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چکید ه   
مخاطـب هم چـون اثـر هنـری و هنرمنـد، یکی از حوزه هـای مهم در شـناخِت هنر هـر دوره به حسـاب می  آید که 
در طـول تاریـِخ هنـر، کمتر به آن پرداخته شـده اسـت. هم چنین دورة مدرنیسـم بـه دلیل تحـوالت بنیادینش، از 
هرآن چـه در گذشـتة خـود داشـت، گسسـت و از یک سـو پارادایم نوینـی به نام »هنر مدرنیسـم« را بـه وجود آورد 
و از دیگرسـو، همزمـان بـا تغییـر در نقـش اجتماعـی زنان، »هنرمنِد« زن را به رسـمیت شـناخت. هـدف پژوهش 
حاضـر ایـن اسـت کـه در راسـتای پرداختـن به نقـش مخاطب، در شـناخت هنـر دورة مدرنیسـم، پاسـخگوی این 
پرسـش باشـد کـه بـا ظهـور هنرمنـدان زن، مخاطبـان آثارشـان، چـه تأثیـری در تغییر عمـل آن  ها در طـول این 
دوره داشـته اند؟ ایـن پژوهـش، بـه روش توصیفـی- تحلیلـی، پارادایم مدرنیسـم را در محدودة سـال های 1870 تا 
1945 میـادی در قالـب دو دورة مجـزا، قبـل و بعـد از جنـگ جهانـی اول، مـورد مطالعة تطبیقی قـرار می دهد و 
آثـار دو هنرمنـد زن نقـاش، هریـت بِکر و لـورا نایـت، از دو دورة مذکور را به عنوان شـاهدی بر یافته هـای تاریخی، 
مـورد تطبیـق و تحلیـل قـرار می  دهـد. طبـق یافته  هـای پژوهـش می تـوان گفـت کـه در دورة نخسـت )1870 تا 
1914(، هنرمنـد زن و مخاطـب آثـارش هـر دو نقشـی منفعانـه در برابـر یکدیگر دارنـد امـا در دورة دوم )1914 
تـا 1945(، بـه واسـطة رویدادهـای اجتماعـی در تغییر جایـگاه زن در جامعه، هنرمنـِد زن، نقشـی فعاالنه  به خود 
می  گیـرد و مخاطـب آثـارش نیـز از جایـگاه اُبژ  گـی به سـوبژه   تبدیل می  شـود، تا جایی کـه عمل آن ها بـر یکدیگر 
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هنـر، هم چـون مثلثـی اسـت کـه در جامعـه از پیونـد سـه وجـه 
اثـر، هنرمنـد و مخاطـب حاصـل می  شـود. بنابراین شـناخت هنر، 
نیازمنـد واکاوی در هر سـة این وجوه اسـت کـه در طول دوره  های 
مختلـف، هرکـدام از آن  ها وابسـته به بسـترهای شکل  گیری  شـان، 
متفـاوت بوده  انـد. هم چنیـن کتاب  هـای تاریخ هنر در طـی قرن  ها، 
بیش تـر براسـاس معرفی آثار هنری و شـرح زندگی هنرمندانشـان 
نـگارش شـده  اند و کمتـر بـه این مهـم پرداخته شـده که اندیشـه 
و نـگاه مخاطبـان ایـن آثـار چـه تأثیـری در ایـن رونـد تاریخـی 
داشـته اسـت. البتـه در طـول تاریخ، برخـی از فاسـفه در وجوهی 
از نظریـات خـود، توجـه بـه مخاطـب و یـا مطالعـات پیرامونی آن 
را مـد نظـر داشـته  اند کـه بارزتریـن   نمونة آن در اندیشـة فاسـفة 

پدیدارشـناس قابـل پیگیری اسـت. 
رویکـرد  و  پست  مدرنیسـم  گفتمـان  واسـطة  بـه  امـروز 
مخاطب  محورانـة آن در هنـر، بیـش از هـر دورة دیگـِر تاریخـی، 
مخاطبـان مـورد توجه قـرار گرفته  انـد. اما گفتمان پست  مدرنیسـم 
در ادامة مدرنیسـم شـکل گرفت و مدرنیسـم نقطـة عطفی بود که 
دگرگونی  هـای گسـترده  اش در علم، فلسـفه، اجتمـاع و هنر، تاریخ 
را بـه یکبـاره متحـول کرد و از هرآن چه در گذشـته بود، گسسـت. 
بـه  مخاطـب،  جایـگاه  جسـتجوی  در  حاضـر  پژوهـش  بنابرایـن 
پارادایـم »هنـر مدرنیسـم« باز می  گـردد. هم چنیـن از آن جایی که 
همزمـان بـا تغییـر در نقـش اجتماعی زنـان، رسـمیت یافتن آن  ها 
بـه عنـوان »هنرمنـد« نیـز از تحـوالت بنیادیـن در هنر مدرنیسـم 
بـود، ایـن پرسـش بـه وجـود می  آیـد که بـا ظهـور هنرمنـدان زن 
در عرصـة رسـمی هنـر، مخاطبـان ایـن قشـر جدیـد چـه کسـانی 
هسـتند و نقـش مخاطـب چـه تأثیـری در تغییـر عمـل آن  هـا در 

خلـق آثارشـان دارد؟ 
بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ ایـن پرسـش، ابتـدا در قالـب چارچوب 
پارادایـم،  یـک  به عنـوان  مدرنیسـم  هنـر  پژوهـش،  ایـن  نظـری 
مفهوم  سـازی می  گـردد و ارتباطـش بـا مخاطـب، مـورد مطالعـه 
قـرار می  گیـرد. سـپس بـا رویکـرد تطبیقـی بیـن دو دورة پیش از 
جنـگ جهانـی اول1 و دورة آغـاز جنـگ جهانی اول تـا پایان جنگ 
آثـار  بـه جایـگاه مخاطـب در  به طـور اختصاصـی  دوم جهانـی2، 
هنرمنـدان زن مدرنیسـم، پرداختـه می  شـود. فـرض بـر این اسـت 
کـه تغییـر در جایـگاه اجتماعـی زن در طـول پارادایـم مدرنیسـم، 
جایـگاه مخاطبـان آن  هـا را نیـز تغییـر داد و نیـز رویکـرد و عمـل 
آن  هـا در خلـق آثـار هنـری را متحـول نمـود. بخـش پایانـی ایـن 
پژوهـش در وجـود مصداقـی بـرای یافته  هـای تاریخـی، آثـار دو 
هنرمنـِد زِن نقـاش، از دو دورة مذکـور در پارادایـم هنر مدرنیسـم 

را مـورد تطبیـق و تحلیـل قـرار خواهـد داد.

چارچوب نظری
به طور کلی اصطاح مدرنیسـم مشـابه رمانتیسیسم -که به تعبیری 
کلـی، دوره  ای طوالنـی و متنـوع از هنـر و ادبیـات را شـامل شـده 
بـود- برای نشـان دادن خلق و خـوی عمومی هنرهای قرن بیسـتم 
اسـتفاده شـده اسـت و کسـانی که مایل به تشـخیص و جداسـازی 
یـک جریـان در یـک زمان خاص هسـتند، بـه همان انـدازه از این 
  (Bradbury & McFarlane, 1978, 23).اصطـاح بهـره می  گیرنـد
»سـاندرو بُکـوال«3 در طـی ده سـال پژوهـش روشـمند کـه دربارة 
هنـر مدرنیسـم انجام داده اسـت، مدرنیسـم را یک عصـر فرهنگی 
مسـتقل و قابـل قیاس با عهد کهـن یونانی-رومی )500 ق.م-400 
م(، قرون وسـطی )400-1300م( و عصـر مدرن )1400-1900م( 
می  دانـد و آغـاز مدرنیسـم را حـدود سـال 1870 معرفـی می  کند. 
بُکـوال معتقد اسـت که پارادایم مشـترِک حاصل شـده از مدرنیسـم 
بـر پایـة اعتقاد به علوم، فهـم منطقی، برنامه  ریـزی پایدار و وحدت 
هسـتی، شـکل گرفته اسـت و مشـابهت معناداری را میان تحوالت 
علمـی، سیاسـی، اجتماعـی، فلسـفی و هنری، بـه بار مـی  آورد که 
تـا آخریـن دهه  هـای قـرن بیسـتم و شـکل  گیری پست  مدرنیسـم 
ادامـه می  یابـد. مدرنیسـم در هنـر با ادغـام تدریجی نگـرش علمی 
بـر جهان و فلسـفة مدرن از عصر روشـنگری تا اندیشـه  های نیچه، 
کار خـود را آغـاز می  کنـد و هنرمندان مدرنیسـم در شـناخِت فرم، 
رنـگ و نـور، همسـو بـا یافته  هـای علمـی و جهان  نگـری فیزیـک 
مـدرن، اندیشـه  های فلسـفی و جنبه  هـای روانکاوانـة ایـن دوران، 
بـه بیـان و معنـادار بـودن واقعیـت انکارناپذیـر در هنـر می  پردازند 

)بُکوال، 1387، 249-207(.
ایـن پژوهـش به هنر مدرنیسـم و تحـوالت پیرامونـی آن از دیدگاه 
پژوهشـِی بُکـوال می  نگـرد. بنابرایـن نقـش مخاطـب در آثـار هنـر 
اثـر  بـه  نـوع نگاهـش  اندیشـة هنرمنـد و  بایـد در  را  مدرنیسـم 
هنـری کـه برگرفتـه از پارادایـم معاصـر او اسـت، جسـتجو کـرد. 
مدرنیسـم بـا تکیـه بـر فردیـت هنرمنـد و اصالـت هنـر، بـر تعالی 
آن بـه معنـای »هنـر بـرای هنـر« پافشـاری می  نمـود. هم چنیـن 
هنرمنـد مدرنیسـم بـا دیدگاه هنـر واال، خود و اثـرش را در اولویت 
نسـبت بـه صنایع  دسـتی و هنرهـای کاربـردی کـه بـا مخاطـب 
عـام در تعامـل بیش تـری قـرار داشـتند، می  نگریسـت و بـر ایـن 
اسـاس سـرگرمی، تفنـن و یا رویکردهـای اجتماعی، دینـی، روایی 
و اخاق  مدارانـه را در آثـار هنـری مـورد انتقـاد قـرار مـی  داد و بـه 
نبـوغ فـردی در ایجـاد نـوآوری و ارزش نهادن در اثـر هنری معتقد 
بـود. معیـار هنـر مدرنیسـم ایـن بـود کـه هر هنـری در وهلـة اول 
روی سـخنش بـه سـایر هنرهـا اسـت و بعـد محیـط اجتماعـی را 

مخاطـب قـرار می  دهـد )بَـِرت، 1385، 230(.

مقدمه
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بـا توجـه به انسـان  نگری متفاوتـی که حاصـل اندیشـه  های علمی، 
فلسـفی و روانکاوانـة گفتمـان مدرنیسـم در اواخـر قـرن نوزدهم و 
دهـة اول قـرن بیسـتم بـود، از هنرمنـد شـخصیتی سـاخته شـد 
کـه بـر اندیشـه و تجربیـات شـخصی خـود متکـی بـود و در آثـار 
تجسـمی  اش آن را بـه عملـی در قالـب فرم و رنـگ تبدیل می  کرد. 
درواقـع، محبوبیـت اندیشـة ذهـن ناخـودآگاه، - محصـول نظریـة 
روان شناسـی »تفسـیر رویاها« زیگموند فرویـد )1899(4 او را وادار 
نمـود تـا بـه جسـتجو در »خـود« بپـردازد و تجربة زیسـته، رویاها 
و نمادهـای شـخصی  اش را در قالـب جهانـی متفـاوت، بـا ردکردن 
اصـول سـنتی، از نـو بسـازد. هنر مدرنیسـم در چارچـوب نگرش و 
فردیـت هنرمنـد، نیازمنـد اهمیـت دادن بـه موضوع و محتـوای اثر 
نیسـت، زیـرا فـرم را مسـئلة اصلی می  دانـد؛ بنابرایـن مخاطِب هنر 
مدرنیسـم نیـز مخاطبی خاص محسـوب می  شـود، مخاطبـی که با 
ایـن فراینـد سـاخِت اثـر، آشـنایی دارد و هم چنان که اثر براسـاس 
درون  مایـه  ای مدرنیسـتی، - بـه نقـل از تـری بـرت - روی پـای 
خـودش می  ایسـتد و دارای تعالـی و اسـتقال اسـت، مخاطـب اثر 
مدرنیسـم نیـز آن را امـری وابسـته بـه نیـت هنرمنـد می  بیند که 
در فرم  هـا و رنگ  هایـی برآمـده از دیـدگاه شـخصی او تجلـی یافته 
اسـت، بـدون آن  کـه بـرای مخاطب نقشـی قائل باشـد و یـا هدفی 
را بـرای درک شـدن توسـط عـوام در نظـر بگیـرد. هنرمنـدان آثار 
مدرنیسـم افـرادی بودنـد کـه بـرای موزه  هـا، افراد متخصـص و در 
یـک کام صرفـاً بـرای »هنر« خلق اثـر می  کردند. بـه همین دلیل 
مخاطـب اثـر مدرنیسـم، در ضمـن این  کـه مخاطب نخبه  ای اسـت 
کـه گفتمـان حاکـم بـر مدرنیسـم را درک می  نمایـد، در جایـگاه 
اُبژ  گـی نسـبت بـه اثـر قـرار دارد و بـه دنبـال درک معنـای مـورد 

نظـر هنرمنـد اسـت نه دخالـت در آن. 
آن چـه بـا تکیه بـر پارادایم مدرنیسـم دربـارة نقـش مخاطب گفته 
شـد، بیشـتر بـر دیـدی کل    نگرانه به جهان و انسـان اسـتوار اسـت 
کـه فـرم و بیـان را در دسـتاوردهای هنری و علمِی سـرآغاز سـدة 
بیسـتم می  یافـت و ایـن رویکـرد، منحصـر بـه محافـل کوچـک 
هنرمنـدان، دانشـمندان و روشـنفکران بـود. امـا تغییـر در ایـن 
پارادایـم و همراه شـدن اکثریـت مـردم بـا آن، زمانـی آغاز شـد که 
بـا بـروز جنگ جهانـی اول و نتایج آن، بنیاد ارزش  هـا و افکار قدیم 
کـه بیـن عموم مردم رواج داشـت را به سسـتی مبدل کـرد )بکوال، 
1387، 239(. هم چنین نگرشـی نوین به بدن انسـان و جنسـیت و 
نیـز اشـتغال زنان در جنگ، شـیوة زندگی فـردی و اجتماعی آن  ها 
را تغییـر داد. درواقـع »جنـگ، تهدیـد رشـد و تقویـت جبهة زنان 
در برابـر مردان را ایجاد نمـود« (Sandra & Gubar, 1988, 261) و 
هم چـون کاتالیـزوری بر رونـد واگذاری حـق زنان و تغییـر جایگاه 
اجتماعـی آن  هـا، تأثیـر مثبتـی نهـاد. در سـال  های بیـن دو جنگ 

جهانـی، زنـی امـروزی و متکـی بـه نفـس گام در عرصـة اجتمـاع 
نهـاد کـه طـرز فکـرش دربـارة ازدواج، مادربودن و جنسـیت تغییر 

کرده بـود )وحیـدی  راد، 1397، 152(. 
هم چنیـن هنـر مدرنیسـم نیـز در ایـن دوره، زاینـده و گسـترش 
دهندة سـبک  هایی بود که با تغییراتی ریشـه  ای در شـکل و محتوا، 
زمینـه   را بـرای دگرگونی  هـای بیشـتر همـوار نمودند. فوتوریسـم5 
کـه در 1909 بـا تعلقـات سیاسـی در میـان پایه  گذاری شـد و در 
سـال  های جنـگ جهانـی اول به اوج خود رسـید؛ ورتیسیسـم6 که 
زیبایی  شـناختی ماشین  سـتای آن در جنبـش فوتوریسـم منـدرج 
بود، در انگلسـتان رشـد و گسـترش نمود؛ دادائیسـم7 که به عنوان 
یـک جنبـش هنری- ادبـی طغیانی بـود در برابر سـرخوردگی  های 
ناشـی از جنـگ جهانـی اول تـا 1922 ادامه یافـت )لینتن، 1397: 
436، 492 و 495( و ایـن تحـوالت، پارادایـم هنـر مدرنیسـم را 

دچـار تغییر سـاخت. 
مسـلماً ایـن تغییـرات، بـدون تأثیـر در نقـش مخاطـب نبـود و بـا 
هژمونیک شـدن گفتمـان مدرنیسـم در جامعه، به شـکلی دوسـویه 
توجـه هنرمنـدان و مخاطبـان را بیـش از پیـش بـه یکدیگـر جلب 
نمـود. بنابرایـن، پژوهـش حاضـر وقـوع جنـگ را به عنـوان نقطـة 
عطفـی در نظـر می  گیـرد کـه بـه واسـطة توجـه بـه رویدادهـای 
نقـش مخاطـب در  تبییـن  بـه  بـود  قـادر خواهـد  پیرامونـی آن 

عملکـرد زنـان هنرمنـد قبـل از جنـگ و پـس از آن بپـردازد. 

روش پژوهش
و  پذیرفتـه  انجـام  تحلیلـی  توصیفـی-  روش  بـه  پژوهـش  ایـن 
جمـع  آوری اطاعـات آن، از طریق مطالعات اسـنادی و کتابخانه  ای 
اسـت. هم چنیـن پژوهـش حاضـر در مفهوم  سـازی هنر مدرنیسـم 
بـه دیـدگاه بکـوال )1999( در کتـاب هنـر مدرنیسـم تکیـه دارد و 
براسـاس آن، بـرای بررسـی نقـش مخاطب در عمـل هنرمندان زن 
ایـن دوره، اندیشـه  ها، رویدادهـا و تحوالت را مبنا قـرار خواهد داد. 
امـا بـا توجه بـه تغییراتی کـه جنـگ در پارادایم مدرنیسـم حاصل 
کـرده اسـت، نقـش مخاطـب مـورد نظـر را در مطالعـة تطبیقـی 
بیـن دو دورة پیـش از جنـگ جهانـی اول )یعنـی حدود سـال  های 
1870 تـا 1914( و دورة آغـاز جنـگ جهانـی اول تـا پایـان جنگ 
دوم جهانـی )یعنـی حـدود سـال  های 1914 تـا 1945( بررسـی 
خواهـد نمـود و بـرای روشـن نمودن ایـن موضـوع بـه تطبیـق و 
تحلیـل رویکـرد دو هنرمنـد زن نقـاش، هریـت بِکـر8 و لـورا نایت9 
می  پـردازد. دلیـل انتخـاب مذکـور ایـن اسـت کـه هـردوی آن  ها، 
از هنرمنـدان فعـال دورة خـود بودنـد کـه بـا بـه تصویـر کشـیدن 
پیکره  هـای زنـان، آثـار متعـددی بـه وجـود آورده  انـد؛ هم چنیـن 
وجـه مشـترک دیگـر آثارشـان قرابـت در شـیوة کار اسـت بـه این 
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معنـا کـه هـردو هنرمنـد، بـه زبـان بصـری امپرسیونیسـت  ها در 
توجـه بـه فرم  هـا، رنگ  هـا و بـازی نـور وابسـته هسـتند.

پیشینة پژوهش
پـس از جسـتجو در متـون موجـود، دو مقالـه و یـک پایان  نامه که 
در عنـوان و محتـوا تـا حـدی بـا پژوهـش حاضـر در ارتباط انـد، 
پژوهـش  پیشـینة  به عنـوان  بخـش  ایـن  در  کـه  شـدند  یافـت 
و مخاطـب  هنرمنـد  بیناذهنـی  »افـق  مقالـة  معرفـی می  شـوند. 
در هنـر تعاملـی معاصـر« نوشـتة فاطمـه پورمنـد )1396( کـه به 
مطالعـة مخاطـب و اهمیـت نقـش آن در فرایند تولیـد هنر معاصر 
می  پـردازد و در نهایـت، مخاطـب را همتـراز بـا هنرمنـد در خلـق 
اثـر، تعیین کننـده معرفـی می  نمایـد. هم چنین مقالـة »هنر مدرن 
و جنبش  هـای تأثیرگـذار بـر آن« نوشـتة پرنـاز گودرزپـروری و 
محمـد ضیمـران )1391(، اگرچـه به طـور مسـتقیم بـه مخاطـب 
آثـار هنـری اشـاره نـدارد، اما بـا پرداختن بـه تحـوالت بنیادین در 
هنـر مـدرن و واکاوی جنبش  هـای پیرامونی آن، مطالعة بسـترهای 
الزم بـرای پیگیـری نقـش مخاطـب در هنـر مدرنیسـم را فراهـم 

می  نمایـد.
»جایـگاه  عنـوان  بـا   )1390( تاج الدینـی  مرجـان  پایان  نامـة 
در  دوم  جهانـی  جنـگ  از  پـس  مدرنیسـم  در  زن  هنرمنـدان 
بـه  نیویـورک« پژوهـش دیگـری اسـت کـه در مطالعـات خـود 
ایده  هـای زنانـه، تأثیـر زن بـودن و نیـز نگرش  هـا و سیاسـت  های 
جنسـیتی بـر شـکل  گیری سـاختار هنـری آثـار زنـان آمریـکا در 

دارد. توجـه  انتزاعـی  اکسپرسیونیسـم  سـبک 
پایان  نامـة نعمـت باقری  فـرد )1391( نیز با عنـوان »نقش مخاطب 
در شـکل  گیری اثر هنری در مدرنیسـم و پست  مدرنیسـم«، بررسی 
نقـش مخاطـب در هنر مدرنیسـم را بـر پایة نبـوغ هنرمند و پرهیز 
از فرهنـگ عامـة مـردم، معرفـی می  کنـد و بیشـترین تمرکـز خود 
را روی مخاطب محـوری در هنـر پسـت مدرنیسـم و گرایش  هـای 

دارد. معاصر 
امـا پژوهـش حاضـر راه متفاوتی را نسـبت به نمونه  هـای مذکور بر 
می  گزینـد و در جهـت بررسـی سرچشـمه های نقـش مخاطـب، به 
دورة هنـر مدرنیسـم و به ویـژه هنرمنـدان زن کـه قشـر نوظهوری 
هسـتند، تکیـه دارد و آثـار آن  هـا را در ارتبـاط بـا مخاطبـان ایـن 
جسـتجوهای  در  بنابرایـن  می  دهـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  دوره، 
انجام شـده، بـه نظـر می رسـد پژوهـش در تببین جایـگاه مخاطب 
در آثـار هنرمندان زن دورة مدرنیسـم، رویکردی نـو دارد و قبًا به 

آن پرداخته نشـده اسـت.

نقش مخاطب در آثار هنرمندان زن 
پژوهـش حاضـر، پرداختـن بـه مخاطب  شناسـِی ویژة آثـار زنان در 

دوره  هـای قبـل و بعـد از جنـگ جهانـی اول و مطالعـة تطبیقـی 
بـرای دسـتیابی بـه تشـابه و افتـراق در شـکل و محتوای ایـن آثار 
را، روشـی کاربـردی برای شـناخت رویکرد هنرمنـدان زن در خلق 
اثـر و نیـز پی بـردن بـه چگونگـی تغییـر در عمـل هنری زنـان در 

ایـن دوره  هـا می  دانـد. 
دورة نخسـت: پیـش از جنـگ جهانـی اول )1870 تـا 

)1914
از  »هنرمنـد«  عنـوان  بـا  زنـان  بـه  مشـروعیت دادن  و  رسـمیت 
محصـوالِت ظهـوِر مدرنیسـم بـود کـه تحلیـل نقـش مخاطبـاِن 
آن  هـا را نیـز بـه دنبـال خواهـد داشـت. در پیشـینه  های تاریخـی، 
شـمار اندکـی از زنـان هنرمنـد یافت می  شـوند کـه اثـری ناچیز از 
خـود بـه جـای گذاشـته  اند، هم چنین جنسـیت هنرمند، همیشـه 
نامیـده شـود  انگاشـته می شـود مگـر آن کـه هنرمنـد، زن  مـرد 
)کرس  میـر، 1387، 77(. امـا از قـرن هجدهـم به ویـژه بـا وقـوع 
انقـاب صنعتـی10 زمینه  هـای ابتدایـی بـروز هویـت جمعـی زنان 
فراهـم شـد زیراکـه »این انقاب صنعتـی بود که برای زنـان انگیزة 
خواسـتار برابـری در فرصت  هـا را ایجـاد نمود؛ ]هم چنیـن[ انقاب 
صنعتـی نخسـتین گام در تغییـر منزلـت زنـان را به وجـود آورد – 
بـه معنـای حذف کـردن موانع حقوقی و عرفی در مسـیر مشـارکت 

(Degler, 1964, 194). »کامـل زنـان در  فعالیت  هـای جهـان
ایـن تحـوالت و بـه دنبـال آن آغـاز مـوج اول فمینیسـم11 اسـت 
کـه موجـب دگرگونـی در جایـگاه زنـان می  گـردد و بـه تََبـع آن، 
می  تواننـد در عرصـة هنـر نیـز عـرض   انـدام نماینـد. هم چنیـن در 
قـرن نوزدهـم، آمـوزش در هنـر نیـز گسـترش می  یابـد و کمـی 
از قوانیـن سـفت و سـختی کـه تـا قبـل از آن بـرای حضـور زنـان 
در آکادمی  هـای هنـری وضـع شـده بـود، کاسـته شـده و مهم  تـر 
این  کـه تأسـیس آکادمی  هـای خصوصـی، مسـیر بهتـری را بـرای 
پیشـرفت زنـان در هنرهـای رسـمی12 بـاز می نماید. ایـن تحوالت 
را بایـد بسـترهای اصلـی ای دانسـت کـه زنان توانسـتند بـه عنوان 

»هنرمنـد« آثـار خـود را معرفـی نماینـد.
در ایـن زمـان، مدرنیسـم در هنـر )تجسـمی( نیـز بـا رویکردهـای 
امپرسیونیسـم و پُست  امپرسیونیسـم، خلوص و شـفافیت در کاربرد 
وسـایل و روش  هـای هنـری و بیـان مفهومـی جدیـد از »خـود« و 
مطـرح  هنـری  آفرینـش  شـاخِص  و  ارزش    به عنـوان  را،  جهـان 
می  کنـد، پـس دیده شـدن زنـان به عنـوان »هنرمنـد« را نیـز باید 
در شـاخصه  های پارادایـم هنـر مدرنیسـم در آثـار آن  هـا، جسـتجو 
نمـود. در تحلیـل آثـار زنـان در اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قرن 
بیسـتم می  تـوان گفـت کـه بـه دلیـل حاکمیـت پارادایـم جدیـد 
در هنـر ایـن دوره، آن  هـا مجبـور بـه خلـق آثـاری مشـابه بـه آثار 
مـردان شـدند تـا بتواننـد در عرصـة هنـر مطـرح شـوند. بنابرایـن 
برخـاف روحیـة حق  طلبانـه، حمایـت از جنبش  هـای اجتماعـی 
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مدرنیسـم به ویـژه در جهـان غرب فربه  تـر گردد. ایـن دگرگونی  ها، 
تغییـر در عمـل و اندیشـة هنـر مدرنیسـم را نیز در پی داشـت که 
باعـث ایجـاد تحوالتـی تنـد و رادیـکال در هنـر گردیـد و بـه طور 
اخـص راهی بـرای به رسمیت شـناختن زن  بودگی و فعالیت بیشـتر 

برای زنـان هنرمند گشـود. 
امـا بازیابی نقش مخاطب در آثـار زنان هنرمند در این دورة جدید، 
نیازمنـد تحلیـل و توجـه بـه تغییرات جایـگاه خـود هنرمندان زن 
اسـت. به واسـطة شـرایط موجود، هنرمندان زن مدرنیسـم نسـبت 
بـه قبـل نـه تنهـا همـگام بـا هنـر مدرنیسـم در ایسـم  های جدید، 
خودآزمایـی می  کردند بلکه سـعی داشـتند بیشـتر بـر زن  بودگی و 
نمایـش ظواهـر، احساسـات و قـدرت   »خـود« در آثارشـان تأکیـد 
کننـد. زیـرا از یک سـو می    دانسـتند کـه در میـدان هنـر بـه عنوان 
هنرمنـد، مشـروعیت بیشـتری نسـبت بـه قبـل بـرای دیده شـدن 
کسـب کرده  انـد و از دیگرسـو می  دانسـتند کـه جامعـه و مخاطبان 
نیـز تغییـر یافته  انـد و نگاه تازه  ای به آثارشـان به عنـوان زن جدید 
در جامعـة پـس از جنگ، خواهند داشـت. »در دهـه 1920 مفهوم 
»زن جدیـد« بـه عنـوان برداشـتی از زن که ناظر بـر الگوی نوین و 
»فمینیسـتی« از زن بود، مطرح شـد. »زن جدید« حق رای داشت 
و آن را اعمـال می کـرد، بـه دنبـال یافتـن کار در خـارج از خانـه 
بـود و نیـز خـود را مانند مـردان از لحاظ جنسـی آزاد می  دانسـت، 
بـه نظـر می رسـید که این برداشـت نماینـدة »فمینیسـت« برابری 
بـود کـه می  خواسـت زنـان در همه شـئون ماننـد مردان باشـند و 
تفکیـک سـپهرهای خـاص زنـان و مـردان و نیـز اخاقیـات خاص 
زنـان و مردان از میان برداشـته شـود« )مشـیرزاده، 1385، 155(. 
بنابـر ایـن تحـوالت، می  تـوان نتیجـه گرفـت کـه نگـرش نوین در 
پارادایم مدرنیسـم، موجب بروز آزادی ارادة بی سـابقه  ای در انسـان 
و به ویـژه زنـان گردیـد و بایـد گفت نه تنهـا زنان خـود و نقش  های 
جدیـد خـود را در جامعـه پذیرفتنـد، بلکـه جامعـه -کـه درواقـع 
مخاطبـان آثـار هنـری نیـز برخاسـته از آن هسـتند- نیـز مجبـور 
بـه پذیـرش تغییـرات شـد. مسـلماً ایـن بسـترها کـه جهت گیری 
کنـش فـردی و جمعـی جامعـه را نـه هم چون گذشـته بـر مبنای 
الگوهـای سـنتی بلکـه براسـاس معیارهـای عـاِم رفتاری بـه پیش 
می    بـرد را بایـد تأثیرگـذار بـر هنر مدرنیسـم این دوره نیز دانسـت. 
جدیـد،  دورة  در  مدرنیسـم  هنـر  مخاطـب  معرفـی  در  بنابرایـن 
به ویـژه در جایـگاه مخاطـب آثـار زنـان، چنیـن حاصـل می  شـود 
کـه مخاطـب نمی  توانـد نقشـی منفعـل در برابـر عملکـرد هنرمند 
زن داشـته باشـد. بـه ایـن معنـا کـه هنرمنـد زن برای نشـان دادن 
بـه  اجتماعـی  اش،  موقعیـت  در  تغییـر  بیـان  و  هنـری  اش  تـوان 
بـر  آثـارش توسـط مخاطـب  مخاطـب می  اندیشـد و دیده شـدن 
عمـل هنرمندانـة او تأثیرگـذار اسـت. از دیگرسـو می  تـوان نتیجـه 
گرفـت کـه مخاطبـان هنر ایـن دوره نیز کـه همگام بـا هنرمندان، 

و تأسـیس انجمن  هـای مختلـف بـر ضـد سیاسـت  های موجـود، 
توسـط جمعـی از زنـان، آن  هـا در آثـار هنـری خود )نقاشـی  ها( به 
چارچوب  بندی  هایـی کـه بـرای اثر هنـری )تأکید بر هنـر نوآورانه( 
و هنرمنـد )شـخصیتی منحصر به  فـرد و یگانه( به واسـطة پارادایم 
قالـب  در  و  بودنـد  پایبنـد  بـود،  گرفتـه  شـکل  مدرنیسـم  هنـر 

»ایسـم«  های مرسـوم هنـری ایـن دوره، عمـل می  کردنـد.
جایـگاه مخاطـب   ایـن آثـار را نیـز بایـد ماننـد مخاطبـان دیگـر 
نـه دیگـر شـامل  برخـاف دوره  هـای قبـل  دانسـت؛ مخاطبـان، 
حامیـان از طبقـة اشـراف  زادگان و سیاسـیون بودنـد و نـه طبقـة 
نوظهـوِر شـهروندان مرفـه کـه در جامعة جدید شـکل گرفته بودند 
- افـرادی کـه از قـدرت خریـد برخـوردار بودند اما بهـره  ای از ذوق 
زیبایی  شناسـانة موجـود در این شـکل هنری را نداشـتند – زیراکه 
در پارادایـم مدرنیسـم، فهـم شـکِل هنـری )از جملـه نقاشـی  ها( 
بسـیار دشـوار می  نمـود، »گویـی در آنهـا نـه هیچ  گونـه طراحـی 
وجـود داشـت، نـه کمپوزیسـیون، و نـه راهی بـرای آنکـه مخاطب 
بدانـد... بایـد دربـارة چه چیزی فکـر کند. ظاهـراً هیچ  گونه موضوع 
و محتوایـی وجود نداشـت. شـاید اگر تماشـاگری حوصلـه می  کرد، 
بـه کمـک عناویـن تابلوها می  توانسـت منظـره بودن برخـی از آنها 
را تشـخیص دهـد« )لینُتـن، 1397، 19(. پـس بایـد گفـت، اثـر 
هنـری هیـچ نقشـی بـرای مخاطـب در نظـر نمی  گیـرد و هنرمنـد 
نیـز مسـتقل از فهم مخاطبـش و تنها متکی بر دریافـت »خود« از 

جهـان و وفـاداری بـه عمـل نقاشـانه اقـدام می  نماید.
بـر  آثارشـان  در  دوره،  ایـن  هنرمنـد  زنـان  از  بسـیاری  اگرچـه 
پیکره  هـای زنانـه تمرکـز داشـتند امـا ایـن نتیجه حاصل می  شـود 
کـه آن  هـا نیز تأکیدشـان بر »خـوِد« منحصـر به فـرد هنرمند بود 
تـا »خوِد« زنانة نقاش، با جنسـیت و هویت فـردی و اجتماعی  اش، 
»خاقیـت هنـری انـدک انـدک بـه نوعـی بیـان شـخصی تبدیـل 
شـد کـه فردیت هنرمنـد را در قالب اثـری برخـوردار از ارزش  های 
می  تـوان  بنابرایـن  می  گذاشـت«.13  نمایـش  بـه  هنـری  مسـتقل 
دیـدگاه زنـان هنرمنـد بـه مخاطـب را نیـز همـان دیـد نخبه  گـرا 
بـه مخاطـِب خاص و منفعـل هنر مدرنیسـم دانسـت. هنرمند زن، 
قصـد ایجـاد گفتگویـی خـاص با مخاطـب آثـارش را نـدارد و تنها 
ذهنیاتـش را در قالـب فرم  هـای تزیینی و لطیف زنانـه، صحنه  های 
آرام حضـور زنـان در خانـه و یـا طبیعـت و غیـره بـروز می  دهـد، 
مخاطبـان نیـز در مقـام اُبژگـی قـرار می  گیرنـد و در برابـر آثـار او، 

عملـی منفعانـه دارند.
دورة دوم: آغـاز جنـگ جهانـی اول تـا پایـان جنـگ 

دوم جهانـی )1914 تـا 1945(
چنان  کـه در بخـش چارچـوب نظـری اشـاره شـد، جنـگ جهانـی 
اول و پـس از آن، تحوالتـی را بـه وجـود آورد کـه نوعـی بحـران و 
بازسـازی را بـرای جامعـه بـه همراه داشـت و موجب شـد گفتمان 
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رویدادهـای جنـگ و نیز تحـوالت اجتماعی در مـورد زنان را درک 
نموده  انـد، نگاهـی متفـاوت بـه هنـر و به ویـژه آثـار زنـان دارنـد و 
از آن  هـا تأثیـر می  پذیرنـد. پـس نقشـی فعاالنه  تـر در ایجـاد تغییر 

عمـل زنـان بـرای خلـق آثارشـان دارند.

دو هنرمند زن نقاش، هریت بِکر و لورا نایت
در ایـن بخـش، تطبیـق و تحلیل آثـار دو هنرمنـد از دو دوره  ای که به 
شـرح آن پرداختـه شـد، می  تواند مصداقی باشـد بر یافته  هایـی که در 
بـازة زمانـی مذکـور دربـارة نقش مخاطـب، انجـام پذیرفت. مسـلماً با 
جسـتجو در دو دوره  ای که در این پژوهش تعریف شـد، با آثار بسیاری 
از هنرمندان زن روبرو می  شـویم که هرکدام وابسـته به دوره  ای که در 
آن شـکل گرفته  انـد ویژگی  هـای آن را منعکس می  نمایند. امـا در این 
جـا سـعی شـده در تبییـن نقش مخاطـب، آثـاری مورد تطبیـق قرار 

گیرنـد که وجوه اشـتراکی نیز با هم داشـته باشـند.
هنرمند دورة نخست

هریـت بِکـر )1845-1932(، از زنان پیشـگام در هنر مدرن و نقاشـی 
او در نـروژ و در  اروپـا و اسـکاندیناوی محسـوب می  شـود.  شـمال 
خانـواده  ای کـه هنـر و فرهنـگ بخشـی از نحـوة تربیت فرزنـدان بود، 
زاده شـد. نقاشـی های او از فضاهـای داخلـی، شـهرت بسـیاری دارنـد 
و شـاخصة آثـارش، قـدرت او در اسـتفاده از رنگ و نورپـردازی و اغلب 
پرداختـن بـه موضـوع زنان اسـت. بِکـر در طـول زندگی هنـری خود، 
آثـار بسـیاری را خلق کـرد و به ویژه پس از تحصیـل در پاریس به طور 
گسـترده تحـت تأثیر نقاشـان امپرسیونیسـت قـرار گرفـت(Url1) ؛ با 
توجـه بـه تاریخ  هـای ثبت شـده بـرای آثـار او، می  توان بـه این نتیجه 
رسـید کـه بخـش اعظـم آن  هـا متعلـق بـه سـال  های پایانـی قـرن 
نوزدهـم اسـت، یعنـی زمانی کـه تنها چند دهـه از آغاز موج نخسـت 
فمینیسـم گذشـته بـود و هنوز جنبش  هـای اجتماعی زنان نتوانسـته 
بـود حقـوق زنـان را در عرصه  هـای مختلـف ازجمله آمـوزش و به ویژه 
آمـوزش هنر بـه اثبات برسـاند. بنابراین بِکر آموزش  هـای خصوصی را 
از منابـع مختلـف در نروژ، آلمان و فرانسـه دریافت کرد. »آکادمی های 
هنـری در اروپـا در آن روزها مختص مردان بود، اما زنان می  توانسـتند 
آمـوزش خصوصـی بگیرند یـا در »کاس  هـای زنانه« شـرکت کنند« 

)همان جـا(. 
بِکـر در سـال 1888 پـس از بازگشـت به نروژ، شـروع بـه رنگ  آمیزی 
فضـای داخلـی با نـور المپ کرد کـه در نتیجة آن سـایه  هایی طوالنی 
ایجـاد شـد کـه بـه اتاق  ها حـس رمـز و راز می  بخشـید. در ایـن زمان 
بِکـر بـه نقاشـی فضای داخلی کلیسـا که بـرای او یک موضـوع جدید 
محسـوب می  شـد، پرداخـت. هم چنیـن بِکـر بـه دلیـل راه دشـواری 
کـه بـرای آمـوزش هنـر طی کـرده بود شـروع بـه تدریـس خصوصی 
نقاشـی کـرد و کاس  هـای او در سـال 1892 بـه مدرسـه  ای تبدیـل 
شـد کـه تـا سـال 1910 داشـت. او بـر تشـویق و آمـوزش هنرمندان 
زن تمرکـز داشـت، زیـرا احتمـاالً بـه یاد مـی  آورد که گرفتـن آموزش 

بـرای او چقـدر سـخت بـود. اگرچـه بِکـر در راه اعتای هنر نـزد زنان 
تاش  هـای بسـیاری نمـود و بـا جنبـش زنان نیـز همـدردی می  کرد، 
امـا فعاالنه در کارهای سیاسـی شـرکت نمی کـرد(Url2) . این رویکرِد 
بِکـر در آثار او مشـهود اسـت زیراکه با وجود بهره  منـدی از تصویر زنان 
در سـوژه  های نقاشـی  هایش، خبـری از نقـش فعال آن  هـا در بازنمایی 

خواسـته  ها و کنش  هـای اجتماعـی مطـرح در این دوران نیسـت. 
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از آن  هـا در شـکل  های )1  بِکـر کـه نمونه  هایـی  نقاشـی  های  در 
تـا 4( قابـل مشـاهده اسـت، آن چـه بیشـتر خودنمایـی می  کنـد 
غلبـه  ترکیب  بنـدی  بـر  اسـت کـه  و خالصـی  رنگ  هـای شـفاف 
دارنـد. در آثـار او، شـیوه و بیـان بصـری بـر محتـوا برتـری دارد 
کـه مطابـق بـا پارادایـم هنـر مدرنیسـم در آغـاز شـکل  گیری آن 
اسـت. تعامـل بیـن پیکـره، جلوه  هـای داخلـی و نـور، و نیـز طـرح 
پرسـش  هایی دربـارة آن، دغدغـة آثـار بِکر اسـت، این کـه »چگونه 
بیـن نـور داخـل و خـارج از خانـه تضـاد ایجـاد کنـد؟ رنگ  هـا در 
نـور المـپ در مقایسـه بـا نـور روز چگونـه درک می  شـوند؟ او بـا 
در نظرگرفتـن ایـن مسـائل به سـوژه  های خـود نزدیک می  شـود... 
بِکـر کار خـود را بـا آرزوی تبدیل شـدن بـه یـک نقاش پرتـره آغاز 
نمـود. او دوسـتان و آشـنایان زیـادی را نقاشـی کـرد و هم چنیـن 
سـفارش پرتـره دریافـت نمود. امـا ایـن صحنه  های داخلی اوسـت 
که بیشـتر به خاطرشـان شـناخته شـد. بکـر فضاهای داخلـی را از 
همـه اقشـار ]زنـان[ در مـزارع و یا در اتاق های نشـیمن بـورژوازی 
نقاشـی می کـرد« )همان جـا(. زنـان آثـار بِکـر از هـر قشـری کـه 
باشـند، نقشـی سـنتی از هویـت فـردی و اجتماعـی خـود را بـه 
تصویـر می  کشـند -کـه بهتر اسـت از واژة خانواده به جـای اجتماع 
بهـره بـرد زیراکـه در ایـن آثار بـه جز کلیسـا، زن در هیـچ صحنة 
اجتماعـی ای حضـور نمی  یابـد- تنهـا نقـش متفـاوت زنـان در آثار 
بِکـر، کـه از جایگاه سـنتی فراتـر می  رود، بـه تصویرکشـیدن آن  ها 
در حـال مطالعـه و یـا نواختـن پیانـو اسـت. بنابراین زنان آثـار بِکر 
بـر بنیـاِد ارزش  هـا و افـکار قدیمـی هسـتند کـه بـا وجـود ظهـور 

مدرنیسـم، هنـوز در بیـن عمـوم مـردم جـاری بود.
   بنابرایـن بِکـر نه تنهـا در اجـرا بلکـه در انتخـاب موضـوع آثارش 

نیـز متأثر از سـبک امپرسیونیسـم بـود، زیراکه »امپرسیونیسـت  ها 
غالبـاً در ایـن دیـدگاه کلی مشـترک بودند که زندگـی یعنی دیدن 
زیبایـی حاصـل از شـادی زندگی، کلیـت و طراوتی کـه در کافه  ها، 
روسـتاها، بلوارهـا، سـالن ها، اتـاق خواب  هـا و تئاترهـا مـوج می زد. 
هنـر امپرسیونیسـت  ها عمدتاً یک هنر شـهری بـود« )گودرزپروری 
و ضیمـران، 1391، 150(. در آثـار بِکـر نیـز تأثیـر از پارادایم دورة 
نخسـتین هنـر مدرنیسـم، براسـاس معیارهـای فرمالیسـتی قابـل 
سـنجش هسـتند و تأکیدشـان بـر نمایش ذهنیـات بِکر بـه عنوان 
»خـوِد« منحصـر بـه فرد هنرمند اسـت تـا زن  بودگـی او در جامعة 

در حـال تحول.
بـه دلیـل  بِکـر »در سـال 1880  اسـاس اسـت کـه  بـر همیـن 
گام  پاریـس  سـالن  در  نمایشـگاهی  بـرای  پذیرفته شـدن 
حرفـه  ای  هنرمنـد  یـک  بـه  تبدیل شـدن  مسـیر  در  مهمـی 
برداشـت« .(Url1) جایگاهـی کـه در آن دوران کمتـر بـرای یـک 
زن قابـل دسـترس بـود، امـا ایـن موفقیت نیـز حاصل همـان دید 
کل    نگرانـه بـه جهان و انسـان در قالب فرم و بیان هنـری بود که از 
دسـتاوردهای ایـن دوره حاصل شـده بود. انتخاب  هایی که توسـط 
قشـر خاصـی از مخاطبـان انجـام می  گرفـت و  محـدود بـه محافل 
کوچـک اندیشـه و هنـر می  شـد. بنابرایـن، مخاطبـان آثـار بِکـر و 
هنرمنـدان زن دیگـری که در دورة نخسـت، با دیـدگاه نخبه  گرای 
هنـر مدرنیسـم به خلـق اثر می  پرداختنـد، همـان مخاطبان خاص 
و منفعلـی بودنـد کـه در تغییر عمل هنرمند زن نقشـی نداشـتند.

هنرمند دورة دوم
لـورا نایـت )1877-1970(، از مشـهورترین زنان هنرمنـد بریتانیا، 
کـه بـا وجـود آن   کـه عمـدة آثـار او متعلـق بـه سـال  های بعـد از 
جنگ جهانی اول اسـت اما سـبک آثار او تحت تأثیر امپرسـیونیت 
شـکل گرفـت و هم چـون هریـت بِکـر، سـوژة غالـب آثـار او زنـان 
بودند. نایت، بیشـتر زناِن اقشـار گوناگون بریتانیایـی، از زنان کولی 
گرفتـه تـا زنـان طبقـة اشـراف و زنـان در جنـگ را نقاشـی کـرده 
اسـت. زیراکـه او عاشـق حضـور در جامعـه، فعالیـت در حلقه  های 
اجتماعـی و نقاشـی کردن از مردِم در حاشـیه بود، مانند نقاشـی از 
افـراد به ویـژه زنـان در سـیرک و کولی  هـا. نایـت بـا غرق شـدن در 
زندگی  شـان، آن  هـا را بـه تصویـر می  کشـید. به طوری کـه در دهة 
1930، او بـرای چندیـن مـاه بـا یـک تور سـیرک، مسـافرت کرد. 
همچنیـن نایـت در نقاشـی  هایش، زنـان سیاه  پوسـت را نیـز مـورد 

.(Morden, 2014, 46-52) توجـه قـرار مـی  داد
بنابـر ایـن اوصـاف، نایـت زن هنرمنـدی اسـت کـه در آثـارش بـه 
روشـنی تغییـر پارادایـم مدرنیسـم در وقـوع جنـگ اول جهانـی 
را نمایـان می  سـازد. او هم چـون یـک فعـال اجتماعـی در همـة 
عرصه  هـای جامعـه حضـور می  یابـد و در انتخـاب سـوژه  هایش نیز 
تنوع  طلب اسـت. نایت محصول دوره  ای بود که در آن »زن جدید« 
بـه عنـوان الگویـی فمینیسـتی مطـرح می  شـود، بنابرایـن نایـت، 
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شــکل 4. هریــت بکــر، اتــاق آبــی، 1883م، رنــگ روغــن روی بــوم، 66* 84 
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نه تنهـا با حضـور فعـال در جامعه، »خـوِد« هنرمنـدش را به عنوان 
یـک زن کـه دارای حقوقـی برابـر بـا مـردان اسـت بـه مخاطبانش 
معرفـی می  کنـد بلکـه سـعی دارد بـا انتخـاب فراوانـی در موضوع، 
دایـرة مخاطبانـش را نیز گسـترده نمایـد. بنابرایـن، مخاطبان آثار 
نایـت محـدود بـه محافـل کوچک هنـری و روشـنفکران نیسـتند، 
بلکـه گروه  هـای مختلفـی از مـردم را در برمی  گیرنـد کـه مسـلماً 
هم چنان  کـه در آن دوره از آثـار نایـت تأثیر پذیرفته  اند، وجودشـان 

بی  تأثیـر بـر آثـار او نبـوده اسـت )شـکل های 5 تـا 8(.
نایـت به عنـوان یـک زن در جامعـة مـدرن خـود سـعی دارد تـا 
تمـام کارهایـی را کـه مـردان می توانسـتند انجـام دهنـد، تجربـه   
نمایـد، ماننـد نقاشـی برهنـه در زمانـی کـه دانشـجویان زِن هنـر 
سـبک  اگرچـه  هم چنیـن  نداشـتند.  را  کار  ایـن  انجـام  اجـازة 
نایـت را امپرسیونیسـم می  داننـد امـا او خـود را محـدود در هیـچ 
چارچوبـی نمی  دیـد و بـا ولـع و لـذت، بیـن سـبک  ها و موقعیت  ها 
می چرخیـد. از پروژه  هـای شـاخص نایـت، تصویـر نمـودن جنـگ 
بـود. نایـت در جنـگ جهانـی دوم چهـرة بسـیار فعالـی را به عنوان 
یـک زن هنرمنـد از خـود نشـان داد و به ویـژه بـه نقاشـی کارگران 
زن جنگـی متعهـد شـد، تـا حـدی ایـن کار را در جهـت تشـویق 
زنـان بـرای پیوسـتن بـه جنـگ انجـام مـی  داد (Url3). او به طـرز 
ماهرانـه  ای، قهرمانـی افسـران نیـروی هوایـی کمکـی زنـان را بـه 
تصویـر کشـید و هم چنیـن زندگـی روزمـرة تراشـکاران و کارگران 
مهمـات را در زمـان جنـگ بـه نمایش گذاشـت14 کـه گاه در قالب 
پوسـترهای تبلیغاتـی بـرای کمیتة مشـورتی هنرمنـدان جنگ، در 
جهـت برانگیختـن حـس ملی  گرایانـه، منتشـر می  شـدند. بنابراین 
در آثـار نایـت می  تـوان دگرگونـی در انسـان  نگری و نگـرش بـه 
جنسـیت را، در قالـب تصاویـری چنین واقع  گرا و باشـکوه از حضور 

زنـان در جنـگ مشـاهده کرد. 
نایـت از جملـه هنرمنـدان زنـی اسـت کـه در دورة خـود تأثیـر 
بسـیاری هـم بر هنر و هـم بر جایـگاه همنوعانـش در جامعه، نهاد 
و حتـی از قواعـد و چارچوب  هـای هنر مدرنیسـم کـه در آن دوران 
حاکـم بـود، پـا را فراتـر نهـاد چنان  کـه برخـی بـه دلیـل شـدت 
او  واقع  گرایـی در آثـارش بـر او خـرده می  گرفتنـد و »منتقـدان 
شـکایت داشـتند کـه او فقط از زندگـی کپی می  کنـد« )همان جا(. 
شـاید بتـوان چنیـن گفت که این عمـِل نایت، مخاطبـان آثارش را 
از دایـرة مخاطبـان خـاص در نخبه  گرایـی هنر مدرنیسـم، به دایرة 
وسـیع  تر مخاطبـان عـام و مردمـی گسـترش داد، بـه طـوری کـه 

نایـت و مخاطبانـش در عمـِل یکدیگـر، تأثیرگـذار بودند. 

شــکل 5. لــورا نایــت، دختــر ارتــش زمینــی، 1940م، رنــگ روغــن روی بــوم، 
(Url5). انــدازه نامشــخص، آرشــیو ملــی لنــدن

ــچ،   ــة بری ــردن حلق ــال پیچ ک ــوس در ح ــی لوفت ــت، راب ــورا نای ــکل 6. ل ش
ــگ  ــوزة جن ــانتی متر، م ــوم، 101.9*86.3 س ــن روی ب ــگ روغ 1943م، رن

(Url5). امپراتــوری لنــدن
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تبیین جایگاه مخاطب در آثار هنرمندان زن دورة مدرنیسم

نتیجه  گیری
ایـن پژوهـش، روشـن گردیـد کـه  یافته  هـا و مطالعـات  طبـق 
جسـتجوی جایـگاه مخاطـب در پارادایـم هنـر مدرنیسـم - بـا 
توجـه بـه وقوع جنـگ جهانـی اول و تأثیر رویدادهـای پیرامونی 
آن - نیازمنـد تقسـیم بـه دو دورة مجـزای قبـل و بعـد از جنگ 
اسـت تـا براسـاس آن، جایـگاه مخاطـِب هـر دوره را به صـورت 
حاصـل  چنیـن  بنابرایـن  دهـد.  قـرار  تحلیـل  مـورد  جداگانـه 
شـد کـه در دورة نخسـت، »هنرمنـِد« زن از یک سـو بـه دلیـل 
مشـروعیتی کـه بـه تاز  گـی در عرصـة هنر رسـمی کسـب کرده 
بـود و از سـوی دیگـر بـه دلیـل شـرایطی کـه در طـول تاریـخ 
ایجـاد تحـول در آثـار  از درک و جسـارت الزم در  او را  هنـر، 
هنـری دور نگـه   داشـته بـود، در قالـب   سـبک  های هنـری ای که 
اغلـب پیشـگاماِن آن مـردان بودنـد، بـه خلـق اثـر می  پرداخـت. 
هم چنیـن مخاطبـاِن او محـدود بـه محافـل کوچـک هنرمنـدان 
خـاص  مخاطبـان  همـان  دوره،  ایـن  مدرنیسـم  روشـنفکران  و 
بودنـد، زیـرا اکثریـت مـردم جامعه در برابـر رویکردهـای تازه و 
درک زیبایی  شناسـانة هنـر مدرنیسـم و حتی تحـوالت اجتماعی 
منفعـل بودنـد و نمی  توانسـتند مخاطبـان اصلـی آثـار ایـن دوره 
قـرار گیرنـد و نقشـی فعـال در تغییر عمـل هنرمنـدان زن برای 
دورة  برخـاف  دوم،  دورة  امـا  باشـند.  داشـته  آثارشـان  خلـق 
نخسـت، بـه دلیل تحـوالت سیاسـی و اجتماعِی ناشـی از جنگ، 
گسـترش پارادایـم مدرنیسـم و تغییـر جایـگاه زنـان در جامعـه، 
نوآورانـه گاه در معرفـی  آثـاری  بـه دنبـال خلـق  هنرمنـد زن 
»خـوِد« فـردی و گاه »خـوِد« اجتماعـی برآمـد و آن را بـرای 
جامعـة بعـد از جنگ بـه تصویـر کشـید. بنابراین مخاطبـاِن این 
دوره، از محـدودة مخاطبـان خـاص دورة نخسـت فراتـر رفتنـد 
تحـوالت  نیـز  و  جنـگ  رویدادهـای  هنرمنـدان،  بـا  همـگام  و 
اجتماعـی در مـورد زنـان را درک کردنـد و بـا آثـار هنرمنـدان 
زن، ارتبـاط برقـرار نمودنـد. جـدول )1(، نشـان دهندة تطبیـق 

ایـن دو دوره   اسـت.
پررنگ شـدن  آغازیـِن  نقطـة  را  دوم  دورة  می  تـوان  هم چنیـن 
بـه  هرچـه  کـه  دانسـت  مدرنیسـم  هنـر  در  مخاطـب  جایـگاه 
ایـن جایـگاه مسـتحکم  تر  سـمت دوران معاصـر پیـش می  آیـد 
و مهم  تـر می  شـود. بنابرایـن مطالعـة جایـگاه مخاطـب در هنـر 
امـروز هم چنـان نیازمنـد پرداختـن بـه هنرمنـدان و آثارشـان 
در پارادایم  هـای پیشـین اسـت کـه کمتـر بـه آن هـا پرداختـه 

می  شـود.
ــت(، 1933م،  ــار جمعی ــکوت )در انتظ ــا در آس ــت، کولیه ــورا نای ــکل 8. ل ش
ــوم، 89*76 ســانتی متر، مجموعــة خصوصــی ایــان مــک  رنــگ روغــن روی ب

(Url6). ــول نیک

ــر، 1941م،  ــن ترن ــت، الســپت هندرســون و گروهبــان هل ــورا نای شــکل 7. ل
ــوم، 95* 126 ســانتی متر، مؤسســه خدمــات ســلطنتی  ــگ روغــن روی ب رن

. (Url5)ــاالت متحــده ای
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5. Futurism
6. Vorticism
7. Dadaism
8. Harriet Backer
9. Laura Knight

10. سال های 1760 تا سال 1840 میادی
ــوج اول فمینیســم در ســال 1830 شــروع شــد و خواســتار گســترش  11. م
ــز دســتیابی  ــان و نی ــژه اعطــای حــق رأی زن ــی و سیاســی به وی ــوق مدن حق
آنهــا بــه آمــوزش و بهبــود موقعیــت زنــان متأهــل در قوانیــن، حــق برابــری بــا 

مــردان بــرای طــاق و ... بــود.
ــا و  ــر زیب ــی هن ــه معن ــش ب ــن پژوه ــمی در ای ــر رس ــتفاده از هن 12. اس
هنرهایــی اســت کــه بــه صــورت آکادمیــک از قــرون  قبــل آمــوزش داده مــی 
شــدند و در برابــر هنرهــای خانگــی، کرافــت و بعضــاً صنایــع دســتی قــرار مــی 
گیرنــد، هنرهایــی کــه از دیربــاز بیشــتر متعلــق بــه زنــان بــوده اســت و بــرای 

آموختــن آن آمــوزش رســمی در آکادمیهــا وجــود نداشــته اســت.  
13. برگرفتــه از مقالــة »زیبایــی شناســی فمینیســتی در دایره المعــارف 

محدودة گسترش مدرنیسم
مخاطِب آثار هنرمندان زنآثار هنرمنداِن زننقش زنان در جامعهپارادایم مدرنیسم

دورة نخست 
)پیش از جنگ 

جهانی اول: 
1870 تا 1914(

محدود به محافل کوچک 
هنرمندان، دانشمندان و 

روشنفکران

با وجود رویداِد موج اول 
فمینیسم، هم چنان زنان در 
اکثریت جامعه جایگاه سنتی 

داشتند - منفعل

هنرمندان زن، برای 
مطرح شدن در عرصة هنر، 

مجبور به خلق آثاری، مشابه 
به آثار مردان شدند 

مخاطبان خاِص سبک  های هنری 
این دوره – منفعل و در حالت 

اُبژ  گی است

دورة دوم 
)آغاز جنگ 

جهانی اول تا 
پایان جنگ دوم 
جهانی: 1914 تا 

)1945

گسترده شده در سطح 
جامعه

جایگاه پررنگ زنان در 
جنگ و به رسمیت شناختن 
حق رأی آن  ها در بسیاری 
از کشورها، پس از جنگ 

جهانی اول - فعال

هنرمندان زن، آثاری نوآورانه 
در معرفی »خوِد« فردی و 

»خوِد« اجتماعی، برای عرضه 
به جامعه به وجود آوردند

مخاطبان گسترده  تر که همگام 
با جامعه و تحوالت آن بودند و 
از آثار هنری تأثیر می  گرفتند و 
نیز بر آن  ها تأثیر می  گذاشتند – 
فعال و تبدیل به سوژه شده 

است

جدول 1. مقایسة دو دورة نخست )پیش از جنگ جهانی اول( و دورة دوم )آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ دوم جهانی( )نگارندگان(. 

ــه:  ــرای اطــاع بیشــتر رجــوع شــود ب اســتنفورد«، ترجمــة ســولماز نراقــی. ب
https://solmaznaraghi.com/dl/farsi-articles

14. برای اطاع بیشتر رجوع شود به:
http://www.damelauraknight.com

12



تبیین جایگاه مخاطب در آثار هنرمندان زن دورة مدرنیسم

مقصــودی. تهــران: گل آذیــن.
گودرزپــروری، پرنــاز؛ ضیمــران، محمــد. )1391(. »هنــر مــدرن و جنبش هــای 

تأثیرگــذار بــر آن«، نشــریة مطالعــات نقــد ادبــی، شــمارة 26: 174-150.
ــران: نشــر  ــن. ته ــی رامی ــدرن. ترجمــة عل ــر م ــرت. )1397(. هن ــن، نورب لینُت

نــی.
مشــیرزاده، حمیــرا. )1385(. از جنبــش تــا نظریــة اجتماعــی )تاریــخ دو قــرن 

فمینیســم(. تهــران: شــیرازه.
ــی  ــان در جنگ جهان ــی زن ــش اجتماع ــل. )1397(. »کن ــدی راد، میکایی وحی
اول و دســتاوردهای آن پــس از جنــگ در غــرب )تأکیــد بــر حــق رأی زنــان(«، 

ــمارة 2: 179-151. ــان، ش ــة زن پژوهش نام
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