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در طــی یــک قــرن و نیــم ،جنبــش روبهرشــد زنــان هــدف خــود را تغییــر ســاختارهای اقتصــادی –
اجتماعــی و سیاســی مبتنــی بــر تبعیــض جنســیتی علیــه زنــان قــرار داده اســت .فمینیســتهای اولیــه
را بــه اصطــالح «مــوج اول فمینیســم » مینامنــد .نهضتهــای حــق طلبانــهی زنــان تــا ســال 1960

بــهار 1400

جــزء مــوج اول هســتند .اولیــن آثــار زنــان در ایــن مــوج از نقــش محــدود زنــان انتقــاد میکنــد ،بــدون
اینکــه لزوم ـاً بــه وضعیــت نامســاعد آنهــا اشــاره کنــد یــا مــردان را از ایــن بابــت ســرزنش کنــد .یکــی از
چهرههــای شــاخص کــه دربــاره ایــن موضــوع پژوهشهــای قابــل توجهــی دارد لینــدا ناکلیــن اســت.ناکلین،
بــا نوعــی نگــرش فمینیســتی بــه هنــر و زیباییشناســی ،مفروضــات بنیادیــن اجتماعــی و فلســفی رایــج
در جهــان هنــر را بــه چالــش کشــید و اســتدالل میکنــد کــه در خلــق آثــار هنــری بــزرگ و شــکلگیری
هنرمنــد بــزرگ ،بــه عنــوان فــردی دارای نبــوغ ،بســترهای اجتماعــی و عوامــل نهــادی نقــش مهمــی ایفــا
میکننــد .مقالــه حاضــر بــا طــرح مهــم تریــن آراء ناکلیــن دراینبــاره ،نشــان میدهــد کــه وی چگونــه ،بــا
بررســی برخــی آثــار هنرمنــدان مــرد و مقایســه آنهــا بــا آثــار هنرمنــدان زن ،اســتدالل میکنــد کــه هــم
زنــان و هــم مــردان قابلیــت تولیــد انــواع آثــار هنــری را دارا هســتند .بنابرایــن ،مفهــوم ســبک هنــر زنانــه،
مفهومــی قابــل قبــول نیســت .وی ایــن ایــده را مطــرح میکنــد کــه انتخــاب ایــن گونــه موضوعــات توســط
هنرمنــد تحــت تاثیــر عوامــل اجتماعــی ،نهــادی و آموزشــی بــوده اســت .

کلید واژهها
لیندا ناکلین ،نقد فمینیستی تاریخ هنر ،نبوغ ،زیبایی شناسی.
.1

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه سوره پست الکترونیکیshimaa.ghasemzadeh@gmail.com :

مقدمه

تصویــر عینــی شــده از ذهنیــت انســانی دانســت .از

سیاســی اواســط دهــه  1960میــالدی آغــاز شــد.

مولفههــای مــادی آن فرهنــگ اســت .در ایــن میــان،

بهطــور کلــی ،در اواخــر قــرن بیســتم ،آثــاری کــه

هرچنــد ممکــن اســت غــرب چهرههــای بهظاهــر

در بــاره هنرهــای زیبــا نوشــته شــده انــد در چهــار

متفاوتــی از خــود بــه نمایــش گــذارد ،امــا بــا لحــاظ

مقولــه قــرار میگیرنــد  :تاریــخ هنــر ،نقــد هنــر،

نگــرش تمدنــی بــه ایــن حــوزه از فرهنــگ بشــری،

بازبینــی هنــر و نظریههنــر .آثــار فمنیســتی از مــرز

میتــوان ایــن چهرههــای متفــاوت را واحــد دانســت.

فرمــال آثــار نوشــته شــده دربــاره هنــر عبــور کــرده و

فمینیســم یکــی از چهرههایــی اســت کــه فرهنــگ

اغلــب بهطــور بســیار وســیعی بیــن رشــته ای اســت.

غــرب از خــود بــه جهــان عرضــه نمــوده اســت؛ جریــان

()krammarea & spender2000:869

اندیشــهای کــه امــروزه گســتره نفــوذ خــود را در

ناکلیــن بــه عنــوان یــک مــورخ هنــر فمینیســتی،

ســاحتهای گوناگــون زندگــی اجتماعــی در سراســر

از همــان دهــه 1970م فمینســم هــای ذاتگــرا را

جهــان گســترانیده اســت .شــناخت فمینیســتی،

نمیپذیــرد و فمینســم را ابــزاری در نظــر میگیــرد کــه

شــناخت چهرههــای بــه ظاهــر متفــاوت غــرب اســت،

از طریــق آن میتوانــد تاریــخ هنــر را مــورد پژوهــش

امــا بــا همــان اصــول و مبانــی تمــدن غربــی بــا

قــرار دهــد .نوشــته هــای ناکلیــن ،در وهلــه نخســت بــر

محوریــت انســان و ســاحتی بریــده از آســمان.

مســائل مربــوط بــه زنــان و صورتبنــدی اجتماعــی

ناکلیــن ،برخــی از آشــناترین نقاشــیهای قــرن 19م

آن در اروپــا و آمریــکای قــرن 19و20م متمرکــز اســت،

را در بســتری تــازه و ناآشــنا قــرار داده و از طریــق یــک

امــا مالحظــات مرتبــط بــا نــژاد را نیــز در بــر میگیــرد.

گفتمــان فمینیســتی آنهــا را دوبــاره تعریــف میکنــد

رویکــرد ناکلیــن نســبت بــه تاریــخ هنر،رویکــردی

()ibid :2004,9

«مــوردی» (باهــدف خــاص) اســت .همانطــور کــه

شــناخت هنــر جدیــد غــرب و تاریــخ آن از ایــن جهــت

آرونــا دســوزا بیــان میکنــد "مفهــوم امــر مــوردی،

مهــم و الزم اســت کــه هنــر از یــک ســو ،منعکــس

بــه معنــای طــرد هرگونــه رویکــرد روششناســانه واحــد

کننــده جریانــات ژرفتــر فرهنــگ غــرب و بحرانهایــی

اســت ،و از ایــن نظــر کار او را بایدحرکتــی پســت مــدرن

اســت کــه غــرب جدیــد بــا آن مواجــه اســت و از ســوی

بــه شــمار آورد)D Souza 2004:8( .

دیگــر خــود ،از عواملــی اســت کــه عناصــر ،و اشــکال

هنــر بهعنــوان بعــد مــادی ،فرهنــگ اســت کــه

و نیروهــای تشــکیل دهنــده فضــای جدیــد غــرب را

شــناخت عمیــق درون مایههــای شــناختی فرهنــگ

بهوجــود آوردهانــد .بهواقــع ،نقــش هنــر غربــی در

را فراهــم میســازد .اساســاً هنــر چهــره تجســدیافته

ایجــاد ایــن فضــای فرهنگــی جدیــد؛ بســیار مرکــزی و

یــک فرهنــگ اســت کــه بهدرســتی میتــوان آن را

اساســی اســت( نصــر،1374،ص) 318

بخــــش

تحــت تاثیــر کلــی جنبــش فمینیســم و فعالیتهــای

واقعــی فرهنــگ غــرب ،واکاوی آن از رهگــذر هنــر و
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پژوهـــــش

جنبــش فمینیســم در هنــر از اواخــر دهــه 1960م،

ایــنرو ،یکــی از شــیوههای دقیــق شــناخت چهــره

در آثــار ناکلیــن ،مفهــوم دوگانــه قطعــه و تناقــض

1

جایــگاه خاصــی دارد؛ در کتــاب بــدن تکــه تکه شــده:

ســوم فمینیســم

قطعــه بــه مﺜابــه اســتعاره ای از مدرنیتــه (،) 2001

میتــوان گفــت جنبــش فمینســم اولیــه چــه در

وی در آثــار هنرمنــدان مختلــف ،بدنهــای قطعــه

فرانســه و چــه در آمریــکا اساسـاً توســط زنــان طبقــهی

قطعــه شــده فیگورهــای نیمهتمــام در رابطــه بــا

کارگــر ایجــاد و حمایــت شــد و خواهــان حقــوق

بازنمایــی مدرنیتــه و شــکل گیــری مدرنیســم بــه

سیاســی و اقتصــادی بــرای زنــان بــود و بیشــتر بــر

عنــوان یــک ســبک را مــورد توجــه قــرار داده اســت

اصــول جامعــهی سوسیالیســتی تکیــه داشــت .بــه

2

همیــن دلیــل بســیاری پیــش از آنکــه فمینســم را

3

یــک نظریــهی نظاممنــد بداننــد ،آن را یــک موضــع

( . ) 67-1857در کتــاب رئالیســم )1971( 4نیــز

گیــری سیاســی انگاشــتهاند .نظریــهای سیاســی کــه

مفهــوم قطعــه را مــورد اســتفاده تاریخــی قــرار داده

هــدف آن تغییــر جهــان اســت و همیــن ســبب شــده

و آن در رابطــه بــا اپــرای قــرن  19بــه کار بــرده

اســت کــه تفکــر فمینســتی بــه شــدت بــه جنبشهــای

اســت .مفهــوم دیگــر ،مفهــوم تناقــض اســت کــه

مارکسیســتی شــباهت پیــدا کنــد.

امــکان نــوع پیچیدگــی در درک ناکلیــن نســبت بــه

مــوج دوم فمینســم از مبــارزه علیــه تبعیــض جنســی

5

در محــل کار برخاســت .در 1966م ســازمان ملــی زنــان

در یــک زمــان خــاص را فراهــم می ســازد :در

پایهگــذاری شــد .مــوج دوم را ابتــدا امریکاییهــا شــروع

نوشــتههای وی بارهــا بــا داســتانهایی از

کردنــد و ســنت حقــوق برابــر وآزادیخواهــی بــرای

هنرمنــدان زن ســتیزی 6روبــرو میشــویم کــه

زنــان را پایهریــزی نمودنــد .جنبــش فمینســم در اروپــا

تصویــری مترقــی از زنــان ارائــه میدهند(.ناکلیــن

بیشــتر بــا گرایشهــای چﭗگــرای سیاســی محشــور

) 18:1385

بــود .از نظــر فمینیســتهای مــوج دوم ،مردســاالری

در ایــن نوشــتار مــا برآنیــم تــا بــا واکاوی اندیشــه

بــا مجــاز شــمردن کنتــرل زنــان ،حاکمیــت ســرمایه

فمینیســم دربــاره هنــر و زیباشناســی ،بــه شــناختی

داری را تقویــت کــرده و محصــوالت و کاالهــا را بیشــتر

دقیق تــر از ایــن جنبــه از فرهنــگ غربــی دســت

بــا ارزش مردانــه ســاخته اســت .

یابیــم .الزم بــه یــادآوری اســت کــه بــه جهــت

مــوج ســوم فمینیســم پاســخی بــه پسافمینســم بــود.

گســتردگی اندیشــههای فمینیســتی و دشــواری

پسافمینیســم محصــول رســانههای غربــی اســت.

یافتــن وجــه اشــتراک مشــخص بیــن آنهــا ،در ایــن

پسافمینیســم نیــاز زنــان بــرای برخــورداری از نــگاه

گفتــار تاکیــد مــا بیشــتر بــر قرائتهــای پســت

مشــترک بــرای فعالیتهــای سیاســی را انــکار کــرد

مدرنیســتی فمینســتها از حــوزه هنــر و زیبــا

و مدعــی شــد کــه دورهی مبــارزات فمینســتی بــه

شناســی خواهــد بــود.

ســرآمده اســت  .ایــن نگــرش کوششــی بــرای تخریــب

 .از جملــه نقاشــی «بالماســکه در اپــرا» اثــر مانــه
( )1873و تابلــوی «خانــواده بللــی» ادگار دگا
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مــوج اول دوم و پسافمینســم و مــوج

بــهار 1400

چگونگــی و چرایــی اســتفاده از رمــزگان بازنمایــه

فمینســم بــود .در مقابــل ایــن نگــرش مــوج ســوم

و ایــن خصلــت ســعی میکــرد قرائــت واحــدی را

فمینســم پــا بــه عرصــه حضــور گذاشــت .در ایــن

تحمیــل کنــد ،بــه مقابلــه برخاســت و قرائتهــای

مــوج زنــان سیاهپوســت و زنــان جهــان ســوم نیــز بــه

دیگــری را هــم مشــروع شــمرد .فهــم ایــن ویژگــی

فعالیتهــای فمینســتی روی آوردنــد .ایــن مــوج بــا

پســت مدرنیســم ،کلیــد فهــم اندیشــه فمینســتی

زیــر ســوال بــردن بنیانهــای نظــری فمینیســم بــه

اســت؛ یعنــی فهــم ایــن التــزام کــه مدرنیســم ســعی

وجــود آمــد؛ تمایــز جنســیتی ،بــی توجهــی بــه نژادهــا

میکنــد دیگــران را نبینــد و ایــن دیگــران ،ممکــن

در هویــت زنانــه ،پافشــاری بــر اتحــاد زنــان و بســیاری

اســت «غیــر غربیهــا» «،غیــر ســفید پوســتان»

از ایــن دســت ایدههــای فمینیســتی در ایــن مــوج بــه

یــا «غیــر مردهــا» باشــد .اولیــن تالسهــای پســت

نقــد کشــیده شــد.

مدرنیســم ایــن بــود کــه بــه نظرهــای دیگــران ،یعنــی
توجــه اســاس پیــش فرضهــا پســت مدرنیســتی خود،

فمینیســتها معتقدنــد کــه زنــان بــه عنــوان

داشــته و تظاهــر میکننــد کــه بهطــور کلــی بــه

آفرینشــگران آثــار هنــری ،در طــول تاریــخ کمتــر

همــه انســانها تعلــق دارد ،در حقیقــت ماهیتــی

بــه رســمیت شــناخته شــدهاند .آنــان معتقدنــد:

کامـ ً
ال مردانــه دارنــد ؛ زیــرا بــه هیــچ وجــه تجربــه زن
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ایــن عــدم حضــور هیــچ ربطــی بــه کاســتی توانایــی و

را در پژوهــش هــای خــود لحــاظ نکردهانــد

اســتعداد زنــان نــدارد ،بلکــه شــرایط فکــری و اجتماعی

ناکیلــن ،در پاســخ بــه ایــن پرســش ،دو نگــرش

جامعــه بــه گونــهای بــوده کــه فرصــت بــروز و ظهــور

فمینســتی را مطــرح میکنــد :نخســتین واکنــش

اســتعدادهای هنــری را بــه زنــان نمــیداده اســت.

تــالش بــرای پاســخ بــه همــان شــیوه طــرح پرســش

فمینیســتها میکوشــند تــا نشــان دهنــد تاریــخ

اســت؛ یعنــی جســتجوی مﺜالهایــی از شایســتگی

هنــر خنﺜــی نیســت ،بلکــه همــواره جنــس مذکــر

هنرمنــدان زن یــا مــواردی کــه در آن هنرمنــدان

نمــاد مطلــق انگاشــته شــده اســت .و در ســایه ایــن

زن بــه انــدازه کافــی مــورد احتــرام و قدردانــی قــرار

اندیشــه ،زنــان از آفرینــش هنــری محــروم شــدهاند.

نگرفتهانــد تــا از ایــن طریــق بتــوان تــا حــدی

اساســاً رویکــرد زیباشــناختی فمیســنیم ،نگــرهای

زندگــی حرفــهای پربــار آنهــا را مــورد نوجــه قــرار داد

پســت مدرنیســتی اســت .جریــان پســت مدرنیســم در

( .)ibid :1989,147دیــدگاه دوم ،تــالش فمینســتها

جهــت تجدیــد نظــر طلبــی در مدرنیســم ،بــه خصــوص

معاصــر مبنــی بــر تغییــر انــدک زمینــه مــورد بحــث و

در حــوزه هنــر بــه وجــود آمــد.

طــرح ایــن ادعــا اســت کــه نــوع متفاوتــی از«عظمــت و

پستمدرنیســم ،پیــش از هرچیــز ،بــا مفهــوم

بزرگــی» 7در هنــر زنــان نســبت بــه مــردان وجــود دارد.

یکپارچگــی اقتدارگرایانــه یــا جهانــی شــدن مدرنیســم

بنابرایــن ،وجــود یــک ســبک زنانــه مشــخص و متمایز،

.

پژوهـــــش

هنــر

معتقدنــد کــه نظریههــای کــه ادعــای جهانشــمولی
بخــــش

زن بــه عنــوان خالــق اثــر در تاریــخ

غیــر غربیهــا ،غیــر اروپاییهــا و همیــن طــور زنــان

مســلم فــرض مــی شــود کــه هــم در ویژگیهــای
نرمــال و هــم در خصوصیــات بیــان گرانــهاش متفــاوت

هنــری

بــا نــوع مردانــه بــوده و مبتنــی بــر ویژگــی خــاص

فمینســتها در پــردازش ریشــه و علــل ناپیدایــی

وضعیــت و تجربــه زنــان اســت .ناکلیــن ،خصوصیاتــی

هنرمنــد در تاریــخ هنر،عــالوه بــر علــل اندیشــهای

از قبیــل درونگرایــی ،ظرافــت ،پرداختــن بــه موضوعات

و ســنتهای فکــری موجــود در فرهنــگ غــرب،

خــاص ماننــد زندگــی خانوادگــی و کــودکان را بــه

بــه عوامــل اجتماعــی نیــز توجــه نشــان دادهانــد.

عنــوان ویژگیهــای ذاتــی آثــار زنــان نمیپذیــرد و بــا

آنهــا معتقدنــد کــه در طــول تاریــخ ،هنــر هیــچگاه

مقایســه آثــار برخــی از هنرمنــدان زن- -مــادام ویچــی

شــرایط و امکانــات هنرآمــوزی بــرای زنــان و مــردان

لبــرون( ،8)1755-1842مــاری کاســات و برت موریســو

یکســان نبــوده اســت .بــه گونــهای کــه اگــر فرصــت

9

آمــوزش هنــر بــه زنانهــا داده میشــد ،وضعیــت آنــان

کــورو( ،10)1796-1875فراگونــار(،11)1732-1806

متفــاوت بــود .اینکــه زنــان را در نقشهــی هنرمنــدان

رنــوآر و مانــه – مفهــوم ســبک «زنانــه » و «مردانــه» را

بــزرگ نمیبینیــم ،بیشــک منشــاء طبیعــی نــدارد.

رد کــرده و اشــاره میکنــد کــه «صرف ـاً انتخــاب یــک

بــه تعبیــر ویرجینــا وولــف زنــان ،از نظــر تاریخــی در

موضــوع خــاص و یــا محــدود کــردن آثــار بــه ســوژه

جایگاهــی کــه هــوش و تــوان درونــی آنهــا بتوانــد

هــای معیــن ،معــادل تعریــف ســبک نیســت» (.149

پــرورده شــود و پیشــرفت کنــد ،نبــوده اســت .ایــن

.)ibid:p

مهــم نیســت کــه طبیعــت ،هنرمنــد را از چــه تــوان

زیباشناســی و فلســفه هنــر فمینســتی ،همچــون

و هوشــی برخــوردار ســاخته باشــد ،آنهــا بایــد پــرورده

ســایر فلســفههای فمینســتی ،براســاس انتقادهایــی

شــوند .بــدون آمــوزش و پــرورش ،نبــوغ فقــط یــک

کــه بــه مفروضــات بنیادیــن و پیــش فرضهــای

تــوان نهفتــه اســت .عــدم دسترســی زنــان بــه آمــوزش

اساســی کــه بــر ایــن حــوزه بــه طــور ســنتی

هنــر نیــز خــود وابســته بــه علــل دیگــری اســت.

حکفرمــا بــوده اســت ،بنــا شــده اســت  .اساســاً

مﺜــ ً
ال ،دسترســی زنــان بــه آمــوزش و موســیقی و

ایــن ســبکی ویــژه در روش شناســی فمینســتی

فرصتهــای آنــان بــرای نمایــش و برگــزاری موســیقی

اســت کــه غالب ـاً در طــرح مباحــث ،بنیــان فکــری

بســیار محــدود بــوده اســت .بــر فــرض هــم کــه زنــی

و اندیشــههای خــود را بــر نقــد از جریــان هــای

موســیقی را بهگونــهای فــرا میگرفــت ،فرصــت ارائــه

اصلــی و حاکــم آغــاز میکننــد .در ایــن راســتا،

آن را در محامــع عمومــی پیــدا نمیکــرد .وی تنهــا

فمینســتها بــرای تبییــن چرایــی غیبــت زنــان

میتوانســت از آن بــرای ســرگرمی خانگــی اســتفاده

در عرصــه آفرینــش هنــری ،بــه شــرایط فکــری و

کنــد؛ زیــرا فرهنــگ ســنتی غــرب ،پدیــدار شــدن زنان

اجتماعــی اشــاره کــرده اندکــه در ذیــل بــه آنهــا

در برابــر مــردم را در هر نقشــی ناپســند و گاه غیرقانونی

میپردازیــم .

میدانســتند .شــاید ســختتر از کیفــر قانونــی ،بــار

و آثــار برخــی مــردان هنرمنــد-ردون()1840-1916
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محرومیــت زنــان از آموزشهــای

بــهار 1400

فشــارهای اجتماعــی خــود در جلــوی همــگان بــود کــه

متفــاوت اســت .ماننــد تجربــه زایــش فرزنــد .آنهــا

بــر زنــان هنرمنــد ســنگینی میکــرد؛ هنجارهایــی

زیباشــناختی زنانــه را بــا ویژگیهایــی چــون روانــی و

کــه حضــور زنــان را بیشــرمی و گســتاخی تلقــی

لطافــت و فقــدان مرزبنــدی دقیــق توصیــف میکننــد.

میکــرد .ایــن پیرایههــای فرهنگــی موجــب میشــد

ناکلیــن در نقــد ایــن موضــوع ،درک نادرســت برخــی

کــه زنــان عطــای هنــر را بــه لقایــش ببخشــند و بــه

فمینســتها از مفهــوم «زنانگــی» را علــت اصلــی ایــن

صــورت حرفــه ای وارد عرصــه هنــر و آفرینــش هنــری

اســتدالل نمیدانــد ،بلکــه بــا برداشــت نادرســت آنهــا از

نشــوند .از ایــنرو فمینســتها در پــی اثبــات تضــادی

چیســتی هنــر اشــاره میکنــد و اینکــه ایــن برداشــت

هســتند کــه بهوســیله جنســیت میــان حضــور در

بــه نوعــی بــا برداشــت عامه مشــترک اســت .بــه عبارت

عرصــه عمومــی ،بــه طــور عــام و در عرصــه هنــر بــه

دیگــر وی اظهــار مــیدارد کــه نــزد ایــن فمینســتها

طــور خــاص بــه وجــود آمــده اســت.

« هنــر بیــان مســتقیم و شــخصی تجربیــات احساســی

هنر زنانه

فــردی اســت ،نوعــی بیــان زندگــی شــخصی بــه زبــان
بصــری»( ،)ibid1989:149در صورتــی کــه «هنــر

ارزیابــی آثــار هنــری ،ایــن ســوال از ســوی آنــان طــرح

مفهــوم جنــس دیگــر -در شــرایط اجتماعــی شــکل

شــده کــه آیــا بیــن آفرینشهــای هنــری زنــان و مردان

میگیــرد ،علــت ایــن اتفــاق را طبیعــت و بیولــوژی

تفــاوت معنــاداری وجــود دارد تــا بتــوان براســاس

زنانــه نمیدانــد و معتقــد اســت ایــن شــکل در نهادهــا

آن ،نظریــه هــای زیباشــناختی زنانــهای را ارائــه داد؟

و شــیوه آموزســی مــا ریشــه دارد ،و همیــن آمــوزش

و بــه عبــارت دیگــر ،آیــا میتوانــاز ســبک زنانــه در

در برگیرنــده تمــام چیزهایــی میشــود کــه از لحظــه

زیباشناســی ســخن گفــت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش،

ورود بــه ایــن دنیــای مملــو از نمادهــا ،عالئــم و

جهــت گیریهــای متفاوتــی از ســوی فمینســتها

نشــانههای معنــادار بــرای مــا اتفــاق میافتنــد .بــه

طــرح شــده اســت .پاســخ برخــی از آنهــا مﺜبــت اســت.

نظــر ناکلیــن ،زن بــودن یــک هنرمنــد ،شــرط الزم و

ایــن دســته از نظریهپــردازان را میتــوان طرفــدار

نــه لزمـاً شــرط کافــی بــرای یــک انتخــاب یــک ســبک

رویکــرد ذاتگرایانــه در زیباشــناختی معرفــی کــرد .از

یــا ســوژه خــاص اســت؛ وی زن بــودن را همــراه بــا

نظراینــان همــه زنــان در همــه زمانهــا و در همــه

دیگــر خصوصیــات ماننــد ملیــت ،ســن ،آمــوزش،

مکانهــا ،پاســخهای زیباشــناختی یــا از ویژگیهــای

طــرز رفتــار ،عکــس العمــل بــه شــیوههای موجــود

ســبکی مشــترکی بهرهمندنــد .استداللشــان ایــن

بیانگــری ،یــا الویــت خودشناســی قــرار میدهــد.

اســت کــه زنــان در طــول زندگــی خــود بــا تجربیانــی

وی توضیــح میدهــد بــرای یــک زن رئالیســت و

زیســت میکننــد کــه کامــ ً
ال بــا تجربیــات مــردان

بــه طــور کلــی زن هنرمنــد ،ممکــن اســت حــس و

بخــــش

فمینســتها و اثبــات ســوگیریهای جنســیتی در

ماننــد ســیمون دوبــووار کــه معتقــد اســت زن -بــه
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در طــرح نظریــه نــگاه خیــره مــردان از ســوی

بــزرگ» 12هیــچگاه چنیــن تعریــف نمیشــود .وی نیــز

مفهــوم خودخــالق 13در قالــب یــک زن ،در صــورت

هنــر بــرای فمینســتها نوعــی بیــان زندگــی شــخصی

بنــدی انگارههایتصویــری ،14نقشــی مهــم یــا گاهــی

بــه زبــان بصــری میباشــد .بــه عقیــده ناکلیــن ،هنــر

بــی اهمیــت ایفــا کنــد .بــا ظهــور جنبــش قدرتمنــد

بــزرگ هیــچگاه چنیــن تعریــف نشــده .ناکلیــن در

و صریــح زنــان هنرمنــد بــه منظــور تعریــف خودشــان

مقالــه خــود بــا عنــوان « چــرا هرگــز هنرمنــدان زن

بــه طــور عینیتــر بــه عنــوان زن ،و بــرای همســان

وجــود نداشــتهاند؟» اســتدالل

میکنــد کــه در

ســاختن احساســات و عالیــق خــود بــا زنــان دیگــر

واقعیــت زنــان نیــز هماننــد مــردان دارای اســتعداد و

در حوزههــای هنــر و سیاســت و نیــز در حوزههــای

ذوق هنــری هســتند ،و ایــن نگــرش هــای اجتماعــی

خصوصــی خیالپردازیشــان ،بســیار برجســته تــر

و تبعیــض و تمایــزات دلیــل عــدم موفقیــت بســیاری

شــده اســت .

از زنــان هنرمنــد شــده اســت .امــا ایــن اســتدالل

نتیجهگیری
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مــا را در موقعیتــی دوگانــه قــرار میدهــد؛ کــه اگــر
زنــان و مــردان توانایــی یکســانی در خلــق اثــر هنــری

بــهار 1400

آنچــه فمینســتها در هنــر و زیباشناســی خــود بــه

دارنــد چــرا از زنــان در طــول تاریــخ چیــزی ثبــت

دنبــال آن بودنــد ،دریافــت تاریخــی فرودســتی تاریخی

نشــده اســت؟ ناکلیــن بــا اســتفاده کــردن از اصطــالح

و اجتماعــی زنــان اســت و آگاهــی از اینکــه چگونــه

« ســبک زنانــه متمایــز» بــه ایــن مهــم پرداخــت ،و

رویههــای هنــری در طــول تاریــخ ،آن فرودســتیها را

اظهــار مــیدارد کــه شــاید نــوع متفاوتــی از بزرگــی در

اســتمرار بخشــیدهاند .ایــن پژوهــش ،بررســی و تبییــن

هنــر زنــان در مقایســه بــا مــردان وجــود دارد کــه

نظریــات لینــدا ناکلیــن -اولیــن منتقــد فمینیســتی

در کیفیــات فرمــال و هــم ویژگیهــای بیانگرانــهاش

تاریــخ هنــر -دربــاره اینکــه آیــا ســبک هنــری زنانــه

متفــاوت بــوده و مبتنــی بــر خصوصیــات خــاص

بــا ویژگیهــای متمایــز وجــود دارد یــا نــه ،را مــد

وضعیــت و تجربــه زنــان اســت .

نظــر قــرار داده اســت .ناکلیــن بــا بررســی بصــری و تــا
حــدی مفهومــی آثــار برخــی هنرمنــدان زن و مــرد و
مقایســه آنهــا بــا هــم ،وجــود و تعریــف یــک ســبک
هنــری خــاص زنــان را رد کــرده و اظهــار میداردکــه
آثــار هنرمنــدان زن بیــش از ایــن کــه شــبیه یکدیگــر
باشــد ،شــبیه آثــار هنــری دوره خــود هســتند .وی
علــت اینکــه برخــی فمینســتها بــرای هنــر ،ســبک
زنانــه و مردانــه متمایــز قائــل میشــوند را برداشــت
نادرســت از چیســتی هنــر دانســت ،و نــه درک
نادرســت از مفهــوم زنانگــی .وی میگویــد تعریــف

.1

Fragment and paradox

میکــرد .وی نقــاش برجســته مکتــب باربیــزون فرانشــه در

.2

Eduard Manet (1883-1832) “ Masked ball at the

اوایــل قــرن 19و نیــز شــخﺜیت اصلــی در منظــره پــردازی

)opera’(1873

اســت .بیشــتر آثــار وی بــه طــور همزمــان ،هــم بــه

)Edgar Degas (1917-1843), The Bellelli Family(1867-1858

سنتنئوکالســیک اشــاره دارنــد و هــم ابداعــات در فضــای

.3
.4

بــاز امپرسیونیســت هــا را شــامل میشــوند

Realism

 180-1732( Jean-Honore Fragonard .11ژان انــوره

.6

Misogynist artist

فراگونــار ،نقــاش فرانســوی کــه شــیوه روکوکــوی پایانــی

.7

grenatness

وی بــه واســطه مهــارت ،کﺜــرت و لــذت گرایــی قابــل

.8

 )1755-1842( Mme Vigee-Lebrunلوییــس الیزابــت

توجهــش ،قایــل تمیــز میباشــد .در میــان محبــوب و

ویجــی لبــرون ،نقــاش فرانســوی کــه بــه عنــوان مهمتریــن

معروفتریــن آثــار وی ،ژانــری از نقاشــی دیــده میشــود

نقاشــی زن قــرن  18شــناخته میشــود.

کــه بیــان کننــده قلمروروابــط جنســی و شــهوت گرایــی

 )1840 - 1916( Odilon Redonنقاش ســمبولیت فرانســوی

پنهــان اســت.

.9

کــه در زمینــه پاســتل،چاپ و نقشــه کشــی فعالیــت میکــرد.

پــرداز فرانســوی کــه در زمینــه چــاپ فلــزی نیــز قعالیــت

Creative self .13
Pictorial imagery .14

 ســمیع آذر ،علیرضــا « ،هنــر فمینیســتی زایــش اندیشــههای زنانــه» (فروردیــن  ، )1386زنــان ،ش ،143ص-4249
 ناکلیــن ،لینــدا( ،)1385بــدن تکــه تکــه شــده :قطعــه بــه مﺜابــه اســتعاره ای از مدرنیتــه ترجمــه مجیــد اخگــر،تهــران :نشــر حرفــه هنرمنــد
 نصر ،حسین ( ،)1374جوان مسلمان و دنیای متجدد ،ترجمه مرتضی اسعدی ،تهران ،طرح نو.- A life of Learning Linda Nocglin.ACLS Occasional paper No.64.2008 from http://www.acls.
org/publication/OP/Haskins/2007 _64_Linda nochlin.pdf
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 )1796 - 1875( Jean-Baptiste-Camile Corot .10منظره

.12

Great art
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