلقِ  يكر است، ييشدن و تغ ردن قابل حلك و عمل يانسان يها تالش
ست؛ ير نيپذ بازگشت» منحرف«الحِ گردد. اصط يمحسوب م يكيزيمتاف

ا يشود؛  ير ختم ميا تحقيده يفا يند به ترحم بك يجاد ميه آن را اك ينگرش
وجود  يكتر و برتر از  يوجود عال يكت يل حماكن حالت به شيدر بهتر
گر، اشتباه يد ي، در سطححال بااينگردد.  يم ميتر ترس نييتر و پا پست

از  يل مظهركرا تنها به ش ين نقاشيخواهد بود اگر زن منحرف در ا
ن يتر ا قيعم يم: چه بسا درسطحينكم و قرائت ينيبه زنان بب ينگرش روزتّ

در  يروزتّ يدهد. اگر به زندگ ياثر نگرش او نسبت به خودش را نشان م
مِ يل پاراداكرا به ش افتهيبازم يد بتوانيم، شاينكاش نگاه  يانيپا يها سال
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شتن را يه در ابتدا خوك يسكافت، يدر يد روزتّسرشار از تضاد خو يهست
ن نوعِ يسب باالتركه خود را وقف نجات و كدانست  يم» ريدل يا هيشوال«

و در ــ  يزندگ ي هوين شيتر ايدئال يعني ــ  ندك يم يهنر يدستاوردها
» يويكزنِ ن«ن پرتو، يد. در ايرس يو دلسرد يديأس و نااميت به ينها

ورنفورث ك يا فَنيلر يم يا آنيا روزابل ي يها جِنن است تنكشده مم فاسد
او،  يمايآن ـ از خود هنرمند باشد يا ه جنبهكدر نظر گرفته نشود، بل

ظفرمندانه  يه زمانكرد؛ او كم يترس 1880ِ سال  يه او در طراحك يا سوژه
ده، پژمرده و ينجا خميخود در حال پرواز بود، ا يميبا چنگ چهارده س

  . است كردهسقوط 
روح هنرمندانه در  يبرا يلِ روزتّيشما« ي همنزل به درواقع ياگر زن
ن يزن همچن يكگور يش داده شده باشد، پس فينما» نشيعملِ آفر

تر، از  قيدق يا به گونه ـ أس او، حس او از خود،ياز  يريتواند تصو يم
محروم و دور  يا رستگاري كمكانِ كه از امكباشد  ـ شتنِ خالق اويخو

 يا ار خودش به گونهك يرد او به سويك، رودرواقع. است شدهاشته نگه د
ه آنها را در كش يها يخصوص نسبت به نقاش ب مبهم و گنگ بود، بهيغر
خطاب به فورد  1871شمرد. او در سال  ير ميش حقيسه با شعرهايمقا
شد با شعر سرودن  مي هكردم ك مي آرزو«ن نوشت: يس براون چنكمدا

124 زن، هنر، قدرت

را مرده  يتوانستم، نقاش ين صورت، اگر مينم در اك يمر كرد. فك يزندگ
ا يبدل  يها نسخه«اش از  ي، بارها در طول زندگيروزتّ» ردم.ك يفرض م

نده، يفزا يا گرفت؛ و به گونه كمكع درآمد يسب سرك يبرا» يپك
زن ه از اثرش ك يا گونه احترامش را نسبت به هنرش از دست داد، به

اش بود، با  يو شهوان يسم اخالقيايدئالماد ن يه زمانك، 1جوان رستگار
رحمانه تر، يب يا حتي، »دختر از دست رفته«، »زن جوانِ تباه شده«عنوانِ 

مز يج يكبه فردر يا در نامه يرد. روزتك ياد مي» يروسپ«با عنوان 
باالتر از  يه حاال شعرش را در سطحكسد ينو يم 1869در سال  2لدزيش

در «ه كند ك يف ميتوص يو آن را به عنوان هنردهد،  يقرار مهايش  ينقاش
سپس ادامه » انجام نداده ام. يا يار بازاركچ گونه ي، هيچ سطحيآن، در ه

وفا كگر شيه در برابر آن هنر دكم يستا ين هنر را ميمن ا«دهد:  يم
نه و نفرت دارم كياز  يه در موردش چنان احساسك يگريشود، هنر د يم
ه با آنها ناجوانمردانه برخورد كم ينك يم تحمل يسانك يه ما از سوك

رمنصفانه برخورد يغ يا هم به گونه افتهيبازبا  يروزتّ درواقع» م.يا كرده
د را يا دالالن جديداران يرده، خرك يتي: در موردش ابراز نارضااست كرده
: است كردهاملش نكبپردازند، و هرگز  يپرداخت شيآن پ يب داده تا برايفر
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ه او احتماالً كاست  يرديكادآور روي ين نقاشيد او به اريك، رودرواقع
زن منحرف را  ي. نقاشاست شده يه با او بدرفتاركدارد  ينسبت به زن

و  ينسبت به نقاش يروزتّ يو دلسرد يدياز ناام يتوان به عنوان مجاز يم
هنرمند و  يكان يم يهمگون يست. روزتّيخودش به عنوان نقاش نگر

ر ك، متذ1873س براون در سال كبه فورد مدا يا هفاحشه را در نام يك
الت يها و تخ به هوس يه به وابستگك ييه تا آنجاكام  من اغلب گفته«شد: 

  » بودن است. شود، هنرمند بودن درست مانند فاحشه يافراد مربوط م
ش كشمك و ريتقص يبعد احساس نوع يها در سال ين است روزتّكمم
ا يرده ك سقوط« يلكخودش را به ش رده باشد، وكق يعم يجنس يدرون

مان نادرست يبا ا يانسان«نمونه از  يكرده باشد: او كحس » منحرف
مرد قرن  يكاست، به عنوان  يدر اصطالحات سارتر» 1وفا) ي(انسان ب
با شدت هرچه  حال درعينه كاد و قدرتمند يز ييگرا با شهوت ينوزدهم
تواند خودش را  يندرت م ، اما بهز باور داردين ايدئال يكين يتر به نوع تمام

ه با كرده ك يد او حس مين باور وادار سازد. شايردن برطبق اك به عمل
 يشود. برا يهمان م نيز ايگر نيد يا به گونهافته يبازرِ زنِ منحرف در يتصو

ن بحث با آن گشوده شد، يه اك يا يلِ زبانيبازگشتن به آن تحل

 
1. homme de mauvaise foi 
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 يفرم زبان يك» ردنك سقوط« ، همانند»شتنِ خوديردنِ خوك فاحشه«
 يشاند، در ازاك يم يه خود را به فاحشگك ير است: مرديناپذ بازگشت
 ـ هكن است)، بلين چنيفروشد (چنانچه در مورد زن ا يس نمكپول س
ز بدتر يش از آن هنرمندانه، از مرگ نيه در وجه مردانه، و بك يسرنوشت
پول، فروختنِ استعداد ر هنرِ خود به خاطر يآوردن و تحق نييپا ـ است

 يفاحشگ يمعنا به» ر پا گذاشتن و فروختنيخود را ز«خود، و خالصه 
د يا شاي، »فروختن«، از يسقوط اخالق ين معنايد، ايمرد است. بدون ترد

خته است و يآوافته يبازالت كسرشار از مش ي هخچي، از تار»ردنك اغراق«
ه كنيهد. با وجود اد يح ميت ناتمام آن را توضيوضع يحداقل تا حد

 ير ازليتصو«ه كرد كنگونه ادعا يا 1881به سال  يا در نامه يروزتّ
باً در حال تمام يآن تقر يگورهايف ـ رو به اتمام است: يراست به افتهيباز

ن تابلو پس از مرگ هنرمند به صورت ناتمام به دست يا» شدن هستند...،
 يبر رو 2د دانيو شا 1ونزه برن جكد، و پس از آن بود يام گراهام رسيليو

ه كبود  ين وضعيدر چن ينوا؛ روزتّيمار، در رنج، و بيردند. بكار كآن 
قصر هنر، در  ينهفته و منتظر در ورا يپوچ 1881ازقرار معلوم در سال 

هنوز  يافت، و در حالتينش را دريت و آفريعشق و خالق ياهايپس رو
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ا خاطره، آن يآ«د: يپرس يم بازگشت. ها  خاطره يمردد به عقب به سو
در تلخ  يا تنها گلِ آسودگيها ست،  يينوايان بيدر م ين بدبختيبزرگتر

رافت، كبن ي ه(مجموع 1نينماس يپاسخ او، نقاش». ن دوزخ است؟يتر
ن پرسش باشد، و صرفاً يا يگو تواند جواب يدالوِر)، نم يهنرها ي هموز

شتر از يب افته،يازبمعنا،  يكدهد. در  يگر پاسخ ميد ياز جنس يبا راز
س، كدر مورد س يروزتّ يياحساسات نها يبرا يديلكه به چشم كآن

 يها شكشمكبر  يد شاهديسته شود، بايشتن نگريا خوي يزنان، رستگار
نها تجربه يتمام ا ي هه او درباركگردد  يتلق يقيدار و عم شهير يو تضادها

شتر در ي، و بيهنراثر  يكعنوان  متر بهكد ين تابلو بايد اي: شااست كرده
   رد.يافته مورد قضاوت قرار گين تحقق يها اقياز آرزوها و اشت يمقامِ سند
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 ست زنيچند رئال

  يمانيمحدثه زارع، گلنار نر
به ـ  لياگر نه از سر تما ط ـيهنرمندان زن از قرن نوزدهم، تحت فشارِ شرا

 ياشنق يواال ي هبه حوز يه از دسترسكآوردند. زنان  يسم رويرئال
 يها و، سوژهيتكو پرسپ يدش به آناتومياز شديـ با ن 1يخيتار

ه كاش  النكازات يم و امتياش، ابعاد عظ يا مذهبي يكالسك ي هشد يآرمان
 يتر يافتني دست يها نهيند، به زمبود شدهاد بود ـ محروم ياعتبار و پول ز

م ي، ترس2روزمره يزندگ يجان و نقاش يعت بي، طب آوردند: پرتره يرو
  سم. يرئال يانتخاب ي ه، عرصيعاد يزندگ

هنر  يلكروزمره، و به طور  يزندگ يه نقاشك است شدهن تصور يچن

 
1. History Painting 
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ه در آن زنان ك يگريد ي هحوز يعني ـ يستي، همچون رمان رئاليستيرئال
سه يدر مقا ـ نديازمايشان را بياند تا استعدادها افتهياز قرن نوزدهم اجازه 

مشخصاً  يها از دغدغه يتر مياس مستقك، انعيا آرمانيبا هنر آبستره 
زبان آن  يريپذ ن به سبب دسترسيآورد و ا يهنرمند زن فراهم م ي هزنان

ا نسبت يدر، » زنانه«ست مراقب خوانش نگرشِ يبا يم حال باايناست. 
ه كن حال يآبستره بود. درع يها يبه مانند نقاش يستيرئال يارهاكبه، 
ا متولد شدن در سال يبودن  وتولهكا يبودن  ييايكهمچون آمر ـ بودن زن

مهم باشد، اما بر اساس آن  يريتواند متغ يم ـ 1940 يبه جا 1900
هنرمند  يكبودنِ  رد. زنك يخاص ينيب شيپ ينش اثر هنريتوان در آفر ينم

در انتخاب ــ  يافكچ عنوان يه اما نه به ــ  شروط الزم ي هصرفاً برسازند
گر ينار دكاست در  يبودن عنصر است: زنسوژه  يكا ي 1كسب يك

اش به  نشكاش، وا يوخو ، سن، آموزش، خلقيت ويعناصر، مانند مل
ا ي ياو از خودشناس يها تيا اولوي، يگر انيموجود ب يها روش
  شتن.يبه خو يبخش تيهو

شتنِ يخو ي، معنايلكست زن، همچون هنرمند زن به طور يرئال يبرا
تر در  تيم اهمكا يتر  مهم ين است نقشكزن مم يكبه مثابه خالق 
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 يبخش تين معنا از هويند. اكفا يا يريتصو يها انگاره يبند صورت
زش جنبشِ قدرتمند و ي، در چند سالِ گذشته و با خ زنانه ي هآگاهان
؛ است شدهبدل  ياديتر در آثارِ هنرمندان زن ز مهم يحِ زنان، به عامليصر
زن به عنوان تر  ينيع يا گونه ود را بهرده بودند تا خكه شروع ك ييآنها
شان را با يها يمند نند، و احساسات و عالقهك ف يف و توصيتعر

در  طور هميناست، و يهنر و س يها گر زنان در حوزهياحساسات د
  بپندارند.  يكيشان  يپرداز اليخ يشخص يها حوزه

 يدگاه، جداسازيد يكا يخاص  يستيمضمون رئال يكنش يدر گز
دشوار  يآگاهانه امر يها تيآگاهانه از ن مهيا نيناخودآگاهانه ن يمضام

زن  يكه كاست  يستينياز اصول فم يعدم آگاه يا از روياست. آ
ا با ي، 1ارِناكما ي هركرِ باياش را با تصو منيه اتاق نشكند ك يانتخاب م

ها و  لتيكها، موتورس ونيامكرِ يان و نه با تصاوكودكمادران و  يها سكع
[در  يناخودآگاه يها بيه ترغكنيا ايند؛ كر يتصو يپوستر ياه سكع
در  يآشنا و به راحت يو يبرا ين مواديه چنكل ين دليا به ايارند]، ك

جا كوجود دارد؟ تا  يلين دالياز چن يبكيه تركنيا ايدسترس هستند و 
ه ك يمضمون ــ  بزرگ يو با ابعاد يكنزد يها در نما ا گليوه يمِ ميترس

 
1. The Virgin of Macarena 
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نقش  يبه نوعــ  ار مرسوم استيبس يزنِ امروز يها ستيرئالان يدر م
، با توجه به ين وابستگيروان زنانه وابسته است، و ا يو ازل يمثال يانداز

ن ي، چن 1فكييـ  ا اويهنرمند زنِ بزرگ، جورج يكه كت ين واقعيا
ش يخود ساخته است، تا چه حد پ ي هزيمم يژگيرا و يا يرسازيتصو

 ينمادها ي همثاب را به يستيرئال يارهاكست يبا يم يا دازهرود؟ تا چه ان يم
 يها دهيها و ا نِ نگرشيه آنها حاملك ين معنيبد ـ شناسانه خواند ليشما

 يها دگاهين ديتر حامل قيدق يا ا به گونهيآگاهانه  مهيا نيناخودآگاهانه 
به هنگام در  ي، همگيلين مسايزنانه هستند؟ چن يايح و روشن دنيصر
  شوند. يم يزن وارد باز يها ستيرئال يبرخ يارهاكگرفتن نظر 

  ياجتماع يها ستي. رئال1

قرن  يسينقاش انگل يك ين)، برايدر الت كوچك rسم (با حرف يرئال
البته، اگر آزبورن ــ  2آزبورن يمر يليروزمره مانند ام يزندگ ينوزدهم

اغلب  يه براكرا داشت  ييهمان معناــ  رده باشدكر كهرگز به آن ف
ز يمردم ن ي هاز عام يبخش بزرگ ينون براكهمعصرانش، و از آن زمان تا 

اش آموزنده  معاصر باشد؛ لحن ياياش از دن  خام ي ه: ماداست بودهن يچن
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ه واضح، بازنمودگر و اغلب در ك يا وهيباشد و درس اخالق ندهد؛ و ش
  باشد.  جزيياتت سرشار از يفش از محل و نوع و موقعيتوص

رد: ك يسوت تلقكشيست پينيهنرمند فم يكد يا آزبورن را بامطمئن
پردازند.  يزنان معاصرش م يش رويالت پكبه مش يو ياصل يارهاك

ش درآمد و يبه نما يسلطنت يادمكدر آ 1860ه در سال ك( 1معلم سرخانه
منتقد معاصر،  يكشد) به نقل از  يداريا خريتوريكه وكتوسط شخص مل

آن نوع رفتار با «از  يدهد؛ سند يارائه م يريوفر خواست تلخِ تصكي يك
 يارهاك؛ »ر هستنديپست و حق يارانكخدمت ييه گوكرده، كليزنان تحص

گر يد ي هميه نكداند  يا نمياز دن يمي، ن 2ن باريآخر يبراگر او، مانند يد
چون فقر، فشار و  يبه مسائل جار، 4ا گورستاني، 3ندك يم يچگونه زندگ

 تأثير تحتزنان را  يه زندگكطور  به خصوص آن ــ  يوب اجتماعكسر
نام و  يبن اثر او با عنوان يتر شده پردازند. شناخته يمــ  دهند يقرار م

 يها ياز معدود نقاش يكي)، دينكدر فصل اول نگاه  9ر يبه تصو( 5يار يب
ار كهنرمندان زن سر و  يم با همگيه به طور مستقكاست  يقرن نوزدهم

  دارد. 
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ده يشكشدن  ريه با هدف خواندن و تفسكاست  يا يقاشن اثر نيا
البته قابل  ــ  يبصر يها تيفكيه تنها به سبب كآن ي، نه برااست شده
 يها ياز استراتژ يالجرم برخ ين اثريستوده شود. چنــ  اش توجه

رد تا به مقاصدش يگ يار مكرا به  يشناخت جامعه يها ا رسالهيرمان، تئاتر 
ق و يدق جزييات يدش بر روكيه در تاكرسد  يظر مبرسد، و اغلب به ن
لمِ صامت را ياز انحاء ف يمعنادار، به نحو يبدن يها مشخص و حالت

از  ييها ن نمونهينادرست است اگر چن حال بااينند. ك يم ييشگويپ
را، با صرف برچسبِ  يار ينام و ب يب، مانند ييايتوريكسم ويرئال

ل ين دليم، به ايبسپار يم و به فراموشيرنار بگذاك» يادب«ا ي» اسانهكع«
تطابق  يريتصو يبرازندگ يامروز ي هشد تيتثب يارهايه آنها با معكساده 

متفاوت اما به همان اندازه  يا وهيد در مقامِ شيس آنها را باكندارند. بالع
در نظر گرفت.  يگر انيو ب يمعقول، برحق و قابل قبول از ساختارِ بصر

و اطالعات  جزيياته سرشار از ك يدر حال، يار يو ب نام يب مانند ياثر
چ وجه ينما به ه متناقض يا شناسانه است، به گونه و روان ياجتماع

 يها ستياز رئال ياريه آثار بسكطور  آن يعنياسانه كست؛ عياسانه نكع
، در ييايتوريكو ييروا يتوانند باشند. نقاش ياصطالحاً م يامروز

اش و  يو اخالق ياشارات اجتماعساختارش، صراحت  يدگيچيپ
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ردش يكز در رويش، و نيكدار درامات يمعن يها صيها و تلخ يساز فشرده
ه ك يتينيخامِ تجربه، از فقدانِ اعتماد به نفس و ع ي هنسبت به ماد

 يگر انيب ي هن نقطيتر يياسانه است، در غاكت عيحساس ينما سرشت
برشِ  يك، ياسكر عيتصو يك ه مانندكآن يقرار دارد. اثر آزبورن، به جا

ق از يدق يه با ساختيداستان چند ال يكدر زمان بسازد،  يظاهراً تصادف
ده يچيپ ياميتوان پ يه از آنها مكاست  يژه و مشخص جاريع ويوقا
  رد. كافت يدر

ز ين يه به لحاظ اجتماعك ــ  آموزنده يستيرئال يگر انين نوع بيا
ستم هوادران خاص خود را ين قرن بان هنرمندان زيدر مــ  معنادار است
 يها ، برنامه1930دهه  ياالت متحده)، در طيشور خود ما (اكداشت. در 

ار هنرمندان از هر دو جنس قرار داد تا يدر اخت يفرصت 1ليو دين يهنر
رد، ك يروز اظهار نظر م يموضوعات اجتماع ي هه درباركنند كخلق  يآثار

شان  يها اميگرفت و در آنجا پ يم قرار  ين عمومكاما يوارهايو بر د
برسد. در موارد متعدد، هنرمندان  مورد نظر ي هتوانست به دست عام يم

ردند تا كدا ين فرصت را پيت دولت ايتحت حما يها زنِ شاغل در انجمن
ه به ك يا يل اجتماعيمسا ي هبا ابعاد بزرگ، دربار يواريد يها يدر نقاش

 
1. New Deal 
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داشتند،  ياتيح يا زنان در آنها نقشيطور خاص به زنان مرتبط بودند 
  نند. كده يابراز عق
ز ين بالش نيلوس ي هطلبان جاه يواريد يدر مورد نقاش ين امريچن

ه ك، 1936به سال  كوريويندامتگاه زنان در ن يبرا يصادق است؛ اثر
نِ يمرتبط با مخاطب ي. بالش موضوع)1(تصوير  است شدهب ينون تخركا

قرار داد  يو آن را در بستر ـ زن يك يزندگ ي هچرخ ـ ردكزن انتخاب 
از  يكيدر شهر در  ين بازيزم يكان زن آشنا بود؛ يزندان يه براك

خاص در  يو آموزش يحيتلو ي هاشار يكارگر. ك ي همحالت طبق
و  كياشترا يها و غذا يت است؛ در اسباب بازياثر قابل رو ينگار ليشما
ه مادرانشان سرگرم ك يدر حال د،ياه و سفيس يها بچه ي هختيآم هم در

ها و  خراش ها، آسمان ارخانهكاز  يشهر يا منظره اند؛ دوستانه ييگفتگو
 حال درعينتر و  يكتار يبندند، مفهوم يامالً افق را مكه كگاز  يها كتان

رد و كارك يريارگكبه  يرساند. بالش در تالشش برا يناخواسته را م
ز او احساس يش از هر چيپ در هنرش، صادق بود: يداللت اجتماع

د به يشد يازين«خود موجب بروزِ  يه بستر زندان به خودكرد ك يم
و  ينواختيكل يتعد يبرجسته برا يها يبراق و روشن و منحن يها رنگ

ق مرتبط يخواست از طر يه، او مكنيشد. دوم ا يم» يو سخت  سالتك
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ا سوءظنِ ن، بكل ممكن شيتر يكآنها به نزد يار خود با زندگكساختن 
 يدر مقام امر«ند؛ سوءظن نسبت به هنر كها نسبت به هنر مبارزه  يزندان
در انحصار  يشينما يتيرانه و سطح باال... جدا از مردم و در موقعكروشنف
ه آنها زن ك يياز آنجا». «يها، بزرگان هنر و دالالن هنر ان موزهيهنرجو
آنها  يه براكرا  يا سوژهها بودند، من تنها  شان محصولِ فقر و زاغه و اغلب

در  كوريوياز ن يانداز ه در چشمكـ  انكودك ـ دميگانه نبود، برگزيب
ه كافت يت، هنرمند دريدر نها.» است شدهن حالتش، قاب گرفته يتر يعاد

ملموس و  ياثر يواريد ينقاش ين اجرايدر ح يخود و يحضور واقع
آنها از «اهد داشت: ان زن خويزندان يباشناسانه، بر رويبارز، اگر نه ز

 يبردند. نقاش يردن لذت مك يدن من در حال نقاشيم قلب از ديصم
ان، يزندان يپرداز الي، در لحظات خدرواقعگانه نبود. يآنها ب يبرا يواريد
  »شدند. يم يگذار رفته شده و ناميپذ يبه فرزند يواريد يانِ نقاشكودك

 كسب يبر رو يتح ليو دين يعموم يها و دغدغه يسم اجتماعيايدئال
ز اثر يمر نين اشتاتهايرمتعارف فلوري، خاص و غيار شخصيبس يستيرئال

(به  1939به سال ت يجامع وال استر يساهايلكگذاشت. اثر او با عنوان 
، كوريويجامع ن يساهايلك ياز سر يكيد)، ينكنگاه  5در فصل  5ر يتصو

و با مانه اما مخرب از الئونور روزولت است؛ ايصم يبزرگداشت
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الئونور، و  يبه رنگ آب ير قرار گرفته، با لباسيز تصوكدر مر يوهمندكش
 يوهك] با شيه در حد [موجودكن يلكا و فرانيشهردار الگوارد يبا همراه
 ينما يكدر  1راتوركپانتو يكن آورده شده، مانند ييروح پا بي سرد و

 جورج واشنگتنِ ياز بازار بورس، و با همراه ييد و طاليصاف سف
با چنان  يكراتكوه و دموكباش يشين گزارش از نماي. اييوهمند طالكش

ماهرانه  يا ه به گونهكان درآمده است يبه ب يشاد ينيتزئ ييپرگو
 يارزش و اعتبار اجتماع يمتفرعن و خودنما ي هم الجثيعظ يها ادوارهي

آنها  ي هنندكس كه منعك حال درعينند، ك يف ميش را تضعيزمان خو
  است.

م گرفتند در يه تصمك ياز هنرمندان زن ياديه تعداد زكآن جالب
ـ  نش نشان دهندكزمان خود وا يجار يل اجتماعيهنرشان نسبت به مسا

تر  يانتزاع يريتصو يها به سراغ زبان ـ نگولديث ريا فيوانز، ياست مي مانند
ا اعتراضات ي يل اجتماعيه مساكن حس يد با ايتر رفتند، شا ينيو تزئ

منتقل  يفيتوص يها وهين موثرتر از شينماد يها مروزه با روش، اياسيس
  شوند.  يم

 
1 .Pantocrator: معناي پادشاه عالم. در نمايش مسيح به شكل  ي يوناني، به لقب مسيح با ريشه

ي آمرزش گناهان  نشانه پادشاه عالم، او انجيلي در دست چپ دارد و دست راستش را به
  است. باال برده
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  كسمِ محري. رئال2

ـ  ده استينام» يكنزد يا نمايآپ ـ  لوزكد يد« 1نمسر ينديآنچه س
در ـ  »ها و بخش جزييات يز شدن، بررسكشدن، متمر يكلزومِ نزد«

 يباز يزن معاصر نقش مهم يها ستياز رئال ياريبس يرسازيتصو
دش كي، با تايبا تنوع اجتماع ياديز ي هسم فاصلين نوع رئالي. ااست كرده
  ت، دارد. يصحنه و موقع يقيحق يدرست يبر رو

م يترس يها ن بار ابژهينخست يف، براكيـ  ا اويزن، جورج يهنرمند
از ـ  صدف، گل، جمجه، لگنـ  ز رايف و ريشده به صورت ظر

رد، و آنها را آزاد ساخت كجدا   نها صحيشان در فضا  موجه يها گاه هكيت
ت يجز واقع يزيگاه چ يار بزرگ شده، همچون تجليبس يلكتا به ش

ز يو و نيگوراتيف يلكبوم، وجود داشته باشند (به ش يشان بر رو يكيزيف
 يگريف و نقاشان معاصر دكيـ  توان به آثار او يتر). م قي، عمياللفظ تحت
از  يرا نسبت داد؛ نقاشان» سميدر رئال يكسمبول«ن دست لقبِ ياز هم

اس يدر مق يري، با تصاويا روث گرِيسون يال يجانسون، نانس يجمله بوف
 يها؛ البته تا زمان ا تخمدانيها  ها، گل وهيز، و از روبرو، از مكبزرگ، متمر

  م. يق باشيل است، دقينجا دخيه در اك يا ييعت نمادگرايه در مورد طبك

 
1. Cindy Nemser 
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همچون  1927به سال ) 2تصوير ( 1اهيق سزنبف با عنوان كيـ  ار اوك
ق و يدق يري، تصو1972به سال  2شب مهيگلِ ندر  يزنبق روث گرِ

 يعينماد طب يكه ك حال درعيناست،  ياهيفرم گ يكزا از  توهم
ه ك يا ييسازد. آن نوع نمادگرا يزن برم يدمثليتول يها ننده از اندامك رهيخ

ـ  ن زنان از جمله زنبق اويا يها يرسازيدر تصو يو درون يبه طور ضمن
 ييتر، مانند نمادگرا يسنت يين با نمادگراياديبن يشود، تفاوت يده ميف دكي

ر، ين مورد اخيدارد. در ا يقرن پانزدهم يفالندر يها ستيرئال يپنهان
 يدر گفتار نقد ادب يريتصو ي هاستعار» محملِ«همان ـ م شده يترس ي هابژ
ت توسط خود او و يفكين يدهد. ا يجاع مار يت انتزاعيفكي يبه نوع ـ

اند.  گذاشته شده كاستعاره، به اشترا» يان عاديجر«ا يموضوع اثر، 
گوئز  اثر هوگو فان در ي هنيزم شيه در گلدان قرار دارند، در پك ييها زنبق

ار دور يبس يجنس يه از نمادهاك، يناريپورت يسه لت يتابلوبا عنوان 
و ارزش  يشود. معن يح ارجاع ميره در شور مسكبا ي هندياست، به اندوه آ

ره فرو كدر قلب با«ه كر مانند گل يشمش يها ق مضمونِ برگياز طر
تر  يكبا نام نزد يه حتك يضمن يا شود، اشاره يش نهاده ميپ» روند يم

ر استخراج ين ِ شمشيالت ي هه از واژك يشود؛ نام يتر م ز واضحيل نيگال

 
1. Black Iris 
2. Midnight Flower 
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است. در آثار  يهيبد ياز نظر بصر يتگل به سخ ي. اما معناست شده
م يه با ظرافت و دقت ترسك ييها انِ زنبقين ميتر، ارتباط نماد يميقد

 كبستر مشتر يكروشن وابسته به  يا ره به گونهكبا ياند و رنجِ انتزاع شده
د يننده بايه بكست يزين چيح: ايالد مسيم ينگار ليشما ـ است ييمعنا

ند با آن يب يه گل را در گلدانش مك يا حظهدر ل يه وك يزيبداند، نه چ
   ناگهان مواجه شود.

ارتباط  يگرمه شبِ يگلِ نا يف كيـ  او اهيزنبق سس، در اثرِ كبالع
ست ين نين چنيواسطه و بالفاصله است: ا يب» زنبقـ  زن ياندام تناسل«
 ييجا باً قابل جابهين دو تقريه اكرد، بليقرار بگ يگريد يبه جا يكيه ك

  تند. هس
شتر بر يه بك، بلكمشتر يت انتزاعيفكي يك ياس نه برمبناين قيا
گل و ساختار  يكيزيان ساختار فيم يشناخت ختيشباهت ر يك ي هيپا

 يو واقع يبصر يشباهت ين بر مبنايو بنابرا ـ زن است يجنس يها اندام
ن يد و مشروط. بر هميمق يا نهيزم يا گونه و به يانتزاع يا است نه رابطه

 ـ نهد يش ميو پربار پ يغن ياق، انارِ جانسونْ زن را به عنوان وجوديس
 زن يبارور يه به رحم است؛ غنايشب يشناخت ختيلحاظ ر ه بهك يوجود

ت گسترشِ يزند و قابليخ ينند و برمك يه از درون انار رشد مك ييها دانه ـ
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ه كنيبدون ا ـ ندكش يخودش م يدگير بارِ رسيوه در زيم ـ آن يديبازتول
سته و در ابعاد بزرگ يه به دقت نگركبوده باشد  يبجز انار يزيهرگز چ

وه در داستان ين ميا يشناخت ف شده باشد. (ارزش اسطورهيتوص
ا نداشته يار نقش داشته باشد ك ين است در ارزش استعاركمم 1نيپروسرپ

گر يپاسخ ما به د يد برايترد ين اسطوره بياز ا يباشد، اما داشتن آگاه
  ست.) ين يآن ضرور يرات ضمناشا

ها به طور  ستيسوررئال يبرا يا يشناخت ختين استعارات ريچن
ه كيو نه با ت يشهود يا شتر به گونهيه آنان بكخاص جذاب بودند، چرا 

 ي هحوز يشوند تا بتوانند به جا يافت ميو در كن دريشيبر اطالعات پ
ا ارتباط و نسبت ي يال و فانتزيشان در سطح خيتهاير و عقل، به جذابكتف

ننده در كمسحور يطرز ها به ن استعارهياق، اين سيهم  ناخودآگاه برسند. به
ها  ستيه سوررئالكقرار گرفتند  يسياز دگرد يرسازيخدمت آن قسم تصو

ء، ماده و ماده، يء و شيان شيمغشوش م يه داشتند تا مرزهاكيبر آن ت
ف، نه كيـ  ار اوكنه  حال بااينا را واژگون سازند. يا رويافت و توهم يدر

ر يبه حساب آورد. تصاو» سوررئال«تواند  يسون را نميجانسون و نه ال
زنانه را مطرح  يا هيما ه درونكهستند  يستيرئال يها مشابه يآنها به سادگ

 
1. Proserpine 
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 يه در خألك يستيرئال يريتصاو ـ زاننديانگ يسازند و برم يم
زنبق را دوباره به  هنرمند معاصرْ يكننده معلق هستند. اگر ك يكتحر
ـ  گرِ او و اشاره  نندهك يكتحر ي همشخص بازگرداند، باز هم هال يا نهيزم
د، جالب و يجد ي هرد: مجموعكفا خواهد يش را ايف نقش خوكي
) به 1972( كن شويارولكزنبقِ ه در اثرِ ك ياز اشارات ضمن يا انهكريز
شده و  ييداز تيجنس يها نون زنبقكشوند. ا ين گل نسبت داده ميا

ف همچون يظر يبا مهارت يجان يعت بيطب ينشي، دوباره به چيتصادف
 يستينيفم ياند، اما اشارات ضمن بازگردانده شده ييوياستود يپرداز صحنه
ق قرار دادن گلدان ياز طر ييباينماد، به ز يكف به عنوان كيـ  زنبق او

امض غ يتيه (زنانه؟)، به وضعكپن يكش (مردانه؟) و كچ يكان يم
گل را از نو  ي ها زناني يستينيفم ياند. هنرمند هم اشارات ضمن درافتاده

  آن را زدوده است.  ن حال قداستيرده و هم درعكفعال 

  نفسه يء فيسم شيا رئالي يالفظ سمِ تحتي. رئال3

نِ يا مضاميها  فيزن را بابت انتخابِ موت يها ستياز رئال يامروزه برخ
وون يا منگولد، ايلويسمانند  يد. هنرمندانشناسن يننده مك يكرتحريغ
 يريدارشناسانِ تصويپد يبه راست شيجنت فا ي، ليراكت، سوزان كژا
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اس، اندازه، يشان به مق ، توجهيريشان از سطح تصو يهستند. آنها در آگاه
 يها و آرام (سرد)شان، بافت ييروستا يها هيما ا فاصله، رنگيفضا 

را به عنوان  يه اثر هنركش داشتند يراشان، گ ينيتزئ يجسورانه و گاه
ن داشتنِ يه در عك يتكنند؛ فاكد ييتا ياللفظ ق و تحتيت ِدقكفا يك
 ي هاش را در تجرب نيراست ي، همچنان اثرگذاريواقع يايدر دن يمرجع
 يها د، سوژهيابد. بدون تردي يم ينندگك يكم و نه در تحريمستق يبصر
 يژگيو ـ ها شهيها، ش ها، پارچ چهيها، قال ها، سقف ها، پنجره ف اتاقكـ  آنها

ف يزها موتين چيد اي؟ شاييقاً چه معنايدارند، اما دق يخاص يو معنا
لف و پر كدام از آن اشارات متك چي، البته بدون ه ند و نه سوژهيحساب آ به

اند.  ن اصطالح افزوده شدهيه از قرن نوزدهم به بعد به اك يزرق و برق
ا به ياند،  زانندهي، و نه برانگين، نه استعاريه نه نمادك ن نقاشان،ير ايتصاو

و  ـ گريد يزينار چكگر و آن هم يد يزينار چكدر  يزيچ ـ ييناكل كش
 رديگ يتر قرار م لِ بزرگك يه به جاك يزياز چ يبخشـ  ل مجازكا ه شي

  سمِ ناب قرار دارند.يرئال ي هو در حوزــ 
ش، يها شهيها و ش وانيعسل، ل يها وزهكها،  ش، با لشگر پارچيجنت ف

ند. ك يرفت و آمد م  ) ظروف شفاف روزمرهينيع ياي(دن يءبودگيدر ش
 ي هدان صبورانه و سخت يها ستكآنها، ش ي هشد د انبوهيتول يانحناها
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ساختشان  ف و خوشيا ظريظرافت  يزمخت و ب يها نورشان، و برچسب
ا كوك ي هشيش يكل، هرحا ز هستند. بهيم يا رويقفسه  يصرفاً آنجا رو

اندازد؟ اگر  يگر ميد ياكوك ي هشيش يكجز  يگريز دياد چه چي شما به
ــ  اسانكع ي، مانند برخيگور انسانيست در مواجهه با فيهنرمند رئال

 يها ل سوژهيبا تبدــ  ردهكمطرح  يه سوزان سونتاگ به تازگكطور  آن 
ب ين ترتيند، بدك يتخط يضمن ياز منعِ اخالق يبصر يها به ابژه يانسان

 ي هشد يبند بسته يها وهيا مي يا شهيش يايش، نقاشِ اشيجانت ف
 يند اعطاك يه او مك ياركشود.  يمواجه نم ين اتهاميفروشگاه با چن
 يها يا بطريشده مربا  يبند دسته يها شهيهمتا به ش يارزش و وقارِ ب

 يها وهياست. مآنها  ي هو پرداخت محتاطان يعيقِ ابعاد فراطبيشراب از طر
عات با وقارِ افسونگرِ يپرشده با ما يها ا حجميو درخشان  يا شهيش

همان  يرند و دارايگ يراونا، در برابر ما قرار م يفيرد يها يكموزائ
  دار هستند.  تراش يدرخششِ سطح

ح يز وقيو زاهدمنشانه و ن كزمان خش ه همك يا منگولد، در اثريلويس
ف ك يدارشناسيپد يفرسا طاقت يا وقف بررسبند و بار است، خود ر بي و

ف آپارتمانِ كن يه اكحدس بزند  يسكن است ك: مم)3(تصوير  ردهكاتاق 
ن هنرمند يتوانست مانند ا يق، نميهرقدر هم دق ياسكچ عيخود اوست. ه
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افراط مشغولِ ثبت  ن بهيدقت و توجه و چن ين از رويازخودگذشته چن
اه و كشِ جانيدر ستا يمز اگيج، نه زوانير اكوان گردد؛ نه يف زمك

ر را يد حاال مردان شهييايبها در  ها و توفال فكوارها و ياندوهبارش از د
 يس كر و سلويرات و سكدر تف ساروت يناتال يو نه حت، 1مييبستا

ــ  2نما كافال يدرِ ابتدا يها رهياطراف دستگ يها طياش از مح يا صفحه
  روند.  يش نميپ 2سطحِ شماره ا منگولد در يلويس ي هدامشان به اندازك چيه 

ار دشوارند و به نظر من ي) بسيو فضا (و فضاده يو سادگ يانيعر«
آنها به  ي هنم تا درباركد تالش ينبا يه حتكهستند  يواجد چنان عظمت

د حاال مردان ييايب در ين را اگيا »سم.يبنو يا به طور جديامل كطور 
ه او در تمام مدت درست مشغول به كنيا باـ  ديگو يم ميير را بستايشه
ن را يهم يادين است تا حد زكز ممي. منگولد ناست بودهار كن يهم
امر مطلق است  يكمنگولد  يف براكد آخر گفته باشد. يآن ترد ياستثنا به

ده يف پوشكخود بوم است. در  يقيحق يه مرزهاكآن نه افق بل يو مرزها
 يخود يب يانكعالئمِ م ي هليبه وسشده  دهيشكريتصو ف بهك 3از لباس

ه تا كش پا افتاده، ي: امر پاست شدهافتاده، منقطع  يها لباسمتعلق به 
 يا هنهك يها لباس ي هليافته است، به وسيگسترش  يفرض يتينها يب

 
1. Let Us Now Praise Famous Men 
2. La Planetarium 
3. Floor with Clothes 

www.takbook.com

www.takbook.com



  چند رئاليست زن

 

147

147

انه از يوحش يلكاند، به ش م شدهيه با دقت ترسكشود  يم يريگ اندازه
 اند.  فرد گشتهع منيبد يو به صورت  اند خت افتادهير

از  يا نهيرا در زم 2ف شماره كه منگولد ك ي، زمان1968در سال 
ف با كدنِ يشكد، يآفر يرانه، رنگارنگ و انفجاريگ انتزاع مسلط و سخت

ن يت چنيبه چه معنا است؟ اهم يدار ت اسلوبيو جد ين سرراستيچن
 ير حالست و چه بود؟ ديچ يا هين روي)، از چنيا ن سوژهينه چن( يانتخاب

 ين نقاشيه اكنيل ايساده به نظر برسد، دال ين نقاشين است اكه ممك
ار به كن يستند. اين ين سادگياش به ا يل وجوديدال ين است و حتيچن

زمان خود  يو انهدامِ هنر انتزاع يساز واژگون يزمان با نوع طور هم
آن است. البته، صرف وجود انتزاع  ي هبرسازند حال درعينمرتبط و 

بودن،  ين درجه از خنثيبا ا يفيبه هنرمند اجازه داد تا موت يا ررابطهيغ
 يفي، همچون موت 2 ي هف شماركند. اما اگر يف را برگزك ي هگستر يعني

 حال درعيناست، اما » محتوا«ا يمتعارف  ياز معنا يامالً خالك، يانتزاع
از  ينوع ين نقاشيرون است: ايدر آن ب يقطعاً انضمام انكم يك ييبازنما

ارا توسط كبا انتزاع، آشف كآنِ خود ساختن است، و نه ابداع. چالشِ 
 بها ي. آاست شدهانده يبوم نماسطحِ ف با ك يرو پسساختنِِ  همان نيا

  دام نقطه؟ كآن؟ و از  از خاللا يم ينگر يصفحه م
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ه، اگر به عنوان كچنان شورمندانه است  يرد منگولد گسستيكنوع رو
رد. حال كاش  يتوان وسواس تلق يدر نظر گرفته شود، م يحالت ذهن يك
ها مانند  ستيسوررئال يبرخ يدر وسواسِ روش يا نهيشيد پياو شا يو هوا
ت با آن يا مگرياش،  )ِ بافت چوبيشيسا يارهاك( 1فروتاژهادر  ارنست

سطوح  يژگيبه طور خاص، و ــ  رانه در مورد بافتيگ دقت سخت
ها  ستيو وسواس سوررئال يت ذهنياما مشغولداشته باشد. ــ  اش يچوب

بانِ ابهام يه پشتكقرار داشت  يپرداز صحنه يدر مورد بافت همواره در نوع
ن ياز ا يميمستق يها ابداً شرح يها يپرداز ن صحنهيبود: ا يستريا هي

ف كس، از باال به كع كمكا بدون ي، با ياديه اگر مدت زكپرسش نبودند 
 يه نوعكن حس يد ايرسد. شا يچگونه به نظر م د،ينكمن نگاه ياتاق نش

رانه يردرگيار خونسرد و غيبس حال درعينو  يد به شدت شخصيه ديزاو
ضدشاعرانه ، 2سطح شمارهاگر  باشد. يشصت از حد دهه شيوجود دارد، ب
به عنوان  يزيه چكادآور آن است ي حال درعينننده است، ك يكو ضدتحر
ادآور آن ين اثر ين ايجود دارد. همچنهدفمند و ي هضدشاعران يشاعرانگ

رد از ك يم يه سعكفرانسه،  يرمانِ نو ي هخالق و نوآوران يرويه نكاست 
 

1 .Frottageاست، در  معناي ساييدن يا ماليدن استخراج شده : اين واژه كه از مصدر فرانسه به
شود كه توسط ماكس ارنست، نقاش سورئاليست ابداع شد. در  هنر به تكنيكي اطالق مي

ييدن پهناي مداد نقش سطح گيرد و با سا اين شيوه كاغذ بر روي سطح موردنظر قرار مي
  شود.  زيري روي كاغذ حك مي
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به اوج خود  60 ي هرد، در دهيزدودن اعتبارِ خود آن بهره گ ينثر برا
العاده پنهان و نامفهوم و  فوق يستيرئال يرسازيد تصويد. شايرس

 ين معادل براي، بهترنزيلمكا يومانند  يهنرمند ي هگزند حال درعين
ات ين بردن اعتبار و ارزش در ادبيدر جهت از ب هيگر روب يها وششك

انه به كريارجاع ز ينوع 1970به سال  1نك كپاا اثر او با عنوان يباشد: آ
ه كطور  است، همان گريه][آلن رب يفرانسو ي هسندينو ي2ها نك كپا
  شتر؟ياست و نه ب رهارد فابراب ي هساخت 3يد صورتيمروار يكوضوح  به

ه كست يزين چيرسد ا ينفسه: به نظر م يء فيز به جز، شيچ چيه
اند. به نظر  ها بوده ينقاشدر ها همواره  ف اتاقكآن است.  يمنگولد در پ

ها عالقمند بودند، و هنرمند  اتاق  فكو انگر به  يكان وان آيه كرسد  يم
ر اثر دورنگرانه و ، د4باتيلكيست قرن نوزدهم گوستاو يرئال
ها  فكن ياز ا يكي ي هفتي) ش1875ان (يسا نيزماش با عنوان  انهيگو شيپ

در  يا م واقعهكن هنرمندان همواره در حيار اكها در  فكن ي. اما ااست بوده
  اند. اثر نبوده ي هلِ سوژكمنگولد،  يها ياند و مانند نقاش نه بودهيزم پس

تر باشد:  لِ بزرگك يكاز  يست بخشيبا يز ميف منگولد نكاما 

 
1. Eraser 
2. Les Gommes 
3. Pink Pearl 
4. Gustave Caillebotte 
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ــ  رِ زنانهيه متغكارزد  يبه هم برسند. م ييست در جايخطوط متعامد با
ن يرا در اــ  نكها و اهداف مم زهيانگ ي هديتن هم واحد از بافت در يا رشته 

 يم. اگر زنيف، مورد توجه قرار دهك يورا يايدن يعنيتر  عيوس ي هنيزم
ها و  يباز ها، اسباب فكود، اگر احاطه ش يخانگ يا توسط صحنه

تواند  ياو هستند، اما هنوز هم م ي ه، سهمِ روزانيشستن يها رخت
ن ين و مردودتريبارتر تكند و از فالكل يرا به فرصت تبد يبخت نگون

، يآور، بله، اما انضمام افق و تنگ و خفقان بي يرين تجربه، تصويوجوه ا
ت بسازد. خود نوع يواقع اش به حاضر و زنده و ماندگار در شباهت

ردن ك، مانند تا كيمندانه، هر بار اند بخش به بخش، روشـ  رديكرو
ف، در ك يكقِ يار دقيردنِ بسكز يتم، مانند بافتن، مانند يشستن يها لباس

شه در ير ـ 1كيمالِ پالكز، و فتحِ تمام و يانفجارآم يختگيتقابل با خودانگ
در قرن هجدهم گفته  2نياردكمورد در  يدارد. فرد يت اجتماعيواقع يك

د فراتر يستم ما باي؛ در قرن ب»ندك ير نميز قلم او را تحقيچ چيه«است: 
شود؛  ير نميه تحقكست  (she)او ن قلم يم، و ايابيز را بيچ چيم تا آن هيرو
  رِ خودخواسته است. يتحق يك يروزيد خالق پيا شاي

ن يماش ينقاشهمان ف انجام داد؛ كار ك يك 1967سال  تكوون ژايا

 
1. Pollock 
2. Chardin 
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ارتر كبارزتر و آش يلكبه ش يد خانگيد ي هينجا زاوي. در ا1مز بانديج
ز، يدر حال سرر ي هسطل زبال يكت روزمره را يانده شده، و ابعاد واقعينما
ن يو خود ماش يباز قطار اسباب يكنت،  هيپا يك ي هيز، پايم يكنِ ييپا
ه به كمجموعه بود  يكاز  يبخش ين نقاشينند. اك ين مييمز باند، تعيج
 يعنين موضوع (يپرداخت. و ا يها م ان ابژهيم يخود نقاش به فضا ي هگفت

 ي هبا گستر يشد؛ هنر تكژابخش هنرِ  اء) در ادامه الهاميان اشيم يفضاها
ا فاصله يت، فضا كژا يمتر نسبت به هنر منگولد. براك يبزرگتر اما شدت

ان يبه ابرها در م ـ ن، به اطرافييرون، پايباال، بـ  يآن يها از نگاه يتابع
از تخته در برابر  يدر انبار كيچراغ بر سقف، به تر يها ها، به بست پنجره
ت كه حرك ــ  يستيونيامپرس ين نگاه به نگاه آنينه آسمان است. ايزم پس
نش و نگاه يه گزكندارد، بل يربطــ  ردك يگذرا را ثبت م ي هلحظ يكاز 

شود تا  يم يكگر، آدم تحريتر است. بارِ د نندهك تيثبسردتر و ت يچشم
درنظر  ييهنه و دشوار را به عنوان مجازهاكد يد يايها و زوا ن منظرهيا
 يها ن است مسحور نگاهكل اشاره دارند: زنان ممك يكه به كرد يبگ
ها و نوسانات  ششك حال بااينشان شوند،  ي بصر يغنا يبرا يا يآن

 يمخلِ آزاد يايان فضا و اشيمتقابلِ م يها نشكه حاصلِ ك يا يريتصو

 
1. The James Bond Car Painting 
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ا يند ك يه هنر را جذاب مكهستند  ييزهايت همان چيآن هستند، در نها
مورد  ين است، حال فضايمهم هم ي هتكند؛ نك ي، هنر را هنر ميعبارت به

ا يها،  بچه يباز اش اسباب ن باشد و مخليف اتاق نشكخواهد  يسوال م
  اش دست خدا. ن باشد و مخليستيسقف س

  گوري. نقاشان ف4

باغ و  يبه سمت و سو يت تجربيواقع يترس از محتوا، ترس از تخط
جنبش مدرن  ين فازهايتر ييه نهاك ير، ترسيتصو ي هنخورد بوستان دست
مسئول مرگ  يم به قسمك ، دستاست كرده ر نشانياخ يها را در سال
است. نه بدان  ييگرا از تخصص يقابل احترام ي هشاخ ي هپرتره به منزل

رپا ين ژانر باسابقه و ديدر ا يستم دستيقرن ب ي هشرفتيه هنرمندان پكمعنا 
اسو، يكپ» نِيگرترود اشتا« ي هر پرترينظ ييها ينداشته باشند: هستند نقاش

س. در چند يمات» مل لندزبرگ«ا، و كوشكوكاثر » تسه و زنشيتر تكد«
 كن، و چاياشتا رليپ پيليف تس،كس كالر ينظ ييها ستير، رئاليسال اخ

ز ين ياسكع يها اند؛ مسلما پرتره ردهك كمكن ژانر يا يايز به احين لوزك
ن يه اكاند، چرا  ق شدهيتشو يگاه يحت درواقعاند،  همواره مورد قبول بوده

شوند، اما نه  يش مناسب دانسته ميمابك يكيانكوم ميمد يك يها برا پرتره
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ز يچ چيناً هيقينون كهمه ا ني. با اير نقاشيقتاً خالق نظيحق يوميمد يبرا
نگاران  م و خالق پرترهيعظ يه با دستاوردهاكستم وجود ندارد يدر قرن ب

وز كر رامبراند، هالس، والسينظ ينگاران سه شود، پرترهيبزرگ گذشته مقا
در قرن  يرده بودند. حتكن شاخه ين تالش خود را وقف ايشتريه بك

گراند، به اتالف  سنت ي هختينگهبان خودانگ نگرس،يمثل ا يسكنوزدهم، 
 ندك يخيتار يتوانست صرف نقاش يه مك يوقت ارزشمندــ  وقت خود

ن يرغم ا يداد، عل ينشان م يا برانهكمت يليم يصرف ب ي هبر پرترــ 
از ين امتيا يه براكجامعه حاضر و مشتاق بودند  يه طبقات باالكت يواقع
ه كح است يامالً صحكنند. كاخت پرد يپول خوب يژه و انحصاريو

ثر از نمود أار متيطرف بس يكها از  ستيونيامپرس ست و پست يونيامپرس
ــ  خانواده و دوستان خودشان ي هدر قالب حلقــ  معاصر يايدن يبصر

د در يشد ييپاسخگو«بر  يمبن يادعاها تأثير تحتگر يبودند و از طرف د
ح است يصح حال درعين، باوجوداينقرار داشتند، » يانسان يها برابرِ سوژه

ردن كتر  مرنگكهمواره در جهت  ين آثاريها به چن ستيش مدرنيه گراك
 يها يد بر نوآوركيها در مقام پرتره و در مقابل، تا ين نقاشيگاه ايجا

و  كگو نوس) ونيگ (مه زنان آرلِمانه،  يزوالر ينظ ييها يفرمال نقاش
ان يم يناشدن و جمع يضرور يضاته تناقك يي، گواست بودهِ سزان والرد

154 زن، هنر، قدرت

 يتر انسانكاراكتوجه به «و » ينقاش ي هت نسبت به صفحيتوجه و حساس«
سه يپرتره در مقا يه نقاشكتوان گفت  يتر، م وتاهكان يوجود دارد. به ب» آن

و  يرامونيعصر ما، پ ي هشرفتيپ يبخشِ اعظمِ هنرها ياصل يها با دغدغه
  .است بوده يفرع

 يعينِ طبيان براندازانِ قواني، زنان در مينگار هپرتر ي هدر حوز
ش از هر يد: زنان بيآ يبه نظر نم ين امر تصادفياند. ا سم فعال بودهيمدرن
ت نسبت به يه حساسكاند،  م وادار شدهيياند، اگر نگو ق شدهيز تشويچ

ن يتر گران (نه فقط جذابيد يتيشخص يها يژگيها و توجه به و حالت
تر از آنست  يعيز طبينند. چه چكالعمر خود  ت ماداميلها) را مشغو يژگيو
ت يموقع ينگارها لرزه ي همثاب بهــ  فشان رايظر يها ه آنها استعدادك

ن يتر كوچكدر برابر  يگران مرتعش نشكوا ي ه، و به منزلياجتماع
ه كار ببرند؟ چرا كدر هنرشان بــ  يرپوستيق و زيعم يروان يها لرزش
معنا دارد؛ » به تماس كاز وحشتنايآن ن«د ش در وجويمابكپرتره 
 ي هخود به آن اشار ژورناللد در صفحات ين منزفياتركه ك يموضوع
دو  يازمند تالقي، پرتره نيگريدارد. برخالف هر ژانر د يزيآم طعنه
ند، در عوض ك يته است: اگر هنرمند مدل را تماشا و قضاوت ميويتكسوبژ
ه تماشا و كابد ي يژه را مياز ويامتن يق نسبت پرتره ايز از طريمدل ن
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ه آنچه نقاش كست ين نكجز پرتره مم يگريچ مورد ديند. در هكقضاوت 
ه كرد يقرار گ  شناسانه يهست يو تساو ياز آزاد يشد بر همان سطحك يم

 ه نقش نقاشكنجاست يخود نقاش در آن حضور دارد، و فقط در ا
ار يبس يا ه به گونهكــ  ا مخترعيتاتور يكاست، نه د يانجيواسط/م
 يآن اثر هنر يه طكشود  يبرجسته م يا يط واقعيتوسط شرا يالفظ تحت
ا يشان، دوستان، يخو يين امر مخصوصاً در مورد بازنمايابد. اي يم يهست
ز مسلما در مورد يو نــ  commissionدرعوض  ــ  يشاونديخو ي هشاخ
ــ  ستميقرن ب يها ينگار ن پرترهيبهتر ي هوجه مشخصــ  پرترهـ  سلف
  ح است.يصح

پرتره ـ  شان پرتره و سلفيه براك ير تعداد نقاشان زنيدر صد سال اخ
اگر متخصصان  ياد است؛ حتيبوده ز يو محور ياصل يا حتيمهم، 
را  سكا بويليسيسر ينظ يسانكدست انجمن پرتره،  رهيار چيبس يا حرفه

ر ينظ ير دارند، نقاشانمهم حضو يان نقاشانين ميم، باز هم در اينار بگذارك
، و در مرين اشتتهايز، فلوركن بروير، رومكبـ  اسات، پوال مدرسونك يمر

 ياز آثارش را با تنوع و نوآور يه بخش اعظمك يرتر، زنياخ يها سال
و بعد از  يل به تازگي. نليس نيآل: است كردهار، انحصارا وقف پرتره يبس

و در  يتنيو ي هدر موزبر آن  يه مرورك ــ  ردنك يچهل سال نقاش

156 زن، هنر، قدرت

 ينديسن مقاالت توسط ينِ ايظاهر شد، و مهمتر ياتينشر ي هن مقاليچند
چاپ س يم يستينيه در انتشارات فمكبل يژورنال هنر يكنه در  نمسر
  رد.يگ يج دارد مستقالً مورد توجه قرار ميتدر بهــ  شد

تحت  يطوالن يل به مدتيار نكه چرا كن است سوال شود كمم
ارش كتر، به  يپنهان يها هيدر ال يا حتيقرار نگرفت،  يت جدمالحظا

شد، و دستاوردش  يتوجه ماثري اجتماعي  يريمعادلِ تصو ي هتنها به منزل
 يعني درواقعه كآمد،  يبه حساب م ياجتماع ي هماهران ي هيمعادلِ هجو

انجام دادن دارد. (البته، اگر به حافظه  يبرا يبهتر يارهاك» يواقع«هنر 
 يا ز به گونهيمانه ن يكادمكورتور، معلم آكه كم يابي يم درمينكوع رج

ل، ين يها خوانده بود) پرتره» اش ر زمانهيثر، دومكحدا«بار او را  تاسف
نگونه بودن خود به ذاته يهرچند اــ  انهكريا زيصرفاً بامزه  يزيفراتر از چ

: او به دهد يل مك، و خالقانه شيمتجانس، جد يا ، بدنهــ  ستيچ نيه
ب را كيز از خط و رنگ و تريمتما يها ساختار سال ينده در طيطور فزا

است تجسم ببخشد. ك و مك يتر معاصر بكاراكرد تا تصور خود را از كخلق 
ش ينما يها ردن به عقب، به رانكگر، با نگاه يسال د يا سي 20از حاال تا 

 ييايدن كتار ييها، فردگرا فشكدار كمار يها داده شده، تنوع چرم
 ي هدهند انكش تيمابكو  يتصادف يآشت، )1970گروئن ( ي هخانواد
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ــ  تيو شخص در ژست، طرحِ رنگ، ــ  »يخوددار«و » خود يافشا«
) محقق شد، مجبور 1971(د بوردون يويدو  كوكبات يگرگوره در ك

م يريده بپذيشكدر هم  يا ا با چهرهيزده  شان، خجالتك ه آهكم شد يخواه
  »م!يه ما بودكهمان است  نيپس ا«ه ك

ل از يه نك يرمنعطفيز، و غيبرانگ ره، تامليت يها ييدر مواجهه با بازنما
ــ  ستياش را آنجا ز يچهل زندگ ي هه دهك ييجا ــ  ايمردمِ هارلمِ اسپان

نِ ون ينهم ي هدور يها دهد، پرتره يش ارائه ميا حرفه ي هل دوريدر اوا
 يآهن و قصدش برا ارگران راهكندگان، دهقانان، باف يها پرترهــ  1كگو
 يها روش ان آنيگذرد. م ياز خاطر مــ  باشد» رگر مردميتصو«ه كآن

به اهداف  يابيلِ دستيوسا يردنِ عمدك ييزدا يمشابه وجود دارد در انسان
ه زدن بر كيمشابه وجود دارد نسبت به ت ي، امتناعيريترِ تصو قيعم

وجود دارد در  يمشابه ي، ناتوانييگرا ا بر احساسيمرسوم  يها قالب
صرفا  يساز يها در قالب عموم دن آنيا ديخود  ي همراقبت از سوژ

 يدوروتر يز، نظيل نيرتر ني. آثار اخيط انسانيشرا ي همنظر خوش
، 1967ش در كودكو  ينانس، 1972راف ك، ورا ب1969نِ ياشتا رليپ
ها،  پرتره كند: تكون گوگ را به ذهن متبادر  يها ن است مدلكمم

 
1. Van Gogh’s Neunen 
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ادمان يگوگ را به  ون نِيرول يچ پست Epinalشق و رق، موقر، و  يزمخت
با آن ــ  گوگ) ش (از ونكودكن و يز مادر روليآورد؛ مادر و فرزند ن يم

 شود. يادآور ميرا ــ  انهكودكده و ناآرام مادرانه و يچيپ در هم يها فرم

بسته،  مكنداژشده، شبود، باك)، 4 تصوير( وارهول ياند كهولنا ي هپرتر
برداشته، به وضوح در حال سقوط، اما هنوز  نه شده، و زخميپ وصله
پس از شبه ترورش، انسان را  يشوم يدان آداب كانداخته به اند چنگ

تر كد ييايخوليمال يه در نقاشكاندازد  يگوگ م اد عزمِ ونيش به يمابك
بود. » عصرمان ي هدين و آزارديغمگ يمايس«به دنبال ضبط و ثبت  گَچِت

ل وجود ندارد: به ياز آثار ن يك چيبر اشتقاق در ه يمبن يچ سواليه
از تاخت و تاز  يو يها از سوژه يه معدودكت دارد يوضوح واقع

ــ  ب از آنيب و غريعج كيوريويبرند ن يكــ  اضطراب معاصر
امل در كس به طور ك چيخاص خود. ه ي هويدام به شكاند، البته هر  ختهيگر
ش ين ژست چقدر بر آسايه اكند ك ينم يست، فرقيل راحت نين يها هپرتر

 يها هكانگشتان، ت يلرزش و ترد يخاطر داللت دارد: مقدار
رات يير چانه، تغيز يمخف كوچرو نيها، چ ر چشميه زيسا ي هفروخورد
 ه هر مدلك يكاستراتژ حال درعينرمنتظره و يغ يبخش ، و عمقيتند خط

ه مواجه ك ييند، گوك يوم مكمح يا ِبرحذردهنده ياريرا به هوش يقربانـ 
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  الوقوع باشند. بيقر يبا خطر
ش خوانده باشد؛ يها ل در مدليه نكست ين يزيمستمر چ ين ناراحتيا
او مرتبط  ياز سو يط انسانيب شرايب و غريعج يدارشناسيه به پدكبل

ه ما در نظر او كند، آنطور است يب يل ما را ميه نكاست. آنطور است 
ه ك، او آنطور يه، گاهكا بليرد. يگ ين آنجا قرار ميم، و بنابرايحضور دار

ه بفهمد كآن يب يوربه باركه كوه يند؛ به همان شك يند، ثبت و ضبط نميب يم
ن يا ي هو ادامــ  ديد يه صرفا با نگاشتن هر آنچه مكاند  شد، گفتهك يچه م

ار كه بودند آشكل كه ضربات رنگ خود را به همان شكار تا آنجا ك
م، و بود شدهرا، مدلش يرد. اخكزم در دوردست را ثبت يه يا تلهــ  ردندك

اد مضطرب به ي، زيدانيم«به من گفت  بود شدهج يگ كه پاك ياو در حال
ه كد بتوان گفت يمسلماً، شا». يده ينگونه نشان مي، اما ايرس ينظر نم
ثبت شود، در  يافك يو با خلوص ي، اگر به دقت بررسيسكهر ي هپوست
ه توسط مدل در كدارد  يدست برم يدفاع يها يت از آن استراتژينها

بود،  يقيحق يل دچار آه و افسوسيد ني. شابود شدهمواجهه با جهان اتخاذ 
ه به كن افسوس آن بود ين همه، علت اين قرار است؛ با ايه موضوع از اك

اذب كاشد، قت بياز حق كيه حاكش از آنيردن بك يگر نقاشيد يا گونه
  است.

160 زن، هنر، قدرت

رسد  يه به نظر مكاست  ينگار از پرتره يفرع يا برهنه مقوله ي هپرتر
ه بر سرشت كد بدان علت ياند، شا دهيآن را پسند يهنرمندان زن خاص

نار (و در كدر  يبرهنگ يساز يند: عمومك يگر تناقض داللت م سرنگون
پتون يس لياونن اتصال نامطبوع، بنا به قول يپرتره. ا يبودگ مقابل) خاص

ه يتور مهم در برخواستن خصومت علكفا يكد ينگار هنر، شا خيتار
ــ  ش داده شديس نمايش در پاريش از صد سال پيه بك ــ  مانه يايالمپ

زمان،  ياز انحا ب يبه نحوــ  يستيا سورئالي يستيوبك يحت  ــ  بود. برهنه
اش،  ينيابان ببيخ در يتوان ي، و باالتر از همه، ناشناس است، نم سن بدون

. بازهم در ينكعصرانه با او برخورد  يمهمان يكا در ي، يدستش را بفشار
نه را، باالتر از يريسنت را لرزاند، هم سنت نو و هم د يها هيل پاينجا، نيا
ند. در يخود برگز ي هر را به عنوان سوژكه برهنگان مذكار كن حداقل يا

 يه از هر جهتكخ جو گولد را ر رخ و سه تمام ي ه، او پرتر1933همان 
امال منفرد ك(باز هم)  ي هرتر، پرتريرد، و اخكم يص بود، ترسيقابل تشخ

ده است. يشكدراز  يتكميه خمار و پرمو بر نكد، يشكژان پرولت را  ي هشد
 زن باردارِپرده است:  يل از زنان باردار قاطع و بين يها مخصوصاً پرتره

 ي هبرآمد يها كو نو يا ش در خطوط قهوها م برآمدهكده، با شي) لم1971(
متر معروف، اما همانقدر ك)نشسته، 1968( باردارِ يبت طور همينپستان، و 
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ر، سوژه گرچه برهنه است، اما ياخ ي ه). در پرترزن بارداره كجالب (
ز يهنرمند و ن كش و هم سبيبودن خو كسب هم صاحب ي هواسط به
 يانكو م ياش، در زمان شده و معلوم تقاً ثبيدق يزانِ حاملگيم ي هواسط به

 يساز يگونه عموم چيشه دوانده است. هيمشخص قدرتمندانه ر
ه و ياول يها شهيلكل عمداً يشود. ن يط مدل برداشت نمياز شرا يپرطمطراق

را از ــ  يبارور ي ها الهين يمادر زم ــ  ليهنِ مرتبط با مادربودنِ اصك
، منفرد و ين مادرِ شهريا يت برايوضعن يا نبودنِ يعيطبد بر كيقِ تايطر

رده، ك م موقتاً ورمكها و ش پستان يرويد. او نيزدا يده ميچش سرد و گرم
و ظرافت بابِ  ينندگكه شيعت) را عليطب يباالآمده و برجسته (قلمرو
آشفته، تصنعِ رنگارنگ  يشِ مويروزبودنِ آرا روز بازوان و پاها، به

اتحاد  ين تناقضات را در نوعيراند و اشو يها م شِ ناخنيش و پوليآرا
ه نشان از در معرض قراردادنِ ك يزد؛ اتحاديآم يشان در هم ميپر
 ي هوجه با هال چيه ه بهكمحتاطانه دارد  يبودن و انزوا شتن، معذبيخو

  ندارد. ياآوردن سرِ سازگاريبدن بخشِ بچه پررمزوراز و آرامش
از  يكيش، قطعاً يخو ا در معرض قراردادنيدر معرض قرار گرفتن 

تر در  يو خصوص يفرع يا نهفته در پسِ مقوله ياصل يها زهيانگ
از  يبرهنه. عنصر مهيا نيبرهنه  ي هپرتر است: سلف ينگار پرتره

162 زن، هنر، قدرت

طور همزمان انگار در  شتن بهير خويو تحق يگر سم، پرخاشيمازوخ
بر عامه لمه) در براك ياللفظ تحت يمعنا ر (بهكهنرمند مذ» ردنكسپر   نهيس«
شود). با  يشتر هم مين حضور بيحاً حضور دارد (و در برابر عامه ايتلو

پرتره را  سلف ي هسوژه كايم  شده يشرط يه ما به لحاظ فرهنگكنيوجود ا
 ينيب شيه برهنه باشد؛ در مورد زنان پكم يم، باز هم انتظار ندارير بدانكمذ

باشد اما  برهنه ه زنكم يه مطمئناً منتظرك يس است: در حالكقاً برعيما دق
رد (چه تعداد از يپرتره قرار بگ سلف ي هه سوژكم ينك ير تصور نمكاصالً ف

ند؟). ك يالساعه به ذهنمان خطور م» هنرمند در مقام زنِ جوان يها پرتره«
ف و ي) ظر1906( ي هبرهن ي هپرتر ر با سلفكبـ  پائوال مادرسون

ه با ك يا پرتره  رد؛ سلفكل وه عمين شيش به هميقدرتمند خو حال بااين
 كيحا ين به تاج گل و افتادگيمز يدر سر يتوتن ي هورزان شهيت انديجد

 ي1ها ثيليا ليحواها  يبهشت يها ن او، سعادتيسنگ يها شانه ياز خستگ
وگان در كن يشند. پس از آن جك يب گوگن را به پرسش ميغر

ار ياما بس يهشتزان بيم همان به يتيدر موقع شده يدرون ي هپرتر سلف
 يجو نجا بدنِ زنانه و پرخاشيخودش ژست گرفت. ا يتر برا زانندهيبرانگ

شود و از دلِ  يب مكيانه تريجو قدر پرخاش مردانه و همان يهنرمند با لباس

 
1. Liliths 
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 يالهك ي هير ساياو ز كنيجلو و از پشت ع آورد؛ نگاه روبه يآن سربرم
چندسر را در  يشالقدست و  يكرا در  يرد و گليگ يمعنادار قرار م

  فشرد. يگر ميدست د
 ي هزنانه پرتر ي هبرهن ي هپرتر شتر در موضوعِ سلفيبازهم ب يشيپاال

ــ  ر آنكن جفت و نه عضو مذيه در آن عضو مونث اكدونفره است 
ن گونه پرتره يا ين و سنتينخست ي هرا نمون 1اكيرامبراندت و ساستوان  يم 

 شود ياسته مكر به نقشِ همراه مدل فروكهنرمند است، و فرد مذــ  دانست
 يا اساليلويسم. ينكه چگونه به آن نگاه كنيابد؛ بسته به اي يا ارتقا مي ــ 
را  ينقش جنس ين واژگوني] ا5 ري) [تصو1972( 2دهيپ گلوب لميليفدر 
ن اثر او خود را در مقام هنرمند فعال و يسازد؛ در ا يار مكامال آشك

 ياروير و منفعلِ روكمذ ي هردن مدل برهنك ند رسميده در فرايپوش
) اثر 1972ـ  73(1 ي هشمار ي هدونفر ي هپرترشد. ك ير ميش به تصويخو
ار متفاوت دارد، اما در واژگون يبس ييوس اگر چه حال و هواكا ماريمارس

است. هنرمند خود را  يه اثر اساليانتظارات متعارف شب يريردن تصوك
ار و خوددار و در لباس ي، هوش3سنيران ميش ي هستاده در برابر درواريا

 يافشانش انرژ ين موهاكن و شيده است؛ چيشكر يبه تصو كناز يخواب
 

1. Saskia 
2. Philip Golub Reclining 
3. Lion Gates of Mycenae 
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 يرو ينواردوز يها يارك زهيگذارد، و ر يش ميرا به نما يمضاعف
گور يند. پشت فك يرار مكرا از نو ت ين انرژيا يخط يها ش تنشيها نهيس

 يكدر حال سقوط  يبه آرام اوجوداينبر مردانه، برافراشته و ياو تصو
ه شلوار پر نقش و نگارش كمهربان و آرام و مو بلوند قرار دارد  يپيه

 يند و چشمانش همان آبك ينان گوگن را زنده ميره نشيجهان معصوم جز
  پشت سرش را دارد. يونانير آسمان كمحو و ب
ر در يه موضوعات درگكباشد  يسكهمان  يا اساليلويد سيشا
تر از  حيتر و صر ر را سرراستكمذ ي ههنرمند مونث از مدل برهن ييمابازن

نسون يآلن راب ي هبرهن ي هپرترل يآثار او از قب يسازد. برخ يهمه مطرح م
)، 1973(شلر برهنه يت يك، ن)1973(نشسته و برهنه ي، پل رزانو)1968(

 يرويبارگاه پان (پر ياو نظ  اندازه بزرگ يگروه يها ونيمپوزوسكز يو ن
 ياسيار سكت آشي)، اگر چه ن1973( كيحمام ترا ي) 1973()يگنورليس

ته يسوالكه سك يهستند. در صورت ياسياند اما عمال به طور قطع س نداشته
م. به يروزگارمان بدان ياسيس ي هعمد يها طهياز ح يكيرا به عنوان 
آثار  ي همطرح شده دربارفرمال به ظاهر  ياز نقدها ياريوضوح بس

ا ياده سست يز يها قلمو زدن ، »انهيناش«ا يف يضع يطراح ــ  ياسال
» يكيانكم«ونِ يمپوزوسك، »مغلق«ا ي» نادرست«و يتكم، پرسپكاده محيز
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 يها هستند به داللت ييها نشكدرواقع واــ  رهيو غ» از هم گسسته«ا ي
چه را در  دن آنيشكر او به پرسش كمذ يها نهفته در آثار او: برهنه ياسيس
» قابل قبول«، »يعيطب«هنر  يز در قلمرويا وجود و نياحساس  يروقلم
ضعف  ي هدربار يرادات مشابهيشوند. البته ا ياست، موجب م» حيصح«ا ي

ز به يو خودسرانه ن ياعوجاج عمد يا حتي، يكينكت يفرمال، نابسندگ
 يم بخشكه دست كشد  يجوان نسبت داده م ي هنگريا يوربه، مانه، و حتك

 يها داشت ه به چشمكاست نهفته در هنر آنها بود يخاطر ساز آن به 
  نهاد. ينم يوقعــ  يكدئولوژيا ايناآگاهانه  يعني ــ  »نرمال«

جوان و  يها از مدل يكين برهنگان، به قول لئون گلوب، پدر يا
هنرمند معاصر  يكبه » زنانه هم سرخوشانه و هم طعنه«، يمحبوب اسال

د قهرمانانه و نسبت به نوع يگر نباينه دمردا يه برهنگكند يگو يزن م
ر بدونِ كردن جنس مذك ميمال ي هاز شهوت باشد. مسال كيمتر حاكمونثش 

 يرپردازيتصو يكخلقِ  يآن با دشوار ي هم بالقوك دست ــ  بِ توانِيتخر
با حضورِ غالبِ جنسِ  يتيت مردانه مرتبط است؛ شهوانيروز از شهوان به

باشد.  يساز د منفرديل شاكن مشيبه ا يپاسخِ اسالد يلكزن در پسِ ذهن. 
ه به برهنگان مرد ك يگريت، نقاشِ جالبِ ديها او همچون مارتا ادل

 ييها عنوانِ مدل اش به برهنه يها پرداخت، از در نظر گرفتنِ سوژه يم

166 زن، هنر، قدرت

، يانيب و به  پرتره يهمگ ير اسالكرد. برهنگان مذك يناشناخته امتناع م
ن يفردتر ن و منحصربهيتر انِ خاصيستند، تا حد بجهت پرتره ه ازهمه

بدن  يموها يا الگوي ياندامِ جنس  ختيپوست، ر ي هيما رنگ جزييات
د مردانه و انواعِ يزا ياش به مو ه عالقهك است كردهاظهار  ي(اسال

انات كاقش به اميخاطرِ اشت به يه تا حدك يحدوحصر آن ، در حال يب
 ييمو يه بياست عل ينشكن وايهمچنوِ محض بوده، اما يوراتكد

رده كز ياو آن را تجو يجوان يكادمكت آيه تربكبدن برهنه  ي هشد يآرمان
  بود). 

ش را با يها ، برهنهناهار در چمنزارا يا يالمپهمچون مانه در  ياسال
در هدف و  يوستگيبر پ يدكيعنوان تا داد، هم به يوند ميپ 1ميسنت عظ

ز از يآم هيناكانه و كريز يادبوديعنوان  به حال ندرعيو  يطلب فحوا و جاه
ه واژگون ك ييها ا در مورد خودش ارزشياند  ه طرد شدهك ييها ارزش
برهنگانِ مونث  يگروه يها صحنه ي هر دوبارياند. در همان زمان، تفس شده

تش را نه يدهد تا حساس يبه او اجازه م كيحمام تررِ ينظ يدر قالب سنت
نسبت به  حال درعينه كت مردانه، بليشهوان يلكت يبتنها نسبت به جذا

ن ين و بهتريتر ييز مرد، جهت نهايهر نوع متما يكيزيو ف يت روانيجذاب

 
1. The Great Tradition 
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ه اقتباسِ ك ــ  بزرگ ين نقاشيند. در اكاز آن حفظ  يريتصو ياجرا
ظرافت ــ  روا و انگركدال ي هياول يها بر نمونه ياست مبتن يا آزادانه

با  يالورنس آلووِ ي هديفرمِ خم يو آب يصورت ي هادالع والتهابِ فوق
او در برابرِ عمودبودنِ  ير افقيانتراست دارد و تصوكنگاه او  يفراست آب

رد؛ يگ يگورِ مجاورش، پاول روسانو قرار ميو بلند ف يكرنگ، بار رهيت
 ي هتن مياق، نين سيدارد. به هم يكرومانت ييه انحناك يعمود يگوريف

با  ييبايبه زــ  اگون لم داده استيرو يلكش ه بهك ــ  وليپرجان  يپرمو
ــ  نار جان زانو زدهكه ك ــ  ات برتونكموتر و شق و رقِ اس يگور بيف

 يرا درخشندگيز اند، زيانگ ها دلچسب و روح انتراستكن يشود. ا يجفت م
با آنها  يا در هماهنگيه ك ــ  وشانيوراتكد يو رنگارنگ الگوها يغن
  انجامد.  يها م انتراستكن يبه اــ  ا ضدشان هستندياند  رفتهل گكش

سازد. اگر ما  يرا فاش م يت جنسيت موقعياثر او واقع يها هيناكالبته 
م يم، خواهينكسه يانگر مقا كيحمام تررا با  ياسال ي همردان يسرا حرم
دنِ يشك، آن هم با است كردهم يركرش را تكمذ يها مدل درواقعه او كد يد

رده كح يتا تصر يكهر  يز برايمتما يجسمان يكيزيو ف يا پرتره ييسرها
ص هستند. صورت زنانِ انگر آنقدر يقابلِ تشخ ييها باشد آنها انسان

بدنِ ـ  همچون سر ــ  گفت يتوان به آسان يه مكدارند  يت تنانيفكي

168 زن، هنر، قدرت

ن يرا از سر گذرانده اند: ا ياملك يسيدگردــ  تجاوزت در يمگر
ا ينش ياز هر نوع فهم و ب يها خال ها و باسن درست مثلِ پستانها  صورت

ه كاست  يا ياصل يهمان استراتژ ييزدا تين شخصيهستند. ا يانرژ
 ي ه، همان نشاندرواقعده است؛ ينام يكلِ پورنوگرافيسوزان سونتاگ تخ

ز طرد يتجربه و ن يها جنبه ي هردن همك يدر جنس يت پورنوگرافيموفق
ند. كجاد يا يساخت كن هدف مطلقِ تيدر ا يتواند انحراف يه مكهرآنچه 

ت او ست: او عوضِ يانسان ي هز نشانيتوامان سالح و ن يلطافت طبعِ اسال
داند:  يم يكنشِ اروتكدر وا ياساس يعنصر ي همنزل ت، آن را بهيمحوِ فرد

فردبودنشان را  به ش، نه تنها منحصريها از سرِ مدل ييزدا تيشخص يجا به
د كيز تايشان نيها بدن يگانگيرود و بر  يشتر هم ميه پكرد، بليپذ يم
  ند.ك يم

در مورد  يح جالبيبه توض ياسال يارهاكتوان با توجه به  يم
 يها از قضاوت ياسيا سي ياخالق يها ربودنِ قضاوتيناپذ ييجدا
 ياسال يها ينندگانِ زنِ نقاشياز ب ياريافت: بسي  دست يشناخت ييبايز

ش را يها نند و سوژهك يم يابيماهرانه و موفق ارز يريلحاظ تصو هآنها را ب
شتر با يب ــ  دانند يش مكدل يلحاظ جسمان جذاب و به يلحاظ شهوان به

ا يه اغلب مرد هستند ك يا منتقدانينگاران هنر  خيه تارك يهمان اصطالحات
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 يها برهنه يكارِ اروتكآش يها تياند، به جذاب تحت آموزش مردان بوده
گرا از آنها  جنس ه مردان همك يدر حالــ  ندا كردها اشاره يا گويواتو، انگر 

 ياسال يها ينقاش يگورهايآخر ف ي هن مردانِ دستيد. ايآ يخوششان نم
، »فيضع«اش را  ي، طراح»يمصنوع«را  آن ي هيما ، رنگ»نما زن«را 

آنچه دانند و چه بسا در تالشند تا خود را از  يم» حيناصح«ا ي» معوج«
ا يزِ ساختارِ قدرت باشد، جدا سازند، يدآميتهد يواژگون يد نوعيشا
ه به كنيو خشم از ا يشانيجلوه دهند؛ پر يخود را منطق  و خشم يشانيپر

ه مثلِ كآن يجا بهاند  ها بدل شده خواب مخلوقات سست و خمار اتاق
 يها محصول هنر قرن يفعال و انحصار ينندگان بصرك سابق، مصرف

ه ك ييها يباشند. آزادــ  مجاز يشناخت ييبايلحاظ ز و بهــ  كياروت
 يدست آمد، همواره بر مبنا حاصلِ دست نقاشان مرد به ي هگور زنانيف

ن يه اك ي؛ لذتاست شدهه يتوج يو حسان يشناخت ييباياد لذت زيازد
مثال،  يساخت. برا يها فراهم م يادمكآن موقعِ آ يارهايها از مع انحراف
از  يكي، شيزِ آرايم يبانو پا يرش روياخ ي هدر مطالع 1د پوسنردونال
 يوبِ مرتبط با آناتوميراجع به ع يقرن هجدهم يواتو، نقدها يها برهنه

ن يد چنييگو يه مكنينِ ايداند و در ع يواتو را وارد نم يها يدر طراح

 
1. Donald Posner 
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را يز« اند، راهه رفتهيامل به بكاما به طور  اند، راه نبودهيتماماً ب يينقدها
چه، ياستخوان و ماه يكانكساختار و م يبند ها نه سرهم ين طراحيهدف ا

ه استراحت ك، آن زمان است بودهت بدنِ زنانه يثبت شهوان يه تالش براك
ن يلِ به ايها در ن ين طراحيشود. ا يا خم ميند و ك يش و قوس مكا ي

را در » نبد«است صفت قبل از  يافك» مثالند. يفرد و ب هدف منحصر به
از فرم  ير اساليتفس ي هتكد تا نير دهييتغ» مردانه«نقلِ قول باال به 

، يت هنريفكيا ي يطراح يارهايه معيكد. در حاليابيمردانه را در ي هبرهن
ا يا با اهداف ير باشند يپذ ه نسبتاً انعطافكرسند  ينظر م امالً مناسب بهك

 يكيدئولوژيا يترهاف شوند، اما بسيمخصوص به خود تعر يها تيموقع
ه كاز آنجا  ــ اند  شده يبند ت در آن هميفكيها راجع به  ن قضاوتيه اك

 يا حتير ييشدت در برابر تغ بهــ  ا ناآگاهانه هستندي يعموماً پنهان
زن  يها ستيرئال يرپردازيدهند. تصو يل نشان ميم يب يمالحظات عقالن

ه ما كن هستند يمند اازيگر نيد ياريو بس يل، اساليهمچون ن يمعاصر
م و يشكمزبور را به سطحِ مالحظه و توجه آگاهانه ب يكدئولوژيات ايفرض

 يشتر انگار مسائليه پكم يشو يارويرو يزياز آنچ يعتريوس يها با داللت
  اند.  ت بودهيفكيدرباب  يشناخت ييبايصرفاً ز
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 ؟است داشتهوجود ن يچ هنرمند زن بزرگيچرا ه

  مهتدي ، كيوانيمان گنجيا
قتاً ياالت متحده حقيا در يستينيفم يها تير فعاليش اخيه افزاكنيبا ا
، يشخصــ  يطور عمده احساسات ش بهيروي، اما ناست بودهبخش  ييرها

مرتبط با  الِيكراد يها گر جنبشيو همچون دــ  ويتكو سوبژ يروانشناخت
نه است و بوده ز كش متمريخو ي هواسط يو ب ينونك يازهايآن، حول ن

 ي هه حملك يسائلم ؛فكري بنيادي سائلم يخيل تاريبر تحل يمبتن
، وجوداينبا. دشكمي پيشخود آنها را خودبهه وضع موجود يعل يستينيفم

 يت با مبنايد در نهايبا يگريز همچون هر انقالب دين يستينيانقالب فم
خ، يتارــ  گوناگون يقيا تحقي يركف يها حوزه يكدئولوژيو ا يركف

ر شود؛ درست يدرگــ  رهيو غ ي، روانشناسيشناس ه، جامعهفلسف
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حالِ حاضر را به پرسش  ياجتماع ينهادها يها يدئولوژيه اكطور  همان
 هستم هرآنچه يل داريما تماه ك، ليجان استوارت من سخنِ يشد. اك يم

 ي هطيو هم در ح ي، هم در مناسبات اجتماعميبپندار يعيرا طب
د يها با ن پژوهشيند. در اك يسان صدق مكي به يكادمكآ يها پژوهش

ن يموهوم ا ي هده شوند و شالوديشكبه پرسش » يعيطب«ات يفرض
ت خاص زن يه موقعكنجاست ي. و اشوندفاش  1ها تياصطالح واقع به
مستقل و معاند  [she] ي»او«شده، آن  شناخته تيرسم به يا گانهيب ي همنزل به
 گاهيت، همان جايدرواقعــ  شده طرف فرض يب [one]» شخصِ« يجا به

 ي»او«ا همان يطرف  يب جايگاه  يِ همنزل به شده رفتهيپذ    دپوستيسف  رِكمذ 
[he] يقطع يتيمزــ  يقيتحق يها گزاره ي ه/فاعلِ هم پنهان در مقام سوژه 

 يا نوعيف ياز ضربات حر يريجلوگ يبرا يو مسلم است و صرفاً مانع
  ست. ين يو خال كوِ خشيتكف سوبژيتحر

طور  ، بهيدپوست غربيرِ سفكمذ نظرگاهخ هنر، يتار ي هطيدر ح
و  است شدهرفته ينگار هنر پذ خيتار مسلمِ گاهنظر ي همنزل ناخودآگاه به

 يو معنو ياخالق ياش را نه تنها با نقد مبان ينابسندگــ  ديو باــ  توان يم
ن يا يركصرفاً ف يمبانبا استفاده از نقد  نيز هكاش،  گرا بودن ا نخبهيآن 

 
1. Facts 
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خ يو قصور قسمت اعظم تار يگر ناتوانيه دكدگاه فاش ساخت. حاال يد
خ در لحاظ يخود تار ي هبخش عمد ي، ناتوانيلكو به طور  يكادمكهنر آ

 يا سوژه يواقع حضور يعنينشده،  شناخته تيرسم به يستم ارزشيردن سك
فاش  ]ن زنهما يبه عبارت[ يخيگر و مزاحم در پژوهش تار مداخله
 يلوح و ساده 1يمفهوم يز همزمان خودمحورين يستيني، نقد فماست شده
 ي هه همكن هنگام يدارد. در ا يارا ابراز مكاش را آش 2يخيتارـ  فرا

ت يرند و به ماهيگ يش عذاب وجدان ميش از پيدانش ب يها حوزه
ساحات  يها و ساختارها شان در زبان شده مطرح يها فرض شيپ

به » 3آنچه هست« ينيچن نيرش ايشوند، پذ يژوهش آگاه مگوناگون پ
باشد. درست  كمهل يركتواند به لحاظ ف يم» يعيامر طب« ي همثاب

ن يتر ياز طوالن يكيمردانه را  ي هل سلطيم ه استوارتكطور  همان
نظم  يكساختن  يه براكدانست  يم ياجتماع يناعدالت يها رهيزنج

 ي هم سلطيتوان يز ميرد، ما نكر آن غلبه د بيقتاً عادالنه بايحق ياجتماع
 يها رهياز زنج يكيعنوان  دپوست را بهير سفكمذ ي هتيويتكسوبژ يپنهان
 يدگاهيبه د يابي دست يد برايه باكم يموجود بدان يركفات فيتحر

  .شود دنابو يخيتار يها تيتر راجع به موقع حيتر و صح بسنده
 

1. Conceptual smugness 
2. Meta 
3. What is 

174 زن، هنر، قدرت

ه كل) است يتوارت مر جان اسكمتعهد (همچون تف يستينيخرد فم
» ييگرا تخصص«زمانه و  يكيدئولوژياـ  يفرهنگ يها تواند محدوده يم

ها را نه صرفاً در رابطه با  يمخصوص آن را بدراند و تعصبات و نابسندگ
و  ياتيردنِ مسائل حك يبند صورت يها وهيش ي هه در همكزنان،  ي همسال
اصطالح  ن بهيس افاش سازد. پ يلكطور  ن حوزه بهيا ي هنندك نييتع

 يو محل ي، ثانويي، جزيفرع ي مضحك وزنان، ابداً موضوع ي همسال
ه ك؛ بلباشدوند خورده يافته پيو استقرار يجد يا ه به حوزهكست ين
ن و ياديات بنيه فرضكشود  يركف يا ابزاريزور ياتالك يكتواند بدل به  يم
ا يمه يدرون يرسگر انواع بريد يبرا يميند و پاراداك ياوكرا وا» يعيطب«

ها،  گر حوزهيال در ديكراد يردهايكق رويد و در عوض، از طرساز
ساده  يپرسش يمستقرشده برقرار سازد. حت يها ميرا با پارادا ييوندهايپ
طور  ، اگر به»؟است داشتهوجود ن يچ هنرمند زن بزرگيچرا ه«ر ينظ

ه كند كخلق  يا رهينش زنجكوا يتواند نوع يپاسخ داده شود، م يمناسب
اش را در  مربوطه ي هحوز ي هشدرفتهيات پذيش نه تنها فرضي تاثيرگستره

 يا حتي، يخ و علوم اجتماعيز تاريه خارج از آن نكرد، بليگ يبرم
جتاً از همان آغاز قادر است يشود و نت يات را شامل ميو ادب يروانشناس

 يرارانه هنوز بكمباحثات روشنف يسنت يها يبند ميه تقسكنشان دهد 
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و چه بسا صرفاً دمِ اند  ما نابسنده ي همعنادار زمان يها پرداختن به پرسش
  باشند. يدرآورد و من يدست

 يرا بررس يشگيهمان پرسش هم يها نمونه داللت يد براياجازه ده
رات ييرا با تغ ياز تالش انسان يا باً هر حوزهيتوان تقر يم (البته مينك

ار خوب، اگر زنان واقعاً يبس«رد): ك ن هنريگزي، جايبند در جمله يمقتض
ا ي( است داشتهوجود ن يچ هنرمند زن بزرگي، چرا ههستندبا مردان برابر 

ن ياز ا ديگري يزهايا چيلسوف، يا فيدان،  ياضيا ريساز،  آهنگ
  »)؟دست
 به پرسش، اين» ؟است داشتهوجود ن يچ هنرمند زن بزرگيچرا ه«
 اصطالح] مرتبط با [به هايبحث بيشتر ي هزمين پيش در آوري شرم شكل
 بسياري همچون نيز مساله اين اما. است انداز طنين زنان مسايل
 اصل گنجند، مي فمينيستي »مجادالت« ذيل هك ديگر رايج هاي پرسش
 تحريف خود پاسخ بار خيانت ردنِك مطرح با زمان هم را موضوع

 عظمت از نزنا هك چرا است داشتهن وجود زن بزرگي هنرمند هيچ«:ندك مي
   »اند. ناتوان

 هايي سفسطه و ها حوزه اند، پنهان پرسشي چنان پشت هك مفروضاتي
 »يبرخوردار از اثبات علم« هاي برهان از شوند؛ يرا شامل م گوناگون

176 زن، هنر، قدرت

 هرچيز نشيآفر در »دار رحم هاي انسان« ناتوانيِ ي هدربار هكــ  گرفته
 نسبتاً هاي دغدغه تاــ  هستند »داراحليل هاي انسان« به نسبت بااهميت
 هاي سال ردنك سپري وجود با زنان، هك مضمون اين با يا رانهكروشنف
 در مهمي و ممتاز دستاورد هيچ به هنوز مردان، نسبي با برابريِ در بسيار
 مردانِ آن، از البته گذشته واند  نيافته دست تجسمي هنرهاي ي هعرص

  اند. داشته را خود خاص هاي اميكنا نيز بسياري
سمان و ي، ركدن توامان طعمه، چنگيبلع فمينيستي، نشكوا نخستين

است  اي شيوه همان به دادن پاسخ و تالش براي يريگيقالب ماه ي هوزن
 تاريخ دل از هايي مثال شيدنك بيرون يعني: شود مي پرسش طرح هك

 د ويه باك طور آن يااند  شده تلقي ارزشمند هك هنرمندي زنان ي هدربار
 البته صد( ردنك حيثيت ي هاعاد اند؛ نگرفته قرار توجه و احترام مورد شايد،

 ي »دوباره شفك« خالقانه؛ و توجه جالب احتماالً هاي زندگي از) فروتنانه
مهم  اي مقوله ردنك تنظيم و داويد پيروان يا گلها ي هشد فراموش نقاشان
 تصور آنچه از مترك بسيار موريسو برت هكاين دادن نشان آنها؛ ي هدربار
 رايج رفتار به اشتغال ديگر، زبان به ــ  است پذيرفته تأثير مانه از شود مي

 مك يا شده واقع مغفول مراد اهميت دادن  نشان براي هك متخصص مريدي
 ها، تالش گونه اين. ندك مي پا و دست توجه قابل يا تهكن خود، اهميت
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 ي همقال همچونــ  نه يا باشند گرفته صورت فمينيستي منظري از خواه
ي زنان هنرمند درباره 1ويستر رِوينيم وب در 1858 سال هك ايطلبانهجاه
 چون يهنرمندان راجع به اخير يكادمكآ هاي پژوهش يا رسيد، چاپ به

 ما اطالعات به هك آنجا ازــ  جنتيلسكي آرتمسيا و افمنك اكآنجلي
 به قطعاً افزايند، مي نره لي تاريخِك بطور نيز و زنان دستاوردهاي ي هدربار
 براي اريك هيچ اما ارزند؛ مي گرفته صورت برايشان هك تالشي

 دهند نمي انجام پرسش اين نهفته در پس يها فرض شيپ  شيدنك پرسش به
 آنها س،كبرع هكبل »؟است داشتهن وجود زن بزرگي هيچ هنرمند چرا« كه
 و منفي يها داللت ضمني بطور سئوال، اين به پاسخ براي تالش با

   .نندك مي تقويت و تاييد آنرا نامطلوب
ه برخي كاري كهمان ــ  تالشي ديگر براي پاسخ به پرسش باال

مورد بحث و  ي هتغيير دادن آرام زمينــ  نندك هاي معاصر مي فمينيست
در هنر زنان » عظمت«نوع ديگري از  هكمطرح ساختن اين ادعاست 

پذير  متمايز و تعين يجه وجوديتنسبت به هنر مردان وجود دارد و در ن
يفيت فرمال و هم در كه هم در كشود  يزنانه فرض گرفته م كسببراي 

 ي هوضعيت و تجرب ي هويژ ي هصياش متفاوت و مبتني بر خص ت بيانييفكي

 
1. Westminster Review 

178 زن، هنر، قدرت

  زنان است. 
رسد:  افي موجه به نظر ميك ي ه، اين پاسخ به اندازيسطح يبا نگاه

در جامعه و به همين اعتبار هنرمندان  زنان ي هلي وضعيت و تجربكبطور 
زن، نسبت به مردان متفاوت است و مطمئناً هنر توليد شده توسط گروهي 

و مصمم اند  ديگر متحد و مرتبط شدهكه آگاهانه و هدفمند با يكاز زنان 
تواند  يخودآگاه هستند، م ي هاي از تجربيات زنان ل دادن به دستهكدر ش

نوان هنر فمينيستي (اگر نه زنانه) شناخته شود. ي بعكراستي از لحاظ سب به
افته است. ينون تحقق نك، اما تاممكن استمتاسفانه، اگرچه چنين مدعايي 

، اراواجيوك، پيروان تب دانوبكمهايي همچون اعضاي  ه گروهكبا اين
، يا ار آبيكسوارجمع شدند، گروه  گوگنگرد  آونـ   پونته در كنقاشاني 

ي يا بياني قابل تمييز كيفيات بسيار متعين سبك ي هلوسي بهها،  وبيستك
 بتواند »زنانگي«از  كييفيت مشتركرسد هيچ  هستند، اما به نظر نمي

رق گرد آورد؛ يا يب يكر يلي زكهاي زنان هنرمند را به طور  كسب
توان گفت  مي هكيفياتي وجود ندارد كبيشتر از آن  يم چيزك دست

دو متناقضِ  هاي انتقادي و دوبه ليشهكين تر نويسندگان زن را عليه مخرب
تحت  ماري المانه در اثر درخشان ك ياتيفكينند؛ ك مردانه بهم مربوط مي

رسد  . به نظر نمياست شدهشرح داده » زنان ي هانديشيدن دربار«عنوان 
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 ي همچوناز زنانگي، آثار هنرمندان زن يفيف و ظريهيچ جوهر لط
، روزا بنهور، افمنكا كآنجلي، لبرون ـ يجيمادام و، جنتيلسكيارتمسيا 

ـ  جورجيا اُ، ورث باربارا هپ، ولويتزكت ك، سوزان واالدو، برتي موريسو
، وكلي بونت، بريجت ريلي تالر، نكهلن فران، آرپـ  سوفي تيوبر يف،ك

را به هم پيوند دهد و همين امر در مورد نويسندگان زني ) لوئيس نوِلسون
، ساند ژرژ اميلي برونته،، جين آستين، نسماري دو فرا و،فساهمچون 

، نسونكاميلي دي، آناس نين، گرترود اشتاين، ويرجينيا وولف، جرج اليوت
رسد در تمامي اين موارد،  مي . به نظرسوزان سونتاگو  سيلويا پالت

 ]شانجنسان هم يعني[ديگر كه به يكآن يجا نويسندگان و هنرمندان زن به
ش ينظر خو ا هميدوره  و نويسندگان هم باشد، به هنرمندان كنزدي
  ترند.كنزدي

و طرز اند  تر بين كگراتر و باري ه زنان هنرمند، درونكشايد ادعا شود 
تر است. اما  نگرانه تر و درون ردشان در مديوم خاص خود، دقيقكعمل
 ردونگراتر از  ر شد، درونكه در باال نامشان ذكاز زنان هنرمندي  كداميك

، فراگونارار كهستند؟  ووركنگرتر از  ييتر و جز رنگ دقيقار با كيا در 
برحسب  را »زنانه«لبرون ؟ و يا اگر ـا ويجييدارد  يشتريب يزنانگ
و كوكرو كل سبكنيم، آيا كتعريف » زنانه«درتقابل با » مردانه« ي هدوگان

180 زن، هنر، قدرت

ت و ينيست؟ قطعا اگر ظرافت، حساس » زنانه«قرن هجدهم،  ي هدر فرانس
چيز ظريف  زنانه بدانيم، هيچ كهاي سب را مشخصه يي و ارزندگبين كباري
چيز  اثر روزا بنهور، يا هيچ» نمايشگاه اسب« ]تابلوي[اي در  نندهكو ش

نهالر يافت كگرايي در تابلوهاي رنگي عظيم هلن فران ند يا درونيآ خوش
ان را در كودكهاي زندگي خانوادگي يا  نخواهد شد. اگر زنان صحنه

هايي همچون  ، و امپرسيونيستچاردين، ان استيني اند، ار بردهكه آثارشان ب
ه نقاشان امپرسيونيست زني همچون كطور  (درست همان مونهو  رنوآر

ردن ك، منحصر درهرحالند. ا كردهار را ك ) نيز هميناساتكموريسو و 
شده يا  ار گرفتهكو مشخص از موضوعات اصليِ به  يدلبخواه يا حوزه

 كسب كف يين و محدود با تعريهايي مع ثار به سوژهمحدود ساختن آ
 كذاتي سب ي هان وجه مشخصيه قادر به بكنيست؛ چه برسد به ايمعادل ن

  باشد.» زنانه«
» زنانگي«ها از  برخي فمينيست كنجا، چندان با دريل در اكمش
ها در مورد چيستي  ه در عوض، به برداشت نادرست آنكست؛ بليمرتبط ن
ه هنر، كاست: اين تصور خام  كه با عامه مشترك ي؛ برداشتگردد يهنر بازم

بيان مستقيم و شخصي تجربيات احساسي فردي ست؛ ترجماني از زندگيِ 
نبوده و هنرِ عظيم  يزين چير. هنر تقريبا هرگز چنيشخصي به زبانِ تصو
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 خودهقائم ب يي بر زبانكمطلقاً و ابداً چنين چيزي نيست. توليد هنري مت
 يها مابيش وابسته به، يا آزاد از، قراردادها و چارچوبكه كت از فرم اس

شده و  تعريف يه همگكهاست  يگذار ها و نشانه نشانه يها و دستگاه يلك
ردن يا ك ديدن، شاگردي آموزش ي هموقتي هستند و بايد به واسط

دست بيايند. زبانِ  مدت شخصي فراگرفته شوند يا به هاي طوالني تجربه
اغذ، كها و خطوط روي پرده يا  در طرح و نقش يمادل كهنر، به ش
ابد، و هرگز داستاني ي يو يا فلز تجسم م كرس، پالستي كسنگ، خا

  ي رمزآلود نيست.ييا نجوا كسوزنا
ه به طور كاند  اگر چه افراد بسيار خوب و قابل توجهي وجود داشته

اين  اما حقيقت ماجرا اند، شايسته مورد تحقيق يا ستايش قرار نگرفته
ــ  دانيم ه ما ميكتا آنجا  ــ  العاده بزرگي ه هيچ هنرمند زن فوقكاست 
ه هيچ پيانيست جاز ليتوانيايي و يا كطور  ؛ درست هماناست داشتهوجود ن
ه چقدر كست ي؛ و متاسفانه مهم ناست داشتهيمو نيز وجود نكبازِ اس تنيس

تاسف  يامر جان يه اك ْداشتند. قبول اش وجود ميكخواهد اي  يدلمان م
ردن شواهد تاريخي يا انتقادي و همچنين اتهام ك اريكدارد، اما دست

ر نخواهد داد. هيچ يين وضعيت را تغيستيز هم ا تحريف تاريخ به مردان زن
، و يا ماتيسيا  اسوكپي، سزانيا  روآكدال، رامبراندتيا  آنژ لكميزني با 

182 زن، هنر، قدرت

ند؛ درست ك ابري نميبر وارهوليا  ونينگكدو حتي در دوران معاصر، با 
ف يرد پوستي با چنين هنرمنداني هم ايي سياهكه هيچ آمريكطور  همان

يا اگر  اند، داشته وجود » پنهان«ست. اگر حقيقتاً تعداد زيادي هنرمند زن ين
» مردان«در تقابل با » زنان«واقعاً بايد استانداردهاي هنري متمايزي براي 

ـ  دين ادعاها همزمان چسبيا يهر دوتوان به  و مسلماً نمي ـتعريف شود 
جنگند؟ اگر زنان واقعا به  ها براي چه مي در اين صورت فمينيست

نوني، در كپس وضع  اند، ارز با مردان در هنر دست يافته جايگاهي هم
  ل حاضر خود، مناسب و مطلوب است.كش

 ت چيزها و اموريدانيم، وضع ما مي ي هه همكطور  اما در حقيقت همان
ه هستند و كطور  آنــ  ديگر ي هه در هنر و چه در هزاران حوزچ ــ 
ها، تمسخرگرانه،  از فعاالن در آن حوزه ياريبس يبرا اند، ه بودهكطور  آن
  ه آنقدر بختك يآن دسته فعاالن يعنيننده است؛ ك وسيرعادالنه و مايغ

 متوسط، يا باالتر از ي هتا سفيدپوست ، ترجيحاً طبق است بودهيارشان ن
هاي ما،  ر و خطا نه در تقدير ما، در هورمونير بدنيا بيايند. تقصكهمه، مذ
ه در كمان، بل هاي قاعدگي ما و در فضاهاي خالي درون بدن در دوره

 ي هرنديدربرگ» آموزش«ن يهمــ  شه دارديما ر يآموزش ي هوينهادها و ش
ها، ورودمان به اين دنياي نماد ي هه از لحظكبود  ييزهايچ آن ي ههم
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ه كن معجزه است يا درواقعها و عالئم معنادار بر سرمان آمده است.  نشانه
هاي پرقدرت عليه زنان يا سياهان، افراد بسياري  در عين وجود نابرابري

هاي برجسته و محرزي در  به برترياند  ها توانسته ن گروهيا ياز هر دو
 و هنرهمچون علم، سياست  ــ  قلمروهاي انحصاري مردان سفيدپوست

  دست يابند. ــ 
چرا هيچ زن «هاي پنهان در پسِ پرسش  به داللت واقعاًه كتنها زماني 

ه تا چه كافت يم يم، درخواهيشينديب» است داشتههنرمند بزرگي وجود ن
طرح  ي هويبر حسب ش» زهايچگونه بودن چ« ي هما دربار يحد آگاه
است. ــ  ف شدهيو اغلب تحرــ  ل گرفتهكت شيپراهم يها پرسش
ت، آگاهي ما يار پراهميبس يها ه ضمن طرح پرسشكافت يم يدرخواه
جهان تا چه حد  ـ ي هشد فياغلب تحر ــ  چگونگي مناسبات ي هدربار

الت كآسياي شرقي، فقر، مش ي هل مسالياز قب ياست. ما عموماً معضالت
ا م. اما بايد ابتديريگ يشده فرض م ش دادهيزنان را از پ ي هسياهان و مسال

مسائل و «اين  يبند سي در حال صورتكه چه كاز خود بپرسيم 
نند؟ (و ك يرا دنبال م يها چه اهداف يبند ن صورتياست و ا» معضالت
ها را هم فوراً به  نازي» يهود ي همسال«ن است معناهاي ضمني كالبته مم

، در عصر ما يعني دوران ارتباطات سريع، درواقعخاطر آوريم.) 

184 زن، هنر، قدرت

رراً براي توجيه منطقي وجدان ك، م»ل و معضالتمسائ«بندي  صورت
ه به دست ك يرود: بنابراين معضل ار ميكمعذبِ صاحبان قدرت به 

 ي همسال«ها  اييكجاد شد، توسط آمرييامبوج اكها در ويتنام و  اييكآمري
نان شرق آسيا، شايد آن كه ساكشود؛ در حالي  ناميده مي» آسياي شرقي

اصطالح فقر  بدانند؛ معضل به» اكآمري ي همسال«ر، ت گرايانه را با ديدي واقع
روستايي،  ينان هرزآبادهاكنان شهري يا ساينش نيز چه بسا توسط زاغه

را هم » سياهان ي همسال«مشابهي،  ي هنايكخوانده شود؛ » معضلِ ثروت«
 ي هسازد؛ و منطق وارون بدل مي» سفيدها ي همسال«به قطِب متضادش، 

 ي همسال«نوني ما به عنوان كبندي وضعيت  صورتمشابهي هم، در مورد 
  ند.ك يصدق م» زنان

البته  ( يانسان ييذاكزنان، همچون ديگر مسايل  ي هنون مسالكا هم
خواندنِ هر موضوعِ مرتبط با انسان، » معضل«ا ي» مساله«فعلي  ي هايد

ه آنچه مسائل كانجامد؛ چرا  نمي» حلي راه«قطعاً متاخر است) به هيج 
درگيرش هستند، تفسير مجددي از خود سرشت موقعيت، و يا  انساني

ن يدگرگون ساختن بخشي از هم يبرا يا شهياي ر انديشه و برنامه
 ي هرو زنان و وضعيت ايشان در حيط همين . ازاست» مسايل و معضالت«

نوعي ــ اند   ه در آنها فعالك ييها طهيگر حيد ي ههمچون هم ــ  هنرها
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ر و مسلط بر كز خاللِ چشمانِ متعلقِ به نخبگانِ مذه اكنيست » مساله«
بايد خود  زنانه در عوض كو مالحظه قرار گيرد. بل يابيقدرت مورد ارز
در نظر  برابرطورِ بالقوه  م بهك هايي (اگر نه بالفعل) دست را در مقامِ سوژه

نند تا با حقايق وضعيت خود به تمامي و بدون كو بايد اراده  گيرند
ت، ير بار مسئوليردن از زك يخال م نسبت به خود يا شانهاحساس ترح

 ي هبايد موقعيت خود را با چنان درج حال درعينشوند؛ و  يرويارو
ه براي خلق كري مورد مالحظه قرار دهند كبااليي از تعهد احساسي و ف
هاي برابر  ها و دستاورد ه در آن موفقيتك يجهاني نو ضروري ست؛ جهان

 يبانيز فعاالنه پشتيه توسط نهادهاي اجتماعي نكبل ن است،كنه تنها مم
  خواهد شد.
ه كدوار باشيم يهاي خوشبين ام م همچون فمينيستيتوان يقطعاً نم

ها، به زودي نور  هنرها يا ديگر حيطه ي هقسمت اعظم مردان، در حيط
امل كه تضمين برابري كرد و درخواهند يافت كهدايت را مشاهده خواهند 

نيم مردان خودشان به كنفع خودشان هم هست؛ يا مثالً ادعا  براي زنان، به
- [به گذاشتن به قلمروهاي زودي خواهند فهميد با احترازشان از قدم

شوند. از  هاي احساسي، دچار نقصان مي نشكو وا» زنانه«سنتي  اصطالح]
ازمند ي، نيمتعال يافكاز، به حد يمورد ن يها تين گذشته اگر فعاليا

186 زن، هنر، قدرت

وجود دارند  كيار انديبس يتبخش باشد، قلمروهايا رضاي يريپذ تيمسئول
 يهاي يازمند گرفتاريه نكابند: مرداني يه مردان نتوانسته باشند به آن راه ك
اطفال يا  كت پزشيان هستند، به موقعكودكبا نوزادان يا » زنانه«

ابند، و پرستاري (مونث) را براي انجام دادن ي يان دست مكودكروانشناس 
ت يه به خالقكتر به خدمت خواهند گرفت؛ مرداني  پاافتاده شيپارهاي ك

هم  به يعنوان سرآشپز شهرت اق وافر نشان دهند، شايد بهياشت يآشپز
اي  ه مشتاق برآوردن آرزوهاي خود در حوزهكبزنند؛ و البته مرداني 

ه كشود، عوض آن خوانده مي» زنانه« يق هنريه اغلب عالكهستند 
شان در نهايت بدل به دستياران داوطلب موزه يا  همچون همتايان مونث

سوت نقاش يا مجسمه ساز در خواهند ك  وقت گردند، به گران پاره سفال
د يتوان پرس يم، مينك يابيرا ارز» پژوهش« يم قلمرويآمد. و اگر بخواه

همه  نيا يه حاضر باشند جاك انِ مرديگر يا پژوهش درسانچه تعدادند م
و  كودكوقت وهمچنين پرستاران  ن پژوهشي پارهزن تايپيست، دستيارا

  نند؟كار كگيرند،  نمي ه حقوقيكارگران منزل ك
ن يژه باشند، الجرم بر ايازات ويه واجد حقوق انحصاري و امتك يآنان

ن يه نفعشان در اكست يو مهم ن ــ  اندازند يم چنگ مكازات چنان محيامت
نها هنگام مواجهه با قدرت ه تكــ  ت استياهم يم و بكار تا چه اندازه ك
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  رد. كگر سر خم خواهند يد ياز نوع يبرتر
خواه در هنر و خواه در ديگر  ــ  برابري زنان ي هبنابراين، مسال

دوستيِ نسبي يا سوء نيت فردي مردان، و  نه مربوط است به نوع ـ ها حيطه
ه در كبه اعتماد به نفس يا احساس حقارت فردي زنان دارد؛ بل ينه ربط

انداز واقعيتي  ساختارهاي نهاديِ ما و چشم يت واقعيعوض متوجه ماه
ــ  ها هستند از خود آن ييه جزك ــ  ها ن ساختارها براي انسانيه اكست 

سده پيش  كه جان استيوارت ميل بيش از يكطور  نند. همانك ترسيم مي
شود. انقياد  مي ه رايج است، طبيعي شمردهكچيزي  هر آن«نوشته است: 

مردان عرفي جهانشمول است و هرگونه انحراف از آن،  ي هان به واسطزن
بيشتر مردان، علي رغم اشتياق » عتاً غيرطبيعي قلمداد خواهد شد.يطب

ه برايشان منافع كچيزها، » طبيعي«اين نظم  ك، به تر»برابري«ظاهري به 
تر  بسيار بزرگي دربر دارد، ميلي ندارند؛ در مورد زنان اين موضوع پيچيده

ه استيوارت ميل هشيارانه برمال ساخت، كطور  را همانيشود، ز هم مي
ها يا  بر خالف ديگر گروه  ــ  ار، از زنانكاست ستمكمردان در مقام 

عالوه بر فرمانبرداري، مهري نابرابر را نيز طلب ــ  هاي تحت ستم استك
 ي هردن مطالبات جامعك ن رو زنان هم به دليل درونيينند؛ و از اك مي

اد لوازم و وسايل رفاهي مادي، اغلب تضعيف يمردساالر و هم به دليل ازد

188 زن، هنر، قدرت

متوسط تمايل بيشتري براي رها نشدن از  ي هزن طبقشوند:  مي
  . زنجيرهايش دارد

به سادگي » ؟است داشتهچرا هيچ هنرمند زن بزرگي وجود ن«پرسش 
قرار  نخست انبوهي از سوء تعبيرها و تصورات غلط ي هدر ميان ده رتب

 يها دهيع از اياي مبهم و وس گيرد؛ زير چنين پرسشي، انبوهه مي
ماهيت هنر و  ي هسست دربار ييها دهيپنهان است؛ ا 1شده رفتهيپذ

هاي انساني بطور  توانايي ي همالزمات همراه با موقعيت آن، و نيز دربار
ه نظم اجتماعي ك، و نيز نقشي ييهاي انساني به صورت جز لي و برتريك
د يهم شا» زنان ي همسال«ه خود كند. از آنجا ك تمام اينها ايفا مي در

چرا هيچ «ل پرسش يه ذكاذب باشد، تصورات نادرستي كموضوعي 
اي از  هاي عمده حوزه اند، نهفته» ؟است داشتههنرمند زن بزرگي وجود ن

 ي هموضوعات ويژ يورا ــ  انقياد زنان را مرتبط با ريِكسازي ف مبهم
نند. فرضيات ك يمشخص مــ  ن حوزهيمرتبط با ا كيدئولوژيسياسي و ا

لي و نيز كخلق هنري به طور  ي هخام، تحريف شده و غيرانتقادي دربار
نند. اين فرضيات، ك يفا ميمهم در اين پرسش ا يخلق هنر عظيم، نقش

يا  گوگ ونآنژ و  لكشباهتي مثل مي ستارگان بي آگاهانه يا ناآگاهانه، فوق

 
1. Idée reçues 
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 ـآورند  يگرد هم م» عظيم«را تحت عنوان  كسون پوالكجو  رافائل
از هنرمندان  كهر ي ي هار درباريهاي پژوهشي بس نگاري كه تك يافتخار

ه كدانند  سي ميكو البته هنرمند بزرگ را  ـ بشان ساخته استيور، نصكمذ
است؛ به همين ترتيب، نبوغْ قدرتي ازلي و ابدي و رمزآلود » نبوغ«داراي 

تجسم يافته است. اين دست » ميهنرمند عظ«ه در شخصِ ك شود مي يتلق
نگرفته و ـ  قرارـ  هاي فراتاريخيِ مورد پرسش فرض ها از پيش ايده

تن بنديِ  ه سبب شد صورتكرند يگ ياغلب ناخودآگاهي سرچشمه م
لحظه به ـ  يط اجتماعيمحـ  همان نسبت دادن فرمول نژاد يعني، هيپوليت

گرايي به نظر بيايد. اما اين  اريخي، نوعي سفسطهت ي هابعاد مختلف انديش
هاي تاريخ هنر هستند. تصادفي  گونه فرضيات، ذاتي بسياري از نوشته

مولد هنر عظيم، به ندرت  يلكطور بهط يشرا ياساس ي هه مسالكنيست 
لي، كيا تالش براي بررسي اين دست مسايل اند  اش قرار گرفتهكنكمورد 

حد گسترده يا  از شي، بكادميكتحقيقاتي غيرآ ي هلمنز تا همين اواخر، به
شناسي، مورد غفلت قرار  هاي ديگري همچون جامعه مربوط به شاخه

و  يشناخت طرفانه، غيرشخصي، جامعه بي يرديكگرفته است. پيشبرد رو
گرا و فردي را رسوا  ، نخبهكگرانه، رومانتي نهادمحور، آن ساختار ستايش

است و صرفاً  يهنر بر آن مبتن خِ يشتنِ تارنگا ي هه حرفكخواهد ساخت 

190 زن، هنر، قدرت

ده يشكاش به پرسش  از مخالفان جوان ين اواخر توسط گروهيدر ا
   .است شده
هنرمندان زن  ي هه پسِ مسالكهنرمند بزرگ است  ي هجتاً اسطورينت

نگاري؛  كهمتا و خداگونِ صدها ت يب ي هسوژ ي هشود؛ اسطور يپنهان م
دنيا  لد با جوهري رازآلود در درونش بهه از روز توك يسك ي هاسطور

ه كزرين نهفته در سوپ مرغ خانم گراس  ي هشبيه به قطع يآيد؛ جوهر مي
زان يه مثلِ قتل، بدون توجه به مكشود؛ چيزي  نبوغ يا استعداد خوانده مي

  ار گردد.كد حتما آشيبودن شرايط، با ا نامناسبي ينندگكدينوم
هاي  ودگر و آفرينندگان آنها، از زماندورِ هنرهاي بازنم ي هالبته هال

ه همان كدور به اين اسطوره جان بخشيده است. مثالً جالب است 
 يوناني ساز ، مجسمهليسيتوسبه  پلينيه توسط ك يهاي اسرارآميز توانايي

 خردسالي در اسرارآميز دروني يندا آن ــ شد يم داده باستان نسبت دوران

در قرن نوزدهم در ــ  د طبيعتهيچ آموزگاري به جز خو نداشتن و
هاي  شود. قدرت رار ميكان تكس بوكما ي هنوشت وربهكبيوگرافي 

، و تسلط او بر نيروهاي ]طبيعت[دگر يفراطبيعي هنرمند درمقام تقل
ار بيرون ك، به صورت تاريخي، دست اندركقدرتمند و شايد حتي خطرنا

؛ ستا گون بوده اي خداي آفريننده ي همنزل بهديگرانْ  ي هگذاشتن وي از داير
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شف كاي از  آفريند. روايات افسانه مي ي، هستيستيه از دل نكسي ك
 و دهيفهم حاميان داستان يا پيرتر العاده توسط هنرمندي خارق ياستعدادها

 و چوپان يكپسر اتيه در ه معموالًك ــ »آور حيرت ي هپسربچ« ينايب
شناسي هنري  طورههميشگي اس هاي ويژگي از ــ شود يم ظاهر يرزسرب

را جاودانه ساخت؛  جيوتوي جوان ي هه افسانك است بوده واساريپس از 
استاد و در  ي هرا هنگام مراقبت از گل يو شيمابوي بزرگ،ه كي كجوان

رد. شيمابو كشف كگوسفند بر روي سنگ،  كشيدن تصويري از يكحال 
دعوت  فروتن ك، بالفاصله از جوانبود شدهه مسحور رئاليسمِ تصوير ك
چندين تصادف اسرارآميز،  ي هرد تا نزد او آموزش ببيند. به واسطك

، استانوكآندريا دل  آندريا سانسووينو،، افيوميكبهنرمندان بعدي از جمله 
شف شدند. حتي كنيز در شرايط چوپانيِ مشابهي  گوياو  ثورباران، مانتنا

ي در ا ه گلهكه هنرمند بزرگ جوان آنقدر خوش شانس نبود كزماني 
ار كخود آش سرعت و خودبه اختيار داشته باشد، باز هم استعدادش به

، پوسينو  فيليپو ليپينياز بود:  شد و از هر گونه حمايت خارجي بي مي
هاي  تابك ي هها در حاشي وربه و مانه، همه ظاهراً و برطبق گفتهك

ه البتـ  دنديشك ياتور مكاريكمربوطه درس  ي هشان، به جاي مطالع مدرسه
شان را رها  ه درس خواندنكشنويم  نميهايي را  ما هرگز داستان جوان
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 اند، شيده بودهكدفترهايشان هم تصاويري سرسري  ي هرده و در حاشيك
هاي بزرگ يا  ارمندان فروشگاهكدست آخر، چيزي بيشتر از  يول

آنژ بزرگ، به روايت  لكاند. خود مي فش نشدهكفروشندگان 
ه درس كي بيش از آن كودكواساري، در  گردشنويس و شا نامه زندگي

ه كد استعداد او موجب شد يگو يشيده است. واساري مكبخواند، نقاشي 
 كتر سانتا ماريا نووالارش را در ك، براي مدتي ويگيرالنداوقتي استادش، 

ها  ها، ستون داربست«دست آورد تا  رد، هنرجوي جوان فرصت آن را بهك
وتاه كو در غيبت » اركو شاگردان را حين  مو هاي رنگ و قلم و جعبه

ه وقتي استاد كار را چنان ماهرانه انجام داد كند و اين كاستاد نقاشي 
  » داند! اين پسر بيشتر از من مي«زده بانگ بر آورد: بازگشت، حيرت
ن است واجد درصدي از حقيقت نيز باشند، اغلب كه ممكاين روايات 

ه كساختن گرايشاتي دارند  جاودانه الح درعيندادن و  اسكتمايل به انع
ه بر كظهور نوابغ، حتي زماني  ي هها دربار آنها هستند. اين افسانه يذات

اسوي جوان كه پيكمسلماً حقيقت دارد  اند. نندهك ت باشند، گمراهكاساس فا
ادمي هنرهاي بارسلونا (و بعدها كسالگي تمام امتحانات ورودي آ در پانزده

ه بيشتر كار بزرگي كه با موفقيت پشت سر گذاشت؛ روز كمادريد) را ي
سازي براي انجامش داشتند. اما شايد آدم  ماه آماده كداوطلبان نياز به ي
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ادمي هنرها كهاي زودهنگام آ ط آن دسته از برگزيدهيبخواهد در مورد شرا
 ـست نينجاميد كمايگي يا ش ارشان به چيزي جز ميانكه كشتر بداند يب
مثال  يا براي ـنند ك نويسان را جلب نمي توجه تاريخ ه قطعاًكساني ك

بر ــ  ه استاد هنر بودك ــ  پدر ياسويكپ تأثيراز  يشتريب جزييات
اسو كافتاد اگر پي زودرس پسرش بفهمد. چه اتفاقي مي يريشرفت تصويپ

به همين  كوچك پابليتاي به سنور روئيزآمد؟ آيا باز هم  دختر بدنيا مي
  هاي بزرگ او داشت؟ به موفقيت يرد يا اميدك اندازه توجه مي

يد شده، مشخصاً سرشت كها بر آن تا آنچه در تمامي اين داستان
هاي هنري است و همين  آسا، ناشناخته و غيراجتماعي موفقيت معجزه

نويسي در قرن نوزدهم  مذهبي از نقش هنرمند، به پارسانامه تصور نيمه
ر، منتقدان و حتي برخي از خود نويسان هن ه تاريخكانجامد؛ زماني  مي

هنر، «شيدند: كهنرمندانْ توليد هنري را تا مقام ديني جايگزين باال 
هنرمند، در ». گرا! هاي واال در دنيايي ماده آخرين سنگر محافظ ارزش

مĤبانه و  هاي قيم يهاي قديسين قرن نوزده، عليه شديدترين دشمن افسانه
هاي  حي از زنجيرها و خدنگايستد، همچون شهداي مسي اجتماعي مي

ه كمي كرغم شانس  برد، و در نهايت علي رسوايي اجتماعي رنج مي
شود؛ اما افسوس، پس از مرگ خويش. زيرا از  ، پيروز مياست داشته

194 زن، هنر، قدرت

ن است: نبوغ. كژرفاي درونش درخششِ آن امر مقدس و رازآلود پرتواف
رع و ه با وجود حمالت ناگهاني صكگوگ مجنوني  براي نمونه، ون

هاي آفتابگردان را به تصوير  گرسنگي شديد، براي مدت زيادي گل
در برابر  يريه براي ايجاد انقالبي در نقاشي، با دلك يسكشد؛ سزان، ك مي

ه كسي كستد؛ گوگن، يا يعامه م ياجتماع و استهزا ي هطرد پدرساالران
افتاده رها  كمنزلت اجتماعي و امنيت مادي را با ژست وجودگرايي ت

الهامات خويش در نواحي گرمسير مشغول گردد؛  يند تا به جستجوك يم
زادگي خود  ه امتيازات اشرافكلي، كوتوله، چالق و الك ي هلوترِـ  تولوزيا 

همان  يعنيند؛ ك ياش قرباني م و زننده كخاطر عالقه به پيرامون ناپا را به
  ه الهام بخش آثارش بود.كمحيطي 

 يها ارزش ن افسانهيبراي ا ينريِ جدنويس ه حاال ديگر هيچ تاريخ
هاي  موفقيت ي هشناسي دربار شود. اما هنوز اين سنخ اسطوره قايل نمي

 ي هنشد شيدهك پرسش هنري و مالزماتش فرضيات ناخودآگاه يا به
ات اجتماعي، تأثيرقدر  ه چهكدهد و مهم نيست  ل ميكپژوهشگران را ش

ن يهاي اقتصادي و غيره در ا ها، بحران دوران ي هتصورات موجود دربار
هنرمندان  ي هآميزترين تحقيقات دربار ها مزمزه شوند. سفسطه پژوهش
هنرمند  ي هه مفهوم اوليكتاريخ هنر، هاي  نگاري كو بويژه ت ــ  بزرگ
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ه هنرمند مزبور كپذيرند، و ساختارهاي اجتماعي و نهادي را  مي بزرگ را
و » اتتأثير«عنوان رده، تنها بكدرون آنها زندگي و فعاليت 

 ي هدر خفا تاييدگر نظري ـگيرند ثانوي در نظر مي» هاي زمينه پيش«
هاي فردي  زرين نبوغ و مفهوم رقابت در بازار آزاد موفقيت ي هقطع

هنر،  ي ههاي بزرگ براي زنان در حيط هستند. بر اين مبنا، فقدان موفقيت
زرين  ي هآن قطع بندي شود: اگر عنوان نوعي قياس صوري فرمول بايد به

رد. ولي ك ار ميكنبوغ هنري در اختيار زنان بود، مسلما خود را آش
 ي هاما زنان قطعاً واجد قطع Q.E.D1. است كردهار نكگاه خود را آش هيچ

ستند. اگر جيوتو، چوپان جوان گمنام و ونگوگ مبتال يزرين نبوغ هنري ن
  نند؟ چرا زنان نتوا اند، ار برآمدهكبه صرع از پس اين 
م و بجاي يرا رها ساز 2بخش امكهاي  ها و پيشگويي اگر دنياي افسانه

ساختارهاي  ي ههايي حقيقي در سرتاسر محدود آن، نسبت به موقعيت
ه در آن توليد هنر جدي (مهم) به كاجتماعي و نهادي در خالل تاريخ، 

ل ه مسايكنيم، پي خواهيم برد كطرفانه اتخاذ  وسته است، ديدي بييوقوع پ
ه براي تاريخ نگارانْ مفيد يا مناسبِ مطرح ساختن كجدي و دقيقي 

 
1 .Q. E. D  مخفف عبارت التينquod erat demonstrandum آنچه بايد نشان داده «معناي  به

  است.» شد. مي
2 .Self full – filling شود كه در آن فرد  در روانشناسي؛ به شرايطي اطالق مي: اصطالحي

  اش محقق شود. بيني زند تا پيش ناخودآگاه دست به اقداماتي مي
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گيرند. آنگاه براي مثال پرسيده  ل ميكاي متفاوت ش هستند، به شيوه
دام طبقات كه هنرمندان در مقاطع مختلف تاريخ هنر از كخواهد شد 

برخاسته اند؟ چند درصد  ]ي اجتماعي[ها ها يا زيرگروه استكاجتماعي، 
سازان بزرگ،  ن و مجسمه سازان، يا مخصوصاً نقاشان و مجسمهاز نقاشا

شان نقاش كه پدران يا ديگر آشنايان نزديكاند  هايي رشد يافته در خانواده
هاي مربوطه اشتغال داشته اند؟ همان  يا به حرفهاند  و مجسمه ساز بوده

ادمي فرانسه در ك، در بحث خود راجع به آوالس پاوسنركنيه كطور 
هنري از پدر به  ي هند، انتقال حرفك هفدهم و هجدهم اشاره مي هاي قرن

ها، ويپلك ي هه در خانوادكطور  (همان است شده پسر امري عادي تلقي مي
ها از  ادميسينكها و ... شاهد هستيم) در حقيقت، پسران آلو فانها، وستوك

هاي ارزشمند  پرداخت مخارج عادي تحصيل معاف بودند. با وجود نمونه
ه در مورد طغيان عليه پدران در قرن نوزدهم كي كبخش دراماتي ضايتو ر

ه جا پاي پدران گذاشتن، كوجود دارد، اما بايد پذيرفت در روزگاري 
اي از هنرمندان، خواه  ، بخش عمدهاست بودهامري عادي براي پسران 

هنرمندان  ي هبزرگ يا خواه جز آن، پدراني هنرمند داشتند. در دست
، رافائل و برنيم به ذهن ديوررو  هولباينساني چون كصله نام بزرگ، بالفا
اسو، كچون پيهايي  توان از نام مي شود؛ حتي در دوران ما، متبادر مي
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  رد.كهايي هنرمند ياد  بعنوان اعضاي خانواده وايث، ومتيكجيا، الدرك
اجتماعي مورد نظر باشد،  ي ههنري و طبق ي هحرف ي هه رابطكتا آنجا 

چرا هيچ هنرمند «ه كتالش براي پاسخ به اين سئوال  ي هبه واسطتوان  يم
، پارادايم جالب توجهي »؟است داشتهاشراف وجود ن ي هبزرگي از طبق

» ؟است داشتهچرا هيچ زن هنرمند بزرگي وجود ن«براي پاسخ به پرسش 
توان هنرمندي را، حداقل پيش از قرن ضد  فراهم نمود. به ندرت مي

تري از  اجتماعي رفيع ي هه از طبقكبه ياد آورد گراي نوزدهم  سنت
 ي هاز طبق دگابرژوازي بلندپايه، سر بر آورده باشد؛ حتي در قرن نوزدهم، 

پايين اشراف زادگان برخاست، يعني چيزي شبيه برژوازي بلندپايه؛ در 
ن طبقات باالمرتبه يتر يافتنين ه از دستكلوتره بود ـ  حقيقت تنها تولوس

ها  اي حاشيه ي هه با اعوجاجي غيرمترقبه، به جرگكسي كود؛ رده بكظهور 
زادگان قسمت اعظم حاميان و مخاطبان هنر  ه اشرافكپيوست. تا زماني 

ه مهان ساالران ثروت در روزگار ما كاري كهمان  ـدادند  يل ميكرا تش
اي در جهت توليد هنري از سوي  دستانه هاي خام تنها تالش ـنند ك مي

زادگان (مانند بسياري از  ه اشرافكرغم اين اده بودند؛ عليخود انجام د
ت خود در كزنان) اوقات فراغت بسيار بيشتري نسبت به مشار

هاي علمي داشتند و در حقيقت، همچون زنان، اغلب دلگرم به  پيشرفت
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هنر بودند و حتي بدل به آماتورهايي  ي هارهاي تفريحي در حيطك
ه كناپلئون سوم، پرنسس ماتيلده  ي هزادساني مثل عموكقبول شدند؛  قابل

ه همراه كتوريا، كه ويكرد يا ملك هاي رسمي نمايشگاه برگزار مي در سالن
پرداخت.  النسيرسي مانند كبا پرنس آلبرت، به فراگيري هنر تحت نظر 

زادگان گم  در ميان اشراف ـ نبوغـ زرين  ي هه قطعك است بودهن كآيا مم
ه دليل كه از روان زنانه مفقود شد؟ يا اين ك شده باشد، درست همان طور

ه مربوط به نبوغ يا استعداد باشد، مرتبط با نوع كاصلي، بيشتر از آن 
زادگان انتظار  ه از زنان و اشرافكهايي ست  داشت ها و چشم خواسته

هاي اجتماعي  ه بايد ضرورتاً صرف فعاليتكمقدار زماني  ــ  رفت مي
ه به سادگي كــ  هاي مورد درخواست يتشود، انواع معيني از فعال

هنري را، هم براي مردان متعلق به طبقات باالي  ي هامل به حرفكوفاداري 
  ساخت. ن و در حقيقت تصورناپذير ميكجامعه و هم زنان، غيرمم

خلق  ]منجر به[هاي  وضعيت ي ههايي صحيح دربار ه پرسشكزماني 
گ موضوع ثانوي ست، ه در آنها آفرينش هنر بزركهنري مطرح گردد، 

ه كگيرد  آيندهاي هوش و استعداد در مي مباحثاتي راجع به هم كبدون ش
و ديگران در  پياژهو صرفاً نبوغ هنري نيستند. اند  مرتبط با موقعيت

ار كه طي رشد عقل و آشكاند  يد ورزيدهكخود تا كشناسي ژنتي معرفت
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ا نبوغ ه مكان خردسال، هوش يا هر آن چيزي كودكشدن تخيل در 
ه جوهري ايستا باشد، فعاليتي پويا از سوژه در كخوانيم، بيشتر از آن مي
هاي بعدي در رابطه با رشد  ه پژوهشكطور  موقعيت ست. همان كي
ها يا اين هوش به تدريج و قدم به قدم  دهند، اين توانايي نشان مي كودك

انطباق  ـ پذيري گيرند و الگوهاي سازش ل ميكاز دوران نوزادي به بعد ش
محيط برساخته شوند و ـ  كيـ  در ـ ن است بسيار زود درون سوژهكمم

گري ساده، ذاتي به نظر بيايند. اين دست  توانند براي مشاهده مي ها همين
 گران بايد، حتي قطع نظر از داليل متا ه پژوهشكدهند  تحقيقات نشان مي

ليه در خلق تاريخي، مفهوم نبوغ فردي را به عنوان امري ذاتي يا اوـ 
  ر. يار برند يا خكن مفهوم را آگاهانه به يخواه اـ  نار بگذارندك هنري

ما را به » چرا هيچ زن هنرمند بزرگي وجود ندارد؟«تا اينجا، پرسش 
ش از يه بكفرد ( كه هنر فعاليت آزاد و خودمختار يكرساند  مي اين نتيجه

دان پيش از هنرمن» تأثير تحت«ه كحد مورد لطف قرار گرفته) نيست 
ل كش» نيروهاي اجتماعي«طور سربسته و سطحي، بر اثر  خود، و به

هنري و ماهيت  ي هه بيشتر، در هر دو معناي پيشرفت آفرينندكگيرد، بل مي
 ي هدهد، و هم موقعيت اجتماعي رخ مي كيفيت خود اثر هنري در يكو 

 ناپذير اين ساختار اجتماعي هاي خلق هنري، عناصر جدايي موقعيت
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پذير، مديريت و  هستند و توسط نهادهاي اجتماعي مخصوص و تعريف
هاي حمايتي،  هاي هنر، نظام ادميكشوند؛ نهادهايي همچون آ تعريف مي

يا  1آدمـ  آفرينندگان الهي، مرد ي ههاي هنرمند به مثاب شناسي اسطوره
  مطرودان اجتماع.

  ر برهنهيتصو ي همسال

 يكتر به پرسش مورد نظرمان نزد ولقابلِ قب يم از موضعيتوان يحاال م
وجود  يچ هنرمند زن بزرگيچرا ه«ه پاسخ به كرسد  ينظر م را بهيم، زيشو
ت يه در ماهكا فقدان آن، بلي ينه در سرشت نبوغ فرد» است داشتهن

ا يطبقات  ين نهادها برايمستقر نهفته است و آنچه ا ياجتماع ينهادها
ت قرار يا مورد حمايسازند  ياز افراد ممنوع م يگوناگون يها گروه

 يرا مورد بررس ياتيساده اما ح يد موضوعيدهند. نخست اجازه ده يم
زنان هنرمند بلندپرواز، در  يبرهنه برا يها م: دمِ دست بودن مدليقرار ده
انجامد؛  يطول م ه از رنسانس آغاز و تا اواخر قرن نوزدهم بهك يدوران
مدت مدل برهنه  يق و طوالنيدق يآن، مطالعه و بررس يه در طك يدوران

 
 he – manصورت  معناي انسان بازي كرده و آن را به به Humanي  . ناكلين در اينجا با واژه1

مير مجهول معناي مرد يا ض ، بهmanضمير سوم شخص مذكر و  heنوشته كه متشكل از 
  است.
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وه كش يه قصد القاك يد هر اثريتول يآموزش هر هنرمند جوان، برا يبرا
ه ك ــ  »يخيتار ينقاش«به جوهر  يابي دست يز برايو ابهت داشت و ن
به  درواقعضرورت داشت. ــ  دانستند ين هنر ميتر يعموماً آن را متعال
 با يميعظ يچ نقاشيم، هدر قرن نوزده يسنت يباور مدافعان نقاش

دن به طور يپوش را طرز لباسين نبود، زكده مميپوش يگورهايف
ه از كرا،  يكالسك ييگرا ايدئالو هم  يت زمانيهم عموم يريناپذ اجتناب
از  يكيه كدانند  ي. همه مبود كردهب يم هستند، تخريات هنر عظيضرور
ــ  شان آمدن ديها از زمان پد يادمكآ يآموزش يها ن برنامهيتر ياصل

ي مدل زنده يهمواره طراحــ  ل قرن هفدهمياواخر قرن شانزدهم و اوا 
از هنرمندان و شاگردانشان  ييها عالوه، گروه ر) بود. بهكبرهنه (و عموما مذ
 يها مدل ياز رو يآمدند تا جلسات طراح يگرد م يبه صورت خصوص
مندان به صورت ه هنريكب دهند. در حاليشان ترتيوهايبرهنه را در استود

زن را به  ي هبرهن يها طور گسترده مدل به يخصوص يها يادمكو آ يفرد
و  1850 ي هزن تا اواخر ده ي هگرفتند، اما استفاده از مدل برهن يار مك
 هنر ممنوع بود يعموم يها ب به اتفاق آموزشگاهيبعدتر از آن در قر يحت

رد. اما كف يصتو» يردنكباورن« حق آن را ه پوزنر بهك يتيوضعــ 
مدل چ يهه زنان هنرمند مطلقاً به كاست  يردنكهم باور يليمتاسفانه، خ
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» بانوان«، 1893نداشتند. تا سال  يا مرد، دسترسي، اعم از زن يا برهنه
رفته يلندن پذ يادمكال آيمدل زنده در رو يطراح ي هدانشجو در رشت

تا «د يمدل با خيشدند، بعد از آن تار يرفته مياگر پذ يشدند و حت ينم
  شد.  يپوشانده م» يا اندازه

مدل زنده،  يشده از جلسات طراح ر رسميتصاو ياجمال يبا بررس
رامبراند، شاگردانِ تماماً  يويرد: در استودكتوان مشاهده  ير را ميموارد ز

 ي، مرداننيهاگ و ونند؛ در ك يم يبرهنه طراح يمدل يه از روك يركمذ
دستورالعملِ  ير قرن هجدهمير در تصاوكمذ ي هبرهن يها مدل يه از روك
 هودن يوياز داخل استود يليبوجذابِ  ينند؛ در نقاشك يار مك يكادمكآ

 ي همدل برهن ياز رو يه در حال طراحك يل قرن نوزدهم، مردانيدر اوا
 يفضا«، ويوچركو يلئون مات ي هانيگرا ش از حد واقعينشسته هستند. اثر ب

ش يبه نما 1814ه در سالن ك)، 1ر يتصو» (ديداو يوياستود يداخل
 يت از رويه با جدكدهد  ياز مردان جوان را نشان م يگذاشته شد، گروه

 يها فشكه ك ينند؛ مدلك يم يا نقاشي يطراح يركمذ ي همدل برهن
  زند.  يچشم م ينشستن او تو  محل ياش جلو رهاشده

و  قيمطالعات دق ــ  مانده يبرجا ي»ها يادمكآ« يارك يفشردگ
در آثار باطراوت هنرمندان از ــ  وياستود ي هبرهن يها اه از مدلكجان
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ن يا يت محورياست بر اهم يستم، گواهيز در قرن بيو ن سوراهمان زمان 
 ي هارِ بااستعداد. برنامك ت و رشد افراد تازهيشاخه از مطالعات در ترب

 يعدشود و مراحل ب يردن شروع مك يپكاز  يطور عاد به يادمكآ يرسم
مشهور و  يها مجسمه ي هختير يها از مدل ي، طراحكياك، حيطراح

 ي هن مرحليمدل زنده است. محروم ماندن از ا ياز رو يدست آخر طراح
ان خلق آثار كمحروم شدن از ام ي، عمالً به معناير آموزشيدر س يينها
ا همچون يبود  يار نابغه ميبس يبانو يكه فرد كنيبزرگ بود، مگر ا يهنر
 يها طهيت خود را به حي، در نهايمند به نقاش ت زنان عالقهيرثكا

جان  يعت بيا طبيروزمره، منظره  يدن پرتره، زندگيشك» تر كوچك«
ه اجازه ندهند كماند  ين ميت نقاشان زن به ايساخت. محدود يمحدود م

نه يمعا يا حتي يافكالبدشكانسان را  ي هبدن برهن كيپزش يدانشجو يك
  ند.ك

ه كاز گذشته وجود ندارد  يريچ تصويدانم، ه يه من مكتا آنجا 
ان يمدل برهنه نشان دهد و در م ياز هنرمندان را در حال نقاش يگروه
 ي هدربار ين سند جذابي، به جز خود آن مدل به چشم بخورد؛ و ايآنها زن
 يكزن ( البته  يكه كندارد  يالك، اشيعنيها ست:  نقش يت و برترياولو
از  يابژه در برابر گروهـ  ي منزلهـ  بهـ  خود را برهنه »)فرودست«زنِ 
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فعاالنه و ثبت  ي هزن حق ندارد در مطالع يكش بگذارد، اما يمردان به نما
د. يت جوكزن برهنه مشار يك يا حتيابژه ـ  ي منزلهـ  بهـ  برهنهـ  مرد

برهنه  يده با مرديپوش يبانو يك ي همواجه ياز تابو يمثال جالب توجه
 به دستدر لندن،  يادمكال آيرو ياعضا 1772سال  يگروه ي هپرتر در

ن اثر گروه نقاشان در اتاق يافته است. در اي) تجسم 2ر ي(تصو يزوفان
برجسته  ياعضا ي هر برهنه جمع شده اند: همكدو مدل مذ مقابل يطراح

تنها عضو مونث ــ  ر هم آنجا هستكقابل ذ ياستثنا يكحاضرند اما 
صورت تمثال  ت ادب، بهيه جهت رعاكافمن معروف، كا يكجمع، آنجل

 يزان است! طراحيوار آويد يپرتره رو يكل كبرجسته و به ش
 ياثر هنرمند لهستان» ويبانوان در استود«هم وجود دارد با نام  يتر يميقد
با  يدن زنيشكر يه بانوان را در حال به تصوك، يكيل چودوويدان

مربوط به دوران  يچاپ سنگ يك دهد. در يساده نشان م يها لباس
ان ياز زنان طراح را در م يگروه مارلهپس از انقالب فرانسه،  يآزادساز
، اما خود مدل زنندطرح مي يركمدل مذ از هكدهد  ينشان م يانيدانشجو

توان آن را  يه نمك ي، پوششاست شده ييحمام بازنما ي هانگار با دو حول
ه كست ين كين رو شياز هم مربوط دانست و يكالسك يبه حس تعال

و بانوان جوان حاضر در  است بودهآن روزها متهورانه  ين عمليانجام چن
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زان ين ميا ياما حت اند؛ بوده يالت اخالقكبه داشتن مش كوكآنجا مش
 ي هبرجست ينما يكافت. در ين ينظر دوام چندان در امور هم به يآزاد
ر و كس، مدل مذينگلدر ا 1865 و دريدواست يك يدرون ياز فضا يرنگ
چ يه هك است شدهاش پوشانده  ساده ي هستاده آنچنان با جبيدار ا شير

و   شانه يكشود و تنها  يص داده نميبدنش تشخ ياز آناتوم يا نقطه
ه كاز را هم داشت ين امتيا يرون مانده است: او حتيبرهنه از جبه ب يبازو

 يانش را به سوپفدار چشم يها در حضور طراحان جوان ملبس به جامه
  منحرف سازد.  يگريد

 يادمكزنان در آ يمدل برا ياز رو يالس طراحكالبته زنان در 
از  يسكرانه هم برخوردار نبودند. عياز حقين امتياز ا يا حتيلوانيپنس

 يالس را در حال طراحكن يان ايدانشجو 1885در سال  نزيكيتوماس ا
وان در ين حيريز ياحش؟ نويدهد (گاو نر؟ گاوم يگاو نشان م ياز رو

 يه حتك يد در دورانيه شاكگاو برهنه  يكس مبهم هستند)، صد البته كع
 يك اند، پوشانده يبلند زنان م ير شلوارهايز زيانو را ني) پيها هي(پايپاها

 يويردن گاوها در استودكمدل  ي هدي. (ااست بودهمتهورانه  ينوع آزاد
- تازه يويرا به استود يو نرگا 1860 ي هه دهكوربه است كهنرمندان از 

نسبتاً آزاد و  جو ان قرن نوزدهم و دريش آورد). تنها در پااتاسيس
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از  يريه ما تصاوكه بود يدر روس نيرپ ي هحلقو و ياستود ي هگشود
 يار بر روكان هنرمند زن را آزادانه و همراه با مردان در حال يدانشجو

 يمشخص يها سكهم عن مورد يدر ا يم. حتينيب يزن م ي همدل برهن
در  ياز طراحان را در قرار مالقات يخصوص يه گروهكوجود دارند 

گر، مدل يد يسكشند؛ در عك ير مياز زنان هنرمند به تصو يكي ي هخان
دو مرد و  كه حاصل تالش مشترك يبزرگ يگروه ي هده است؛ پرتريپوش

 ي ههم يليگرد هم آوردن تخ ين است، نوعيدو زن دانشجو در رپ
 يكانه از يگرا واقع ييه است و نمايگذشته و حال روس يها ستيلرئا

  ست.يو نياستود
ه يسو يك يعني ــ  مدل برهنه يريپذ دسترس ي هجا به مسال نيمن تا ا

با  آن همام؛  پرداختهــ  ه زنانيعل دائميو  خوديبهخود ينهادض ياز تبع
ض را نشان يعن تبيا يامدهايز پيت و نيات تا عموميياز جز يزانيم چنان

 يساز از آماده ي) بخشي( و نه فرد يعالوه سرشت نهاد دهم و به
 ي هطيباالتر در ح »عظمت«شتر و يآوردنِ مهارت ب دست جهت به يضرور

ت، ين وضعيگر ابعاد ايتوان د يفاش سازم. م يطوالن يهنر را در دوران
ه كرد ك يز بررسيرا ن يكادمكآ يآموزش يو الگو يارآموزكهمچون نظام 

و  است بودهت يد موفقيلكخصوص در فرانسه تنها  ، بهين مورد آخريا
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ه به كگرفته  ياز مسابقات را در بر م يا منظم و مجموعه يشرفتيپ ي هبرنام
ان را قادر يه دانشجوك ي؛ بورساست شده يختم م 1س دو روميكبورسِ پر

البته  هك يزيچ ــ  نندكار كشهرشان  ي هفرانس يادمكساخت تا در آ يرا م
همان  يعني ــ  هم نبود؛ زنان تا آخر قرن نوزدهم يردنكزنان تصور يبرا
حق ــ  ف داده بودكخود را از  ي هت عمدياهم يادمكگر آيه دك يزمان
قرن نوزدهم را به عنوان  ي هن مسابقات را نداشتند. اگر فرانسيت در اكشر

زن به مردش از ه احتماالً نسبت هنرمندان ك يشوركم (يرينمونه در نظر بگ
بر حسب درصد حضورشان در تعداد ــ  است بودهشتر يب يگريد يهر جا

ه كآمد)، واضح است  يش درميه آثارشان در سالن به نماك يهنرمندان يلك
در اواسط قرن، تعداد ». رفته شده نبوديپذ يا زن در مقام نقاش حرفه«

نسبتاً  ن آماريا يسوم هنرمندان مرد بود، اما حت يكهنرمندان زن 
چ يهز، يباً ناچين تعداد تقريان ايرا از ميدهنده است، ز بيننده هم فرك دلگرم
ول كمثلِ ا ييدر جا يعني، يت هنريموفق ي هطيخود را در ح يجاپا يك
افت يدر يون رسميسيمكدرصد از آنها  7رد و فقط كدا نيپ 2سارتزكدو بو

ها هم شامل  نيد هميو شاــ  حضور داشتند يز رسمكا در مرايردند ك
از  يدرصد از آنها توانستند مدال 7و تنها ــ  ارها بودكن يتر وارانه برده

 
1. Prix de Rome 
2. Ecole des Beaux - Arts 
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افت يون افتخار را دريدامشان هم نشانِ لژكچ يرند و هيشگاه بگينما
الت يت از تسهيه با وجود محرومكز است يانگ نداشتند. واقعاً شگفت

عه، هنوز جام يق از سويز عدم تشويها و ن ز و بورسي، جوايآموزش
  بودند. يهنر يا حرفه يا در پياز زنان مشغول به  ينيدرصد مع
توانستند رقابت  يات ميه چرا زنان در ادبكشود  ين مشخص ميهمچن

ه ك يبزنند. در حال يدست به نوآور يداشته باشند و حت يتر يكار نزديبس
 ييها ها و مهارت يكنكت يريازمند فراگين يبه طور سنت يخلق هنر
ز به يرون از خانه است، و نيب ين و در نهاديمع يا مراحلمشخص ب

و نقش و نگارهاست، اما  يرنگاريكپ ي هژيواژگان و ي هريآشناشدن با دا
ند. ك يس صدق نمينو چ وجه در مورد شاعر و رمانيزها به هين چيا

تواند خواندن و نوشتن  يرد، ميد زبان را فرا بگيزن، با يك يس، حتكهر
اغذ دست به ك ياتاقش بر رو يم خصوصياست در حر اموزد و قادريب

 يها يدگيچيها و پ ين استدالل دشواريبزند. طبعاً ا يشخص يها تجربه
خواه توسط مرد و خواه توسط  ــ   م رايا عظيات خوب يمالزمِ خلق ادب

ان كام يبرا يليدل حال بااين يند، ولك يم يساز ش از حد سادهيبــ  زن
نسون و عدم وجود يكد يليا اميبرونته  يليموجود آمدن امثال ا به

 ن اواخريم تا همك دست ــ  يبصر يدر هنرها معادل با آنها را  يها نمونه
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  دهد. يبه دست مــ 
 يكوجود آمدن  به يالزم برا» يا هيحاش«ط يالبته ما وارد بحث شرا

و چه به  يه اغلب آنها چه به لحاظ جسمانكم، يهنرمند برجسته نشد
ن زنان بر فرض ياگر ا يزنان بسته بودند، حت يبه رو يجتماعلحاظ ا

ش يخو ي هحرف يدر اجرا ين و عظمت ضرورأتوانستند به آن ش يم
ت جستن كاز شر يبرسند: در رنسانس و پس از آن، هنرمند بزرگ جدا

ست يافراد اومان يها مانه با حلقهيصم يا ، رابطهيادمكآ يكدر امور 
با  يآرا بپردازد، روابط مناسب ي هشان به مبادليتوانست با ا يه مكداشت 

د يشا يطور گسترده به سفرها ند، آزادانه و بهكبرقرار  يان ماليحام
ت ين فراست و قابليبپردازد؛ همچنــ  ينيچ سهيت دسين به حتي ــ  ياسيس

ارگاه بزرگ، همچون ك يكت يريمد ياز برايمحضِ مورد ن يسازمان
، و يار و هوشِ ماديم. اعتماد به نفس بسيردكر نكارگاه روبنس را هم ذك
اش  ستهيشا ييه گوك ينسبت به سلطه و قدرت يعيطب يز داشتن احساسين

 ي؛ نقشينكفا يرا اول كر ايمده نقش حضرت كنيبود تا ا ي، ضروريبود
ن دستور ييرا و هم تع يينها يد محصول نقاشيتول ييت اجرايريه هم مدك

  شد.  يار را شامل ميدانشجو و دست ياديد زو نظارت بر تعدا يلكالعمل 
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  هنرمند يدستاورد بانو

د يباول، كر ايمد يك يبرا يت و تعهد ضروري، جديوشك در تقابل با سخت
گر  فيتوص يها تابكه توسط كم يرا قرار ده يا »نقاش يبانو«ر يتصو

ات آن دوره يل گرفت و با ادبكدر قرن نوزدهم ش يرفتار مناسب اجتماع
به سطحِ فروتنانه، ماهرانه و البته همراه با  يابيد. دستت شيتقو
 ي هه به منزلكاست  يزيقاً همان چيدر آماتور بودن دق ينفس ستهكش
د يعتاً بايه طبك يزن جوان ــ  زن جوان بالغ يك» درخورِ يدستاورد«

د كيبر آن تاــ  ندكخود را صرف رفاه شوهر و فرزندانش  ي هتوجه عمد
زنان بوده  يت واقعيبر سر راه هر دستاورد و موفق يجد يشود و مانع يم

 يطلب را به راحت يت جديه مشغولكد است كين تايو هست. هم
ش از يامروز ب ند، و ك يل ميتبد ياردرمانكا ي،  يگذران سرانه، به وقتكسب

 يو معنو يعرفان ي هامات حول جذبكجاد استحي، در ا يگريهر زمان د
آن را  يهنر و نقش اجتماع يستيلِ مفهوم چكه كنست يزنانه به دنبال ا

نترل خانواده و كت و يريمد«س، يخانم ال ي هتاب پرخوانندكد. كنف يتحر
ش از اواسط قرن يحت بود و پيه مملو از پند و نصك، »يخانوادگ يراهنما

وقفه  يردن بك ه در دامِ تالشكدهد  ينوزدهم منتشر شد، به زنان هشدار م
  فتند: يز خاص نيچ يكدر  ياستاد افتن وي تخصص يبرا
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خواهد زنان را  ين متن ميا ي هه نگارندكد پنداشت ينبا«
شرفت يو پ يابي از دست يرعاديبه هرگونه سطح غ

ق يخاص تشو ي هحوز يكخصوص محدود به  به يركف
هم » ن باشميبهتر يزيخواهم در چ يم«ند. عبارت ك
چه  ش است؛ اما ازيقابل ستا يرر و هم تا حدودكم

زنان  يل است؟ برايمتما يزيرد و به چه چيگ ينشات م
امور در  ياريه بتوانند از پسِ بسكار ارزشمندتر است يبس

ز خاص يچ يكه در كنيند، تا ايبرآ يسطح قابل قبول
توانند عموماً  يشوند. در مورد اول، آنها م» نيبهتر«

تنها  يد برايد باشند و در مورد دوم، شايبدردبخور و مف
ساعت برجسته و درخشان ظاهر شوند. چه بسا زن  يك

ز به يچ قبول در همه به عالقه و مهارت قابل يابي با دست
 وارد شود ي، با نجابت و آسودگياز زندگ يتيهر موقع

ن شدن در يردن زمان خود جهت بهترك اما با وقفــ 
محروم  يگريار دكد از پرداختن به هر يز، شايچ يك

  بماند.

 يتعال يه راهنماكدانش تا آنجا هوش، آموزش و 
ه كر! هر آنچه يزن باشند، مطلوب هستند و الغ ياخالق

بهتر  يزهايرا مشغول و از پرداختن به چ يذهن و

212 زن، هنر، قدرت

ن و يتحس يها چيرا در مارپ يمحروم سازد، هر آنچه و
ار او را از كندازد، هر آنچه بخواهد افير بيش گيستا
در مقام شر  ديند، باكز كجدا و بر خودش متمر يگريد

 يه فكحال هرچقدر هم  ــ   دور نگه داشته شود ياز و
  »د.يالذات درخشان و جذاب به نظر آ

هم  يمتاخرتر يها اد مثاليد به يم، اما بايه بخندكم يد وسوسه شويشا
ا يدان يفر ياثر بت» زنانه يعرفان ي هجذب«ه در كم يفتيب يامِ اخالقين پياز ا

   اند. پسند زنان نقل شده الت عامهرمجياخ يها در صفحات شماره
 ي هجذب« ياكات ي هدارد و همان نقط يين آشنايطن ين پنداخالقيا
ده ينقل قول و ا ييسم و چندتايديفرو يمكه به كــ  است» زنانه يعرفان

ت سالم، يشخص ي هدربار ييها دلگرم است: نقل قول ياز علوم اجتماع
ت يمشغول يرزنانگيهل، و غتا يعنيزن  ياصل ي هحرف يبرا يساز آماده

مردان را در  يين دورنماي. چنيعمل جنس يار به جاكد به يسخت و شد
شان » يجد« يها تيناخواسته و نامطلوب در فعال يها برابر رقابت

آنها  يبرا يخانگ ي هرا در جبه» سالم« ياريمحافظت و وجود دست
ه باشند و هم و خانواده داشت يجنس ي هند تا بتوانند هم رابطك ين ميتضم
 خودشان بپردازند. يتخصص ياستعدادها ينار آن به ارضاكدر 
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ه دست ك است شدهمتوجه  يخصوصِ نقاش س در مورد بهيخانوم ال
 يعني، يهنر يها تيگرش در فعاليب دياس با رقيزدن به آن در ق

وت كدر س ينقاشــ  جوان دارد يبانو يبالواسطه برا ي، منفعتيقيموس
ن يز اين يساز دهد (البته مثالً مجسمه يرا آزار نم يسك شود و يانجام م

مناسب  ياركتواند  يش و سنبه هرگز نمكار با چكل را ندارد اما كمش
 يطراح«ه كس معتقد است يعالوه خانوم ال تر باشد)؛ به فيجنس ضع

ثمر نجات  يب يها دغدغه ياريه اذهان را از بسكاست  يتيمشغول
شتر يگر، بيد يها حرفه ي هاس با هميدر ق، يو نقاش يدهد... طراح يم

ن يدارد و همچن يش باز ميخو ي هر فرو رفتن درباركذهن را از به ف
ه كند ك يرا حفظ م يو عموم يلك يآن سنخ سرخوش هيتر از بق افزون
ن ي...و همچن دهد يل مكيزن را تش يو خانوادگ ياز نقشِ اجتماع يبخش
نارش گذاشت و دوباره به آن ك يل شخصيا ميط يتوان بسته به شرا يم

ه كم ينكد تصور يباز هم شا» هم از دست نداد. يز مهميمشغول شد و چ
افته ير دست يدر صدسال اخ يريچشمگ يها شرفتين حوزه به پيدر ا

نم كتر جوان باهوش را مطرح كد يك ركمثال تذ يخواهم برا يم، اما ميا
، »هم در هنر دارند يدست«ه كد يبحث به زن و دوستان زنش رس يه وقتك
 يحت» دارد. يخوب، اقالً آنها را از دردسر دور نگه م«د: ير لب غريز
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همراه با  يت واقعيحاال هم مثل قرن نوزدهم، آماتور بودن و فقدان مشغول
از جانب زنان،   يهنر» يها يسرگرم«بودنِ  يكد بر شكيسم و تاياسنوب

داشته  يرا در پ يتعهدم يا موفق و به لحاظ حرفه ير مرديتواند تحق يم
نبودن  ير است و حق به جانب، جديدرگ» يواقع« ياركه در كباشد 

ن دسته مردان، يا يند. براك يرا گوشزد م يهنر يها تيهمسرش در فعال
م به خانواده است؛ هر يرمستقيم و غيزنان همان خدمت مستق» يواقع«ار ك

ــ  اي، ي، خودپسنديتحت عنوان انحراف، خودخواه يگريت ديمشغول
ن دور يشود. ا يم يبند بودن طبقه ميعقــ   ن سطحيتر يباالخره در افراط  

 كمكگر يديكمتقابالً به  ييدرا و هرزه يه در آن جهل هنركاست  يباطل
  نند.ك يم

ت ياگر مشغول ي، حتيز همچون در خود زندگيات نيادب ي هطيدر ح
اش را به نفع  تا حرفهرفت  يهم بوده باشد، از او انتظار م يزن به هنر جد

ن يند: اك كاش را تر يت هنرينار بگذارد و مشغولكعشق و ازدواج 
م يرمستقيم و غيطور مستق ز مانند قرن نوزدهم بهيه امروز نكاست  يا آموزه

خوانند. قهرمان زنِ قاطع و  يتولد به گوش دختران جوان م ي هو از لحظ
 ي هه دربارك يرمان ـ ـ در اواسط قرن نوزدهم يكركخانم موفقِ رمان 

ه تنها ك، وياولرفتار  ينام داشت و حتو ياولــ  زنانه بود يت هنريموفق

www.takbook.com

www.takbook.com



  است؟ د نداشتهچرا هيچ هنرمند زن بزرگي وجو

 

215

215

 درواقعش در جهت شهرت و استقالل بود و يها رد و تالشك يم يزندگ
با  ييطور جز م بهك هنر بود، دست ي هشتن در عرصيخو يخودش حام

ازدواج را از  انكه او فلج بود و خودبخود امكه شده يت توجين واقعيا
 يت در برابر اجبارهايو هم در نهاياول ياما حت ــ  دانست يدست رفته م

قهرمان زن «در  ا تامپسونيشيپاترم فرود آورد. يعشق و ازدواج سر تسل
واقع  ور بهكه با نوشتن رمان مذك، يكاركسد خانم ينو يم» ييايتوريكو

ــ  هرمان زنششود تا ق يم يت راضي، در نهااست كردهسالحش را آتش 
آرام آرام به ــ  ندارد كاش ش ييبه عظمت غا يا چ خوانندهيو البته ه 

و، خود خانم يسرنوشت اول ي هيدر مورد بق«ت تاهل دچار شود. يوضع
ه بر اثر دخالت شوهرش از كد يگو ين ميچن يهم با خونسرد يكرك

دانست چه تعداد از  ينم يحت يسكه ك«اتلند كاس يادمكت در آيعضو
رغم  ين حاال هم، عليهم». محروم مانده است» زرگان در آن هستندب

ا حرفه؛ يا ازدواج است و ي، انتخاب زن، »انيشتر آقايصبر و تحمل ب«
و داشتن  يجنس ي هرابط ايت و يمت موفقيا انزوا به قيگر يعبارت د به

  .يا ار حرفهكدن از يشك مت دستيهمدم به ق
ازمند ي، نيارك يها نهير از زمگيد ياريت در هنر، همچون بسيموفق
ن يبه خرج داد؛ و ا يد در راه آن ازخودگذشتگيار است و بايتالش بس
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از همان  يعنيد پس از اواسط قرن نوزدهم صادق است، يترد يموضوع ب
گر عمل به تعهدات يهنر د ين ماليت و تاميحما يسنت يه نهادهاك يوقت

 ياز هنرمندان بزرگ ييها است مثال يافكنار گذاشتند. كمرسوم خود را 
ه كم يوربه، دگا، ون گوگ و تولوز را مد نظر داشته باشكروآ، كچون دال

ــ  را يز تعهدات خانوادگينسبت به هنر و ن يو انحراف يز فرعيهرچ
  شتر به يز هر چه بكرا وا نهادند تا بتوانند با تمرــ  از آن يم بخشكدست

 ي هدامشان لذت رابطكچ يه باوجوداينخود بپردازند.  يهنر ي هحرف
ز هرگز يردند. و نكن انتخابشان طرد نيخاطر ا ا مصاحبت را بهي يجنس

، در حال يا حرفه يها تيبه موفق يابي ه محضِ دستكردند ك ير نمكف
خود هستند. اما اگر دست بر قضا  يا نقشِ جنسيردنِ مرد بودن ك يقربان

س گناه، فقدان اعتماد به سال احسا هزار يكبود،  يهنرمند مورد بحث زن م
ر هنرمند يارناپذكان يها يگر دشوارينفس و مخالفت و اعتراض، به د

  شد. يبودن در جهان مدرن افزوده م
نام و  يب«با عنوان  اوزبورن يمار يليامبومِ  يرو ي همانيصم ينقاش

ر اما ي، زن جوان فق1857) در سال 1، فصل 9ر يتصو ك(ر.» نشان يب
در لندن  يهنر يفروشگاه دالل يكرا در  يرومندو آب يداشتن دوست
مت يق ي هبر درباركه نگران در انتظار نظرِ دالل متكدهد  ينشان م
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چران در حال تماشا  چشم» عشق هنرِ«ه دو يكاش است، در حال ينقاش
ن هنرمند يا يبصر ييه از بازنماك يفكيناخودآگاه  ي هردنش هستند. هالك

 يها فرض شيبا پ يقت چندان تفاوتيحق زد، دريخ يزن بلندپرواز برم
ار كآغاز به «تحت عنوان  بامپارد ي هباران ارا شهوتكپنهان در اثر آش

است  يا ت دلپسند زنانهيمعصوم يهر دو نقاش يندارد. موضوع اصل »مدل
 درواقع. است شدهش گذاشته يا به نمايحفاظ در برابر چشمان دن يه بك

ز يبِ زن جوان هنرمند و نيدلفر يندگنكشن ياوزبورن، هم ينقاش ي هسوژ
در  يو يا سربلنديار زن جوان كمدلِ مردد و دودل است است، نه ارزشِ 
. ياست و نه جد يجنس نجا هميانجام آن: پس طبقِ معمول موضوع ا

ه همواره در گوش زن جوان واقعاً بلندپرواز در ك يتوان گفت اندرز يم
مدل،  يكشه ين بود: هميچنشد،  يهنر قرن نوزدهم خوانده م ي هطيح

  هنرمند. يكهرگز 

  ها تيموفق

ه در ك يتوان گفت؛ آنان يزنان قهرمان چه م كوچكآن گروه  ي هاما دربار
اگرچه به  اند، ز و برجسته شدهيرغم موانع موجود، متما يها و عل قرن يط
 ياتيفكيا يده اند؟ آياسو نرسيكآنژ، رامبراند و پ ليكوه و عظمت مكش

218 زن، هنر، قدرت

گروه و چه در  يكآنها، چه در مقام  ي هوان وجه مشخصه بتكهست 
مفصل  يلين مقاله به تحليتوانم در ا يه نمكمورد هر فرد، دانست؟ از آنجا 

زنان  ي هبرجست ي هن موضوع دست بزنم، تنها به چند مشخصيدرباب ا
باً بدون استثناء، يآنها، تقر ي هرد: همكاشاره خواهم  يلكطور  هنرمند به
ستم، عموماً يا بعدها در قرن نوزدهم و بي اند، هنرمند بوده يپدراندخترانِ 
ا يرِ معروفتر كت هنرمند مذيشخص يكبا  يكار نزديبس يروابط
مردان  يها برا صهين خصياز ا يك چيالبته اگرچه ه اند. گذارتر داشتهتأثير

 يشتر به چند نمونه از پدر و پسرهايما پ ــ  ستنديرمتعارف نيهنرمند هم غ
م تا كاران مونث آنان، دست ك، اما در مورد همــ  ميردكهنرمند اشاره 

نا يزابنند. هنرمندان مشهور زن، از ك ين اواخر، بدون استثنا صدق ميهم
ه بنا بر ك يسكــ  زدهم گرفتهيقرن س يا ساز افسانه ، مجسمهباخ نياشتا

ورگ استراسب يسايلك يجنوب ي هدرواز يها ه مسئول گروهيسنت آن ناح
وانات قرن نوزدهم، ين نقاش حيتر تا خود رزا بنهور، پرآوازهــ  است بوده
همچون  يسانك يعنيهنرمند بوده اند:  يبدون استثناء دخترانِ پدران يهمگ
؛ جنتيلسكيا يسيا فونتانا؛ آرتمينينتورتو؛ الوي، دختر تيتا روبوستيمار
ان. در قرن نوزدهم، اوفمكا يكلبرون؛ و آنجلـ  يجيزابت شرون؛ مادام ويال

با مانه داشت و بعدها با برادر او ازدواج  يكينزد ي هسو رابطيبرت مور
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 كاز آثارش را مطابق با سب يتوجه اسات بخش قابلك يرد، و مارك
دن از يشك و دست ينكش د. سنتيشكاش، ادگار دگا  يميدوست صم

وم قرن د ي هميه هنرمندان مرد نكنه و پرسابقه بود يريد يها تيفعال
ش يتماماً متفاوت از پدران خود را پ ييها نوزدهم را قادر ساخت تا راه

ه زنان را، كبود  يار سنتكو طرد  ينكش ن نوع سنتيقاً هميرند و دقيبگ
 يش را پيشتر، قادر ساخت تا راه مستقل خويب يها يالبته با دشوار

پائوال ، ونسوزان واالداز زنان هنرمند متاخر ما، همچون  ياريرند. بسيبگ
رهنرمند يغ ييها ، از خانوادهز نوِلسونييلوئا ي، تزيولْوكت ك، ركبـ  مادرسان
باً معاصر با ياز هنرمندان زن معاصر و تقر يارياگرچه بس اند، برخاسته

  ند.ا كردههنرمند خود ازدواج  يرفقا
در ــ  امالً مشوقكاگرچه نه ــ  نقش پدر مهربان ي هپژوهش دربار

ت كتواند جذاب باشد: مثالً هم  يزن م يا مندان حرفههنر يريگ لكش
پدران معموالً دلسوز و  تأثيراد ي ما را به ورث باربارا هپتز و هم يولْوك

 ياملكق و يه پژوهش دقكاندازند. از آنجا  يم يهنر ي هبان بر حرفيپشت
ا عدمِ وجود يراجع به وجود  يحس ييها توان داده يوجود ندارد، تنها م

زان آن را با يرد و مك يآور ن جمعيه اقتدار والديهنرمندان زن علشورشِ 
 يك، باوجوداينس. كرد و بالعكسه يهنرمندان مرد مقا يها يگر انيطغ
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 يكه كنيا يچون و چرا ندارد: هم در گذشته و هم امروز، برا يز جايچ
ت رسوم و ياز عدمِ رعا يزان مشخصيند، ميرا برگز يا زن اصوالً حرفه

 يليزان خين ميا يهنر يا گرفتن حرفه يپ يه البته براكم است سنن الز
رد يكه رويه زن هنرمند علكنياز ا يجتاً جدايمتر خواهد بود. نتك

ش يد درون خويا به آن دلگرم باشد، در هر صورت باياش بشورد  خانواده
ش يخو يبرا يان باشد تا اساساً بتواند راهيبه طغ يرومنديل نيواجد تما
ه نقش اجتماعاً مطلوب همسر و مادر كآن يجا د؛ بهيهنر بگشادر جهان 

خود به  خودبه ياجتماع ينهادها ي هه همك يتنها نقش يعنيند؛ كار يرا اخت
ــ  يهر چقدر پنهان  ــ  سپارند. هنرمندان زن تنها با اقتباسِ يم يو

ز، لجاجت، و كبودن، تمر يساحت كر تينظ يا »مردانه«ص يخصا
و [محضِ خاطر خودشان  يدست يارِ هنركها و  هديشدن در ا جذب

ند ين فرآياند در جهان هنر موفق شوند و ا توانسته ]يت خارجيچ غايه يب
  ادامه دارد.

  رزا بنهور

از  يكي)، 1899ـ  1822تر آثار رزا بنهور (  ييتر و جز قيدق يبررس
 خ آموزنده خواهد بود؛ين هنرمندان زن تمام تاريتر ن و خبرهيتر موفق
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ه حول ك يا مغرضانه يرغم نقدها يعل  ــ  ارشكه ك يسك
از  ينيشده و مع رفتهيزان پذيز مي، و نياو در نقاش يها يمزاج يدمدم
ننده است، ك رهيخ يدستاوردــ  ل گرفته استكدر آثارش ش ينواختيك
عالقه  يلكطور  خ ذوق بهيه به هنر قرن نوزدهم و تارك يسكهر  يبرا

انواع گوناگون  ي هه در او، همكاست  يور هنرمند زنداشته باشد. رزا بنه
 ينما ه سنخك ــ  يرونيو ب يدرون يها ها و نزاع ها، تناقض يريدرگ
د يشوند؛ شا يبرجسته م يطور واضح بهــ   او هستند ي هت و حرفيجنس
  دارد.  يميعظ ي هه شهرت و آوازكل ين دليبه ا يتا حد

ــ  عنوان شرط الزمِ را به ير نهادييت رزا بنهور نقشِ نهادها و تغيموفق
ن يتوان گفت بنهور در ع يند. مك يم اثبات يت هنريموفقــ  يافكاگر نه 

هنرمند  يرا برا يرا بر خود داشت، اما وقت خوب» بودن زن«بِ يه عكنيا
 يعنيرد: او در اواسط قرن نوزدهم به رزا بنهور بدل شد؛ كشدن انتخاب 
 يبا نقاش يسنت يخيتار يان نقاشيفته مه نزاعِ درگرك يا همان دوره

جان به نفعِ  يعت بيروزمره، منظره و طب يها تر و آزادترِ صحنه طمطراق مك
ز ياز هنر ن يو نهاد يت اجتماعيعمده در حما يرييگروه آخر تمام شد. تغ

 يخته و سربرآوردن برژوازيفره يراسكستويدر راه بود: با سقوط آر
ه عموماً از موضوعات ك ــ  تر كوچك يها ينقاش ينوظهور، تقاضا برا
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ا ي يپرآب و تاب مذهب يها ينسبت به نقاشــ  شوند يم ميروزمره ترس
 ي هصد موزيد سيشا«تز: يشد. به قولِ وا يشتر ميشتر و بيب يا اسطوره

 يبر آثار عموم يومتكح يارمزدهاكد يشا آنجا وجود داشت و يمحل
 يها خانه يها تنها رو به سو ينقاش ي هنديلِ افزايگرفت؛ اما س يتعلق م
 يپرداخت. نقاش يبابت آنها م يه پولك يتنها مقصد يعنيداشت؛  يبرژواز
متوسط نبوده و نخواهد  ي همن طبقينش يها اتاق ي هبنديهرگز ز يخيتار

 جان يعت بيروزمره، منظره، طب ــ  يريتر هنر تصو ال پستكبود. اما اش
اواسط قرن،  ي هان نقاشان فرانسيدر م يشيگرا» اند. ن بودهيقطعاً چنــ 
ت يامن يا به گونه يابي ه در هلند قرن هفدهم، در جهت دستكطور  همان
ق يبه وجود آمد؛ آن هم از طر يدر بازار متزلزل آثار هنر يشغل

ه كطور  موضوع مشخص: همان يكشدن در  يا شدن و حرفه متخصص
بود و رزا  يار محبوبيسب ي هوانات حوزيح يند، نقاشك يتز اشاره ميوا

ه كنِ هنرمند مشغول در آن يتر ن و خبرهيتر موفق كبنهور هم بدون ش
بود  زونيتب باربكمنقاش  و،يتروون يش را مديالبته شهرت متعاقب خو

ه كگاو داشته  يبار آنقدر سفارش نقاشيكند يگو يه مك ي(همان نقاش
ند). مشهور ك ينه استخدام ميزم ردن پسكرنگ  يرا برا يگريهنرمند د

ت يزون، و تحت حمايبارب ي هه همراه بود با نقاشان منظركشدن رزا بنهور 
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ه بعدتر ك روئلزـ  دوراند يعني كيو پول كريز يها از همان دالل يكي
بود  ييها ن دالليرد. دوراند روئلز از اولك يبانيها را هم پشت ستيونيامپرس

 يمنقول برا ينييآثار تزتز، از بازارِ در حال گسترش يه به زبانِ واك
ت او در يسم رزا بنهور و قابليرد. ناتورالك يبردار متوسط بهره ي هطبق
اش با  يوانيح يها از سوژه يكهر ــ  »جانِ« يحت ــ  تير فرديتسخ
ب از كين تريق مشابه، هميطر آن دوره سازگار بود. به يبرژواز ي هذائق
 ي هعاصرِ متخصص در حوزگر نقاش مي، دريلندست يه موفقكات بود يفكي
با  كاگر چه بدون شــ  ردكن يوانات با بنهور را در انگلستان تضميح

  . كسم و توهمات سوزنايمانتالياز سانت ير باالتريمقاد
مند  زود به هنر عالقه يليه طبعاً خكر بود يفق يرزا بنهور، دختر طراح

رفتار، فورا به  يدادن استقاللِ روح و آزاد شد؛ در همان زمان، بابت نشان
اعتراضِ «ه كد يگو يآتشپاره و پسروار معروف شد. خود او م يدختر
ه تا چه حد كتوان مطمئن بود  يل گرفت؛ نمكل شياش از همان اوا »مردانه

نخست  ي هميرا در ن يرومندي، و نيشق يلكشِ سماجت، ينماهر نوع از 
ه پدرش هم در ش رزا بنهور بيگرا اند. پنداشته يم» مردانه«قرن نوزدهم 

اش  ندهيآ  يارك يزندگ يسو ت او بهيابهام است: پدرش در هدا ي هپرد
 ي همالحظ يه رزا از رفتارِ بكست ين كيش حال درعينگذار بوده ، اما تأثير
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و در خاطراتش،  است بودهن و منزجر يز خشمگيپدر با مادر محبوبش ن
ان دست جيب پدرش را با شور و هيب و غريعج يسم اجتماعيايدئال

ها  يمونيس فعال اجتماعِ مستعجلِ سن يموند بنهور از اعضاياندازد. ر يم
در مونتان  نيانفانت 1»پدر«سوم قرن نوزدهم توسط  ي هه در دهكبود 
د يبع يها از غرابت يد بنهور بعدها برخيشد. اگرچه شا يگذار هيپا

ه كبود  يامالً مخالف بار مضاعفكرد، و ك ين اجتماع را مسخره ميا ياعضا
 يهيانداخت، اما بد ياش م پدرش بر دوش مادر خسته يشيشكف يوظا

آنها ازدواج را رد  ــ  زنان يبرا يبرابر يمونيس سن ايدئاله كاست 
شان،  يبود، و رهبر معنو يياز رها يشان نماد زنانه يردند، شلوارهاك يم

بود تا زن  ييحايمسافتن ي يدر پ  العاده خارق ين، با تالشيپدر انفانت
 يبر و يقيعم تأثير كيودكدر هنگام ــ  ندكقسمت  ياش را با و يرهبر

  گذار بود.تأثيرز ينده نيرفتار او در آ ي هويد بر شيگذاشت و شا
نم؟ كد به زن بودن خود افتخار يچرا نبا«گفته بود:  يا نندهك به مصاحبه
ه رسالت زن كت، بارها به من گفت يمشتاقِ انسان يپدرم، مناد

نده است. يآ يها قرن يحايه زن مسكاست،  يدن به نژاد انسانيبخش يلتعا
وه كم و باشين عظيتركن ديام را به هم تيز خود از جنسيغرورآم كمن در

 
1. Le Père 
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ه ك يوقت» بندم....يه او داشت، پاك يام و تا روز مرگ به استقالل ونياو مد
برون لـ  جهيمادام و يش را در فرارويخو يبچه بود، بلندپرواز يكهنوز 

ــ  رواش باشديتوانست پ يه مك يا برجسته يقاً همان الگويدق ــ  قرار داد
رد. در كاش خرج  هياول يها د بود، در تالشيو ام يو هر آنچه دلگرم
وه كه هرگز شك يمادر يجيزوالِ آهسته و تدر ي ههمان زمان، منظر

بر  يتر يواقع تأثيرد يش از حد، شايار بكل فقر و يدل رد، آن هم بهك ينم
ش و امتناع تام و تمام از يدست گرفتن سرنوشت خو بر به يم او مبنيتصم
ژه از منظر يو شوهر و فرزندان داشته باشد. آنچه به ي هشدن به برد بدل
ردن ك بكيرزا بنهور در تر ييتر است، توانا مدرن جذاب يستينيفم
ع به ش راجين نوع اعتراض مردانه با ادعاهايتر ين و تهاجميرومندترين

  است.ــ اند  خودمتناقض يچ شرم و خجلتيه يه بك ــ  »نياديبن« يزنانگ
پرده  يو ب كر يجيطرز مه ز بهيچ ه همهك يديشافرويپ يدر آن روزها

ح يسش توضينو نامه يطور به زندگ نيتوانست ا يشد، رزا بنهور م يان ميب
ند. كه بابت ترس از دست دادن استقاللش، هرگز نخواسته ازدواج كدهد 
دهند تا آنها را  ياجازه م يشمار يه دختران جوان بكطور ادامه داد  نياو ا

، در باوجوداينمذبح ببرند.  يردن به سوك يقربان يهمچون گوسفندان برا
ه به آن تن ك يهر زن يد و برايپسند يخود نم يه ازدواج را براكنين ايع
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رد، اما ك يرا مشاهده م 1تير خوديناپذ فقدان اجتناب يداد، نوع يم
نفع  ضرورت مقدس به يك« ها ازدواج را  يمونيس برخالف سن

  دانست.  يم» جامعه يسازمانده
از  يونديل بود، پيم يب يشنهاد ازدواجيه نسبت به هر پكدر همان حال 

 اسيكم يناتالبا  يالعمر و ظاهراً افالطون غل و غش، مادام يقرار معلوم ب
نار كدر  يتيميو صم يضوح با همراهو ه بهكارش كداشت، هنرمند زن هم

ارا كن دوست همدل و همراه، آشيازمندش بود. حضور ايه رزا نكاو ماند 
ه ك يزيخودش نبود؛ چ ي هردن تعهد خالص به حرفك يازمند قربانين

آن دسته از  يبرا يرين تدبيچن ياي، مزادرهرحالازدواج مستلزم آن بود: 
 يريمطمئن جلوگ يها نوز روشه هك يدر دوران ــ  هكزنان واضح است 

از  يناش يها يپرت از حواساند  آرزو داشتهــ  وجود نداشت ياز باردار
  نند. كان اجتناب كودكحضور 

مرسومِ  ي هه صادقانه نقش زنانك، رزا بنهور در همان حال باوجوداين
 دانيفر يبته كشد  يشانده مك يزيرد، هنوز به آن چك يعصرش را رد م

ضرر  يب ي ههمان نسخ يعنيده است؛ ينام» دار نيسندروم بلوز چ«
ا استاد دانشگاه ي كپزش امروزه هم زنانِ روان يه حتكاعتراض زنانه 

 
1. selfhood 
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ا ينند كشان را از اقالمِ مافوقِ زنانه انتخاب كدارد تا پوشا يموفق را وا م
ن يرغم ا يپزها اصرار ورزند. عل كيكشان در مقام  يبر اثبات دالور

معمولش،  كرد و پوشاك يوتاه مكش را يز همان ابتدا موهاه او اكت يواقع
اش نفوذ  ييسم روستاييسيه رومانتك يسك ــ  ژرژ ساند يالگو يرويپ

مردانه بودند، اما به  يها لباس، ــ  ل او داشتيبر تخ يريچشمگ
ــ  او بود ي هن باور صادقانيا كش يو ب ــ  ردكد كيسش تاينو نامه يزندگ

اش انجام داده است.  ات مشخص حرفهيخاطر مقتض ا بهار ركن يه فقط اك
 يردنش در جوانك ثر از گردشأعات متيشا يه با اوقات تلخك ياو در حال

از  يميقد يسكرد، عك يس را رد ميپار يها ابانيبا لباس پسرانه در خ
ه در آن كش داد ينوس نامه يش را با افتخار نشان زندگيخو يسالگ شانزده

ه كده بود يسرش را تراش يبر تن داشت و تنها مو يا هلباس متعارف زنان
مرگ مادرش دانسته بود و ادامه داده  ياز پ يحلِ عمل راه يآن را هم نوع

  »د؟يرس يم ميبه فرِ موها يسك گر چهيد«بود: 
بر  يصحبتش را مبن هم يلباس مردانه، فوراً ادعا ي هيقض ي هدربار

اً آن يمن قو«د داشت: كيرد. او تاك، رد است بوده يه شلوار نماد آزادكنيا
ش را از يخو يسنت كه پوشاكدانم  يسرزنش م ي هستيدسته زنان را شا

نند. اگر آن كمردان جلب توجه  يخواهند برا يه مكگذارند  ينار مكآن رو 
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ها  ن دامنيامالً از شر اكدانستم،  يت خود ميشلوارها را مناسبِ جنس
عالوه، به خواهرانم در پالت هم  به ست وين نيه ايشدم، اما قض يخالص م

شان لباس مردانه بپوشند. پس  يمعمول زندگ ي هيردم تا در روكه نيتوص
در  ياريگر بسيده ام، ابداً مثلِ زنان ديطور لباس پوش نيه اكد ينيب ياگر م

ل آن صرفاً يه دلكشتر نبوده ام، بليت بيبه جذاب يابيدست يتالش برا
مشخص  يا ه در دورهكد يخاطر داشته باش . بهاست بودهارم كردن كتر  آسان
د عاشق هنرتان ي، بادرواقعگذراندم.  يها م شتارگاهكم را در يروزها ي ههم
ها را هم  د...اسبينك يخون زندگ يان استخرهايد در ميد تا بتوانيباش

ن يتوان ا يه مكهستند  يين جايها بهتر يدوست داشتم و بازارها و حراج
 يها ه بفهمم جامهكنينداشتم جز ا يا رد...چارهكلعه وانات را مطايح

ن خاطر از يهم به اند. تيمزاحمت و اذ ي هيمخصوص جنسِ من، تماماً ما
ند. اما كمردانه را صادر  يها لباسدن يس خواستم تا مجوز پوشيس پليير

گر. يز ديچ چيارم هستند و نه هكزات يپوشم تجه يه مك ييها لباس
من آنها را  ي ههم به انداز يگز آزارم نداده است. ناتالها هر اظهارنظر احمق

پوشم، اما  يمرد لباس م يكه يشب يند وقتيب يند. اصالً آزار نمك يمسخره م
نم، كدامن به پا ام  امالً آمادهكد، يدار كد و شيذره ناراحت يك ياگر حت

نم ك مدم را بازكه كن است ينم، اكد بيه باك يارك ي هه همكژه از آنجا يو به
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  »رد.يم قرار گيرو يزنانه جلو يها لباساز  يتا انبوه
م يشلوارها«ه: كند كق يرزا بنهور مجبور بود تصد حال درعين

ها  ستن سنتكه در شك يام بودند...بارها بابت شجاعت ن محافظانيبزرگتر
جا با  د همهيه باك يگفته ام، وگرنه با دامن يكخرج دادم به خودم تبر به

 باوجوداين» ارها دور بمانم.ك يسر يكشدم از  يور م، مجبيشكخود ب
اش را با  ق صادقانهيد تصديه باكند ك يهنرمند مشهور دوباره احساس م

چ يم، هيها لباس يرغم دگرگون يعل«ند: كه يتوج يتيعار يا« يزنانگ«
عت ينند. طبك يش نميمن ظرافت را ستا ي هدام از دخترانِ حوا به اندازك

ه قلبم تماماً ك است شدهز من هرگز باعث نيگر ماعاجت يخشن و تاحد
  » نماند. يزنانه باق

ها و مشقات  يه سختكار موفق، ين هنرمند بسيه اكاست  تأثرآور
 يها وان بر خود روا داشته و سوژهيح يآناتوم ي هرا در مطالع ياريبس

 يو تابلوها است كردهها دنبال  طين محيتر گاو و اسب خود را در آزارنده
د يتول يطوالن يا حرفه يدر ط يل صنعتكش را به ياريبس ي هپسندان مهعا

، است بودهمردانه  كيم، مطمئن و مسلماً واجد سبكو مستح است كرده
ون دو يس گرفته است، عضو ارشد لژين اثر را در سالون پاريمدالِ برتر
 م يكبلژ لئوپولد ي هفرقو  زاباليال يكاتولك ي هفرقآنر، ارشد ه كلو دوست

230 زن، هنر، قدرت

ن هنرمند مشهور در جهانْ ياست ا تأثرآوربله، ــ  است بودها يتوريكو
 يار منطقيه مجبور است اتخاذ بسكند كد احساس ياواخر عمر با

گر يبه د يند و حتكل يه و تعدي، توجيليهر دل مردانه را، به يها روش
ه كل ين دلياش بتازد، تنها به ا دوره تر شلوارپوش هم خواهران فروتن

پدر،  يها تيرغم حما  يه علكند؛ چرا كش را ارضا يبات وجدان خومطال
، هنوز وجدانش او را يجهان يتيرفتار نامرسوم و سرفرازشدن به موفق

  ند.ك يوم مكست، محين» زنانه« يه زنكنيخاطر ا به
(از  ين مطالباتيچن ي هواسط شده بر هنرمند زن به ليتحم يها يدشوار

تر  ار را سختك يت سخت موجود برايامروز وضع يوجدان)، حت يسو
ز يلوئن مطالبات را در يب هنرمند بودن و اكينمونه، تر يبرا ند.ك يهم م

ن درجه يه خود را تا باالتركد يري، هنرمند مطرح معاصر در نظر بگنولسون
 يمصنوع ي، ابروهاحال درعينرد و كارش كوقف » رزنانهيغ« يلكش و به

نان به يرغم اطم يرد علك يق ميثالً تصدا ميداشت،  يگر و جلوه» زنانه«
را يرد زكازدواج  يزنده نخواهد ماند، هفده سالگ يار هنركه بدون كن يا

ن دو هنرمند يدر مورد ا يحت». دينكد ازدواج يگفت شما با يجهان م«
د يم، باي) را دوست نداشته باش3ر ي(تصو  بازار اسباگر  يحت ــ  برجسته

رمز و راز زنانه با  يصداــ  مينكق يتصد را رزا بنهور يا ت حرفهيموفق
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ه كمزاج و احساس گناه  يدمدم يفتگياش از خودش مخلوط درهم و برهم
نان و ي، آن اطميامالً درونكآن اعتماد  ينرم ، بهاست شده يدرون

ن يه توسط واالترك ــ  را يشناخت ييبايو ز يمطلق و اخالق يخودمختار
  سازد. يف و واژگون ميضعــ  شود يبه ممطال ين آثار هنريتر و خالقانه

  يريگ جهينت

 ي هه بر سر راه مطالبكبپردازم  يا نهيريل دياز مسا يكيام به  ردهكتالش 
ن يقرار دارد و اــ  يياعطا ينه صرفاً برابر ــ  يقيحق يزنان جهت برابر

انجام  ينادرست و مغلوط يركرساختارِ فيز يقيحق يار را با بررسك
وجود  يچ هنرمند زن بزرگيچرا هرگز ه«سئوالِ  يمبناه كام  داده

دن صحت و سقم يشكپرسش  هم با به ؛ آناست بوده» ؟است داشتهن
زنان به طور خاص؛ و سپس با » معضل«و  ييذاكمسائل  يبند صورت

عالوه تالش  خ هنر. بهيتار ي هخود حوز يها تيمحدود يدنِ برخياوك
 يجا بهــ  يعموم يعني ــ  ينهادمات دگذاشتن بر ملزوكيام تا با تا ردهك

 يميت در انواع هنرها، پارادايا عدم موفقيت يموفق يبرا يفردملزومات 
 ين با بررسينم. همچنكنه عرضه ين زميگرِ اياو در ساحات دكندوك يبرا
عدم  ــ  ط نامساعديت و شرايه در محروميك يا مرحله ييق و جزيدق
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را مطرح  ين تزيچنــ  برهنه يها لان زن هنرمند به مديدانشجو يدسترس
 يها تيزنان، صرف نظر از قابل ياز دسترس يلحاظ نهاد به درواقعردم: ك
ا تبحر در هنر (تا آنجا يت يآنها، به موفق» نبوغ«ا ي» استعداد«اصطالح  به
از  كيوچك ي ه. وجود دستاست شده يريمردان شوند) جلوگ يپا ه همك

چ عنوان يه خ بهيزن در طول تارــ  م بزرگيياگر نگو ــ  هنرمندانِ موفقِ
ا افراد موفق يسوپراستار  يه تعدادكطور  ست، همانيت نين واقعينقض ا

 يد دستاوردهايض آن نخواهد بود. شاينق يتيمشخص در هر گروه اقل
ا نادرتر خواهد بود يم دشوار باشند، اما دشوارتر كا دست يبزرگ، نادر 

تزلزلِ نفس و احساس گناه و  يمنانِ درونياهرار، همزمان با كنِ يه در حك
؛ يبرانه و دلرحمانه بجنگكمت يها قيتمسخر و تشو يرونيب يوالهايز هين

به ماهو  يت اثر هنريفكيبا  يارتباط مشخص يك چيه هك يدو دشمن
  ندارند.

ت يش و با وضعيخِ خويت تاريه زنان با واقعكن است يمهم ا
مواجه شوند.  يگيما انيجِ ميا ترويذر و بهانه دنِ عيشان، بدونِ تراش ينونك

 يتيعذر باشد، اما در هر صورت، موقع يكقتاً يط دشوار حقيد شرايشا
ت زنان در مقام يد موقعيآن با يجا . به]ست يه صرفاً واقعك[ست ين يركف
 يدئولوژينامحرمان در ا«و » وهكامور باش يها در قلمرو خورده يتوسر«
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توانند  يه زنان مكنظرگاه گرفت و گفت  يا نوعر» متعلق به آن قلمرو
فاش سازند و همزمان با  يلكطور  را به يركو ف ينهاد يها ضعف

ه در آنها كنند كت كمشار يياذب، در خلقِ نهادهاك يساختن آگاه رانيو
  ييجو مبارزه يها ، فرصتــ  يقيو عظمت حق ــ  بيع ير روشن و بكتف

ه ك يشوند؛ آنان يمرد و هم زن، سبز مه بر سر راه همگان، هم كهستند 
رند و به دلِ امر ناشناخته يقدر شجاعت دارند تا خطرِ مالزمِ آن را بپذ آن

  بزنند. 
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  شدن با هنرريشدن، پ بزرگ ن:يلكچندان دور از برو نهخره: ؤم

  ياوش واعظيس
 اولِرفروش در يسمِ اسبِ مرد ش ين خاطرات من صداها هستند: صداياول

دنگ  .گذاشت يم نما را دمِ درِ آپارتمانِ 1ر گُردنكوا ينيرِ تضميه شك ،صبح
 يها ابانينِ خيب 2وناركابانِ يما را در خ كه بلوك يبرق اتوبوسررِ كدنگ م

هنه كلباس «ابان بود: يخ يادهايرده بود. بعد فركاحاطه  3نسترند و راجرز
هم از  ين. گاهكزيزنگ چاقوت يگرد و صدا مرد دوره »خرمِ يم

اتاق  ي هرِ پنجريار زيس كفل و چرخ يارگ دست يمن صدا يشانس خوش
 ـ بخش ، اما به هر حال لذت4لنديآ يونكدر  ياصل ياجرا ينه به جذاب ـ

 
1. Walker Gordon 
2. Crown Street 
3. Nostrand and Rogers Avenues 
4. Coney Island 
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ه كم بليگو يندشان نميخوشا تأثير ين صداها را فقط برايا ي هخاطر
تا قرنِ ام  ا آمدهيتر به قرنِ نوزدهم به دن يكه نزدكنم كخواهم اشاره  يم
ه در كيتر ي هسندينو كاورهان پاموم. گرچه من بر خالف يكست و يب

 75چ وقت دورتر از ينم، اما هك ينم يام زندگ ا آمدهيه به دنك يا همان خانه

 سيپار :ام هم بوده يگريد يالبته من جاها ام. ردهكن يآن جا زندگ يليما
ه ك يين جايدورتر متر از آن. اماك يمكدوم من است و لندن  ي هخان مثلِ

در توسان و چند  يوتاه در بچگك يام، به جز اقامت ردهك يا زندگيكدر آمر
ن بود)، يلكبرو يبان دهيالبته آن زمان پست ده كچ (يب ياميزمستان در م

ن سال درس يالجِ وسر درس خواندم وچندكاست. در آن جا در  يپسكيپ
 انگليارشد در ادب يارشناسكا يلمبكدادم. از دانشگاه قرنِ هفدهم  يسيات

ه االن ك ،1كوريويدانشگاه ن يبايز يتوِ هنرهايستيام را از ان يتركگرفتم و د
ن دور يلكها چندان از برو نيدام از اكچ يدهم. ه يهم در آن درس م

  ستند.ين
بزرگ شدم،  يهوديرِ كچپِ روشنف يرمذهبيغ ي هخانواد يكمن در 

ا يت ي، خالقيركروشنف ياوردهادست .آن منطقهدر  گريد ياريمثلِ بس
 ينارِ عدالت اجتماعكدر  ـ ، رقصي، نقاشيقيات، موسيادبـ هنرها  كدر

 
1. NYU Institute of Fine Arts 
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ردم. ك كها را در نيگر، ايزِ ديش از هر چيها بودند. من پ ن هدفيواالتر
مورد توجه نبود، گرچه در  يهدف در زندگ يكپول درآوردن به عنوانِ 

پول حرف  ي همن دربار شِيس هرگز پكچ يه درواقعدسترس بود. 
. 1929 يم، حتا در بحرانِ اقتصاديه پول داشتكل ين دليد به ايزد. شا ينم

 ي هفتيش يگريات. ديمان بود و اهلِ ادبيزنان و زا كام پزش پدربزرگ يك
 ك، و موسس و مال2هرالد ياميمو  1مزيتاقهار به  يسينو اپرا و نامه

را در  ين و برخيلكرا در برو ها روزنامه ي هه همكبود،  3وزين نبرگيو
ق به يم با دو قايدر ساحل داشت يا داد. خانه يم يلِ مشتريمنهتن تحو

 يارها و رختشوها، و زوجكخدمت طور همينندا دو. يو ل يكندا يل يها نام
 يكدادند.  يخانه را انجام م يارهاكه كپدربزرگ و مادربزرگ،  يبرا

م در يموس. پدر و عموبه دارت يگريم به هاروارد رفت و ديعمو
 كيوچك يهوديت يدرس خواندند. آن دو در آن جا اقل 4يپد ي همدرس

 ياحتماال براـ بودند. البته بعدها پدر را از آن جا برگرداندند 
  . يخوار مشروب

ه كنبود بل يبگيتز نه تنها باعث غريها رونك ي هبودن در منطق يهودي

 
1. Times 
2. Miami Herald 
3. Weinberg News 
4. Peddie School 
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رِ يشترشان غيبود و ب يهوديم يختشنا يه مكرا  يسكر بود. هر يفراگ يتيهو
): يدمده بودند (متشرع و مذهب يگران. گرچه برخيو همانند د يمذهب

ر يارا با تحقكمن آش يو امروز يكه پدربزرگ شك ياهياله سكمردانِ 
م در يه جشنِ بلوغِ پسرعموك يسالگ 13ش از يرد. من پك يشان م نگاه

چ وقت وارد ياش، ه يميقد يها ار متفاوت از نمونهيلز بود و بسيه فارست
آزارنده  يمكننده و كم خسته يم. آن جشن هم برابود شدهن يهودي يمعبد

گران، به يد ي، جلوينيعبادت افراد از هر د ي هبود. هنوز هم منظر
هن، ستم، كنِ يند. اما سرزمك يام م تياذ يلِ مبهمكخصوص زانو زده، به ش

ها  يهوديبارِ  و سرنوشت فاجعه ـ ها كزبان، تئاتر، جوـ ش يديياشتتل، 
 يسك ين مسائل، برايت اينه بودند و در نهايزم شه در پسيدر اروپا، هم

رشان باشد، در طولِ جنگ مورد توجه قرار گرفتند. من يگيه پك
دارد،  ييبودن چه معنا يهوديا يگران فرق دارند يها با د يهوديدانستم  ينم
ن سفرم به خارج يقا در اوليتفاوت را عم نيرفتم. من ا 1واساره به كن يتا ا
را » سفوردكالجِ مرتون، در آكدر « يردم. وقتكتجربه  يسالگ 17در 

 ي هياود و در نشرك يرا م يهوديت يشف من از هوكه ك ينوشتم، شعر
  چاپ شد. 1950در زمستانِ  2يامنترك

 
1. Vassar 
2. Commentary 
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به تاب، كنم كد كيد تايدلخواه بود و با يم مخدريبرا كيودكخواندن در 
 يو مهم يرم نقشِ قطعكاحساس و ف يريگ لكخصوص رمان، در ش

نارِ هم گلوله كه در دو مبلِ كبود  كوچكمان دو دخترِ  يداشت. قرارِ باز
ماندم و  يدار ميشب را ب ي هخواندند. من اغلب هم يتاب مكند و بود شده
 نيستيرك«ا ي» 1استفنس لنكنيل يوگرافياتوب«خواندم:  يم يتابك

اد يز يفتگيبا ش». 4پسرش و يدامب«ا ي» 3ها كبودنبرو«ا ي» 2اترالورانسد
 ينادر يماريرا به عنوانِ ب يه نبوغِ هنركرا خواندم، » 5فاستوس تركد«

ن به نظرم يين تبيند. اك ياثر م يمردمِ عاد ي هه بر تودكرده بود ك يمعرف
دم رك يا ناآگاهانه، حس مي، آگاهانه يد چون به نوعيآمد. شا يم يمنطق
از  يبرخ ين نبوغِ هنريا يدستاوردها يرِ من برايناپذ يريه عطشِ سك

مارگون را، البته نه چندان آزاردهنده، دارا ست يار بيبس يها همان خصلت
ه هر وقت ك ياركر بود. يم مهارناپذيم. خواندن برابود شدهده يو من برگز

غذا را با  ن نبود.كواقعا مم يوقت يدادم و گاه يد انجام مين بود باكمم
د و بزرگ يتانِ سفكه با دستمالِ كخوردم  يم ميپا يد رويفرو يايرِ رويتعب

 يا لهيه در خانه وسكو، ي. از رادبود شدهمه پنهان ينـ  مادربزرگ نصفه

 
1. Autobiography of Lincoln Steffens 
2. Kristin Lavrandsdatter 
3. Buddenbrooks 
4. Dombey and Son 
5. Dr. Faustus 
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ه هنوز كدادم تا همان طور  يگوش م فرد آلنا ي يبن كجبود،  يضرور
شف كجان يهام استراحت دهم، و با م بود، به چشمانيپا يتاب روك
به گوش  يد جواهرِ آبيها با يا، قطعا، روسپيرو يكه چرا در كردم ك يم
  داشتند. يم

زد چون من  يس ساعت دوِ شب به من زنگ ميام آل ا واقعاً دوستيآ
و هانس  1شوشا ايلودك يها صحبت يفرانسو يها توانستم جمله يم
مان يها خواب ه همزمان در اتاقكنم كرا ترجمه  3وه جادوكدر  2استورپك

رده بودم و او كم؟ آن موقع من فرانسه را شروع يخواند يقوه م با چراغ
در  يرا در دوازده سالگ وه جادوكه كبود  ين طوريگرفت. ا ياد مين يالت

 يليه مانند خكتاب، كن يم. ايردكروز خواندنِ مداوم تمام  يكحدود 
نبود تا  ياديز يزهايه هنوز چكآن را خواندم  يگر زمانيد يها تابك

و به نظرم هنوز  است شده كام ح ت نابِ آن شود، در ذهنيمزاحمِ جذاب
  اد دارم.يامال به كاز آن را  ييها هم بخش

در دوازده  يه تو چگونه توانستكبپرسد  يسكست اگر ا ياما منطق
ز يچ چيدم و از هيفهم ياش را م ؟ من همهيرا بفهم وه جادوك يسالگ
برابر و پرشور و سرراست  يششكتاب كز در يهمه چ گذشتم. يده نمينفهم

 
1. Clavdia Chauchat 
2. Hans Castorp 
3. The Magic Mountain 
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ن ياول يه، اگر امروز براكدم و بهتر از آن يفهم يز را ميداشت. بله، همه چ
ت يه مزاحمِ ادبكدانستم  ينم يچ از زندگيرا آن موقع هيبار آن را بخوانم. ز

، از يكنزد يا ابِ تجربهيروانِ متن شود. در غ يپرداز ناب و داستان
نشِ خواندنِ متن همه كخِ اروپا، از فلسفه، متن و ي، از تاريماريز بعشق، ا

ا حتا يدم و يفهم يتاب را مكه كن گونه بود يه وجود داشت. اكبود  يزيچ
 يكاش شر شگفت جزيياتا و هانس، و يلودك ي هعاشقان ي هدر رابط
ن ه در آكداشتم. چرا  يم  عاشقانه ي ا ه اگر خودم رابطهكش از آن يبودم، ب

نون صرفا همان را كدادم اما ا يخودم را در متن دخالت م ي هصورت تجرب
  خودم.» يشخص«دگاه ياز د يفيردم، بدونِ تحرك يم كدر

ه كتاب كدر آخرِ  1ينيدرخشانِ نافتا و ستمبر ي هطور بود مباحث نيهم
امال كنند: به نظر ك يچه بحث م ي هدانستم دربار يبودم. م اش شده فتهيش

سمِ يبراليل يها ه گفتمانكن يار ست. با ايتقابلِ تمام ع يكه ك واضح بود
م يتوانستم بگو يم مطرح نبود، ميبرا يا چهين يارك ا محافظهيقرنِ نوزدهم 

 يركار مهم و خود آن چالشِ فين مباحثه بسيا ه موضوعات مطرح درك
  بود.  يا ار برجستهيبس

ادامه دادم.  2وسفي ي همجموعآثارِ مان، به جز  ي همن به خواندنِ هم

 
1. Naphta-Settembrini debate 
2. Joseph series 
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ن در گراند يلكبرو يعموم ي هتابخانك يها از قفسه يكي يكيها را  آن
و يتون(دو بار)،  ها كبودنبرو ،2ماريلوته در واداشتم:  يبرم 1پالزا يآرم
دم، يشكو را يه تونكم باشم يه آن قدر آرزو داشتم در آن سهك( 3روگرك

، دور تا دورش پر 4ريدرمايب كبه سب يوركدر د يا اناپهكده بر يشكدراز 
اش نگه داشته بود).  ه با انگشتانِ زاهدانهك يا دهيتاب، و گلِ رزِ خمكاز 

مادرم بودند، به خصوص  ي هار مورد عالقيوتاه مان بسك يها داستان
خته. ياز هم گس يا كيودكاش به  ژهيو نگاه و 5بت زود هنگاميآشوب و مص

شد، دوست داشت:  يت ميان رواكودك ديه از دكرا  يمادرم هر داستان
نِ يآغاز يها م، مادرم بخشبود گرفتهآنفالنزا  يدر هشت سالگ يوقت
 يس به صدايه در آن قهرمانِ جوكم خواند يرا برا 6هنرمند يمايس
اسبِ رنگ رد: كآشنا  7نياتركن مرا با دو يچن دهد. هم يوانات گوش ميح
 9لدين منسفياترك جِيدر خلو  8ترن آن پورياترك ي هديده، سوارِ رنگ پريپر
 10يها خونِ والسونگزِ داستان بود. كدر مر كودكها  آن يه در هر دوك

 
1. Grand Army Plaza 
2. Lotte in Weimar 
3. Tonio Kroger 
4. Biedermeier 
5. Disorder and Early Sorrow 
6. Portrait of the Artist 
7. Two Katherines 
8. Katherine Ann Porter’s Pale Horse, Pale Rider 
9. Katherine Mansfield’s “At the Bay” 
10. The Blood of Walsungs 

www.takbook.com

www.takbook.com



  مؤخره

 

243

243

ف و يننده، و لطكره و اغوا يت يمحبوبِ من بود. داستان ي هژيمان داستانِ و
 ييند را به عنوانِ دوقلوهايگليگموند و زي. البته من زيروان در بافت ادب

ش از يشناختم، پ يمار، ميدر وا يهودياه و يموسو  يكخته و شيار فرهيبس
بعد خواندم:  يمكرا  زيمرگ در ون. به نظرم يواگنر ييها تيه شخصكآن 
 ييها ل از طرحيتمث يار است. نوعكتاب شاهكن يه اكف! چرا يح

تسلط بر  يبرا يد و پرشورياقِ شدي، و اشتيسندگيو نو كيودك ي هدربار
اگر ام  رده بود. مطمئنكر يروزها مرا تسخ ه آنكرِ متن يناپذ جهانِ تسلط

  دم.يشك يم 1وياز تاتز يريزودتر آن را خوانده بودم، تصو
، يسندگانِ روس برد: گوگول، تالستوينو يام مرا به سو پدربزرگ

 2يبهار يها البيسـ ف ين، چخوف، تورگنيوان بونيا زي، و نكيفسيداستا
مز يتا ج يه از لرد دانسنكاشت متنوع د يا قهي. اما او سل3پدران و پسرانو 

بسن را در يل و ايچون اون يسانينو شنامهيگ تا نمايفارل تا اشتفان تسوا
محبوبِ پدربزرگ و دوست  ي هسندينوت هامسون، نوكگرفت.  يبر م
ه كدم يمالِ تعجب دكئود بود. در ياش نائوم  قلندرماب 4شِيديي ي هسندينو
السرطانِ  مدارِ راس يها تيشخص از يكينوت هامسون بعدها به عنوانِ ك

 
1. Tadzio 
2. Spring Floods 
3. Fathers and Sons 

4 .Yiddish زبان عبري رايج ميان كليميان روسيه و لهستان و آلمان و غيره (مخلوطي از :
  آلماني و عبري)
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ها در  ها با آن تابك ي هدربار يسالگ 14، 13لر ظاهر شده. در يم يهنر
 ي هدربار يها را خوانده بودم و نظرات تابكردم. ك يبرابر بحث م يسطح

  ه نه؟كها داشتم. پس چرا  داستان يها تيطرح و شخص
ام در  روزانه يندگاز ز يدانستم و نه بخش يگانه ميب يات را به نوعيادب
ه كبود  يا ازِ ناعادالنهيبودن به نظرم امت يا فرانسوي يسين. انگليلكبرو
آثارِ ژول رومن با آن  يسيپار يفضاهاها داشتند.  سندهياز آن نو يليخ

پنهان حسادت مرا بر  يها است و رابطهيشه و سيپررازِ اند ي هجهانِ بست
مثلِ مرا در  كيودكه ك 1بت بوونزايال مرگ احساسِ طور همينخت. يانگ يم

ند. چگونه ك ير مياش تصو ياز دورانِ نوجوان يزيانگ جانيط هيچنان شرا
هم باشد؟  يسيو عالوه بر آن انگلـ اقبال باشد  ن قدر خوشيتواند ا يم

د يژ سازانِ هكسبود.)  يامدنين دست به يبودن اوجِ آرزوها يسي(انگل
ردم: ك يب حس مينص يها ب ود را از آنه خكبود  ييزهاياز همه چ يا نمونه

  و اعتماد به نفس. يشرارت، اصالح، خودآگاه
رمان او به نظم و  ،2شيدايپ يتازه بود. وقت يشفكم يدلمور شوارتز برا

 يرا خواندم، خود را مانند قهرمانِ جوانِ داستان هرش 1942 ي هنثر نوشت
بود و  يهودي يكودكه مثلِ خودم كسنده) ينِ نويدم (و جانشيد 3نيگر

 
1. Elizabeth Bowen’s Death of the Heart 
2. Genesis 
3. Hershey Green 
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ه كشوارتز  كافته بود. سبيز مانند من با شعر و داستان پرورش ياش ن ذهن
 يژگيرفت، و يانه عقب و جلو ميو گفتارِ عام ينِ نوشتارِ رسميبه عمد ب
به دل  يلينامتناسبِ آثارش خ يها . حتا نامبود شدهمنظومِ من  يها نوشته

. شنندوامنظومِ  ي هشنامينما قهرمانِ 1شنندوا يش از همه ماهينشست؛ ب يم
 يهودي يميو ن يسيانگل يمينامِ خود دلمور شوارتز هم بود، ن ي هن درباريا

 ي هدربار يتوانستم جور يم يناگهان يلينبرگ. خيندا ويل، و نامِ من، لياص
لندنِ  ياصل ي هام، حرف بزنم انگار جوهر خانه ي هن، درباريلكخود برو

 يليتخ ي هيتوانست ما يم طور همينست و  وكا مسيس يا پاري ييجادو
  ات بشود.يا ادبيواال 

ت و كيدادم. اس يهم انجام م يگريد يارهاكالبته به جز خواندن 
گذراندم، تابستان به  يردم، درسِ باله و رقصِ مدرن مك يم يباز طناب
اد يناژ يار بودم)، پاتكورزش ييجورها يكرفتم (و در آن جا  ياردو م

ن يلكجوانانِ برو يه آن زمان براكرفتم  يانو ميالسِ پكالبته گرفتم، و  يم
 ي ههم«گفت:  يه معلمِ مادرم هم بود، مكانو ينمود. معلمِ پ يالزم م
ه كبود  يزيچ ي هباخ هم» ست.يانياما نه به عنوانِ پاند  ام موفق شاگردان

ار قط ي هوپك ييرفتم، در تخت باال يه مكدا يخواستم بنوازم. به فلور يم

 
1. Shenandoah 
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م در بغل كام را مح كيوسكاستوـ  باخ ي هنندكمحبوب، و ش يها صفحه
ساعت به  يك يم روزكباخ هستم و دست  ي هفتيفشردم. هنوز هم ش يم

 1ها ونيتوانم انونس ينم و مك ين ميانو هم تمريدهم. پ ياش گوش م يقيموس
م مثلِ توانم اما هنوز ه يه االن مكست  يزيچ ي هبا همين تقريرا بنوازم. ا

را هم  يكلوركفول يقيند. موسيآ يز به گوش ميانگ شه نو و شگفتيهم
گرفتم.  ينگره مك ي هتابخانكس را از كآلن لوم يها دوست داشتم. صفحه

ردم و با ك يم يپكرا  2لديچا يها ترانه يميقد يسيانگل يها نسخه
ردم. بارها و بارها ك يسه ميمقا 4نيشياز آپال 3ل شارپيسيس يها نسخه
 يها به زبان ياديز يكلوركفول يها دادم و ترانه يها را گوش م صفحه

ا ي يطوالن يها يا رانندگيها را در حمام  مختلف از بر بودم. هنوز هم آن
در  يسالگ 14ا ي 13خوانم. در  ياده از حد مشروب خورده ام، ميز يوقت
رگ پدربزرگ و مادربز يسياملِ شعرِ انگلك ي همجموع يچ از رويب ياميم
اش برخوردم قالبِ  ه بهك يزين چيسم. اوليبنو 5اد گرفتم چه طور سانتي

باخ! هستند « م، مثلِيارهاكن ياول يشد برا ييه الگوكبود  ياسپنسر
 يضرب شعرِ پنج يك، »اق...ياشت يها نند چشمهك ير مكه فك ييها آن

 
1. Inventions 
2. Child Ballads 
3. Cecil Sharp 
4. Appalachians 
5. Sonnet 
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رد ك يه جرئت مك يسكبود نسبت به هر  يه سرزنشِ تندك ييدوهجا
ه به لحنِ يمانند و شب شعرِ سانت يكسم را دوست بدارد. و يمانتر يقيموس

ف ين توصيچ. شعر با ايب يامير ميناپذ اجتناب يفروپاش ي هجوونال دربار
  شد: يشروع م

  

  ام در برابرِ آسمان گذاشته يقاب
  دهد، يم يز را در خود جاينم چه چيتا بب

  دست راست ي هو در گوش
  ست. يور نِ شعلهيزر يگو
  قاب ين در انتهاييپا

  ستاده انديده ايپر رنگ يها يارك ها با گچ خانه
  قرمزِ روشن يها بان هيبا سا

  شن يه روكدرش يفيمثلِ رد
  شود: يتمام م يبالغ ييگو شين پيو با ا

  !ييايبا و رويآه شهرِ ز
  خواهد شد؟ يسپر كي ـ دورانِ تو

  ها بر پا ماند ، رم قرنيآر
  .بود شدهماندن ساخته  ياما رم برا

  ،ييمقوا يها چه زود قلعه
  ديبا ييو شهرِ جادو
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  ش گم شوديآلود گرگ و م مه يدر هوا
  ند.كو در غبار سقوط 

  

ردم! نه گم ك يست. اما چه قدر اشتباه مياد بد نيز يسالگ 14 يبرا
م قرن بعد يش از نيدر غبار. ب يش و نه سقوطيوم گرگ يدر هوا يشدن

ت شهر و رفاه يو جذاب يشه. برازندگيرد، آبادتر از همكرشد  يشهر حساب
دوس يس لپياش مور ه سازندهكبود  يشتر از آنيب يلياش خ ش از اندازهيب

 50و  40 ي هه در دهكشهر  يهودي يمايرد. سك يتصور م 40 ي هدر ده
ها و  و مدل است شدهه ين شبيالت يايكشتر به امرينون بكبرجسته بود، ا

گر يباز و د رِ همجنسيباز و غ مجنسلِ هيكه هنرمندان و مردانِ خوش
  جورواجورش. يها گنده لهك

مورخِ هنر هستم و  يكهنر چه؟ من  ي هد، دربارين است بپرسكمم
نگفته ام.  يزيچ يجوان ي هگاه هنر در پرورشِ دوريجا ي ههنوز دربار

ه مورخِ هنر شوم، نداشتم و كن ياز ا يچ تصوريآن روزها من ه درواقع
از  يمك يها د دانستهيوجود دارد، به جز شا يزين چيچندانستم  يحتا نم
ن يمورخِ هنر شدم. پس از ا يش اتفاقيب و مكه به فوگ رفته بود. كم يعمو
قرنِ هفدهم را  يسيات انگليارشد ادب يارشناسكا يلمبكه از دانشگاه ك
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د يتماس گرفت و پرس ،1نيالفلكرِ گروه هنرِ واسار، اگنس يم، مدبود گرفته
ازدواج از گروه  يه براكن عضوشان، يتر نِ جوانيگزيخواهم جا يا ميه آك

 يچهار درس طور همينن نداشتم و يبهتر از ا ياركچ يرفته، بشوم. من ه
بخش  م لذتيهنر گذراندم، واقعا برا ي هدربار يارشناسك ي هه در دورك

پس  پسندم. يخِ هنر را ميدم تاريسال د يكن گفتم بله. بعد از يبود؛ بنابرا
رِ ييتغ يكرم. يبا بگيز يتوِ هنرهايستيام را از ان يتركم گرفتم ديتصم
ت يختم شد و در نها يو استاد 1963در سالِ  يتركه به دك يطوالن

 1980ه دست آخر در سالِ كام،  ليدر دانشگاه محلِ تحص يياهدا يرسك
  .رفتم كوريويدانشگاه ن يليمكالت تيزِ تحصكردم و به مرك كآن را تر

ه كام، » با استعداد«گفتند  يردم، و مك يم ياق نقاشيبا اشت كيودكاما از 
 يالس براك«نبود. در  يرِ معموليف چندان غين توصيلكآن روزها در برو

ردم. آن جا را در كن ثبت نام يلكبرو ي هدر موز» انِ بااستعدادكودك
قطعا نقشِ ده بودم و يا پدربزرگ ديا با مادر يمدرسه و  يعلم يها گردش

رد، گر چه نه ضرورتا از نظرِ ك يمن باز يدر پرورشِ هنر يمهم
 ي هاء درونِ موزه شدم: دوريش از همه مجذوبِ اشي. پيباشناختيز

 ي هن جنبيا نابود شده. ايدور  يها ها از تمدن آن يادآوريشان و  يخيتار

 
1. Agnes Claflin 
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 يمن در شعر ي هن تالشِ بلندپروازانيبخشِ نخست موزه الهام ي هتجرب
نام » ارواحِ موزه«ام بود. شعر  سال 13 يوقت 1944شد، در سالِ  يحماس

م، يما ارواحِ روزگارانِ گذشته ا«شد:  ين شروع ميبت و سنگيداشت و پره
  زد: ياء موزه حرف ميو از زبانِ اش» افته.يتجسد  يمردگان

  

  ،يها، شالِ تور م، بادبزنيدان ا هيما انف
  ها ييايتابوت موم 

  م،ين بودينوتر يه زمانك ييها جامه
  ها دشنه ي هبر دست ينينگ
  زرد... يها با ورق ييها تابك

  

  را در خود دارم... يچشمِ شاهزاده خانم ياهيه سكام  نيرنگ يمن جام
  
بخشِ من بود.  تا اوجِ شعرِ آزاد الهام يخصوص شاهزاده خانمِ مصر به

 يجور يكاو  ييايتابوت موم ي هانيمن واقعا باور داشتم با لمسِ مخف
ه ك يا نم، اما گذشتهك يدور ارتباط برقرار م يا ز با گذشتهيم و رازآميمستق

. به هر حال است كرده يم ينوجوان مثلِ خودم زندگ يدر آن دختر
  داشت: يكزنده و تاريبرانگ يانيگذار بود. شعر پاتأثير يا تجربه

  

د، يشك ين ميز پا بر زميرآميشان و تحقك ازهيه خمكان كودكشما 
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  ديبدان
  تيوتاه از ابدك يا در لحظه

  گارتان،يس يو قوط يشيپودرِ آرا ي هجعب
  ،يشميابر يها النگوها و جوراب

  ها، نكتراش و درباز شير
  شِ ما خواهند بود ين جا پيا

  نند...ك يم ي، مرگ را زندگيا شهيش ييها و در جعبه
  گريد ياز روزگار يو مردمان

  شندك ين ميشان پا بر زمك ازهيخم
  موزه. كناينمور و بو يدر تاالرها

  

 كن دريموزه باعث شد به ا ي ه: موزه و تجرب1ناخواسته ي هجينت يك
خودآگاه در  يا خ ام. ناخواسته سوژهياز تار يه من هم بخشكبرسم 
ارِ من در كه نوعِ كست ين يد تصادفيم. پس شابود شده يخيتار ي هتجرب
و زبانِ  يشناس ييباياست. البته زمحور  ارا محتواكهنر آش يسينو خيتار

ر يه مرا درگكزها ست يچ يخ و تئوريم مهم است اما تاريفرمالِ هنر برا
   اند. موضوعات مورد توجه من نيتر ياصلها  ند. آنك يم

 يك، به هر حال يريتصو يام با هنرها من از رابطه ي هن خاطرياول

 
1. Effet Pervers 
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: يستينيشافميپ ي هاند نقد ناآگاهيبگو يسكد يا شايبود  ينكش جور بت
بار را انجام دادم. آرام و به  ن عملِ اهانتيه اكاحتماال شش ساله بودم 

را با  2ربلكنيت يها چشم ،1تر پنيمت پيق چاپِ مصورِ گران يكعمد، از 
 يها زِ پرگار در آن چشميت كنو يام را وقت جانيپرگار در آوردم. هنوز ه

ده بودم و هم با نگاه به يارم. هم ترساد ديرفت، به  يبلند فرو م و مژه يآب
تاب احساسِ غرورِ كمت يق اغذ گرانكاه در يآن دو سوراخِ س

اش، از مالحت  يفيمتنفر بودم، از ضع ربلكنيت داشتم. از يا روزمندانهيپ
ت يرضا يش براياش، از تمنا روشن ياش، از موها يآورش، از ناتوان تهوع

چاقِ من  يمكم و كه با بدنِ محك اش مخاطب، و از بدنِ الغر و سست
اش را در  مرنگك يآب يها ه چشمكامال متفاوت بود. خوشحال بودم ك

، »زن كچا«چاردسن ير يت مركحر درواقعه كفهمم  يآورده ام. (االن م
در اعتراض به  يگالر ه در نشنالكرده بودم، كرار كمبارزِ حقوقِ زنان، را ت

 »يبكونوسِ را« يور به تابلوهورست با ساتكپان نيليبازداشت ام
  رده بود.)كوز حمله كوالس

ام ادامه دادم.  السِ اولكتابِ خواندنِ كام را با  نانهكمن اعمالِ ساختارش
ه از آن دو ك يتياهم يارِ بكشه در هريهم يبود. لر 3»يندا و لريل«اش  اسم
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2. Tinkerbell 
3. Linda and Larry 
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بدو  دود. يندا ميد لينيدود. بب يم يد لرينيبب«شد، جلوتر بود.  يخواسته م
شه سه قدم جلوتر از يهم ين. لريو مانند ا» ندا، بدو...ي، بدو. بدو ليلر
ند ك يچيق يكسر و گردن بلندتر بود. من با  يكه كندا بود همان طور يل

ش را. يگر پاهايد ي هدم و در صفحيتاب بركصفحه از  يكرا در  يسرِ لر
توانند آن چه  يد ميروانِ فروي. (پيحاال آن دو برابر بودند و من هم راض

شتر يبار ب ن اعمالِ به عمد اهانتينند.) اكن ماجرا برداشت يخواهند از ا يم
ف و ناتوان و يها ضع اد بود تا از خشم. چرا زنيز يعدالت ياز احساسِ ب

ر و اهلِ يدل يشدند و مردها جلوداران ير ميو خوشگل تصو ينارنج كناز
  عمل؟
 ي هس. مجموعكامال برعك، زِ زودرس بودميمردست يكد من ينكر نكف

اتوِ «و داستانِ محشرِ  2نگتنكيتار بوت 1»پنرود«زِ يانگ شگفت
دارِ خود  هيدورروار و سا يها يرسازيبا تصو 3ليپا هووارد» يا نقره دست

 سرِ هم  يها تابكاو جزء بر  يزندگ«محبوبِ من بودند. من سه بار پشت
ش مرد يها تيشخص ي ههمه كرا خواندم  4نيتوا كمار» يپيسيسيم يرو

زم مرا در يپدربزرگ عزـ ختند يانگ يه تنفرِ مرا بر مكبودند. مردها نبودند 

 
1. Penrod series 
2. Booth Tarkington 
3. Howard Pyle’s Otto of the Silver Hand 
4. Mark Twain’s Life on the Mississippi 
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ه كبل ـ ردك يم يشتر همراهيام از همه ب يركو ف يهنر يها تيمشغول
ت قدرت موجود يموقع يكزنان و دختران در نسبت با  يريرِ تصويتحق

با آن  يرد و وقتك يزار ميب ه مراكخته بود يز فرهيدر فرهنگ عامه و ن
  زدم. يم يردم دست به اقدامات تندك يبرخورد م
ار ك ست تازهينيفم يمنتقد هنر يكارِ من به عنوانِ ك حال بااين
من  يشد. (زندگ يدار م خدشه ييها ا بدبختانه با تناقضيبختانه  خوش
اقل با ا حديام  ن وضع موافقيها پر از تناقض است و من با ا يليمانند خ

 يها غرق در مجله يا نه سالگيرفته ام.) در هشت يل آن را پذيم
ام!) و با لذت تمام به  يهاروارد يشدم (نه آن عمو يم ميعمو 1رِيوآكاس

شان  يسكس يها لخت و ژست مهيرِ زنانِ نيف تصاويخطوط صاف و ظر
 يها هنيانحنا با س خوش ييها بودند. بدن 2و ورگا يارِ پتكه كشدم  يره ميخ

ها  فشكن يبلندتر شه پاشنهيه همكشده  بزرگ اغراق يها و باسن يمخروط
ها وجود  در آن يزِ ممنوعيدانستم چ يدند. ميپوش يها را م لتهكن ديو بازتر

شان يها ا باسنيها  نهيشناختم. اما س يس را نمكدارد، گرچه مشخصا س
 يها . آن قوسشان بوديه پاهاكگذاشت بل يم تأثيره واقعا بر من كنبود 

 يه روكامل و صاف و گرد ك يها رهيدا ميپا و ن يبلند رو يرِ عاديغ

 
1. Esquire 
2. Petty and Varga 
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دم، يشك يها را م ار بلندشان باال رفته بود. بارها و بارها آنيبس يها پاشنه
دم. انگار با يشك يمد مادربزرگ را م يها مجله يها ه مدلكهمان طور 

  نم.كر يسخشان را ت ييباياز ز يتوانستم قدر يشان م دنيشك
» ملونِ ي هركبا«، يدرست در همان موقع و نه به عللِ چندان متفاوت

 ي هنيگنجره بود) در كمدلِ نقشِ با 2) (اگنس سورل1رِي(تصو 1هكژان فو
 يها با رنگ يسِ آثارِ هنركلو يها تابكن ياز اول يكي( هنر يارهاكشاه
ن يت، اگر چنس يشيرِ فتيتصو يك ين نقاشيرد. اك يشان) مرا اغوا م ياصل
و بابِ روزِ  يجهان نيد ايسف ي هوجود داشته باشد. پستانِ برآمد يزيچ
 يشانيرون زده بود. پياش ب شده م بستهكراهنِ محيه از پكبهشت  ي هكمل

 ييرِ تاجِ طاليه زك؟) يدخترانِ پت يپا ياش (مانند رو گرد و برهنه
فرشتگانِ سرخ  ي هل داده بود و دستكرا ش يدارش گنبد آراسته و سوزن

 يها لباس يختگيبرانگ كوچك يها ه مانند الههكاش  و درخشانِ مالزم
دانستم  يز مين جا نيرون آمده بودند. ايافته و بكشان را ش چسبِ تنِ

 يها د و آن رانيتوانستم از آن پستانِ سف يممنوع وجود دارد. نم يزيچ
ار ك ست تازهينيفم يك يها از آموختن يز بخشين نيقرمز چشم بر دارم. ا

توانستم آن را بفهمم  يه درست نمك، يشهوان يو فربه ييوفاكن شيبود، ا

 
1. Jean Fouquet’s Virgin of Melun 
2. Agnes Sorel 
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س كچ يد هيرس يرد و به نظر مك يام م فتهيخود ش يريانِ تصوياما با ب
ر ين تصاويدهد. در ا يحيا توضياش حرف بزند  خواست درباره ينم

ه كل آن چه يدل شتر بهيردند اما بك يم ميترس يهنرمندانِ مرد زنان را قو
ه كلِ آن چه يشتر به دليم، بيتر بگو قيا دقيردند و ك يه مكبودند نه آن چه 

 ردند.ك يه مكدند نه آن چه يرس يبه نظر م

، ـ  لِ معموليالبته به دالـ بود  يدائم ين مرجعِ آموزشيلكبرو ي هموز
نسان را ا ي هدنِ بدنِ برهنيانِ دكه امكاش  ين به خاطرِ آثارِ هنريچن اما هم
گر در آن زمان يد يه در جاهاك يانكرد. امك ياش فراهم م تنوع ي هبا هم

وجود داشت اما » يبوم« ييها رِ پستانيتصاو ينشنال جئوگرافنبود. در 
برهنه  يها پدربزرگ بدن كيپزش ي هرِ جذاب. مجليخته و شل و غيآو

ها و  هيبخ ها و با زخم ـ بود شدهپوشانده  ياهيها با نوارِ س چشمـ داشت 
اش بود. در  ه آدم دنبالك يزيقا آن چيب، اما نه دقيعج يليخ يها جراحت

بودند  ييپشت بامِ آپارتمان جاها ينما و گاهي، اتوبوس، سكعوض پار
ا حداقل از يدند يفهم يها م از بدن ييزهاين چيلكبرو كوچكه دخترانِ ك

ا بدنِ يردند ك يم ييه خودارضاك يسانكممنوعِ بدنِ مردانه.  يها قسمت
نون با كه اك ييدانند در آن روزها فراوان بودند. روزها يش ميخود را نما

شوند. ما  يده ميتر نام امن يا دورانيخوبِ گذشته  يحسرت روزها
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امال كم و يدينام يم» ثيخب«نابهنجارِ مهربان را  يها ن آدميدخترها ا
مترو در  يها ثيم. خبيردك يم يبند ميان تقسكها را بر اساسِ م مند آن نظام

ماندند، خود را  يمترو معطل م يها واگن يپرت در آخرها يراهروها
تر بودند  ياتوبوس موذ يها ثيردند. خبك يشان را باز م پِيماالندند و ز يم

رِ لب يوفته و زك رمرد دماغيب و بدبو بودند، مثلِ پيگرچه اغلب فقط عج
 يزان بود و گاهياز او آو يمرموز كوچك يها از و بستهيه پك ينكمن  من

شد.  يم 1ابانِ نسترنديخ يبرق در راه خانه از مدرسه سوارِ اتوبوس
ه با كرفتند  يش ميتا آن جا پ ينما فراوان بودند. گاهيس يها ثيخب

دنِ خود يردند اما معموال به مالك يم كيواشي يلمس يكياستفاده از تار
دند. يشك ين ميسنگ يها پرت نفس يشدند و در آن جا يم يراض
ه موقعِ لباس در ك ييها دزنيتر بودند. د يا پشت بام اسطوره يها ثيخب

شان در  يكيه كه بودند. مشهور بود يساختمانِ همسا يگران رويآوردنِ د
ه لخت ك يده و دختريشكره را باال كركرده و كدراز   باز دست يا پنجره

  بود. يسكدختر چه  دم آنيچ وقت نفهمي. اما هاست شدهده يلخت بوده د
رتر بودند. يمتغ 2يشناس اهيِ گ ت و باغكپراسپ كدر پار كپار يها ثيخب

و رذل شوند و  كتوانستند خطرنا يانسال بودند اما ميل بزدل و مكدر 

 
1. Nostrand 
2. Prospect Park or the Botanic Gardens 
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ه كام  ن دوستينند. من و بهتركپرت دنبال  يها انكانِ خود را تا ميقربان
ط را به نفعِ يد شرايبا هكم يم گرفتيم، تصميدنده بود يكلجوج و  يليخ

م و او را ينكب يمان را تعق مورد نظرِ كيث پاريم و خبير دهييخودمان تغ
انجام  يرِ بهاريعصرِ دلپذ يكار را در كن يم. ما واقعا ايبترسان يحساب
باز، درست  ي همحوط يك يم و در انتهايردكانِ باغ دنبال يم. او را ميداد
م. و طبقِ يرش انداختيشد، گ يسته مه موقعِ غروب باغ داشت بك يوقت

م، يردكاش پرت  م، به طرفيده بوديچ يرِ قانونيه غكرز را  يها نقشه گل
 يراض يلين ماجرا خيم. از ايردكم و فرار يديتوان دو ي هم و با هميبرگشت
م و به خودمان و يساخته بود يستينيشافميپ يروزيپ يكم و از آن يبود
. از حالت بود شدهه كده بود و شوياو ترسه چه قدر كم يگفت يگران ميد

ما  درواقعم. يردكاش پرتاب  ها را به سمت گل يم وقتيگفت ياش م چهره
م! يرده بودكتند فرار  يليم. خينياش را بب م حالت چهرهيردكاصال فرصت ن

تن و ين و متروپليلكمن برو يبراــ  ها به هر حال هنوز هم در موزه
مختلف از لحاظ ِ  ييها بدنــ  هنرِ مدرن ي هوزو بعدتر م يكفر طور همين

در  يزيها و هر چ مردانه، باسن يها ها، آلت نهيم. سيديد يم يفكيو  يمك
  ان.يآن م

بود. خشونت و  يرحم يشِ بينما يبرا يا ن موزه عرصهيهم چن
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ز، يند. همه چك يجذب م كيان را دفع و هم به طرزِ مهلكودكهم  يرحم يب
د ييت را تاين واقعيونِ پرخشونت امروز، ايزيتا تلو ميگر يها افسانهاز 
در  يوانيه لكشد  ييقايافر ي همجسم يكشد غرق در  يند. در موزه مك يم
ن ي) (ا2رِي(تصوبود شدهاش فرو  در پوست ياديز يها خياش بود و م مكش

ه در آن ك يياز تابلو يا ا نسخهياز آثار محبوبِ من بود)،  يكيمجسمه 
ده يشكرون يب ياركابت يبا دستگاه 1ت اراسموسسن يها روده
و بدونِ  بود شدهده يه بركسنت آگاتا  يها ا پستاني)، 3رِي(تصوبود شده

 حال بااين). 4رِيشد(تصو يسرو شده م يا نقره يا ينيس يعذابِ وجدان رو
ت ينِ ژانرِ وحشت. در نهاييسطحِ پا يها لميها هنر بودند و نه ف آن
خِ يتاراش در  وه رنگارنگكش ي ه با همهكبود » واريبدونِ د ي هموز«

 ين بار آن جا تابلويآمده است. اول 2راونكتوماس هنرِ  يارهاكشاه
 كهولنا يري). تصو5رِيدم(تصويرا د 3م اثرِ گرونوالديزنهايمحرابِ ا بِيتصل
بود كزِ بدنِ يانگ جانيه تأثيرنم. كاش  ردم نگاهك يجرات م يه به سختك
 يهودي كودك يك يب برايح بر صليمس ي هشد نجهكش ل به سبز ويما

ها با من ماند  ر سالين تصويدوچندان داشت. ا يتيممنوع يعصرِ روشنگر
 يلمار: تقابلكس در يمات«ام بود:  تابِ منتشرشدهكن يو موضوعِ اول
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بود از پنج  يا جهين مقاله نتي). ا1963(انتشارات رد داست،» 1يريتصو
دم يد يو نوشتنِ هر آن چه م ميزنهايمحرابِ ا يتابلوروز نشستن در برابرِ 

  .يت عقالنيا محدودي يردم، بدونِ اجبارِ دانشگاهك يو حس م
 يميمِ قديام گوگنها مورد عالقه يها از پاتوق يكيرستان يبعدها در دب

وار نصب بودند. ين به ديزم يكنزد 2 ينيرِ عيغ يها يآن نقاش در هكبود 
آخرِ بتهوون  يها وارتتكا يباخ  يها دنِ نغمهيبا شن و ينيبنش يتوانست يم
بوئر و  يارهاكنِ يم بياد گرفتيزود  يلي. خيات را انجام ده فيالكت
رِ يشِ پرشورِ مديبوئر به رغمِ ستا يارهاكم. يتفاوت قائل شو كينسياندك

خوب بود و اوجِ  كينسياندك يارهاك، خوب نبودند، و 3يال ربيه، موزه
ش يها به خاطرِ توالت يميقد يتنيمن و يها انِ پاتوقيسم. در ميمدرن

عاشقِ  يكاش. در فر يآثارِ هنر يه براكمعروف بود، به همان انداره 
ت يلكبِ كي)، عاشقِ تر6رِيشدم (تصو 4ينيبل» يس در صحرايسنت فرانس«

صندل،  يها درختـ زش يآم وسواس جزيياته با يه اليگسترده و ال
ر كه فكر يتصو ي هانيجذاب در م يتاب و االغك زِيها، م ساختارِ صخره

وانات است. وانمود يس به حيسنت فرانس يعشقِ ستودن ي هردم نشانك يم
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ه ك يعاد ينسرواتوار از آنِ من است و در روزهاك ي هط بستيردم محك يم
ن تصور ين است واقعا فقط خود آدم آن جا باشد، اكخلوت است و مم

ام  قرونِ وسطا بود، من و دوست ي هدر اوجِ دورِمان  درس يآسان بود. وقت
ستگاه يم: از ايرفت يم يمذهب يشنبه با مترو به سفريك يها صبح پائوال

 يها نسرتكم تا در يرفت يستر ميلوكن به يلكدنت در برويابانِ پرزيخ
ا آن طور يـ شد  يبرگزار م كه در پاركم ينكت كقرونِ وسطا شر يقيموس
ن در زمانِ ي. ا1لوسوسكونكهورتوس م در ينك م تصوريه دوست داشتك

انِ رجوع كتنها م 2تسيجنگ و درست پس از آن بود، و واشنگتن ها
  وه قرونِ وسطا بودند.كه غرق در شكبود  يدو دختر يبرا

هنرِ مدرن  ي هدائمِ موز يرستان مشتريطور در دورانِ دب نيهم
پسرها مشهور بود.  تور زدنِ يبرا ييبه جا ينِ برخيه در بكم (يبود شده

لم هم بود: يف ي هنداشتم). البته برنام يچ وقت شانسيگرچه من از آن نظر ه
شگام را يو پ يخارج يها لميتوانست ف يه آدم مك يياز معدود جاها يكي
درن  ايما 4»دامِ بعد از ظهرِ«و  3توكوك»ِ شاعر يكخونِ «ند. يبب
وود با يهال ي هم درباربود گرفتهاد يمعمولِ آن جا بود. من  يها شينما
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سان يكاش را به  محصوالت ي هر حرف بزنم، گرچه با ولع هميتحق
 يلي، مثلِ خ1شفيچل پاول كباش ميقا يد تابلويآ يادم ميدم. يد يم

ن تابلوِ رنگ روغنِ يرده بود. اكام  گر در آن سن، مبهوتيد يتابلوها
 يمندانه باالشف، هدفك يار برايپنهانِ بس يها ر با نقشيبزرگ و چشمگ

وز بودم. يگر سيمور ي هفتيامال متفاوت شكلِ ي. به دالبود شدهها نصب  پله
تبِ كن همه عارف محبوبِ ساحلِ ميشده اما با ا با فراموشيتقر ياو فرد

 ياسيو در مق كوچك) 8رِياو (تصو يچشمِ درونبود. پرندگانِ  2نورسوست
) مرا، 9رِي(تصو اسويكپ» يايكگرن«ز. يبودند اما شاعرانه و رازآم يمعمول

 ينيد يا معبد بود و تجربه يرد. نوعك يه مكام، شو دوستان ي همانند هم
ه در تظاهرات به نفعِ طرفدارانِ اتحاد كمثلِ من  ييگرا چپ كودك يبرا
نِ يزم«را خوانده و  3بشر ديامرده بودم، كت كشر يشمال رلنديا و ايتانيبر

چهار «و  5»نچيوكگاد يزنده باد بر«توانستم  يده بودم و ميرا د 4»اياسپان
 ي هفتيادم است شيشان به آواز بخوانم. يها واژه ي هرا با تلفظ هم 6»ژنرال

زگانِ يدوش«شدم، به خصوص  ياسو هم ميكگر آثارِ پيد
اد ندارم تا آن وقت يم، به يگو يامالً صادقانه مك). 10رِيتصو»(ونينيآو
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ا يهنرِ مدرن  ييذاك يبكيو بدتر ه آن اعوجاجكبوده باشد  يزمان
رده باشد، و كا آشفته يزده  رش مرا دليناپذ و شناخت يانتزاع يها موضوع

ن بود. همان يمن هم يروشن هنر برا يلياندارد. خيد بيا حتا به تردي
ه هنر كن مفهوم يردم. اك يهنرِ خودم امتحان م يها السكه در ك يزيچ
معنا  يها و ساختارها همان قدر برا  ها و رنگ لكفرمال است، و ش يزبان
شود گفت  يرستان به نظرم روشن و ميه محتوا، از همان زمانِ دبكاند  مهم
قِ يدق يسم هنرِ دورانِ ما ست و به معنايآمد مدرن يبود. به نظرم م يعيطب
دم، از يشك يمادرم را م ي هچهر يدادم: وقت ينش نشان مكلمه به آن واك

گرفتم. شباهت با  يالهام م ينييتز يا نهيزم و پسهموار  ييها س فرميمات
  ت بود.ياهم يو حتا ب ياصل به نظر فرع

 ي هبود با گذشت يا ن به واسار رفتم. واسار موسسهيلكالبته بعدا از برو
فعاالنِ  ياسيخِ درخشان و خالق و اغلب سيو تار يستينيمهمِ فم
. اما در 1يارتك كم يو مر زرياكل رويشاپ، موريزابت بيمثلِ ال ييدانشجو
پس از جنگ شد  يعموم يمغلوبِ تقاضا يچهل تا حدود ي هاواخرِ ده

 يقاتيگروه تحق يكبرگردند.  2سا، آشپزخانهيلك، كودكها به  ه زنك
شناسان و  شاملِ روانشناسان و جامعه» 3ملون ي هتيمك«شده به نامِ  غيتبل
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شرفت را يپ يااقِ زنانِ دانشجو بري، استعداد و اشتيمقامات آموزش
 يساالر مادر« يكالج كه نظامِ كن يداد، با اعالمِ ا يجلوه م كوچك

شان در رقابت با  ند از ذهنِا كردهه جرئت ك ياست و زنان» انهيگرا جنس هم
  اند. »يياستثنا«نند، كمردان استفاده 

الس، كبود. در  ين جا هم خوشبختانه تناقض باقيا حال بااين
ق يشرفت تشويرد، ما را به مبارزه و جستجو و پبهتر، زن و م يها معلم

ش از ازدواج و مادر شدن و يب يزيل چيردند، حتا اگر بعد از تحصك يم
از  يليرانتن در انتظارِ خكا اسيس ييلو سنت كوچكت در انجمنِ يعضو

سالِ  ياجتماع يشناس انِ ترمِ درسِ روانيپا ي همقال يبار برا يكما نباشد. 
، »نمونه يدار خانه«زنانِ آن دوره مثلِ  يها مجله يوم گرفتم رياول تصم

لِ ي، به اصطالح تحل»همراه زنان در خانه«، »بانوان ي هخان ي همجل«
ل به خود حق دادم تا با وجدانِ راحت ين دليانجام دهم. به ا ييمحتوا
ها احساسِ گناه  ه معموال با خواندنِ آنك يها را بخوانم، در حال آن
ه حاال هم مثلِ آن كنم كق يد تصدينم. (باك يام را تلف م ه وقتكردم ك يم

 يها يست از غوطه خوردنِ گهگاه در خوشينيرِ فمكن روشنفيوقت ا
را  يا امِ دوگانهيلِ من پيبرد.) تحل يپسند لذت م ولنگارِ فرهنگ عامه

شان  به خوانندگانِ 40 ي هزنانِ اواخرِ ده يها ه مجلهكرد كار كآش
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فعاالنِ زنِ بزرگ و  ي هبود دربار يمهم يها سو مقاله يكدادند: در  يم
ه قاعدتاً ك، 1رهارتيا ايتامپسون، امل يموفق مثلِ النور روزولت، دوروت

 يه براك يا بود. اما قصه ييها تيقِ خوانندگان به چنان فعاليتشو يبرا
ه ك يداشت: بدونِ استثنا زنان يگريشد داستانِ د يمصرف زنانه عرضه م

خانه  يارهاكان و كودكبودند و توجه مطلق به شوهر و  يغلش يدر پ
خواستند به  يه مكشدند. دخترانِ شاغل  يوم و سرزنش مكنداشتند، مح

ردند تا با ك يه جرات مكسنده يا زنانِ هنرمند و نويارشان ادامه دهند ك
شدند  يپرت م يو دور يكتار ينند، به فضاكارانِ مرد خود رقابت كهم
لمه اهلِ كقِ يدق يبه معنا يا در رقابت با زنانيماندند  يم» دخترريپ«ا يه ك

ار بود و در نقابِ كام آشيدادند. پ يشان را از دست م خانواده، شوهران
  گذاشت. يخوانندگان اثر م يدهايها و ترد قصه، بر احساسات و حتا ترس

ت يج را تقويزنان، باورِ را يمشابه برا يها لمي، مانند فيا ن قصهيچن
و  ييشو ظرف يها نيها، ماش شترِ خانهيباعث فروشِ ب كش يرد و بك يم

دار و  خانه يزنان ي هه قرار بود نمونكشد  يم يها به خوانندگان يزيروم
ام  يهنوز فرض ي هندين مرا متوجه آيچن ن موضوع همياورِ همسر باشند. اي
دار  زنِ خانه يها از آن نمونه يكيدانستم  يرد. از آن زمان به بعد مك يم
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شوم  يدار هم نم ست اسم و رسمينيفم يكچ وجه ينخواهم بود، گرچه به ه
داشت، به جز چند نفر  يگاهين جايدر آن روزها چن يسكو چه ـ 
 يبرا يمانده از طرفدارانِ حق را يرِ باقيخت افتاده و پيپوشِ از ر يكش

ا يآمد  يبدم مها  من از آن ـ انِ استادانِ ممتازِ بازنشسته؟يزنان در م
خواهم بود.  يِشان متاسف بودم و در دل قسم خورده بودم آدمِ متفاوت يبرا

شد:  يده ميگرا د زنانِ دگرجنس يبرا يگريد يها الج نمونهكالبته در 
رده. كنادر معلمانِ زنِ ازدواج  يا در موارديهمسران و مادرانِ قلندرمĤب 

ه ك يرد: زنانكر كبه آن فه نشود كها آن قدر تلخ بود  اما سرنوشت آن
نشسته، و  يها س از ادرار، ظرفيخ يها هنهك يانِ پلشتينند مك يتالش م

ا يسند، ينند، شعر بنوكهاشان را تمام  نامه انيش، پاكشلوغ و سر يها بچه
  شود. ينند. مسلماً نمك ينقاش

ه ك ييبا رفتم (جايز يهنرها ي هم به موسسيتراكد يدر عوض من برا
ردم و دخترم به كنم)، در واسار درس دادم، ازدواج ك يم سينون تدركا
را در  59و  1958 يها سال 1تيسازِ فولبرا ا آمد، و با بورسِ سرنوشتيدن
ه مورخِ هنر كن يا ي هس رفتم، هنوز درباريبه پار يس گذراندم. وقتيپار

ار كام،  نامه انيوربه، موضوعِ پاك يامال مطمئن نبودم. صبح بر روكبشوم 
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اش، هنوز  ياسيو تعهد س كيسب يرِ نوآورينظ يبِ بكيوربه، با تركردم. ك يم
او  ي هام دربار جلد از مقاالت يكمن است و  ياصل يها از عالقه يكيهم 

). اما 2007مز و هادسون، يوربه، انتشارات تك( است شدهمنتشر  يبه تازگ
ار ك» يهنر و زندگ«با نامِ موقت  يشيرمانِ آزما يك يعصرها رو

نوشتنِ  يد برايارِ ژكنوشتم، مانند  يم ييها ادداشتيت يردم. با جدك يم
م دوباره معنا يس برايه قبال خوانده بودم اما در پارك يتابكـ سازان  هكس
اش در  سينو ه هنوز دستكردم كام استفاده  افت. از آن در نوشتنِ رماني

س يمات«عدا با نامِ ه بكرمان،  يام است. قسمت اصل خواب در اتاق يا جعبه
محرابِ  يدنِ نقاشيد يلمار بود براكمنتشر شد، سفرِ من به » لماركدر 
د يآ يادم ميشد.  يام م يحسود 1ان در رودولميم. چه قدر به دانشجويزنهايا

فرشِ  سنگ يروها ادهيپ يم رويپا يخواهم صدا يه مكر بودم كن فيدر ا
آزاد  يداشتم زندگ اش را ه حسرتك يزيانداز شود. چ نيس طنيپار

. من مادرِ يركو ف يآزاد به لحاظ شخصـ انِ پسرِ جوان بود يدانشجو
ردم بر اساسِ ك يدر حالِ نوشتن، اما تالش م يا نامه انيبودم با پا يجوان
س يسال در پار يكوجود آورم. آن  خودم را به يخودم آزاد يارهايمع
ها، رفتن  موزهـ ام  يهنگگذار بود، نه فقط در رشد فرتأثيرو  ياساس يسال
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بود)،  يديه آن موقع نوعِ جدك، خواندنِ رمانِ نو (يمدكو  كنماتيبه س
ه كن يام از ا كارتقاء در يه براكبل ـ هيگر ستودنِ ساروت و رب

  باشم. يسكنم و چه ك يخواستم چگونه زندگ يم
 يم، و سردرگم در تالش برايافتاده بود كام ت هنوز من و دوستان

جنبشِ  يا زشِ تودهيو خ 1969ه در سالِ كن يمعنادار. تا ا يا ندهيآنِ ييتع
 يها زهيانگ ،2جنبشِ هنرِ زناننظرش  با سازمانِ تحت 1زنان ييرها
را  يمنسجم و آگاهانه و هماهنگ و، باالخره، نهاد يمن طرح يستينيفم

مرا » 3شروع از صفرِ« ي هه مقالك يسانكخود گرفت. به  در نظر و عمل به
نورما برود و  ي هراستي، و4»يستينيهنرِ فم يروين« يعال ي همجموعدر 
ه در كنند. چرا كار را بكن ينم اك يه مياند، توص ، نخوانده5.گاررديد يمر

ا موانعِ يخواه مثلِ من  ت زنانِ آرمانيدشوار است باورِ موقع 2007سالِ 
اله خواندنِ ه در برابرِ ما بود. در آن مقك يا ا خودخواستهي ي، نظرينهاد
ما،  يها گاه هكيت يآن سوـ را  زنان ييجنبشِ رهانِ يآغاز يها متن

ه كم، ا كردهف يتوص يوح يمانند نوع ـ رهيو غ 6قرمزها جوراب ي هخبرنام
م و چشمانِ مرا به ا كردهآن را تجربه  ،مانند شائول/پولس در راه دمشق
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  رد.كباز  يعنشِ جمك، و قدرت يو اجتماع يشخص ياز آگاه ييپرتو
دادند.  يل مكيشِ آثارشان تشينما يبرا ييها زنانِ هنرمند گروه

ردند و سرفصلِ ك يت مكشر يروشنگر يها استادانِ زنِ دانشگاه در جلسه
ر ييهم باشد، تغ يستينيفم يها ه شاملِ موضوعكن يا يشان را، برايها درس

وسر  در 1969در سالِ » زن و هنر«السِ كن يدادند. من در اول يم
را » چرا هنرمندانِ بزرگ زن وجود نداشته اند؟«بعد  يمكردم و كس يتدر

ر ينظ يو متفاوت و ب ياندازه فرد م تا چهيخواست يه ما مكنوشتم. مهم نبود 
نشِ كدر  ـ رِ وضعِ موجودييو تغـ واضح بود قدرت  ييه گوكم، چرا يباش

 يبرا يخيتار به لحاظ ـ از جمله هنرمندانـ نهفته است. زنان  يگروه
مثلِ  يگرفتند: هنرمندانِ زن يشان مورد توجه قرار م  يعاد رياستثنابودنِ غ

زنان، رزا بنهور  يها دنِ پرترهيشك يبرا 18لبرون در قرنِ ـ  جهيمادام و
رمتعارف زن بود، يغ» 1واناتينقاشِ ح« يكه كنيخاطر ا به 19در قرنِ 
ها  مياد پوسترها و تقويار زيبس ه با حجمِك ــ  20در قرنِ  فكيا اُيجورج

بابت ــ  ا ستيكن هنرمندان در آمريتر شده از شناخته كش ياز آثارش ب
تاحد ـ  يتكه حركبود  70 ي هزنانِ ده ست بودن. اما بعد از جنبشِيمدرن
لِ تصورِ ك يده لكرِ و از نو شييتغ يل گرفت براكشـ  موفق ياديز
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ه هنرمندانِ زن بخشِ كن ياصرار بر او  ـ الكا ويها  كا پزشي ـهنرمندان 
آن است. هنرمندانِ زن  ي هآن چه الزم ي هبا هم اند، ملِ جهانِ هنركم
و در هر صورت ــ  ا نهيو خواه برجسته باشند ــ  گر استثنا نبودنديد

سم ينيفم ي هپروژ ين هدف اصليشدند. ا ياز قاعده محسوب م يبخش
دارد؛  يريگياز به پيجهان ن گرِيد يها ه هنوز در بخشك ياست. هدف

ن يتر يا هينِ پايسم هنوز معطوف به تامينيفم يها ه تالشك ييها بخش
  حقوقِ زنان است.

ام باالتر  ه هر چه سنكست  يزين چيم. اينك يم يما در تناقض زندگ
ار اهلِ هنر يبس من يشود. از طرف يتر م اركتر و آش اركم آشيرود، برا يم

رِ آثارِ يشگاه اخينما يست. وقت يرنشدنيواال س هنرِ يم برايام: اشتها
ه من و دوستانِ كنان دهم يتوانم به شما اطم يدم، ميوز در لندن را دكوالس
، با »زن كچا«چاردسن ير يه، مانند مركم ير نبودكن فيام در ا ستينيفم

ه در عوض با نگاه به خطوط كم. بلينكر حمله ينظ يب ييتبر به تابلو
رِ ك، به فيكاز نزد يديسف هيحاش يرنگ يزردوز ي هپارچزِ يانگ رتيح

ست، ينيلج، نقاشِ فميگ نيتلك يم. وقتيافتاد يم 1هسه ارِ اواكاش با  شباهت
خواستم  يه مكل بود ين دليد، به ايشكمانه  »برژرِ يفال در يبار«مرا در 

 
1. Eva Hesse 
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ن زمان در آ نم و همكرون نگاه ي، از آن به بيآن جا باشم، در قلبِ آن نقاش
ساعت باخ  يكنم هر روز ك يم يمحقق شد. سع يباف الين خيباشم. ا

سم. باله و رقصِ مدرن ينو يم 1استراحت سانت و اُد ينم و براكن يتمر
 يسيپل يها خود را در برنامه حال درعيننند. ك يامل مكرا  يزندگ
 يم بازيها ام، با گربه يكش يها لباسنم و عاشقِ ك يون غرق ميزيتلو
ا دوستان يبا خانواده  كيمضح يها يشام سرگرم يها يدر مهمان نم وك يم

لِ يتحم يبرا ياجبار ـام  ر شدهيه پكبه خصوص االن ـ چ وقت يم. هيدار
شتر يشتر و بيب درواقعم. ا كردهبه خودم حس ن يتقلب يو وحدت يپارچگيك

 يكپژوهشگر،  يك، يهودي يكزن،  يكـ ام  ن آدمينم چندك يحس م
دوست،  يكار، كورزش يكمعلم،  يكمادر و مادربزرگ،  يكست، ينيفم

وند يها در پ نيندارد ا يو لزوم ـ شده زِ چاپيصِ هر چيحر ي هبلعند يك
م يبرا» يدرون يزندگ«ه كام  شتر مطمئن شدهيشتر و بيگر باشند. بيديكبا 
ا بد، در سطحِ تجربه، وقف يست، خوب  يرونيمن ب يندارد: زندگ ييمعنا

و  يكشوم، احساسِ نزد يرتر ميدر آن. هرچه پ يازهيجهان و چ
ن. يلكام در برو يو جوان كيودكنم، ك يدا ميام پ كيودكبه دورانِ  يتر يكنزد

ه كردم، چرا كآن  يادآوريرا صرف  ياديه زمانِ زكن خاطر است يبه هم

 
1. Ode 
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 ي هنيو زم» راثيم«ام. نه تنها  كودكجهات همان  ياريهنوز از بس
ام  كيودكط يجه و حاصلِ محياد نتيز يليه خكزده ام، بلام را پس ن يفرهنگ

ـ  ييو باورهاام  فرا گرفته يه در جوانك ييها ايدئالهستم، حاصلِ 
عدالت  ي هه آزادانه در دسترسِ همه بود، و درباركهنر و فرهنگ  ي هدربار
الت يام، به خصوص تحص التيبا ناآگاهانه، با تحصيه تقرك ـ يو برابر
ها را در خود جذب  ن، آنيلكبرو »الچرِكال يكات ي همدرس« در ييابتدا
از  ياريه در بسك، يعاطف يا دلمردگياز تعصب و ابتذال،  يم. خالصا كرده
ا يشود،  يشان برجسته م در مورد قهرمانانِ جوان ييايكامر يها رمان

 ي، برايياروپا يها نمونه ير در برخكا روشنفيط با هنرمند يخصومت مح
  امده است.ين شيمن پ

ام،  كيودكط يمح تأثير ي هجيه در نتكم يتوانم قاطعانه بگو ين ميچن هم
متر ك يها لكنه و نه شينهاد ينيستم. نه ديندار نيد يچ وجه آدميبه ه
ه در ك يين جايه تا به حال به من عرضه شده. دورتركت ياز روحان ينيمع
ل در سالِ اولِ ين ومويام بود با س وتاهك ي هش رفتم، مواجهين جهت پيا
ردم ك ين مياو را تحس يو شجاعت بشر يالج. در آن مورد هم من برترك

، يز به باور من انسانيچ . همهيكاتولكاش را به مذهبِ  يمانِ انتخابيتا ا
» يايمپيال«، »هنرِ فوگ«لِ انسان است. ياز اراده و تخ يو بخش ياجتماع
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تواند به  يه تجربه مكاند  رينظ يب يا ر آن اندازهيسپكش» توفانِ«ا يمانه 
و  يها در جهان ماد محصوالت انسان ي همنزل ن آثار بهيدست آورد. ا

ه كنم ك يمن تعجب م اند.  يده و در دسترسِ ذهن و احساسِ انسانيآفر
رخواه، يخ يپرنده، خدا توانند به بشقاب يم ـ از مردم ياريبسـ مردم 

ن يه دكفهمم  يداشته باشند. مبخشِ رنج باور  يرستگار يرويمعجزه و ن
سنت  يروبخش براين ييو معنا ياجتماع يتيزكتواند جامعه، مر يچگونه م

  .يادي؟ په، شيعيفراطب يها دهيرا به وجود آورد. اما پد
است بااصالت و  كودك يه وقتكدارد  يتيانسان چه اهم ي هنديآ يبرا

در جهان ــ  ريتقدظاهراً به هر  ــ  ت و مراقبت باشد ويز و تحت حمايعز
 يبودن، نوع ين اصالت از خود راضيگرِ ايد يند؟ روك ياحساس آسودگ

شده، و  گانهيدشده، بيه تبعكـ گران يه به دكل ست يستانسياگز يخودخواه
 يجا ه بهكدهد  ين حق را نميا ـ ها ت انسانيثركا يعني اند، محروم و آواره

ترها داشته باشند. به  آسودهنارِ ك يي، بتوانند جايبگيبودن و غر مضطرب
ا فقط به خاطرِ بخت و يپرسم: آ ياز خودم م يهودي يكخصوص در مقامِ 

ه اصال زنده كن يا ايستم، ين يگريسِ دكه هستم و كام  نيچن اقبالِ محض
مهاجرت،  يه به جاكام  شانِ پدربزرگ و مادربزرگيخو ي هام؟ آخر هم

شته شدند. پس خوب است ك يدر اروپا ماندند در طولِ جنگ دومِ جهان
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گسلد حتا اگر به  يها را م شهيو گذرِ زمان باالخره ر يه زندگكم يبدان
ـ رند يم يم يكي يكيبان شما در خانواده، ي. افراد پشتيده باشيها چسب آن

گر يد يشان، شوهرها. از سويها، پدرها و مادرها، خو پدر و مادربزرگ
ــ  ارانِ مراكان و هميان و آشنادوست ي هگستر كمشتر يها سفر و عالقه

ــ  ا آمدميه در آن به دنك يا بافته هم و به كوچكش از آن جهانِ يار بيبس 
ه ك، يميانِ قديان و دانشجويها، دانشجو ها، نوه ده است. بچهيوسعت بخش

زِ توجه را از كشوند، مر يشتر ميب طور همينو  اند، ها هنرمند از آن ياريبس
 يشتر به سويه آدم را بك ييها شاخه اند. ا برگرداندهه ها به جوانه شهير
 75ش از يب يطوالن يمدت يه هرگز براكن يبرند تا گذشته. و با ا ينده ميآ
ن در يلكو برو كوريويم، اما خود نا كردهن يزندگ كوريويل دورتر از نيما
 ن امروزيلكرد بروك ير مكف يسكند. چه ا كردهر ييخ و بن تغيها از ب ن ساليا

سندگانِ بلندپرواز يهنرمندان و نو ي خانه كوچك يا در عوضِ منطقه
  خواهد بود؟

شه يش از هميام ب التيتما يبه من داده است تا بر رو يا زهيانگ يريپ
 يتيست اما مشغول يشگيهم يا بودن گرچه دغدغه ستينينم. فمكز كتمر
ت و دار اسيزنان در من پا يست. هنوز خواست عدالت برايوقت ن تمام
زنان در همه جا.  ي ههم يام باشد: عدالت برا ن خواستهيد پرشورتريشا
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شان  ا دوستيزنان عشق بورزم  ي هدانم تا به هم يمن خود را مجبور نم
همان  اند، زنان خواهرانِ من ي هنم همك يها را بشناسم. حس نم ا آنيبدارم 
 يا همدليستند. عدالت همان عشق يمردان برادرانِ من ن ي هه همكطور 

نم تا از هنرمندانِ يب يمحدودتر موظف م يا ست. اما خود را در حوزهين
ا در ينم كت ينند، حماك يام را جلب م ا توجهيشان دارم  ه دوستك يزن

مورخ و منتقد هنر  يها ستينيم. آثارِ فميح سخن بگويها صر دفاع از آن
خِ هنر و نقد يارتاند  ه مثلِ من معتقدك يسانكنم، كرا درس دهم و منتشر 

  اند. يانتقاد ييها نشك
د مراقبِ يس باكبخشد: برع يم يبه انسان خردمند يرينم پك يحس نم

دن يو پرت افتادن و چسب يها بود، مراقبِ فروبستگ انيشر يركف يگرفتگ
ه كجوان را  يها كشه سبيهنه. من همك يها ات فرسوده و قالبيهيبه بد

رانه با يپ يها به نمونهام  ح دادهي، ترجشف و ابداع و آزمونكپر است از 
وه و كباش يها انيفرم و محتوا. پا ي هشد فيمِ لطيمبهم و تعم يشمول جهان

د، تناقض و يبه من گسست بدهـ  ستيدست مالِ من نيك يها دهكيچ
ه از كست  يزين چينامنتظره و پرتضاد. ا يپرمهرِ امر كان و شويعص
  ند.كدا يادامه هم په كنيو قطعاً ا ـ خواهم يم يزندگ
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  1ها فهرست نام

انگليسي قرن  ي ه) نويسند1817ـ  1775: ((Jane Austen)جين آستين 
متوسط انگلستان در آن زمان  ي هه به روايت رفتارهاي طبقك 19

 ي هه براي نخستين بار به رمان، به واسطكدانند  سي ميكپرداخت. او را 
ي در زندگي روزمره، هاي معمول توصيف رفتارها و روحيات انسان

  است.» غرور و تعصب«مدرن بخشيد. مشهورترين اثر وي هاي  ويژگي
از  يكي، يفنالند نقاش، يكآ يوهانس ديا ي: (Jan Van Eyck) يكان آفان ي
ق تولد يخ دقيتار .بود يشمال يدر اروپا يالديم 15 ي هن نقاشان سديبهتر
 يزودتر سال تولد و يمكا ي 1395م يدان يست تنها ميمشخص ن يكوان آ
ن وهايه در مورد او وجود دارد از دربار كهم  يا ن نوشتهياست. اول بوده

 
  است. دهالمعارف بريتانيكا بو ي . منبع اين نمايه ويكيپديا يا دايره1

278 زن، هنر، قدرت

ه كن نوشتار اشاره شده ياست در ا هلندتخت يپا الههدر  ايباوار كسوم ، دو
ار دربار به عنوان كخدمت 1424تا  1422 يدر خالل سالها يكوان آ

رساندند بر اساس  يم ياريار هم او را كه البته دو همكاست  نقاش بوده
حدس زده  يالديم 1395 يخ تولد ويه تاركن نوشتار است يهم
 .است شده

) نقاش 1905ـ  1854: ((Albert Gustaf Aristides Edelfelt)فلت  آلبرت ادل
ز چند حماسه را مصور يخ فنالند و نياز تار ييها . او بخشيفنالند
  .است كرده
و جزء  ي) نقاشِ آلمان1976ـ  1891( (Max Ernst)س ارنست كما
و  ياوكوانفلسفه، ر يها ها. ارنست در رشته ستين سوررئاليتر پرآوازه

آندره برتون  ي هرد و از هنرمندان مورد عالقكل يخ هنر تحصيتار
  شد. يمحسوب م

از  يكيو  ي) نقاش هلند1679ـ  1626: ((Jan Steen)ن يان استي
  در هلند). يا دن (منطقهينقاشان ال ي هحلق ياصل ياعضا
) هنرمند و نقاش 1890ـ  1811( (William Bell Scot)ات: كام بل اسيليو

ات، كد اسيويو برادر د كاكار و حك ندهكات ك، پسرِ رابرت اسييايتانيرب
  و است.يوراتكاو د يارهاكاز  يبود. قسمت اعظم يگريه خود نقاشِ دك
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 ييايكآمر ي) نقاش2010ـ  Sylvia Sleigh Alloway() :1919( يا اساليلويس
ار ك ي هضيه نقك» كيحمامِ تر«د. يآ يست به شمار ميه رئالك ياالصل يولز

  د.يآ يشمار م هفتاد به ي هده يستينيانگر است، جزء آثار مشهور هنر فم
) نقاش و 1812ـ  John Raphael Smith() :1752ت (يجان رافائل اسم

ت، نقاش منظره و پدرِ جان روبنز ي، پسرِ توماس اسميسيانگل كياكح
  رد.كا مهاجرت يكه به آمرك يگريت، نقاش دياسم

) نقاش 1944ـ  1871: ((Florine Stettheimer)مر ين اشتاتهايفلور
از اثار خود در  يشگاه انفرادينما يكتنها  يو . ويوراتكو د ييايكآمر

از آثارش در آن فروخته  يكچ يه هك يشگاهيرد؛ نماكات برپا يزمان ح
ه آثارش را پس از كرده بود كت يمر وصيها نشد. اگرچه خود اشتات

  رد.ك يت خوددارين وصياز انجام ا ينند، اما خواهرش اتكمرگ نابود 
آوانگارد  ي ه) نويسند1946ـ  1874: ((Gertrud Stein)گرترود اشتاين 

وي در پاريس محفلي براي نويسندگان و  ي هه خانكايي كآمري
  ران پيشتاز ميان دو جنگ جهاني بود.كروشنف
دهم زيقرن س يا ساز افسانه : مجسمه(Sabina Steinbach)باخ  نينا اشتايزاب

ر يند مديگو يست. ميدر دست ن ياو اطالعات خاص يشخص يه از زندگك
 يساهايلكاز  يكي يار بر روكاز هنرمندانِ درحال  يس گروهيو رئ

280 زن، هنر، قدرت

  .است بودهمعروف 
ست، ي): مولف، ژورنال1955ـ  James Rufus Agee( )1909( يمز اگيج
  تزيپول ي هزيجا ي هو برند ييايكلم آمريس و منقد فينو نامه لميشعر، ف

) نام مستعار ماري آن 1880ـ  1819: ((George Eliot)جرج اليوت 
  ».ساليس مارنر«انگليسي قرن نوزدهم و خالق رمان  ي هاوانس، نويسند

 ـ 1789( : (Jean Auguste Dominique Ingres)ر انگ يكنيان اگوست دومژ
   .بود يفرانسو سميسيالسكنئواز نقاشان  )1867
 ي هدور يسينقاش انگل ):Emily Mary Osbornاوزبورن ( يمار يليام

ز زنانِ يان و نكودكرگر يش تصويها ين نقاشيه مشهورترك ييايتوريكو
 ر و رنج هستند. تحت فشا

) از نقاشان پيشگام 1986ـ  1887: ((Georgia O’Keefe)ف كيـ  ا اويجورج
همچون  يا شده يينما بزرگ يها شتر ابژهيا. آثار او بكهنر قرن بيستم آمري

  ها و ... است. ها، سنگ ها، صدف وانات، گليو استخوان ح  جمجمه
: )Nikolai Alexandrovitch Iaroshenkoو (كاروشنيچ ايساندرووكال يواليكن

از نقاشان  يه رهبر گروهكتبار  يو روس ينيراكنقاش او (1899 - 1846)
  بود. » ارينقاشانِ س«ا همان ي» يكيژنيويپِرِد«با عنوان  يروس
 ييايكاس معاصر آمرك) ع1975ـ  Walker Evans() :1903وانز (ير اكوا

www.takbook.com

www.takbook.com



  ها فهرست نام

 

281

281

 30 ي هدر ده» رگود بزكر«ات دورانِ تأثيرخاطرِ ثبت مستند  ه بهك
  ا مشهور شد. يكآمر

 يها صحنه ي: نقاشِ فرانسو (Jules Bastien - Lepage)لپاژ  ژولز باستين
   ييروستا يرونيب

) نقاش 1906ـ  Jules Adolphe Aimé Louis Breton() :1827ژول برتون (
عالوه  س بود و بهيپار ي هه به شدت مجذوب حومك يست فرانسويرئال

  ديشكدست ن ينقاش كيو رسوم سبها  هرگز از سنت
شتر يه بك ينقاش فالندر )1569ـ  1525: ((Pieter Bruegel)تر بروگل يپ

 ي هخانواد ياعضا ي هشهرت دارد. هم ييدن مناظر روستايشكبه خاطر 
» ييبروگل روستا«تر بروگل را ين رو پيو از هماند  ها هنرمند بوده بروگل

  ر باشد.يزپذينامند تا تم يم
پردازِ  هي) نقاش و نظر1690ـ  Charles Le Brun() :1619و برون (چارلز ل
  ن هنرمندانِ قرن هفدهم فرانسه است.يه از مشهورترك يهنرِ فرانسو

) نويسنده و شاعر انگليسي 1848ـ  1818: ((Emily Bronte)اميلي برونته 
اهالي ايالت  ي هاين رمان دربار». هاي بادگير بلندي«قرن نوزدهم و خالق 

 شاير است. او را بزرگترين نويسنده در ميان سه خواهر برونتهكمالي يورش
  دانند. مي
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: نقاش و مجسمه ساز بزرگ (Domenico Beccafumi) يافيومكو بيكدومن
  پست رنسانس يا منريسم. كايتاليا و رهبر سب

 يسيشاعر و نقاش انگل) 1827ـ  1757: ((William Blake) يكام بليليو
با او آثار خود را  .بود يسياز شعر در زبان انگل يديو مبدع نوع جد

 يرده و به چاپ رساند با استقبال فراوانك ياركب يروش خاص خود تذه
ن شاعران روزگار خود قرار داد. يرو به رو شد و او را در زمره مشهورتر

 يو عشق اله انسان يآزادو اعتقاد به  سايلكمخالفت او با ن يشتر آثار او مبيب
  شود. يها محسوب م يشارافائليبخشان پ از الهام يكبل .است

ه نام ك) نقاش قرن نوزدهم 1899ـ  1822: ((Rosa Bonheur)روزا بنهور 
ه از كروزالي بنهور است. وي به دليل تصاوير دقيقي ـ  اصلي وي ماري

  شيده مشهور است.كحيوانات به همراه جزييات فراوان 
ـ  1833: ((Vasily Grigoryevich Perov)چ پروف يويگوريگر يليواس

بود  ينيه، و جزء منتقديات روسيادب ييسندگان عصر طالين نقاش روس همعصر نوي) ا1882
 آن زمان مستقر ساخت.  ي هيرا در روس يسم انتقاديرئال ي هيه اساس و پاك

) شاعر معروف قرن بيستم 1963ـ  1932: ((Sylvia Plath)سيلويا پالت 
شي كه بيشتر اشعار وي، حاوي مضاميني همچون مرگ و خودكا كآمري

ود و در آن زمان، به ايي بكهستند. وي همسر تد هيوز، شاعر مشهور آمري
م كم كبه شهرت رسيد. اما پس از آن، اش  شي موفقكخود ي هواسط
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  ا تثبيت شد.كي از بزرگترين شاعران مدرن آمريكاهميت وي بعنوان ي
) نقاش قرن هفدهم 1665ـ  1594: ((Nicholas Poussin)الس پوسن كني

بود و . او دو سال نقاش درباري لوئيس هشتم كبارو ي هفرانسه در دور
  رد.كان كپس از آن به رم نقل م

 كرا پال ك) نام پوال1956ـ  1912: ((Jackson Pollock) كسون پوالكج
ا ست و او كسپرسيونيسم انتزاعي آمريكاز پيشگامان ا يسند. وينو يز مين

، نقاشي كمخصوص پوال كدانند. نام سب مي را بهترين نقاش اين جنبش
ار پويا، مستقيم و غريزي، پرداخت يفيتي بسيكداراي  كيشن است؛ سبكا

  ناگهاني و تصادفي پاشش رنگ.هاي  زمخت و قوي قلم مو و نيز شيوه
ست يوني) نقاش امپرس1903ـ  1830: ((Camille Pissarro)ل پيسارو يامك

سارو يپ يها يد. نقاشيشكرا  ياريگورها و مناظر بسيه فك يفرانسو
عامه برخوردار  يبرا كياند يها تياز جذاب يبصر يات بااليفكيرغم  يعل

ن رو، ينداشت. از هم ياو فروش چندان يارهاكل ين دليهم بود و به
  دست بود. ير و تهيسارو جز در اواخر عمر، فقيپ

) از بزرگترين و 1973ـ  1881: ((Pablo Picasso)اسو كپابلو پي
مختلف از هاي  كارهايي به سبكه شاهكگذارترين نقاشان قرن بيستم تأثير
  السيسيزم و سوررئاليسم آفريد.كوبيسم، نئوكه جمل

284 زن، هنر، قدرت

) نقاش 1901ـ  1864: ((Henry Toulouse Lautrec)لوترِه ـ  تولوز يهانر
هاي  و خوش گذرانيها  ه تصاويري از شبكفرانسوي اواخر قرن نوزده 

  شيده است.ك 1890 ي همردم پاريس در ده
) نقاش 1664ـ  1598: ((Francisco de Zurbaran)و دو ثورباران كسيفرانس

  آثارش است.  يژگين ويتر ش او مهميآال يسمِ بيه ناتورالك يياياسپان
ه در ك ييايك) نقاش آمرـ  1912: ((Buffie Johnson)جانسون  يبوف

ار كبه  يسم انتزاعيونيسپرسكسم گرفته تا اياز سوررئال يمتفاوت يها كسب
  پرداخته است. 
) نقاش و مجسمه 1966ـ  1901: ((Alberto Giacometti) يومتكآلبرتو جيا
ه ساخته مشهور كو درازي  كه به خاطر فيگورهاي باريكساز سوييسي 

  است.
) مهم ترين نقاش ايتاليايي قرن 1337ـ  1267( :(Giotto)جيوتو 
رنسانس ايتاليا در  ي هه آثار وي الهام بخش شاعران دوركچهاردهم 

  شود. مي بعد ي هسد
ه تصويرگر ك: نقاش فرانسوي قرن هجدهم (Jean Chardin)ژان چاردين 

خانوادگي ست و به دليل رئاليسم خاص خود مشهور هاي  صحنه
  .است شده
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نقاش معروف  (1748 - 1825): (Jacques Louis David)د يداو يلوئ كژا
  سميسيالسكنئو كسب ياواخر قرن هجدهم و بان يفرانسو

اعتراض م يه تسلك يست فرانسويونيسو: نقاش امپرسيبرت مور
گر يطور منظم از همان ابتدا با د خانواده و دوستان خود نشد و به

  گرفت. يرا پ يهنر ي هها مبارز ستيونيامپرس
را  يه وك ي) نقاش فرانسو1892ـ  1808(: (Jules David) ديژولز داو
د يشناسند. ژولز داو يم نيولكخواهران  يعنيگر، ينقاش زن د همراه با سه

و محسوب يوراتكد يها يز نقاشيمد و ن يطراحآنها در  يب اصليرق
  شد. يم

) نقاش رنسانس 1482: (وفات (Hugo Van der Goes)گوئز  هوگو فان در
  ن اثر اوست.يمشهورتر» رهكم بايمرگ مر«ه ك يفالندر
» مادر«ه او را ك ييايكارگردان و پرفورمرِ آمرك: (Maya Deren)ا درن يما

  وانند.خ يا ميكآوانگارد آمر يساز لميف
 يپرداز آلمان هيار و نظرك: نقاش، گراوور(Alberecht Durer)آلبرشت دورر 

دانند.  يم» يشمال يها نيرنسانسِ سرزم«ن نقاشِ يه او را بزرگترك
  است.» آخرالزمان«چوبِ  يرو يارك ندهك ي هار او مجموعكن يمشهورتر

شي ) سردمدار نقا1863ـ  1798: ((Eugene Delacroix)روآ كاوژن دال
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زيست. آثار وي از اساطير و  مي ه در قرن نوزدهمكرومانتيسيسم فرانسه 
وي پس از  اند. ارهاي ادبي و نيز رخداد انقالب فرانسه الهام گرفتهكشاه

ار بست. كخويش به هاي  مدتي، مضامين رازآميز را نيز در نقاشي
  ها، مشهور است. كمجادالت وي با داويد، بر سر حقانيت رومانتي

) از 1457ـ  1421( :(Andrea del Castagno)استانو كا دل آندري
  گذارترين نقاشان رنسانس ايتاليا در قرن پانزدهمتأثير

 ي ه: نخستين شاعر زن شناخته شد(Marie de France)ماري دوفرانس 
و  كفرانسوي و متعلق به قرن دوازدهم. اشعار او مضاميني رومانتي

  اشعارش را در انگليس سروده است. جادويي در بر داشتند. احتماال وي 
) نقاش هلندي 1997ـ  1904: ((Willem de Kooning)ونينگ كلم دويو

او  كسپرسيونيسم انتزاعي بود. سبكه از پيشروان اكايي كاالصل آمري
  آميخته اي از فيگوراتيو و آبستره است.

) شاعر مشهور 1886ـ  1830: ((Emily Dickinson)نسون كاميلي دي
از معروف » يستي؟كس ام؛ تو كمن هيچ «ي قرن نوزدهم. شعر ايكآمري

ه بر روي وزن و كنسون به دليل تجربياتي كاو ست. ديهاي  ترين سروده
  گذار شد.تأثيرآهنگ شعر انجام داد، بسيار 

ه ك) نقاش بزرگ ايتاليايي رنسانس 1520ـ  1483: ((Raphael)رافائل 
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ضامين تابلوهاي وي بيشتر زيست. م مي 16و اوايل قرن  15اواخر قرن 
 يها يبند بكين تريتر گر، منسجميد ياالهيات مسيحي ست. از سو

  .است كردهدوران رنسانس را او خلق  يكالسك
) نقاش، طراح و قلم زن نامي 1669ـ  1606: ((Rembrandt)رامبراند 

قلم بود، به دليل به  ه استاد سياهكهلندي در قرن هفدهم. او عالوه بر اين 
  رنگ و پرداخت بسيار قوي قلم مو، زبانزد است. ي هبردن ماهرانار ك

 يسيانگل ي) هنرمند1888ـ  1804(: (Richard Redgrave)و يچارد رِدگرير
  آورد. يرو ينيياء گرانبها و تزياز اش يه ابتدا طراح بود و سپس به نقاشك

) نقاش سمبوليست 1916ـ  1840: ((Odilon Redon)اوديلون ردون 
وي بر  ي هرسد آثار رمزآلود و خيال پردازان مي ه به نظرك فرانسوي
  گذاشته باشد. تأثيردادائيستي و سوررئاليستي هاي  جنبش
) نقاش و 1919ـ  1841: ((Pier August Renoir)ر آگوست رنوآر يپ

ه اواخر قرن نوزده و اوايل قرن كمجسمه ساز امپرسيونيست فرانسوي 
گورها و ينور بر سطح پوست ف يها يزشتر به بايب يزيست. و مي بيستم

  خصوص زنان جوان عالقه داشت. به
) نقاش و 1882ـ  1828: ((Dante Gabriel Rossetti) يل روزتيدانته گابر
ل ي. گابريسيانگل ي، شاعر مذهبيانا روزتيستيركو برادر  يسيشاعر انگل
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  بود. يكار نزديها بس يشارافائليپ ي هبه حلق
) نقاش 1910ـ  1844: ((Henri Rousseau)روسو  يهانر
داشت.  يا بدويو يتيميپر يا وهيو ش كه سبك يست فرانسويونيامپرس پست

ر يرا داون يو ين رو برخيده بود و از هميند او جزء نقاشان آموزش
  داد. يشتر انجام ميه پك يارك ـدند ينام يم يچكگمر يروسو يعنيروسو، 

ه آثار وي، الگوي جنبش كيسي : نقاش انگل(Bridget Riley)بريجت ريلي 
  .است بوده 1960 ي هال آرت در دهكاپتي

ل يه به دلك ييايك) نقاش آمرـ  1934(: (Yvonne Jacquette)ت كوون ژايا
  مشهور است. ياش از شهرها و مناطق انسان ييهوا يها منظره

) نقاش و 1904ـ  Jean - Léon Gérôme:( )1824( ژرومژان لئون 
قرن  ي هي سبك آكادميسيم، سبكي كه در فرانسساز فرانسو مجسمه

  نوزدهم رواج يافته بود.
ق.م. و اوايل  6ه اواخر قرن ك: شاعر نامي يونان باستان (Sappho)سافو 

  زيسته است. مي ق.م. 5قرن 
زن  ي هسندين نويا ي) اسم اصل1876ـ  1804: ((George Sand)ساند  ژرژ

. ساند است بودهن يا دوپيآمانده نام مردانه بر خود گذاشته، ك يفرانسو
موج اول و  يها ستينين فميگذارترتأثيراز  يكيس قرن نوزدهم، ينو رمان
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 كرومانتيهاي  شوپن، آهنگساز لهستاني بود. وي خالق رمان ي همعشوق
  پردازد. مي ه به روايت روابط عاشقانهكروستايي ست 

جسمه ساز و ) م1529ـ  1467: ((Andrea Sansovino)آندريا سانسووينو 
  ت مشهور ايتاليايي كآرچيت
) نقاش 1899ـ  Giovanni Segantini() :1855( ينيسگانت يووانيج

 است. ين اثر ويمشهورتر» ويآنتون سن يسايلكر ك. « ييايتاليا

ست يوني) نقاش نئوامپرس1891ـ  1859: ((Georges Seurat)جورج سورا 
  نگ ابداع او بود.ر يگذار ا نقطهيسم يپوانتال يكنكه تك يفرانسو

ر، نويسنده و ك) روشنف2004ـ  1933: ((Susan Sontag)سوزان سونتاگ 
فرهنگ مدرن، بسيار مشهور  ي هه مقاالتش درباركايي كارگردان آمريك

  است.
ساز  لمياس و فك) عـ  1954: ( (Cindy Sherman)شرمن  ينديس
  . ستا شدهانسپچوآل خود مشهور ك يها خاطر پرتره ه بهك ييايكآمر

) آخرين نقاش بزرگ ايتاليايي 1302ـ  1240: ((Cimabue)شيمابو 
  بيزانس ي هدور

) از مشهورترين نقاشان 1806ـ  1732: ((Jean Fragonard)ژان فراگونار 
 تأثيره بسياري از وي كو در قرن هجدهم كوكرو كفرانسوي سب
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  اند. پذيرفته
) از نقاشان ـ  1928: ((Helen Frankenthaler)تالر  نكهلن فران

تغزلي خويش هاي  ه به خاطر پردهكا كسپرسيونيسم انتزاعي آمريكا
 معروف است.

از  يه به نقاشك ييايك) نقاش آمرـ  1938( :(Janet Fish)ش يجنت ف
  جان پرداخته است. يعت بيطب

 كبارو ي ه) نقاش ايتاليايي دور1610ـ   1571: ((Caravaggio)و ياراواجك
زي و سايه روشن وي در ترسيم فيگورها، انقالبي نورپرداهاي  كنيكه تك

ي از نمادهاي اين كشد و بعنوان ي مي محسوب كدر نقاشي عصر بارو
موسوم هاي  كنيكو ت كدراماتي كشود. پيروان وي، سب مي دوره شناخته
  وي را گسترش دادند. (Tenebrism)به تنبريسم 

ه به كايي ك) نقاش آمري1926ـ  1844: ((Mary Cassat)اسات ك يمار
سم را به يونيس فعال بود. او امپرسياست و در پار كنزديها  امپرسيونيست

  رد.ك يا معرفيكهنر آمر
 كايي و متعلق به سبك: نقاش آمري(Angelica Kauffmann)افمن كا يكآنجل

  .است شدهشناخته اش  ديواريهاي  ه بيشتر به خاطر نقاشيك كالسيكنئو 
ـ  1796: ((Jean Baptiste Cammile Corot)وروت كل يامكست يژان باپت
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شيده، مشهور كه كهايي  ه بيشتر به دليل منظرهك) نقاش فرانسوي 1875
ارهاي كاربرد آزادانه و شفاف رنگ ها، از خصوصيات بارز كاست. 
  شود. مي امپرسيونيست قلمداد ي هوروت، الهام بخش نقاشان منظركاوست. 
) مجسمه ساز 1976ـ  1898(: (Alexander Calder)الدر كسندر كال
  كمتحرهاي  ر مجسمهكايي و مبتكآمري

از زنان نقاش ضدجنگ  يكي) 1942( :(Susan Crile)ل يراكسوزان 
ن اواخر ين است. او هميكب يوهايگوراتيه به فيه آثارش شبك ييايكآمر
ش يرا به نما ييها يب نقاشيع ابوغريز در نقد جنگ عراق و قجاين

  آثار اوست. يشگين هميمضاماز  يكيگذاشت. خشونت 
 ياالصل ياس لهستانك) ع1985ـ  1894: ((Andre Kertesz)رتس كآندره 

مشهور است و  سكعـ  ز مقالهيو ن يبند بكيتر كسب ياسكخاطر ع ه بهك
  شود يسم شناخته ميفوتوژورنال يها ن چهرهيتر ياز اصل يكيامروز 

 ييايكست آمريگراف ) طراح و ـ 1945( (Barbara Kruger)روگر كباربارا 
 ييها د همراه با شرحياه و سفيس ييها سكش را عيارهاكشتر يه بك

 دهند.  يل مكيشعاروار تش

ه آثارش ك ييايكآمر ي) نقاشـ  1938(: (Vija Celmins)نز يلمكا يو
  است. يمختلف نقاش يها ومياز مد يبكيتر
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 ي هه در گسترك يسيي) نقاشِ سو1940ـ  1879: ((Paul Klee)له كپل 
سم و يسم، سوررئاليونيسپرسكشروِ زمان خود، ايپ يها كاز سب يعيوس
رنگ بود. او ابتدا به  ي هيله استاد نظركرد. كعرضه  يسم آثار مهميوبك

ز به باوهاوس والتر يدرآمد و بعدتر ن كينسياندك يار آبكت سواريعضو
  وست.يوس پيگروپ

 ي هسنديست و نوينيفم) هنرمند، ـ  1941: ((Mary Jane Kelly) يلك يمار
ت يرا با محور ياريبس ينظر يها ها و نوشته دمانيه چك ييايكآمر
» محور ـ  نديفرآ« او يها دمانياز چ يارياست. بس ردهكسم خلق ينيفم

  دارند. ييروا يهستند و حالت
 كنقاشي بارو كويپل، از پدران سبك: آنتوني (Coypels)ويپل ك ي هخانواد

ادمي كو آموزگار و مدير آ كويپل نقاش باروكوني در فرانسه و چارلز آنت
ه به مضامين ك كبارو كويپل، نقاش سبكسلطنتي در فرانسه. نوئل 

پرداخت و از بنيانگذاران گروه نقاشان دربار فرانسه در قرن  مي تاريخي
  هفدهم و هجدهم بود.

نقاش فرانسوي قرن  (1819 - 1877): (Gustave Courbet)وربه كگوستاو 
 ي هه بر طبقكم و سردمدار جنبش رئاليسم، اشراف زاده اي بود نوزده

چپ گراياني  كي از دوستان نزديكرد، چپ گرا شد و به يكخود شورش 
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به راه ها  كچون زوال تبديل گشت. او جنجالهاي زيادي عليه رومانتي
  انداخت.

ه كوستو، مجسمه ساز فرانسوي ك: گيالم (Coustous)وستو كبرادران 
ه كوستو، مجسمه سازي كالس كو داشت. نيكوكر از روثأي متكسب
به  كي نزديكاخ ورساي را بر عهده گرفت. وي نيز سبكوراسيون كد
  ي آفريد.كو داشت و با برادرش گيالم، آثار مشتركوكرو كسب

خاطر  به ييايكن نقاش زن آمري) اـ  1940( :(Jane Kogan)وگان كن يج
» آمازون« يها پرتره ي ه. مجموعش مشهور استيها پرتره ها و سلف پرتره

 يهنر يها ن مجموعهيتر اليكاز راد يكي 1969وگان در سال ك
 ن جنبش بود. يزش موج سوم ايها همزمان با خ ستينيفم

ست يالي) نقاش سوس1945ـ  1867: ((Kathe Kollwitz)تز يولوكت ك
  عدالتي اجتماعي و جنگ. بي آلماني و مدافع حقوق قربانيان

) نقاش و 1894ـ  Gustave Caillebotte) :(1848بات (يلكيگوستاو 
عت يو طب ياو به مناظر شهر يها ي. اغلب نقاشيونر فرانسويسكلك
  شد. يجان محدود م يب

سپرسيونيست، ك: جنبش آلماني نقاشان ا(Blue Riders) يار آبكگروه سوار
 ساختند مي ه مجله اي به همين نام منتشركي، كاندينسكبه رهبري واسيلي 
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ي از كاندينسكبه طول انجاميد. پس از آن  1914تا  1911و از سال 
  مستقل خود را پديد آورد. كگروه جدا شد و سب

) نقاش 1652ـ  1593: ((Artemisia Gentileschi) جنتيلسكيا يآرتمس
ه از عمده ك) كبارو ك(نقاش سبجنتيلسكيايتاليايي و دختر اوراتزيو 

بود. او از مهمترين  كدر نقاشي بارو اراواجيوكانقالبي  كطرفداران سب
  شود. مي اراواجيو محسوبك كرئاليسم دراماتي كطرفداران سب

) مشهورترين نقاش فرانسوي 1903ـ  1848: ((Paul Gauguin)پل گوگن 
اربرد رنگ و نيز به كبخصوص  ي هه به دليل شيوكپست امپرسيونيسم 

ه گذاران نقاشي قرن ي از پايكانسپچوآل يكبازنمايي هاي  اربردن شيوهك
  آيد. مي بيستم به حساب

) نقاش اسپانيايي 1848ـ  1746: ((Francisco Goya)و گويا كسيفرانس
. بيشتر تابلوهاي فرانسيس دو گويا به 19و اوايل قرن  18اواخر قرن 

ي كدهشتناهاي  پردازند و شامل صحنه مي اتفاقات تاريخي زمان خود وي
 از اعدام و مرگ هستند.

) هنرمند معاصر و مشهور ـ  1945: ((Kathleen Gilje)لج ين گياتلك
ن را در يلكاز نا يا ده است. او پرترهيشك ياديز يها ه پرترهك ييايكآمر
  ده است.يشكر يار به تصوكخدمت يمشهور بار مانه و به جا ينقاش
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بود  يست آلمانينقاشِ رئال (1844 - 1900):  (Wilhelm Leibl)بل يلهلم اليو
  د.يشيكاز آنان م ييها دهقانان و پرتره يشتر زندگيه بك

) نقاش و 1911ـ  1837: ((Alphonse LeGros)آلفونس لگروس 
ار كهنر را  يكالسك هنه وكامالً ك كي. او به سب يساز فرانسو مجسمه

ستم هم سفر به يل قرن بيه در اواكداد تا آن حد  يرد و آموزش مك يم
  دانست. يم يرضرو ييهر هنرجو يا را برايتاليا

) 1873ـ  1802: ((Sir Edwin Henry Landseer)ر يلندس ين هانريسر ادو
وانات معروف ياش از ح مانتاليسانت يها يخاطر نقاش ه بهك يسينقاش انگل

  است.
) نقاش فلورانسي نسل دوم 1469ـ  1406: ((Filippo Lippi) يفيليپو ليپ

  رنسانس
) نقاش مشهور اوايل قرن 1954ـ  1869: ((Henri Matisse)ماتيس  يهنر

بيستم فرانسه. هنري ماتيس سردمدار فوويسم بود اما هرگز خود را 
نقاشي هاي  رد و در بدست گيري رهبري جنبشكن كمحدود به همين سب

هاي  اسو بود. جسارت او در رنگ پردازيكپاريس، همواره رقيب پي
  بعدي نهاد. زيادي بر هنرمندان تأثيرغيرعادي و فيگورهاي نامتعارف، 

) نقاش 1907ـ  1876: ((Paula Modersohn - Becker)ر كبـ  پائوال مادرزون
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 يارهاكاو را با  ي هنوآوران يها يپرداز ه رنگكسم يونيامپرس پست يآلمان
  نند. ك يسه ميگوگن و سزان مقا

ه ك ييايك) نقاش آمرـ  1928(: (Marcia Marcus)وس كا ماريمارس
او شامل  يها ويگوراتيند و فك يب مكيگر تريديكا را ب ياريبس يها وميمد
  ز هستند.يره نيو و غيوراتكوالژ، عناصر دك

) شاعر و منتقد 1898ـ  1842: ((Stéphane Mallarmé)استفان ماالرمه 
بخشِ  شده اما قطعاً الهام يبند ست دستهيسمبول يه نقاشك يمشهور فرانسو

ستم يسم قرن بيم و فوتورسيسم، سوررئاليدادائ يو هنر يادب يها جنبش
  .است بوده

ار ك) نقاش و منبت 1506 ـ 1431: ((Andrea Mantegna)ا مانتنا يآندر
 ايتاليايي قرن پانزدهم. او را نخستين هنرمند رنسانس شمال ايتاليا

  دانند. مي
ه به كنقاش مشهور فرانسوي  (1832 - 1883): (Edward Manet)ادوارد مانه 

وي، نقاشي را از  كشود. سب مي يونيسم دانستهنوعي پدر نقاشي امپرس
وربه به سوي امپرسيونيسم سوق داد. برخي آغاز نقاشي مدرن كرئاليسم 

  دانند. مي مانه» ناهار در چمن زار«تابلوي  را،
ه در اوايل ك: سنتي مربوط به نقاشي منظره (Danube School)تب دانوب كم
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  دانوب به وجود آمد. ي هرودخان ي هدر ي هقرن شانزدهم، در منطق
خاطر  به ييايكن نقاش آمري) اـ  1938(: (Sylvia Mangold)ا منگولد يلويس
  . است شدهمشهور  يدرون يش از فضاهايها ييبازنما

) نقاش 1944ـ  1863: ((Edvard Munch) كادوارد مون
غ يار جك يسكد است ي. بعيست نروژيسمبول يقول ست و بهيونيامپرس پسن

ه به كاوست » يزندگ ي هيحاش« ياز سر يبخش ن اثريباشد. اده ياو را ند
» ايماخول«و » ترس«، »يزندگ«، »عشق«، »مرگ«چون  يموضوعات

  پردازد. يم
) نقاش اواخر قرن نوزده و 1926ـ  1840: ((Claude Monet)لود مونه ك

 ي هه سردمدار و بزرگترين نمايندكاوايل قرن بيست فرانسه 
ها  ابژه يجا را به يرات جوييه تغكه است. او بود فرانسهاي  امپرسيونيست

  رد.ك يبدل به موضوع نقاش
) نقاش، مجسمه ساز، شاعر و 1564ـ  1475: ((Michelangelo)آنژ  لكمي
ه بسياري از آثار وي، كت مشهور قرن پانزدهم و شانزدهم ايتاليا كآرچيت

تند. تاريخ هنر هسهاي  داوود، ماندگارترين آفريده ي ههمچون مجسم
 ين فهمِ منفيگرفت. ا يسر در نظر مك يرا نوع يند خلق هنريآنژ فرآ ليكم

: است شدهان يصراحت ب مشهورش به ي هدر جمل ياو از خلقِ هنر
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است تا  يافكش در دل سنگ مرمر هستند. تنها يبا از پيز يها مجسمه«
  .»يو آنها را رها ساز يد را بتراشيزوا

) نقاش 1896ـ  1829: ( (Sir John Everett Millais) يليسر جان اوره م
ها. گاه او را  يشارافائليپ يبرادر ي هانگذارانِ حلقياز بن يكيو  يسيانگل
  خوانند. يهم م» بارونِ اول«خانواده  يگر اعضايزدادن از ديتم يبرا

ه به خاطر كايي ك: مجسمه ساز آمري(Louise Nevelson)لوئيس نوِلسون 
  معروف است.اش  رنگ عظيم الجثه كانتزاعي و تهاي  مجسمه
ه به خاطر ك ييايك) هنرمند آمر1984ـ  1900( :(Alice Neel)ل يس نيآل
ل يش از خانوادهها، عشاق، هنرمندان و شاعران مشهور است. نيها پرتره
  ده است.يشكر يز به تصوياش را ن ن و نوهيلكنا ينقاش

ه رمان و كنسوي فرا ي ه) نويسند1977ـ  1903: ((Anais Nin)آناس نين 
جنبش  تأثير تحترسد آثار وي  مي نوشت و به نظر مي وتاهكداستان 

، روانشناس كسورئاليسم و آموزش روانشناسي تحت نظر اوتو ران
  معروف استراليايي ست.

) نقاش و 1904ـ  1817: ((George Frederic Watts)واتز  يكجورج فردر
ش يخو يليخاطر آثار تمث ه بهك ييايتوريكو ي هدور يسيساز انگل مجسمه

  دست آورد. به ياريشهرت بس» ديام«ر ينظ
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 يسيانگل ي) نقاش1721ـ  1684: ((Jean Antoine Watteau)ژان آنتوان واتو 
  شود يو دانسته مكوكرو كسب ين هنرمند بصريه مشهورترك

) نقاش و نظريه پرداز 1987ـ  1928: ((Andy Warhol)وارهول  ياند
ارهاي كاسي، طراحي پوستر، كبر نقاشي به عپاپ آرت. وي عالوه 

 ياسيخصوص هنر س و به 60 ي هسينمايي و ... مشغول بود. هنر بعد از ده
  رد.ك يبه وارهول اقتدا م ياديهفتاد تا حد ز ي هو ده 68 ي ميو انقالب

) نقاش منريست 1574ـ  1511: ((Giorgio Vasari) يجورجو واسار
هنر رنسانس  ي هدربارهايي  ه پژوهشكاي ت و نويسنده كايتاليايي، آرچيت

  ايتاليا انجام داده است.
: نقاش فرانسوي و مادر نقاش ديگري (Suzanne Valadon)سوزان واالدو 

انه كبا بي ي هه به دليل فيگورهاي تنومند و استفادكبه نام موريس اوتريلو 
  از رنگ مشهور است.

ه كاست  يكمبولاز هنر س يخاص كتاس سبي: وان)Vanitasتاس (يوان
 16 يها ا هلند در قرنيجان فالندر  يعت بيطب ينقاش كخصوص با سب به

ا ي» يپوچ« ين و به معنايالت يتاس لغتيخورد. وان يوند ميپ 17و 
  است.» يبودگ يته«

ايي. ك) نقاش آبرنگ آمري1918ـ   1832: ((Andrew White)آندرو وايت 
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و تپه ها، و ها  هنه، زمينكهاي  نرئاليسيتي، ساختماهايي  آثار او با مايه
  شيدند.ك مي مردمان دنياي شخصي خود وي را به تصوير

) نقاش هلندي 1890ـ  1853: ((Vincent van Gogh)گوگ  سان ون ون
 اواخر قرن نوزدهم. ون گوگ از نقاشان پست امپرسيونيست شناخته

هاي  اربرد زمخت قلم مو، رنگكآثار او، همچون هاي  شود اما مولفه مي
فراواني بر  تأثيرو درخت ها، ها  شيدن جادهكل به تصوير كگرم و ش

ه مشهورترين آنها، كشماري دارد  بي گوگ آثار معروف فوويسم نهاد. ون
  است.» شب ستاره باران«

معروف  ي ه) نويسند1941ـ  1882: ((Virginia Woolf)ويرجينيا وولف 
يال ذهن. وولف صاحب انگليسي در قرن بيستم و از پيشتازان جريان س

آثاري همچون خانم دالووي، خيزابها، اتاقي از آن خود و سه گيني ست 
  اند. تاب آخر، آغازگر نقدهاي ادبي فمينيستي موج دومكه دو ك

) نقاش 1755ـ  1842: ((Mme Vigee - Lebrun)لبرون ـ  يجيمادام و
  ه است.افتيده، شهرت يشكه از زنان ك ييها خاطر پرتره ه بهك يفرانسو

ي از ك) ي1975ـ  1903: ((Barbara Hepworth)ورث  بارابارا هپ
قرن بيستم. وي انگليسي ست و از  ي هگذارترين مجسمه سازان ميانتأثير

استفاده از  ي هآيد. نحو مي آبستره به شمار كنخستين مجسمه سازان سب
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  .است شدهشاعرانه و مواد مصرفي، باعث شهرت بسيار وي هاي  فرم
سم ياز هنرمندان دادائ يكي) 1978ـ  1889: ((Hannah Hoch)خ هانا ه

انگذاران فوتومونتاژ بود. ياز بن يكين دادا. او يبرل ي هآلمان، در حلق
شتر يه بك يسي) شاعر انگل1845ـ  1799: ((Thomas Hood)توماس هود 

  نوشت.  يو طنز م يمدك
ه كاالصل  يساز آلمان ) مجسمه1970ـ  1936: ((Eva Hesse)اوا هسه 

  رد.كعرضه  كوريويرا در ن يكمعروف خود با مواد پالست يارهاك
نقاش و طنزپرداز و  (1697 - 1764): (William Hogarth)ام هوگارث يليو

 يترهاكاراك يش از زندگيها ييخاطر بازنما ه بهك يسيهجوپرداز انگل
  است شدهش معروف يمعاصر خو

) نقاش 1543ـ  1497: ((The Younger Hans Holbein)هانس هولباينِ پسر 
از هنري پنجم، پادشان هايش  ه به خاطر رئاليسم باورپذير پرترهكآلماني 

تب كبريتانيا، مشهور است. وي فرزند هانس هولباين (پدر)، نقاش م
اوگسبورگ بود. عالوه بر پدر هانس هولباين، عمويش زيگموند و 

  برادرش آمبروسيوس نيز نقاش بودند. 
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