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لیندا  ناکلین " چرا هرگز هنرمندان زن وجود نداشــته اند ؟" 
شیما قاسم زاده  1

 چکیده
ــادی –  ــاختارهای اقتص ــر س ــود را تغیی ــدف خ ــان ه ــد زن ــش روبه  رش ــم، جنب ــرن و نی ــک ق ــی ی در ط
ــه  ــرار داده اســت .فمینیســت  های اولی ــان ق ــه زن ــض جنســیتی علی ــر تبعی ــی ب ــی و سیاســی مبتن اجتماع
ــال 1960  ــا س ــان ت ــه  ی زن ــق طلبان ــای ح ــد .نهضت  ه ــم « می  نامن ــوج اول فمینیس ــالح »م ــه اصط را ب
ــدون  ــد، ب ــاد می  کن ــان انتق ــوج از نقــش محــدود زن ــن م ــان در ای ــار زن ــن آث ــوج اول هســتند. اولی جــزء م
اینکــه لزومــاً بــه وضعیــت نامســاعد آن  هــا اشــاره کنــد یــا مــردان را از ایــن بابــت ســرزنش کنــد. یکــی از 
چهره  هــای شــاخص کــه دربــاره ایــن موضــوع پژوهش  هــای قابــل توجهــی دارد لینــدا ناکلیــن اســت.ناکلین، 
ــج  ــن اجتماعــی و فلســفی رای ــر و زیبایی  شناســی، مفروضــات بنیادی ــه هن ــا نوعــی نگــرش فمینیســتی ب ب
در جهــان هنــر را بــه چالــش کشــید و اســتدالل می  کنــد کــه در خلــق آثــار هنــری بــزرگ و شــکل  گیری 
هنرمنــد بــزرگ، بــه عنــوان فــردی دارای نبــوغ، بســترهای اجتماعــی و عوامــل نهــادی نقــش مهمــی ایفــا 
می  کننــد. مقالــه حاضــر بــا طــرح مهــم تریــن آراء ناکلیــن دراین  بــاره، نشــان می  دهــد کــه وی چگونــه، بــا 
بررســی برخــی آثــار هنرمنــدان مــرد و مقایســه آن  هــا بــا آثــار هنرمنــدان زن، اســتدالل می  کنــد 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 می  کنــد کــه انتخــاب ایــن گونــه موضوعــات توســط 

هنرمنــد تحــت تاثیــر عوامــل اجتماعــی، نهــادی و آموزشــی بــوده اســت .
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  مقدمه 
ــه 1960م،  ــر ده ــر از اواخ ــم در هن ــش فمینیس جنب

ــای  ــی جنبــش فمینیســم و فعالیت  ه ــر کل تحــت تاثی

ــد.  ــاز ش ــالدی آغ ــه 1960 می ــط ده ــی اواس سیاس

ــه  ــاری ک ــتم، آث ــرن بیس ــر ق ــی، در اواخ ــور کل به    ط

ــار  ــد در چه ــده   ان ــته ش ــا نوش ــای زیب ــاره هنره در ب

مقولــه قــرار می  گیرنــد : تاریــخ هنــر، نقــد هنــر، 

ــرز  ــتی از م ــار فمنیس ــر. آث ــر و نظریه  هن ــی هن بازبین

فرمــال آثــار نوشــته شــده دربــاره هنــر عبــور کــرده و 

ــب به  طــور بســیار وســیعی بیــن رشــته ای اســت.  اغل

)krammarea & spender2000:869(

ــتی،  ــر فمینیس ــورخ هن ــک م ــوان ی ــه عن ــن ب ناکلی

از همــان دهــه 1970م فمینســم   هــای ذات  گــرا را 

نمی  پذیــرد و فمینســم را ابــزاری در نظــر می  گیــرد کــه 

ــش  ــورد پژوه ــر را م ــخ هن ــد تاری ــق آن می  توان از طری

قــرار دهــد. نوشــته هــای ناکلیــن، در وهلــه نخســت بــر 

ــی  ــدی اجتماع ــان و صورت  بن ــه زن ــوط ب ــائل مرب مس

آن در اروپــا و آمریــکای قــرن19 و20م متمرکــز اســت، 

امــا مالحظــات مرتبــط بــا نــژاد را نیــز در بــر می  گیــرد. 

رویکــرد ناکلیــن نســبت بــه تاریــخ هنر،رویکــردی 

ــه  ــور ک ــت. همان  ط ــاص( اس ــدف خ ــوردی« )باه »م

ــوردی،  ــر م ــوم ام ــد "مفه ــان می  کن ــوزا بی ــا دس آرون

بــه معنــای طــرد هرگونــه رویکــرد روش  شناســانه واحــد 

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

 )D Souza 2004:8( .بــه شــمار آورد

هنــر به  عنــوان بعــد مــادی، فرهنــگ اســت کــه 

ــگ  ــناختی فرهن ــای ش ــق درون مایه  ه ــناخت عمی ش

ــدیافته  ــره تجس ــر چه ــاً هن ــازد. اساس ــم می  س را فراه

ــوان آن را  ــتی می  ت ــه به  درس ــت ک ــگ اس ــک فرهن ی

ــت. از  ــانی دانس ــت انس ــده از ذهنی ــی ش ــر عین تصوی

ــره  ــناخت چه ــق ش ــیوه  های دقی ــی از ش ــن  رو، یک ای

ــر و  ــذر هن ــرب، واکاوی آن از رهگ ــگ غ ــی فرهن واقع

ــان،  ــن می ــادی آن فرهنــگ اســت. در ای مولفه  هــای م

هرچنــد ممکــن اســت غــرب چهره  هــای به  ظاهــر 

ــا لحــاظ  ــا ب ــه نمایــش گــذارد، ام ــی از خــود ب متفاوت

ــری،  ــگ بش ــوزه از فرهن ــن ح ــه ای ــی ب ــرش تمدن نگ

ــد دانســت.  ــاوت را واح ــای متف ــن چهره  ه ــوان ای می  ت

ــگ  ــه فرهن ــت ک ــی اس ــی از چهره  های ــم یک فمینیس

غــرب از خــود بــه جهــان عرضــه نمــوده اســت؛ جریــان 

اندیشــه  ای کــه امــروزه گســتره نفــوذ خــود را در 

ــر  ــی در سراس ــی اجتماع ــون زندگ ــاحت  های گوناگ س

فمینیســتی،  شــناخت  اســت.  گســترانیده  جهــان 

شــناخت چهره  هــای بــه ظاهــر متفــاوت غــرب اســت، 

امــا بــا همــان اصــول و مبانــی تمــدن غربــی بــا 

ــمان. ــده از آس ــاحتی بری ــان و س ــت انس محوری

ــرن 19م  ــی  های ق ــناترین نقاش ــی از آش ــن، برخ ناکلی

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

گفتمــان فمینیســتی آن  هــا را دوبــاره تعریــف می  کنــد 

  )ibid :2004,9(

شــناخت هنــر جدیــد غــرب و تاریــخ آن از ایــن جهــت 

ــس  ــو، منعک ــک س ــر از ی ــه هن ــت ک ــم و الزم اس مه

کننــده جریانــات ژرف  تــر فرهنــگ غــرب و بحران  هایــی 

اســت کــه غــرب جدیــد بــا آن مواجــه اســت و از ســوی 

دیگــر خــود، از عواملــی اســت کــه عناصــر، و اشــکال 

ــرب را  ــد غ ــای جدی ــده فض ــکیل دهن ــای تش و نیروه

به  وجــود آورده  انــد. به  واقــع، نقــش هنــر غربــی در 

ایجــاد ایــن فضــای فرهنگــی جدیــد؛ بســیار مرکــزی و 

اساســی اســت) نصــر،1374،ص318 (
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ــض1  ــه و تناق ــه قطع ــوم دوگان ــن، مفه ــار ناکلی در آث

جایــگاه خاصــی دارد؛ در کتــاب بــدن تکــه تکه شــده: 

ــه اســتعاره ای از مدرنیتــه )2001 (،  ــه مثاب قطعــه ب

ــه  ــای قطع ــف، بدن  ه ــدان مختل ــار هنرمن وی در آث

قطعــه شــده فیگور  هــای نیمه  تمــام در رابطــه بــا 

ــه  ــم ب ــری مدرنیس ــکل گی ــه و ش ــی مدرنیت بازنمای

عنــوان یــک ســبک را مــورد توجــه قــرار داده اســت 
ــه2  ــر مان ــرا« اث ــکه در اپ ــی »بالماس ــه نقاش . از جمل
دگا3  ادگار  بللــی«  »خانــواده  تابلــوی  و   )1873(

نیــز  رئالیســم4 )1971(  . در کتــاب   )  67-1857(

مفهــوم قطعــه را مــورد اســتفاده تاریخــی قــرار داده 

ــرده  ــه کار ب ــرن 19 ب ــرای ق ــا اپ ــه ب و آن در رابط

ــه  ــت ک ــض اس ــوم تناق ــر، مفه ــوم دیگ ــت.  مفه اس

امــکان نــوع پیچیدگــی در درک ناکلیــن نســبت بــه 
ــه5  ــزگان بازنمای ــتفاده از رم ــی اس ــی و چرای چگونگ

در  می  ســازد:  فراهــم  را  خــاص  زمــان  یــک  در 

از  داســتان  هایی  بــا  بارهــا  وی  نوشــته  های 

کــه  می  شــویم  روبــرو  ســتیزی6  زن  هنرمنــدان 

ــن  ــه می  دهند.)ناکلی ــان ارائ ــی از زن ــری مترق تصوی

)  18:1385

ــا واکاوی اندیشــه  ــا ب ــم ت ــا برآنی ــن نوشــتار م در ای

فمینیســم دربــاره هنــر و زیباشناســی، بــه شــناختی 

ــت  ــی دس ــگ غرب ــه از فرهن ــن جنب ــر از ای دقیق  ت

ــت  ــه جه ــه ب ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــم. الزم ب یابی

دشــواری  و  فمینیســتی  اندیشــه  های  گســتردگی 

یافتــن وجــه اشــتراک مشــخص بیــن آنهــا، در ایــن 

ــت  ــای پس ــر قرائت  ه ــتر ب ــا بیش ــد م ــار تاکی گفت

زیبــا  و  هنــر  حــوزه  از  فمینســت  ها  مدرنیســتی 

ــود. ــد ب ــی خواه شناس

ــوج  ــم و م ــوج اول دوم و پسافمینس  م
ســوم فمینیســم

می  تــوان گفــت جنبــش فمینســم اولیــه چــه در 

فرانســه و چــه در آمریــکا اساســاً توســط زنــان طبقــه  ی 

کارگــر ایجــاد و حمایــت شــد و خواهــان حقــوق 

ــر  ــتر ب ــود و بیش ــان ب ــرای زن ــادی ب ــی و اقتص سیاس

ــه  ــت. ب ــه داش ــتی تکی ــه  ی سوسیالیس ــول جامع اص

ــم را  ــه فمینس ــش از آن  ک ــیاری پی ــل بس ــن دلی همی

ــع  ــک موض ــد، آن را ی ــد بدانن ــه  ی نظام  من ــک نظری ی

ــه  ــی ک ــه  ای سیاس ــته  اند. نظری ــی انگاش ــری سیاس گی

هــدف آن تغییــر جهــان اســت و همیــن ســبب شــده 

اســت کــه تفکــر فمینســتی بــه شــدت بــه جنبش  هــای 

ــد. ــدا کن ــباهت پی ــتی ش مارکسیس

مــوج دوم فمینســم از مبــارزه علیــه تبعیــض جنســی 

در محــل کار برخاســت. در 1966م ســازمان ملــی زنــان 

پایه  گــذاری شــد. مــوج دوم را ابتــدا امریکایی  هــا شــروع 

ــرای  ــی ب ــر وآزادی  خواه ــوق براب ــنت حق ــد و س کردن

زنــان را پایه  ریــزی نمودنــد. جنبــش فمینســم در اروپــا 

ــور  ــی محش ــرای سیاس ــای چپ  گ ــا گرایش  ه ــتر ب بیش

ــاالری  ــوج دوم، مردس ــت  های م ــر فمینیس ــود. از نظ ب

ــان، حاکمیــت ســرمایه  ــرل زن ــا مجــاز شــمردن کنت ب

داری را تقویــت کــرده و محصــوالت و کاالهــا را بیشــتر 

بــا ارزش مردانــه ســاخته اســت .

مــوج ســوم فمینیســم پاســخی بــه پسافمینســم بــود. 

پسافمینیســم محصــول رســانه  های غربــی اســت. 

ــگاه  ــورداری از ن ــرای برخ ــان ب ــاز زن ــم نی پسافمینیس

ــرد  ــکار ک ــی را ان ــای سیاس ــرای فعالیت  ه ــترک ب مش

ــه  ــتی ب ــارزات فمینس ــه دوره  ی مب ــد ک ــی ش و مدع

ســرآمده اســت . ایــن نگــرش کوششــی بــرای تخریــب 
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ــوم  ــوج س ــرش م ــن نگ ــل ای ــود. در مقاب ــم ب فمینس

ــن  ــت. در ای ــور گذاش ــه حض ــه عرص ــا ب ــم پ فمینس

مــوج زنــان سیاه  پوســت و زنــان جهــان ســوم نیــز بــه 

ــا  ــوج ب ــن م ــد. ای ــتی روی آوردن ــای فمینس فعالیت  ه

ــه    ــم ب ــری فمینیس ــای نظ ــردن بنیان  ه ــوال ب ــر س زی

وجــود آمــد؛ تمایــز جنســیتی، بــی توجهــی بــه نژادهــا 

در هویــت زنانــه، پافشــاری بــر اتحــاد زنــان و بســیاری 

از ایــن دســت ایده  هــای فمینیســتی در ایــن مــوج بــه 

نقــد کشــیده شــد.

  زن بــه عنــوان خالــق اثــر در تاریــخ 
هنــر

عنــوان  بــه  زنــان  کــه  معتقدنــد  فمینیســت  ها 

ــر  ــخ کمت ــول تاری ــری، در ط ــار هن ــگران آث آفرینش

بــه رســمیت شــناخته   شــده  اند. آنــان معتقدنــد: 

ایــن عــدم حضــور هیــچ ربطــی بــه کاســتی توانایــی و 

اســتعداد زنــان نــدارد، بلکــه شــرایط فکــری و اجتماعی 

جامعــه بــه گونــه  ای بــوده کــه فرصــت بــروز و ظهــور 

ــت.  ــی  داده اس ــان نم ــه زن ــری را ب ــتعدادهای هن اس

فمینیســت  ها می    کوشــند تــا نشــان دهنــد تاریــخ 

ــر  ــس مذک ــواره جن ــه هم ــت، بلک ــی نیس ــر خنث هن

ــن  ــایه ای ــت. و در س ــده اس ــته ش ــق انگاش ــاد مطل نم

ــده  اند.  ــروم ش ــری مح ــش هن ــان از آفرین ــه، زن اندیش

اساســاً رویکــرد زیباشــناختی فمیســنیم، نگــره  ای 

پســت مدرنیســتی اســت. جریــان پســت مدرنیســم در 

جهــت تجدیــد نظــر طلبــی در مدرنیســم، بــه خصــوص 

ــد. ــود آم ــه وج ــر ب ــوزه هن در ح

مفهــوم  بــا  هرچیــز،  از  پیــش  پست  مدرنیســم، 

یکپارچگــی اقتدارگرایانــه یــا جهانــی شــدن مدرنیســم 

و ایــن خصلــت ســعی می  کــرد قرائــت واحــدی را 

ــای  ــت و قرائت  ه ــه برخاس ــه مقابل ــد، ب ــل کن تحمی

ــی  ــن ویژگ ــم ای ــمرد. فه ــروع ش ــم مش ــری را ه دیگ

پســت مدرنیســم، کلیــد فهــم اندیشــه فمینســتی 

اســت؛ یعنــی فهــم ایــن التــزام کــه مدرنیســم ســعی 

ــن  ــران، ممک ــن دیگ ــد و ای ــران را نبین ــد دیگ می  کن

اســت »غیــر غربی  هــا«  ،»غیــر ســفید پوســتان« 

ــت  ــای پس ــن تالس  ه ــد. اولی ــا« باش ــر مرده ــا »غی ی

مدرنیســم ایــن بــود کــه بــه نظر  هــای دیگــران، یعنــی 

ــان  ــور زن ــن ط ــا و همی ــر اروپایی  ه ــا، غی ــر غربی  ه غی

توجــه  اســاس پیــش فرض  هــا پســت مدرنیســتی خود، 

ــمولی  ــای جهان  ش ــه ادع ــای ک ــه نظریه  ه ــد ک معتقدن

داشــته و تظاهــر می  کننــد کــه به  طــور کلــی بــه 

همــه انســان  ها تعلــق دارد، در حقیقــت ماهیتــی 

کامــاًل مردانــه دارنــد ؛ زیــرا بــه هیــچ وجــه تجربــه زن 

ــد. ــاظ نکرده  ان ــود لح ــای خ ــش ه را در پژوه

ناکیلــن، در پاســخ بــه ایــن پرســش، دو نگــرش 

فمینســتی را مطــرح می  کنــد: نخســتین واکنــش 

ــه همــان شــیوه طــرح پرســش  ــرای پاســخ ب تــالش ب

اســت؛ یعنــی جســتجوی مثال  هایــی از شایســتگی 

هنرمنــدان زن یــا مــواردی کــه در آن هنرمنــدان 

ــرار  ــی ق ــرام و قدردان ــورد احت ــی م ــدازه کاف ــه ان زن ب

ایــن طریــق بتــوان تــا حــدی  از  نگرفته  انــد تــا 

زندگــی حرفــه  ای پربــار آن  هــا را مــورد نوجــه قــرار داد 

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

معاصــر مبنــی بــر تغییــر انــدک زمینــه مــورد بحــث و 

طــرح ایــن ادعــا اســت کــه نــوع متفاوتــی از»عظمــت و 

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

بنابرایــن، وجــود یــک ســبک زنانــه مشــخص و متمایز، 
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ــای  ــم در ویژگی  ه ــه ه ــود ک ــی ش ــرض م ــلم ف مس

نرمــال و هــم در خصوصیــات بیــان گرانــه  اش متفــاوت 

ــاص  ــی خ ــر ویژگ ــی ب ــوده و مبتن ــه ب ــوع مردان ــا ن ب

ــان اســت. ناکلیــن، خصوصیاتــی  ــه زن وضعیــت و تجرب

از قبیــل درون  گرایــی، ظرافــت، پرداختــن بــه موضوعات 

ــه  ــودکان را ب ــی و ک ــی خانوادگ ــد زندگ ــاص مانن خ

عنــوان ویژگی  هــای ذاتــی آثــار زنــان نمی  پذیــرد و بــا 

مقایســه آثــار برخــی از هنرمنــدان زن- -مــادام ویچــی 

لبــرون)1842-1755(8، مــاری کاســات و برت موریســو 
ــار برخــی مــردان هنرمنــد-ردون)1840-1916(9  و آث

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

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

رد کــرده و اشــاره می  کنــد کــه »صرفــاً انتخــاب یــک 

ــه ســوژه  ــار ب ــا محــدود کــردن آث موضــوع خــاص و ی

هــای معیــن، معــادل تعریــف ســبک  نیســت« )149. 

.)ibid:p

زیباشناســی و فلســفه هنــر فمینســتی، همچــون 

ــی  ســایر فلســفه  های فمینســتی، براســاس انتقادهای

ــای  ــش فرض  ه ــن و پی ــات بنیادی ــه مفروض ــه ب ک

اساســی کــه بــر ایــن حــوزه بــه طــور ســنتی 

ــاً  ــت . اساس ــده اس ــا ش ــت، بن ــوده اس ــا ب حکفرم

ایــن ســبکی ویــژه در روش شناســی فمینســتی 

اســت کــه غالبــاً در طــرح مباحــث،  بنیــان فکــری 

ــای  ــان ه ــد از جری ــر نق ــود را ب ــه  های خ و اندیش

ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــاز می  کنن ــم آغ ــی و حاک اصل

فمینســت  ها بــرای تبییــن چرایــی غیبــت زنــان 

ــری و  ــرایط فک ــه ش ــری، ب ــش هن ــه آفرین در عرص

ــا  ــه آنه ــل ب ــه در ذی ــرده اندک ــاره ک ــی اش اجتماع

. می  پردازیــم 

آموزش  هــای  از  زنــان  محرومیــت   
ــری هن

فمینســت  ها در پــردازش ریشــه و علــل نا  پیدایــی 

ــه  ای  ــل اندیش ــر عل ــالوه ب ــخ هنر،ع ــد در تاری هنرمن

غــرب،  فرهنــگ  در  فکــری موجــود  و ســنت  های 

ــد.  ــان داده  ان ــه نش ــز توج ــی نی ــل اجتماع ــه عوام ب

ــچ  گاه  ــر هی ــخ، هن ــول تاری ــه در ط ــد ک ــا معتقدن آنه

ــردان  ــان و م ــرای زن ــوزی ب ــات هنرآم شــرایط و امکان

ــر فرصــت  ــه اگ ــه  ای ک ــه گون ــوده اســت. ب یکســان نب

آمــوزش هنــر بــه زنان  هــا داده میشــد، وضعیــت آنــان 

متفــاوت بــود. اینکــه زنــان را در نقش  هــی هنرمنــدان 

ــدارد.  ــی ن ــاء طبیع ــک منش ــم، بی  ش ــزرگ نمی  بینی ب

ــان، از نظــر تاریخــی در  ــه تعبیــر ویرجینــا وولــف زن ب

ــد  ــا بتوان ــی آنه ــوان درون ــوش و ت ــه ه ــی ک جایگاه

ــن  ــت. ای ــوده اس ــد، نب ــرفت کن ــود و پیش ــرورده ش پ

ــوان  ــد را از چــه ت ــت، هنرمن ــه طبیع ــم نیســت ک مه

و هوشــی برخــوردار ســاخته باشــد، آنهــا بایــد پــرورده 

ــک  ــط ی ــوغ فق ــرورش، نب ــوزش و پ ــدون آم ــوند. ب ش

تــوان نهفتــه اســت. عــدم دسترســی زنــان بــه آمــوزش 

ــت.  ــری اس ــل دیگ ــه عل ــته ب ــود وابس ــز خ ــر نی هن

مثــاًل، دسترســی زنــان بــه آمــوزش و موســیقی و 

فرصت  هــای آنــان بــرای نمایــش و برگــزاری موســیقی 

بســیار محــدود بــوده اســت. بــر فــرض هــم کــه زنــی 

ــه  ــت، فرصــت ارائ ــرا می  گرف ــه  ای ف موســیقی را به  گون

ــا  ــرد. وی تنه ــدا نمی  ک ــی پی ــع عموم آن را در محام

ــتفاده  ــی اس ــرگرمی خانگ ــرای س ــت از آن ب می  توانس

کنــد؛ زیــرا فرهنــگ ســنتی غــرب، پدیــدار شــدن زنان 

در برابــر مــردم را در هر نقشــی ناپســند و گاه غیرقانونی 

ــار  ــی، ب ــر قانون ــخت  تر از کیف ــاید س ــتند. ش می  دانس
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فشــارهای اجتماعــی خــود در جلــوی همــگان بــود کــه 

ــی  ــرد؛ هنجارهای ــنگینی می  ک ــد س ــان هنرمن ــر زن ب

کــه حضــور زنــان را بی  شــرمی و گســتاخی تلقــی 

ــد  ــب می  ش ــی موج ــای فرهنگ ــن پیرایه  ه ــرد. ای می  ک

ــه  ــه لقایــش ببخشــند و ب ــان عطــای هنــر را ب کــه زن

صــورت حرفــه ای وارد عرصــه هنــر و آفرینــش هنــری 

نشــوند. از ایــن  رو فمینســت  ها در پــی اثبــات تضــادی 

ــور در  ــان حض ــیت می ــیله جنس ــه به  وس ــتند ک هس

ــه  ــه طــور عــام و در عرصــه هنــر ب عرصــه عمومــی، ب

ــه وجــود آمــده اســت. طــور خــاص ب

 هنر زنانه 
ســوی  از  مــردان  خیــره  نــگاه  نظریــه  طــرح  در 

اثبــات ســوگیری  های جنســیتی در  فمینســت  ها و 

ارزیابــی آثــار هنــری، ایــن ســوال از ســوی آنــان طــرح 

شــده کــه آیــا بیــن آفرینش  هــای هنــری زنــان و مردان 

ــاس  ــوان براس ــا بت ــود دارد ت ــاداری وج ــاوت معن تف

ــه داد؟  ــه  ای را ارائ ــناختی زنان ــای زیباش ــه ه آن، نظری

ــه در  ــبک زنان ــاز س ــا می  توان ــر، آی ــارت دیگ ــه عب و ب

زیباشناســی ســخن گفــت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش، 

جهــت گیری  هــای متفاوتــی از ســوی فمینســت  ها 

طــرح شــده اســت. پاســخ برخــی از آنهــا مثبــت اســت. 

ایــن دســته از نظریه  پــردازان را می  تــوان طرفــدار 

رویکــرد ذات  گرایانــه در زیباشــناختی معرفــی کــرد. از 

ــه  ــا و در هم ــه زمان  ه ــان در هم ــه زن ــان هم نظراین

ــای  ــا از ویژگی  ه ــناختی ی ــخ  های زیباش ــا، پاس مکان    ه

ســبکی مشــترکی بهره  مندنــد. استدالل  شــان ایــن 

اســت کــه زنــان در طــول زندگــی خــود بــا تجربیانــی 

ــردان  ــات م ــا تجربی ــاًل ب ــه کام ــد ک زیســت    می  کنن

ــا  ــد. آنه ــش فرزن ــه زای ــد تجرب ــت. مانن ــاوت اس متف

ــا ویژگی  هایــی چــون روانــی و  ــه را ب زیباشــناختی زنان

لطافــت و فقــدان مرزبنــدی دقیــق توصیــف می  کننــد. 

ناکلیــن در نقــد ایــن موضــوع، درک نادرســت برخــی 

فمینســت  ها از مفهــوم »زنانگــی« را علــت اصلــی ایــن 

اســتدالل نمی  دانــد، بلکــه بــا برداشــت نادرســت آنهــا از 

چیســتی هنــر اشــاره می  کنــد و این  کــه ایــن برداشــت 

بــه نوعــی بــا برداشــت عامه مشــترک اســت. بــه عبارت 

ــزد ایــن فمینســت  ها  دیگــر وی اظهــار مــی  دارد کــه ن

» هنــر بیــان مســتقیم و شــخصی تجربیــات احساســی 

فــردی اســت، نوعــی بیــان زندگــی شــخصی بــه زبــان 

بصــری«)ibid1989:149(، در صورتــی کــه »هنــر 

ــزرگ«12 هیــچ  گاه چنیــن تعریــف نمی  شــود. وی نیــز  ب

ــه  ــت زن- ب ــد اس ــه معتق ــووار ک ــیمون دوب ــد س مانن

ــکل  ــی ش ــرایط اجتماع ــر- در ش ــس دیگ ــوم جن مفه

ــوژی  ــت و بیول ــاق را طبیع ــن اتف ــت ای ــرد، عل می  گی

زنانــه نمی  دانــد و معتقــد اســت ایــن شــکل در نهادهــا 

ــوزش  ــن آم ــا ریشــه دارد، و همی و شــیوه آموزســی م

ــی می  شــود کــه از لحظــه  ــده تمــام چیزهای در برگیرن

ورود بــه ایــن دنیــای مملــو از نمادهــا، عالئــم و 

ــه  ــد. ب ــاق می  افتن ــا اتف ــرای م ــادار ب ــانه  های معن نش

ــد، شــرط الزم و  ــک هنرمن ــودن ی ــن، زن ب نظــر ناکلی

نــه لزمــاً شــرط کافــی بــرای یــک انتخــاب یــک ســبک 

ــا  ــراه ب ــودن را هم ــت؛ وی زن ب ــاص اس ــوژه خ ــا س ی

دیگــر خصوصیــات ماننــد ملیــت، ســن، آمــوزش، 

ــود  ــیوه  های موج ــه ش ــل ب ــس العم ــار، عک ــرز رفت ط

ــد.  ــرار می  ده ــی ق ــت خودشناس ــا الوی ــری، ی بیان  گ

وی توضیــح می  دهــد بــرای یــک زن رئالیســت و 

ــس و  ــت ح ــن اس ــد، ممک ــی زن هنرمن ــور کل ــه ط ب
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ــورت  ــک زن، در ص ــب ی ــالق13 در قال ــوم خودخ مفه

ــی  ــا گاه ــم ی ــری14، نقشــی مه ــدی انگاره  های  تصوی بن

ــا ظهــور جنبــش قدرتمنــد  ــی اهمیــت ایفــا کنــد. ب ب

و صریــح زنــان هنرمنــد بــه منظــور تعریــف خودشــان 

ــان  ــرای هم  س ــوان زن، و ب ــه عن ــر ب ــور عینی  ت ــه ط ب

ــر  ــان دیگ ــا زن ــود ب ــق خ ــات و عالی ــاختن احساس س

ــای  ــز در حوزه  ه ــت و نی ــر و سیاس ــای هن در حوزه  ه

خصوصــی خیال  پردازی  شــان، بســیار برجســته تــر 

شــده اســت .

 نتیجه  گیری
ــه  ــود ب ــی خ ــر و زیباشناس ــت  ها در هن ــه فمینس آنچ

دنبــال آن بودنــد، دریافــت تاریخــی فرودســتی تاریخی 

ــه  ــه چگون ــی از اینک ــت و آگاه ــان اس ــی زن و اجتماع

رویه  هــای هنــری در طــول تاریــخ، آن فرودســتی  ها را 

اســتمرار بخشــیده  اند. ایــن پژوهــش، بررســی و تبییــن 

ــتی  ــد فمینیس ــن منتق ــن- اولی ــدا ناکلی ــات لین نظری

ــه  ــا ســبک هنــری زنان ــاره اینکــه آی تاریــخ هنــر- درب

ــد  ــه، را م ــا ن ــود دارد ی ــز وج ــای متمای ــا ویژگی  ه ب

نظــر قــرار داده اســت. ناکلیــن بــا بررســی بصــری و تــا 

ــار برخــی هنرمنــدان زن و مــرد و  حــدی مفهومــی آث

مقایســه آن  هــا بــا هــم، وجــود و تعریــف یــک ســبک 

ــان را رد کــرده و اظهــار می  داردکــه  هنــری خــاص زن

آثــار هنرمنــدان زن بیــش از ایــن کــه شــبیه یکدیگــر 

ــتند. وی  ــود هس ــری دوره خ ــار هن ــبیه آث ــد، ش باش

ــر، ســبک  ــرای هن ــه برخــی فمینســت  ها ب ــت اینک عل

ــت  ــوند را برداش ــل می  ش ــز قائ ــه متمای ــه و مردان زنان

درک  نــه  و  دانســت،  هنــر  چیســتی  از  نادرســت 

نادرســت از مفهــوم زنانگــی. وی می    گویــد تعریــف 

هنــر بــرای فمینســت  ها نوعــی بیــان زندگــی شــخصی 

ــه عقیــده ناکلیــن، هنــر  ــان بصــری می  باشــد. ب ــه زب ب

ــن در  ــده. ناکلی ــف نش ــن تعری ــچ  گاه چنی ــزرگ هی ب

ــدان زن   ــز هنرمن ــوان » چــرا هرگ ــا عن ــه خــود ب مقال

وجــود نداشــته  اند؟« اســتدالل    می  کنــد کــه در 

ــردان دارای اســتعداد و  ــد م ــز همانن ــان نی واقعیــت زن

ــن نگــرش هــای اجتماعــی  ــری هســتند، و ای ذوق هن

ــزات دلیــل عــدم موفقیــت بســیاری  و تبعیــض و تمای

ــتدالل  ــن اس ــا ای ــت. ام ــده اس ــد ش ــان هنرمن از زن

ــر  ــه اگ ــد؛ ک ــرار می  ده ــه ق ــی دوگان ــا را در موقعیت م

زنــان و مــردان توانایــی یکســانی در خلــق اثــر هنــری 

ــت  ــزی ثب ــخ چی ــول تاری ــان در ط ــرا از زن ــد چ دارن

نشــده اســت؟ ناکلیــن بــا اســتفاده کــردن از اصطــالح 

ــت، و  ــم پرداخ ــن مه ــه ای ــز« ب ــه متمای ــبک زنان » س

اظهــار مــی  دارد کــه شــاید نــوع متفاوتــی از بزرگــی در 

ــه  ــود دارد ک ــردان وج ــا  م ــه ب ــان در مقایس ــر زن هن

ــه  اش  ــای بیان  گران ــم ویژگی  ه ــال و ه ــات فرم در کیفی

متفــاوت بــوده و مبتنــی بــر خصوصیــات خــاص 

ــان اســت . ــه زن ــت و تجرب وضعی
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1 . Fragment and paradox 

2 .

3 .

4 .Realism   

5 .Representational codes 

6 .Misogynist artist 

7 .grenatness 

Mme Vigee-Lebrun )1842-1755( لوییــس الیزابــت . 8

ویجــی لبــرون، نقــاش فرانســوی کــه بــه عنــوان مهمتریــن 

ــود. ــناخته می  ش ــرن 18 ش ــی زن ق نقاش

Odilon Redon )1916 - 1840( نقاش ســمبولیت فرانســوی . 9

کــه در زمینــه پاســتل،چاپ و نقشــه کشــی فعالیــت می  کــرد.

 Jean-Baptiste-Camile Corot )1875 - 1796( منظره . 10

پــرداز فرانســوی کــه در زمینــه چــاپ فلــزی نیــز قعالیــت 

می  کــرد. وی نقــاش برجســته مکتــب باربیــزون فرانشــه در 

اوایــل قــرن19 و نیــز شــخثیت اصلــی در منظــره پــردازی 

اســت. بیشــتر آثــار وی بــه طــور همزمــان، هــم بــه 

ــات در فضــای  ــم ابداع ــد و ه سنتنئوکالســیک اشــاره دارن

ــوند ــامل می  ش ــا را ش ــت ه ــاز امپرسیونیس ب

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

ــی  ــوی پایان ــه شــیوه روکوک ــاش فرانســوی ک ــار، نق فراگون

ــل  ــی قاب ــذت گرای ــرت و ل ــارت، کث ــطه مه ــه واس وی ب

توجهــش، قایــل تمیــز می  باشــد. در میــان محبــوب و 

ــود  ــده می  ش ــی دی ــری از نقاش ــار وی، ژان ــن آث معروف  تری

ــی  ــط جنســی و شــهوت گرای ــده قلمرورواب ــان کنن ــه بی ک

ــت.   ــان اس پنه

12 .Great art  

13 .Creative self 

14 . Pictorial imagery 

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

opera’)1873(

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

- ســمیع آذر، علیرضــا ، »هنــر فمینیســتی زایــش اندیشــه  های زنانــه« )فروردیــن 1386( ، زنــان، ش 143،ص42-

49

- ناکلیــن، لینــدا)1385(، بــدن تکــه تکــه شــده: قطعــه بــه مثابــه اســتعاره ای از مدرنیتــه ترجمــه مجیــد اخگــر، 

تهــران: نشــر حرفــه هنرمنــد

- نصر، حسین )1374(، جوان 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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