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 برای نشر اینترنتی دوم
 

عنوان نشر دوم به کنونیی نسخه .منتشر شد صورت آزاد از طریق اینترنت به ۲۹این کتاب ابتدا در زمستان 

این  و صرفا قالب داده نشدهمتن تغییری در  یعنی .فرق دارد و نه در محتوا یهی اولبا نسخه بندیصفحهتنها در 

 تر است.برای چاپ کاغذی مناسب فایل
 

 ۲۹ شهریور
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 اشاره
 

آغاز شد و بهار هشتاد و نه پایان یافت. از آن زمان به بعد، کتاب در  88و ویرایش این کتاب اواخر سال  ترجمه

هزار کلمه از آن را جرح و تعدیل  ۹2مارپیِچ مشکالتی از قبیل مجوز ارشاد، اصالحات عجیب و غریب که حدود 

های خود مترجمان گیر افتاده بود. به همین اندیشی تجاری ناشر و تردیدکرده بودند، و دست آخر تردید و مصلحت

رده اش را ختم به خیر کخاطر تصمیم گرفتیم که دست آخر این کتاب را کامل منتشر کنیم تا داستان طوالنی

ر، بست بکشاند و از آن بدتهای جمعی را به بنتواند پروژهباشیم؛ داستان طوالنی اما مکرر عوامِل بیرونی که می

 ها را از هم بپاشاند.بودنجمعی ها را وگاه جمع

 ۲۹آنچه اکنون در زمستان 
ً
را دارد. با این حال،  88بینید، همان سر و شکل سال سال بعد می ۹، یعنی تقریبا

 های بسیاری با محصولکردن بسیاری از افرادی که در این پروژه حضور داشتند، تفاوتسبک نوشتن و ترجمه

ای با چنین مشخصاتی را آغاز نکنند. چه شاید برخی از آنها هرگز دوباره پروژهنهایی پیش روی شما کرده است و 

بسا حتی به همین خاطر تصمیم گرفتیم که همان شکل چهار سال قبل را حفظ و کتاب را منتشر کنیم. امیدواریم 

 مترجمان این کتاب هم اطالع بدهید تا 
ً
ی با های بعدنسخههر اشتباهی در ترجمه دیدید، آن را به بقیه و خصوصا

 کیفیت بهتری منتشر شوند.

 

 ۲۹زمستان 
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 مقدمه
 

 استودهب یاسِم شل و وارفتهیفرمال یهران تحِت سلطیدر ا یآثار هنر ینقد و بررس ین دهه، فضایچند یبرا

ن ی. اتسیفرمالار نقادان کمتون دسِت اول از  حتی از فرم گذاشته است و نه یقیف دقیخود را نه تعر یه مبناک

ضا ست؛ اما دسِت برقکدر هم ش یمکما  یسم به بازار آزاد فرهنگیمدرنهفتاد و هشتاد با وروِد پست یهسلطه در ده

ه در ک یزیافت؛ چیرواج  یستیفرمال یستیمدرنافتند و نقد پستیب دست یغر یبه سنتز ین دو خصِم ظاهریا

 یهارنامهژ گرفته تا بیباپرست یهایگالر ینقِد هنر یهاارگاهک. از زدتنه میمنحط  یسمیسمبولبه ن حالْت یبهتر

ر جوانان یچند سال اخ حالنیباافرهنگ.  ین نقد در فضایا یند بر حضور جدابوده ینما ماوراء، همه شاهدیس

 «یفرهنگ» یفضااین  یهانیم بهرا  یافکمتوِن دست اول ش یهه با خواندن و ترجمکهم سربرآوردند  یلجوج

 یشان مسلط فرهنگکهکاز  كشیه بک ییهاجرقه اند؛ر را موجب شدهکاز تف ییهاا جرقهیها و لحظه اندکشانده

 خواهند داشت. ما در آسمان  یشتریب دواِم 

تواند ینقدش م یه متدولوژکست یسکن یلکم. نایاْن وامدار همان نسلیلکندا نایتاِب لکن یا یهما در ترجم

ابزاِر  یبه هنر دارند، نوع یاقیه اشتک یآنان یههم یران باشد و برایدر ا یو فرهنگ ینقد آثار هنر یبه واقع راهشگا

، با یمتوسططبقه یهاستینیه بر خالِف فمکتعلق دارد  یبه آن دسته از منتقدان یار بگذارد. ویمواجهه در اخت

ردن گفتاِر زنانه در هنر ک، به برجستهحالنیدرعو ند کیزن انتقاد می برهنهبدِن  سازِی تجاریت از یقاطع

 ینقد هنر یهطیدر ح« ؟استداشتهوجود ن یچ هنرمند زن بزرگیچرا ه»معروفش،  یه، مقالدرهرحالپردازد. یم

 وامداِر آلتوسر و فو ک یسکن در مقام یلکعالوه، نا. بهاستبودهگذار ر یتأثساز و انیجر
ً
 یهایو است، بازکه احتماال

فاش ـ ـ خوردیآنها به جهان سوم گره م یهشناسانه گاه با نگاِه شرقکــ  را یمحور غربتیجنس یدئولوژیا یپنهان

دانش  یهانهیچ یهاز دو عنصر برسازند یکیر، ینار امور گفتارپذکه در کپردازد یم یریپذتیسازد و به امور رویم

 س.کو ع ی: نقاشیبصر یِر هنرهایبه جز تصاو ستندین یزیر چیپذتین امور رویو است؛ و اکاز منظر فو 

دارد.  ییاست؛ اما دو تفاوت جز 1ن نامیبه هم یتابکن در یلکمقاالت نا یهدیگز یهرو ترجمِش یتاِب پک

 یوگرافین دو مقاله، اتوبیا یجاه بهکو دوم آناند حذف شده یمنطق یلیبه دال  یتاب اصلکه دو مقاله از کنخست آن

جز موخره، مقاالت بر اساِس ه بهکرد کد اشاره ین بایتاب و در مقاِم موخره آمده است. همچنک ین در انتهایلکنا

 
1. Women, Art, Power, Icon Editions, Westview Press, 1989. 
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داشته  خاطرگر متفاوت است، بهیدکیبا  یمکها اگر لحن و نوشتاِر ترجمه اند.شدن آنها مرتب شدهِخ نوشتهیتار

ه در لحن و نوشتاِر هر مترجم نداشت یتا دخالت چندان استکرده یتاب سعک یراستاریبوده و و یاْر جمعکه کد یباش

در « هافهرست نام»تان ناآشنا بود، به یه براکد یردکبرخورد  یمتن مقاالت به نام هنرمند یجاکباشد. در ضمن، هر 

 د.یندازیب یتاب نگاهک یانتها

رودررو  1«شدههکتهکبدن ت»ن، یلکاز نا متنین بار ما را با یاول یه براکم ینکر کد اخگر تشید از مجیدر انتها با

 م.یشناختین را نمیلکندا نایاو نبود، ما هرگز ل ینیزبیاگر ت كشیرد. بک

 

 ۱888زمستان 

  

 
 .5831ای از مدرنیته؛ انتشارات حرفه هنرمند؛ ی استعارهمثابهشده: قطعه بهتكه. بدن تكه1
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 زنان، هنر، و قدرت
 

 گروه كیستم، در یان زنان، هنر و قدرت را از اواخر قرن هجدهم تا بیموجود م یهه رابطکن مقاله بر آنم یدر ا

 ییهاتیه زنان را در موقعکاند ن علت انتخاب شدهیشتر بدیب یر بصرین تصاوینم. اک یبررس یر بصریاز تصاو

 یهاتیواا ر یا محتوا یه داستان کاست  یهینند. بدکیم ییبازنما ـ اغلب همبسته با فقدان آن ـهمبسته با قدرت 

ن پروژه خواهد یل در ایتحل یعنصر مهم برا كی ـ نامندیم 1ینگارلینگاران هنر آن را شماخیه تارک ـ رین تصاویا

؛ رواكدل شده توسط ریتصو 3«مرگ سارداناپالوس»؛ داستان دیداوشده توسط ییبازنما 2«هایداستان هورات»بود: 

، اگ آگوستوس، یسیافته توسط نقاش انگلیتجسم یاز سقوط و مجازات خانوادگ یآموزو عبرت كا قصه غمنای

 4«.گذشته و حال»موسوم به  شیخو یریگانه تصودرسه

ار یه خود را بسک ییردهاک، عملامشده یدئولوژیقدرت در سطح ا یردهاکعملدر واقع من اکنون مجذوب 

 نام یتیتواند گفتمان اختالف جنسیروتر از آنچه ممتناقض طفره یاتر و هنوز به گونهدوشرطیقیتر، بندهکپرا

 در اندهی، نشان مبگیرد
ً
ر د ها بنا شده وزنان در هنر بر آن ییه بازنماکدهم یارجاع م ییهابه روشنجا ید. مسلما

، هنرمندان یلکت جامعه به طور یه تحت حماکقرار گرفته  یاشدهرفتهیات پذیفرض یچون و چراید بیخدمت بازتول

، آنان نسبت به یدر مورد قدرت مردان بر، برتر یاتیگران است؛ فرضیش از دیب از هنرمندان یبه طور خاص و برخ

ِر یصاوت یمضمون یهاه در انتخابکهمچنان  یبصر یه در ساختارهاکآنان بر زنان  ینترل ضرورکتفاوتشان با، و 

ـ  یه ناگفتنکشتر توسط آنچه یخود را ب یدئولوژیشوند. ایار مکنظر آشمورد  ییرقابل بازنمایو غ یدنیشینااند یعنیـ

ـ  نان ات در مورد ز یاز فرض یاریه بسکشود. از آنجا یم یبندمفصل یه در اثر هنرکر آنچه یدهد، نظیاست نشان مـ

 یهین بدیم در مورد جهان مطرح ساختند، و بنابرایبر عقل سل یمبتن یدگاههایمجموعه د كیل کخود را به ش

ودند. ب یها، مخفین نقاشیخالقان ا طورنیهماز نظر اغلب مخاطبان معاصر با آنها، و  [اتین فرضیا]فرض شدند، 

و  ین خانوادگیرد معکار کاز مردان؛ ین یاو برا یدر مورد ضعف و انفعال زن؛ حضور جنس یاتیفرض

بودن  كت او به عنوان موضوع هنر و نه خالق آن؛ مضحیعت ؛ موجودیاو با قلمرو طب یهماننیاش؛ ادهندهپرورش

 
1. Iconography 
2. Horatii 
3. Sardanapalus 
4. Past and present 
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 ی؛ همگیاسیدر منازعات س یریا درگیت یق فعالیاز طرخ یالحاق فعاالنه خود به قلمرو تار یش برایهاار تالشکآش

همه  طورنیهمـ  اندرفته شدهیش توسط اغلب مردمان عصر ما پذیبومکچرا، باالخره وچونیاگر نه ب [اتین فرضیا]

ب ین ترتیا اند. بهفرض گرفتهشیرا پ یتیخوِد اختالف جنس یهرتر دربار یتر و فراگیت عمومیقطع كیها، دهین ایا

 در پس هر تصویه تقرکسازند یرا برم« نیوکدر حال ت» یضمن یمحتوا كی [هادهین ایا]
ً
هفته ر مرتبط با زنان نیبا

ش خوان كیننده باشد. من به دنبال کاز منظر مقاصد من گمراه « یضمن یمحتوا»د عبارت یشا حالنیباااست. 

 یلمرور و به سمت قیتصاو پشتت به کباشد در جهت حر  یار، تالشکن یه اکست یقرار ن طورنیهمستم؛ ینق یعم

 هنرـ  نز یهگانسه یمختلف، خفته است. تالش من در بررس یریر سطح متون تصویه در زک یترقیقِت عمیحق

در نظر  یتیمختلف درباره قدرِت مرتبط با اختالف جنس یهاردن گفتمانکرها  یبرا یوششکد یشتر بایقدرت بـ 

ه ک همانقدر در سطحــ  وجود دارند ینگارلیا شمایت یه همزمان با گفتمان مسلط رواک ییهاگرفته شود، گفتمان

 ن اثر.یریز یهاهیدر ال 

ه در کار قدرت است کردن روابط آشک، پنهان یدئولوژیا یردهاکار کن یتراز مهم یکیه کد به خاطر سپرد یبا

 یعیزال و طبیاز نظم ال  یه آنان را بخشکق ین طریهم از اشود؛ آنیمفرما مکدر جامعه ح یخیخاص تار یهلحظ كی

ت کو مشار  یاست و تنها با همدست یین نامریه قدرت نمادکاد داشت ید به یبا طورنیهمدهد. یزها نشان میچ

رند. یگیم ارکا آن را به یم آن هستند و یا تسلیه آکشناخت ث بازین حیتوان آنان را از ایه نمکشود یاعمال م یسانک

د ینبا طورنیهمستند، و یمصون ن كیدئولوژیا یهاات گفتمانکیشتر از معاصران مرد خود از تحریهنرمندان زن ب

شل یماور نند. به بکیل میخود را بر زنان تحم یهادهیآگاهانه ا یا حتیارانه کانتیه مرداِن مسلط، خکرد ک یالبافیخ

گفتمان « ند.کاز خود را پنهان  یه بخش قابل توجهک»رش است یپذقابل یطیقدرت تنها در شرا، وكفو 

 ند. کیپنهان مــ  «یمنطق»امر  درواقعــ  «یعیطب»ر حجاب امر یقدرت بر زنان، خود را در ز یهپدرساالران

ند سوگر ینظ یارکن در مورد یشوند. با ایدانسته م یتیاختالف جنس یعیطب یامدهایقوت و ضعف پ

ـ  یتیجنس یهاتفاوت یین اثر بازنمایم، اییه بگوکتر آنست قی( دق۱ر ید )تصویاثر داو هایهورات  رابر مونثر در بکمذـ

 تقابل میه مستقک ییهااست، تفاوتــ 
ً
 ر است.یصون تیتپنده اه قلِب ک یسازند؛ تقابلیان قوت وضعف را برمیما

 اهایهوراتدر 
ً
ـ  انفعال زن یهدی، ظاهرا ـ  یم شدن در برابر احساسات شخصیلش به تسلیو تماـ نرمند ه یبراـ

به آن  یریخاص تصو 2پارولن یا یباال  یریپذه فهمکوجود داشته  یبصر 1لنگعنصر دردسترِس  كیبه عنوان 

 یلحظه ا ــ نجایشده در اییخاص بازنما ییروا یهه واقعکت دارد یته اهمکن نین دانستن ایبر اوابسته است. عالوه

ور زنان ه پدرشان در حضک ییرهایبر شمش به روم، یپرستانه در وفادارهنیم [یبا احساسات]ون، یه سه برادر، هوراتک

ه از کافت نخواهد شد، بلی كیالسکو پسا كیالسکدر متون ــ  خورندیم ان خانواده باال آورده است، سوگندکود کو 

داستان مزبور حاصل شد؛  یهبالقو یهاار در مورد سوژهیاو بسکندو که به دنبال کاست  یدیاختراع داو كیاساس 

 همیش را وامدار دقیه وضوح انقالبکه ک یاختراع
ً
ه توسط کان قوت مردانه و ضعف زنانه است یح مین تقابل صریقا

ل کن شیتریرینجا به تصویدر ا یارتباط بصر یهدهندانکت یشود. اثربخشیدورانش فراهم م كیدئولوژیگفتمان ا

 
1 .Langueزاعی كند، ساختاری استعالیی و انتكند. بخش نخست، همان النگ، در طول زمان تغییر نمی: سوسور زبان را به دو بخش تقسیم می

ش اربردهای انضمامی زبان است. بخشود و مستقل از كهای الزم برای تولید معنا و داللت را شامل میدارد و صرفًا نحو یا همان قواعد و سیستم
 كند.های خاص یا همان گفتارهای فردی است و در طی زمان تغییر میدیگر پارول نام دارد كه كاربرد انضمامی زبان در موقعیت

2. Parole 
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، یان انرژیم نجا،یم دوگانه در ایبه تامل ندارد. تقس یازین موضوع نیجهانشمول وابسته است: ا یاتین بر فرضکمم

ـ  ینمودار لو كیزنانه به همان وضوح  یالیخی، و بی، سستیریگز مردانه در تقابل با گوشهکشش، و تمر ک

؛ تاسشدهاجرا  یریاربست تصوکات ساختار و ییم در همه جزین تقسیاست؛ ا یبوم یهدکده كیاز  یاشتراوس

 یرهاکیه پکار است کآش یاوهیدر ش ی، و حتاستشدهها نقش آن یجنگندگان، در حالت و آناتوم یهابر بدن]

در نند، که آن را پر کاند افتهیدهند، و آنقدر گسترش یرا به خود اختصاص م ینش معماریبت چیمردانه بخش پره

مردانه در  ییم دوتاینند. تقسکسر  ینجکد صرفا با یاند، باگر از هوش رفتهیدکی یه بر روک یمقابل، زنان در حال

 در انتقال پ
ً
چنان آن« یاحساسات شخص»بر « هنیفه درقبال میوظ»ت یارجح یهد دربار یام داویبرابر زنانه قطعا

ه حساب ب« ف و مغشوشیضع»یم تا حدکرا دست ارافهكاند آرماثر  یرتر سوگند هوراتیاخ یهه ما نسخکموفق است 

ه اساس وضوح و ک یه زند، تقابلیکت «یعیطب»ِح یتقابل صر كیتواند بر ین اثر نمیه اکن خاطر یم، به ایآوریم

 د است.یت داویقطع

ه یعل شیاو طبق عرف در دفاع از خو یی، انفعال زن، عدم تواناییایتورکیِس ویدر اواسط قرن نوزدهم، در انگل

 چنان موضوع اعتقادیکیزیخشونت ف
ً
 ضعف دال بر یهاتیه وضعک، استبوده یارفته شدهیپذ یمانیاـ  ی، ظاهرا

ن گردن و افراشت یمک، با ییایتانیتوانست در مورد زنان برینون مکاــ  دیون داویار با شجاعت هوراتکدر تضاد آشــ 

 هک ین دست بود؛ اثریاز ا یخالِق اثرِسر جوزف نوئل پاتن ، درواقعردن چانه، خود حمِل بر شجاعت شود. کشق 

(، به استشدهد یناپد یاصل یهش درآمد )نسخی( به نما2ر ی)تصو 1ادبودیتحت عنوان  یادمکال آ یدر رو 1181در 

د یافت. در پرانتز بایاختصاص « 1181شورش  یدر هند در ط یسیبانوان انگل یهحانیبزرگداشت شجاعت مس»

نون که ما اکبرخالف آنچه ـ  یاصل یهاد از پشت، در حال وارد شدن هستند، در نسخیز یه با انرژک ییهاافزود چهره

تشنه خونبه یه سربازان هندکبل یاتلندکان اسینه ناج ـ مینیبیم [یاصل] یبعد از نقاش یارکقلم یهدر نسخ

« یکردناحد دازشیثر بأت»رد حضورشان کیه هنرمند احساس مکافتند یر یین علت تغیبه ا یان هندیاغیبودند. 

 تش ییایتانیزد. شجاعت بانوان بریانگیمبر
ً
از زانو زدن و وادادن در برابر تجاوز و قتل  استشدهل یکظاهرا

شان را یهالباسن یترنکوشنیچاما پرن یترمناسبتیان بکه تا حد امک یانشان، در حالکود کخود و  یهرحمانیب

فته یان شیدر نظر تماشاچ حالنیباااورند. یشتن باال بیدفاع از خو یانگشت برا كی یه حتکاند، بدون آنردهکبر تن 

 همان چیتالش قدرتمندانه در دفاع از خود، دق یل، به جایشگر آن دوره، متانت و انجیو ستا
ً
جاعت ه شکبود  یزیقا

ت یشخص یمایس یتماشاگر مجذوب آرامش واال »آرت ژورناِل آن دوره گفت:  یساخت. منتقد ادبیمبانو را بر كی

ل را در دستان خود یش مشغولند؛ او انجیایاست؛ لبانش به ن 2یلت رومیآرامش او فراتر از فضــ  شودیم یاصل

 داستان روشن و یکی. استشده یبندمفصلر ین تصوینون حداقل دو گفتمان در اکا« ن قوت اوست.یدارد، و ا

بخشند یه میش به خود روحیایبا ن یشورش سربازان هند یه در طکانشان، کود کو  ییایتانیر بریابهام بانوان دلیب

 شهوت یان وحشیه در معرض حمله و تجاوز بومک یدر حال
ً
متر واضح، کگر، و یقرار دارند. گفتمان د یو احتماال

 ییچ بانویه هکن معناست یند، و بدکیح میبانو را تصر كی یه رفتار مناسب براکاست  یپدرساالرانه و طبقاتداستان 

خود را ــ  باال ببرد یکیزیرا به قصد خشونت ف یه دستکتا آن حد ــ  یروادهیانش با زکود کدر دفاع از  یحت

ه زنان، از کن موضوع دارد یبا ا یزیارتباط ناچ« زنانه»ا یدرباره رفتار بانووار  یادهین ایند. چنکینم ییزداتیجنس

 
1. In Memoriam 

 ها داوید واجد آن هستند.. فضیلت رومی همان فضیلتی است كه هوراتی2
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 تحت شرایشورش سربازان هند یدر ط ییایتانیجمله بانوان بر
ً
، 1ایناِن گو  اند. ز ردهکط مشابه چگونه رفتار ی، واقعا

، هر چند به وضوع بانو «ب جنگیمصا» ی( از سر3ر ی)تصو« هستند یوانات وحشیه حیو آنها شب»قلِم اهیدر س

هقان به ه توسل زنان دکت ین واقعیاند، عالرغم انشان داده شده ادبودی امال متفاوت از بانواِن ک یستند، با رفتارین

 ییایمادران اسپان یهوسانیار مایند. دفاع بسکیط عمل میاز شدت و حدت شرا یاخشونت، خود به عنوان نشانه

 «.هستند یوانات وحشیه حیشب»جز زن هستند: آنها  یزیه آنان چکن معناست یانشان بدکود کاز 

ار، کآش یزنانه و قدرت بدن یب برازندگیکه با تر کردند کستم، تالش یل قرن بیطرفداران حقوق زنان، در اوا

 شدهج حاصلیدهد. نتایش مین موضوع را نمایز همین ۹ل کس شکنند؛ عکننده از زنان خلق کقانع  یریتصو

ـ  ن یبـ ـ راستیمتح یسیردن پلکتسو در حال واژگون یت جوجکحر  كیه با کدر پوشش مناسب  یجواندر قالب زن ـ

گر یدکیا توانند بید رفتار بانووار فقط مکماند. گفتمان قدرت و یمعلق م كمضح یتیروبخش و وضعین یتیوضع

 ستند.ین دو قابِل جمع نینند: اکثبات و متزلزل برقرار و حفظ یب یارابطه

نترِل کل ه با اعماکشاهد و برهان، بل یگرم، نه به پشتكیدئولوژیت اید وضعییگفتمان در تا كیت یموفق

 یهصیخص كیرو نه یوت پارسونز، نکتال یهاشود. بر اساس نوشتهیاتش محقق میفرض« بداهِت » یهواسطموفق به

 قدرت ییرقهقرایاز س یکزور حا ش قدرت است؛ اعمالیآرا یهنندکمورِد خاص محدود  كی درواقعه کبل نماسرشت

ست. قدرت ا كیان سمبولیجر یامکست و ناکرمز ش« رویش نینما»است؛  یسازیتر در عمومنییپا یابه گستره

ن یه هر چند اکدات استوار است یاز تهد یدر مورد رفتار بانووار بر انواع ییایتورکیو یهات دور ی، فرضحالنیباا

دهند: یرا مورد پرسش قرار مها ه آنکماند یم یسانکرد، اما در انتظار یگیقرار مدات به ندرت مورد اشاره یتهد

 از د. متیآیگر بانو به حساب نمیند، دکیم یروادهیا عمِل مستقل زی یبدن یرویه تا حِد استفاده از نک یزن
ً
عاقبا

ه بر خودشان د نیبا ی، بانوان واقعیتهاجم یعیار طبیبس یادفاعند و مردان به گونهیب یعیه زنان به طور طبکجا آن

، از آنان در [به مثابه مدافعان مرد] یاتلندکسپاه اسادبود یه در کهمانطور ــ  نندکه یکه بر مدافعاِن مردشان تکبل

 نند.کیشدند(، محافظت م یه دوباره نقاشک) یهند یسربازان شورش یعنیبرابر مهاجمان )مشابها مرد(، 

 تا بدانیدق یدئولوژیشدند: ایفرض م یهین دوره بدیها توسط مردان و زنان ادگاهین دیا كشیب
ً
جا موفق قا

گذاشته  كدهند، به اشترایه به آن تن مک یسانکنند و کیه قدرت را اعمال مک یسانکش توسط یهادگاهیه دکاست 

ن نسبت مردا یه براکشود یم یناش یاِت نهفته در پس متون بصریاز فرض یمنطق یهجینت كینجا یشود. اما در ا

ن یالیآن را ساختار خــ  لیاز م یگفتمانــ  یفانتز یتوان بالقوگیه مک یاجهیتر خواهد بود: نتبه زنان در دسترس

زان شورش سربا یدر ط ییایتانیتجاوز و قتل زنان برمانند  یزید: چینامادبود یهمچون  یاثر یهدنباله و عقب

ه از ک یسرنخ یعنی، ین جنبه از نقاشیپسند آن دوران رواج داشت. امطبوعات عامهه در ک یا، سوژهیهند

دون ه بک یطانیش یهاتیآن سبع»معاصر به عنوان  یهاینیدهد، در بازبیبدست م« یآت یناگفتن یزهایچ»

 به حساب ید تا حدیه باک یزیرد؛ چیگیبا ظرافت مورد اشاره قرار م« توان آن را برتافتیاحساس اشمئزاز نم

 ن عموم گذاشت. یدر ب ین نقاشیت ایمحبوب

ـ  و در فرانسه ادبودیتر از شیه پکن سنخ دنباله و عقبه وجود دارد، یالبته ا ـ  سینه در انگلـ : استشده ینقاشـ

د. اما یشا«. شودیها آغاز متیاها مسئولیدر رو»ه کگفته است  ی(. شاعر8ر یروا )تصوکمرگ سارداناپالوس اثر دال 
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ً
و  شتر،یهنوز ب یقدرت یاهایروــ  دارد یترمکمح ی، جا پاشودیم ا آغازیدر قدرت روند کیم ه ادعاک یسکمطمئنا

زنان لذت ببرند.  یهاردن بدنکبیق تخرینامحدود مردان، تا از طر یراجع به قدرت ییهایالبافین مورد، خیدر ا

 نمکدال  ینقاش
ً
ش به امور یراگ ینقاش تحت لوا یستیالت سادیتخ یریتصو ینکتواند به صرف فرافیروا مسلما

ـ  ارو کار متن داستان دال که در پس آشوب آشکد به خاطر سپرد یبا حالنیباااسته شود. ک ب و نامتعارفیعج داستان ـ

 هکارزشمند خود را  یهاییستش، همه داراکدن خبر شیه با شنکدوران باستان،  یم آشورکسارداناپالوس، حا

 یفرضــ  آتش فرو رفت یهاان شعلهیرد و سپس با آنان و در قصرش در مکب یشد، تخریز مین شامل زنان

از ، یامت یعی: به آنان به طور طباستشدهگذاشته  كروا به اشتراکدال  یهن مردان طبقیه در بکتر نهفته، ینجهانیا

ن مردان هنرمند بودند، فرض ی. اگر ااستشدهزنان داده  یهادن به بدنیل ورزیردن و مکنترل کردن، کتصاحب 

 یانیب ردند. بهکیار مکشان یه به عنوان مدل براکدارند  یزنان یهانامحدود به بدن یش دسترسیم و بکه کشد یم

نها ته نهک یانهیحضور دارد، زم یخاص اجتماع یهنیزم كیه در کروا نه در خالء بلکدال  یخصوص یگر، فانتزید

 غیسازد. تقریز برمیه حدود و ثغور آن را نکند بلکیانواع مشخص رفتار مجوز صادر م یبرا
ً
ه کت رقابل تصور اسیبا

تل زان زن به قینکه غالمان لخت او توسط ک یند، مثال در حالکر یرا تصو ییلئوپاتراكمرگ ن دوره یازن  هنرمند

 یهشدفهم یدهاکه از کست ین یزیفقط آن چ ی، تخطیمتعلق به پدرساالر یستم قدرت جنسیرسند. در سیم

را  یجنس یند. تخطکیز مشخص مین حدود و ثقور را نیتر از آن، دورتریه ضرورکند: بلکیر و رفتار تجاوز مکتف

دانست نه مخالف و متضاد با آن. محل ــ  یالیو چه خ یچه رفتار واقعــ  رفتار مجاز یبرا یاتوان همچون آستانهیم

 شود.یمشخص م یتیوقوع تضاد و اختالف توسط تفاوت جنسدرست 

امل مردان بر ک یهابهام خود را در مورد سلطیار و بکان آشیه بکرد کمختلف تالش  یهاوهیروا به شکدال 

د. یورز دیکدر مضمون اثر تا یز جنسیآمكیتحر یهاهمزمان بر جنبه یرد، ولیمرنگ سازد و از آن فاصله بگکزنان، 

ت کن قتل عام شر یر، در این تصویدر قلب خونــ  ده بر تختیسارداناپالوِس لمــ  1نیگزیخوِد جا كیاو با قرار دادن 

 2گربیتخرـ  نقاش كیدارد، یرامونش دور نگه میپ یشتن را از همهمه و التهاب شهوانیه خوک« خود»ن یجست، اما ا

 شود.یخود نابود م 3بیتخرـ  خلق یهات در شعلهیه در نهاکاست 

م صورت گرفت، عمو یهنر یهمیش نصفه و نی، در جهت واال ین نقاشیه در اک یاانهکر یار بزرگ و زکرغم یعل

 ینینشنجکو  یریگنارهک ردند.ک، به وضوح وحشت ۱8۹8ار در سالن کن یش اینما یهن وعدین، در اولیو منتقد

در فرم  ییه قصورهایما متوجه و علیهر چند عموم انتقادها مستق ب نداد.یس را فرکچیقتا هین قطعه حقیقهرمان ا

، و یاز اشتها و لذت جنس یلکن شیبا چن ین موضوعیردن چنکروا با مصور که دال کار است کبودند، آش ینقاش

گفتمان ِل ین تخیتریاز انفجار یارکان آشی، به بیایپردگین بی، و چنیکیاروت جلوه و طمطراقن یچن

اط سر یاحت یبا حد اعالــ  بودن یانفجارــ  ن علتیه به همک یلی؛ تخبودشده كیار نزدیل بسیم یهپدرساالران

 مطلق. سانسیژوئان یدر مقام ب یجنس كقتل و تمل 4یساد یهماننیشد: ایوب مک

 یهادر عرصهش یمابکهنرمند قرن نوزدهم  یه براک یایزنان، فانتز یهبرهن یهامطلق بدن كتمل یفانتز
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ـ  یمشخص عمل ـ  یااجات حرفهیاحت نار رفعکدر  یو در امور جنسیاستود یهاثابت مدل یریپذدسترسـ ت یواقعـ

ند؛ کیم ییرا بازنما كیالسکا ی كین شرق نزدیمتر مضامکت یه با خالقکنهفته است  یریدر قلب تصاوداشت، 

مناسبات قدرت  یهنگارانلیشما یین اثر بازنمای(. در ا6ر ی)تصو رومژ، اثر ژان لئون 1برده یبازار شرقر ینظ یریتصاو

ه به کنیا ست. عالرغمیسان نکیات ین فرضیمردانه سازگار است، هر چند با ا یهتیدر مورد اوتور یاتیمسلما با فرض

بر  یدییتا ها مهرین نقاشیاست، ا« ریتصوخوش» یهایرسوم شرق یهانیگراواقع ییروم بازنماژ یهایظاهر نقاش

 یهفروش به مردان و در مرحل یبراــ  كیه در شرق نزدکس درست همانطور یدر پارــ  ه زنانکت هستند ین واقعیا

تجربه و  .استشدهاز نظرها دور نگه داشته  یه به خوبک یدییالبته مهرتاــ  آنان هستند یجنس یارضا یبعد برا

ن یا یهاوقفه از سالنین بینچنیا ییارهاکو  استشده كیدئولوژیروا اکدال  ین اثر بهتر از نقاشیدر ا یعمل جنس

ونه ن گینگونه بود؟ اول از همه در سطح ساختار فرمال، ایشدند. چرا ایش میار ستایآوردند و بسیدوران سر در م

د و خو كوچکضربات ــ  را یعلمسم سرد و دوِر شبهیناتورال كیروم و امثال او ژه کتر بودند، چرا قبولارها قابلک

 ب ییگرا)تجربه ییفضا یهنندکو قانع« یعقالن» یهاتکمو، افبگر قلمیننده و خود تخرکمحو 
ً
ــ  رفانه(طیظاهرا

اش. ین سطوح رنگیش در اثر، و روح پر احساس و آتشیرده بودند؛ با دخالِت پرحرارت خوکروا کدال  كن سبیگزیجا

اما  م،یهست یتركر یه خوانندگان محتاط و زکما  یند )اگر چه نه براکیه میاو را توج یروم موضوع نقاشژ كسب

 برا
ً
 ینه و جدعاقال« تینیع»ِش ی، با نماكن سبیرا ایرد.( زکیار مکن حربه یاو ا یهشتر تماشاگراِن زمانیب یقطعا

رتان کبه ف» د:یگویاو عماًل دارد مند. کین میِت او را تضمیر در روایدرگ یهاترکاراکبروبرگرد یب یگربودگیددر اثر، 

دارم  م، من فقطییت بجوکشر  یزین چی، هرگز در چنیپندار فرانسوف و راستیا هر مرد شریه من کند کخطور هم ن

ول زنان برهنه مشغ یهر به مبادلکمتر روشنفک یه نژادهاکشوم یر مکت متذین واقعیرا در مورد ا یقیدق یهتکن

اش، گر هنرمندان همدورهیاز د یاریمانند بس ژروم« ست!یننده هم نکكیاصاًل تحر یشینمان یالبته چنــ  هستند

ورد در م یگریدر مورد قدرت مردان بر زنان و د یکیام دوگانه را تجسم ببخشد: یپ كینجا یه در اکشود یموفق م

 هین نژادها؛ دقیبر ار یپذهیتوج یهنترل و سلطکن یتر و بنابرارهیت ید بر نژادهایمردان سف یبرتر
ً
 ییمان نژادهاقا

و در  ژروم یهایتر در ارتباط با استراتژدهیچیپ یزیتوان گفت چیا میمشغولند.  ین نوع مبادالت شهوانیه به اک

ه ک حالنیدرعار بسته شد تا کبه  یآخر به صورت جنس وجود دارد: مورد« یمناسِب شهوان یهایاستراتژ»تقابل با 

 یاغواگر اما به لحاظ نژاد ینیبه لحاظ ع یدرون فضاــ  شیخو یان شرقیاز همتا یلحاظ اخالقنقاش را به 

 ز بسازد.یهمان ننیگر ایدکیشان را با یند، اما همزمان اکیدور مــ  یانداز نقاشفاصله

ن بحث دنبال یاه من در ک یتواند با توجه به مقاصدیم 1113( در 1ر ی)تصو ادوارد مانهاثر « در اپرا بالماسکه»

 ید. نقاشگر آن باشبیو تخر ژرومار وپنهان بازار بردگان کآش یبه محتوا یپاسخ مبارزه طلبانه و جنجال كینم، کیم

مانه بر  حالنیباادهد. یش میرا نما« بازار گوشت» كی 2ر گرافهیوس مایبه قول ژول ژروم یز همانند نقاشیمانه ن

 3اپرا هاوس یهایه پشت گالرکمناسب، بل یهبا حفظ فاصل كینه در خاورنزدزنان جذاب را  یهمبادل ژرومخالف 

 ه در عوض مردانکبل یشرق یپاهاسروین بار نه بیداران گوشت زنانه ایند؛ و خرکیم ییبازنما 4هیابان لوپتیدر خ

 ارانکاز هم یموارد تعداد یمانند دوستان مانه و در برخ یسانکمتمدن و متشخص هستند،  یسیزِن پارپرسه
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مانه  یرفته شد، نقاشیپذ 1161ه در سالن ک، ژروم یه از آنها خواسته بود مدلش شوند. برخالف نقاشکهنرمندش، 

 بازنمایه دلکر شوم کرد شد. بهتر است متذ 1114از سالن 
ً
 یجنس یریپذدسترس یهانسور ج ییل رد مانه نه صرفا

ه استفان ماالرمه، دوست و مدافعش ک، و نه فقط آنطور [سیپار] یزنان و مصرف آنان توسط مردان در همان حوال

ـ  و فرمال اثر یرد، شهامت ساختارکر کدر آن زمان، ذ از  یبه ظاهر تصادف حالنیدرعو  یعمد یهشددهیبر ینماـ

ن یقا همیدق نند.کیبراندازنده متقاباًل و توامان اثر م یهن دو نوع ضربیه اکبود  یلش روشیه دلکبلبود، ــ  منظره

ات یه فرضکاست  یسازن امتناع او از شفافیو هم یمانه در طرح و ساختار نقاش ییضدروا یهایاستراتژ

ن یه چنکد ساز یرا فاش م یاتیمانه فرض یشاند. نقاشکیدار و متزلزل میناپا یتیاش را به وضعزمانه كیدئولوژیا

قطع  یهلیوسبهو  یریتصو ییگوقصه یسنت یهاردن اسلوبکرد  یهلیوسبههم اند؛ آنبر آن سوار شده ییهاتیروا

ق مرد در قسمت چپ محق كی یهو اندام قطع شد ینقاش یده شده در باال یبر یهاتنهمیه با پاها و نکت یان روایجر

غ و شوخ طبعانه را یبل ینقطه ارجاع كیل کزنانه با مجاز جزء به  یهابدن یهجدا شد یها. قسمتاستشده

باالتر اشاره  یهلذت مردان طبق یبرا یاهیتر و زنان حاشنییپا یهزنان طبق یجنس یریپذه به دسترسکسازد یبرم

ه یو علرنگ هنر آگاه ساخته است، ایباره از نکیانه و هوشمندانه، ما را به یگراواقع یاستراتژ كی یهلیوسبه دارد. مانه

به  یاهاش پیق نمایاز طر حالنیدرعرد و یگیموضع م ژروم یهتردستان سمیرنگ و ناتورالین نیا یعلمار شبِه کان

نترل کن جهان را تحت یه حوادث اک یند؛ مناسباتکیت مناسبات قدرت آگاه میظاهر تصادفا قطع شده ما را از ماه

زِن مشغول  كی ییبازنمان بار در یقطع شده ا یِد پاهای(، تمه۱88۱مانه ) 1برژرِ ـ  یبار در فولخود دارد. بعدها در 

 یجلو یهان چهر یه مکادآور شود یرا به ما  یراِت پنهانکعت مذایشود، تا طبیرار مکشخدمت بار، تیپ یعنیار، کبه 

 یبودن مرزهایان است و در همان زمان توجه ما را به تصادفیس شده، در جرکنه منعیه در آک یصحنه و مرد مبهم

ه ارائ یاز مناسبات قدرت جنس یفهم و اختصاصراحت یقطع شده مجاز یر پاهایند. تصوکر جلب یقاب تصو

ر ی( )تصو۱۲8۲رقاصه ) كی یرتس از پاهاکس معروف آندره که در عکهمانطور ــ  ر زنانه استیتصو یدهد. وقتیم

 كیه به عنوان ک یدهد، همان مدلیارجاع م ییمدل نامر یحیو تلو یت جنسیر به جذابیناگزــ  شودیده می( د8

 قطع یهمردان ی. پاهااستشدهمردانه ارائه  یهر یمنفعل در برابر نگاه خ یهابژ 
ً
 یتن داللیشده هرگز چنمشابها

دادخواه در  یباشد، چه از آن قهرمان ییوسطا یح درحال عروج در نسخ خطین پاها متعلق به مسیندارند، چه ا

 و قدرت است.  یگر انرژقطعه شده مردانه باشد، به طور قطع داللت یمدرن. اگر پاها یپیاستر كیمک

ترام در احهنرمنِد زِن قابل كی، چگونه یپناهی، و بیجنس یریپذشرِط انفعال، دسترسدویقیب یهنیدر زم

اده چندان سارائه دهد؟ نه اش یاط حرفهیننده از شراکر قانعیتصو كیتواند یس و در اواسط قرن نوزدهم میانگل

زُبرن یمار یلیام یند نقاشیه بگوکگران سخت بود مشاهده ی، برادرواقعننده. کو نه چندان قانع
ُ
 ، با عنوانا

 چاپل فلسفه و هنر یخ تحصیتارهنرمند زن است. موضوع آن در  كیش ینما درواقع(، 9ر ی)تصو 2اریینشان و بیب

، نیاوجوداب«. استه شدکبه هنر برادرش فرو  یحِد وابستگه تا کزن متشخص  كی»ن شد: یینگونه تعیبد ۱۲92

رن بازنماکت اشاره دارد ین واقعیبه ا یریق متن تصویخوانش دق طورنیهمشواهِد مستند و  زب 
 
 كی ییه منظور ا

ن یابرادهد. بنیر ارائه میتصو كاکدالِل ش كیاد به یارش را با اضطراب زکه کسرپرست است یهنرمند زن جوان و ب

 یسیزباِن ژانر انگل یهه در لفافک یرین اثر از خود دارد، تصویه خالق زن اکاست  یریتصو یتا حدود ین نقاشیا

 
1. Bar at the Folies - Bergere 
2. Nameless and Friendless 



 

21 
 

هنرمندان  ییشده در بازنمارفتهیپذ یدهاک یهایاوها و بررسکندو کن یمختصرتر ی. حتاستشدهپوشانده  ینقاش

رن ایه چرا باکند کیار مکباره آشکیه بانوان جوان در آن زمان، ب ییرفته شده در بازنمایپذ یدهاکو  زب 
 
 نید ا

 مبهم را برا ینگارلیشما
ً
 ند.کهنرمند زن انتخاب  ییبازنما ینسبتا

رن، به عنوان تامکرد کفرض  یتوان به درستیم زب 
 
 یقابل قبول برا یهایمحتاط ژانرنقاش یهنندکنیه ا

ت یموقع هکنیبر ا یمبن یاتیم شد، فرضیسه یادمکال آ یجامعه رو« یعیطب»ات ی، در فرضییایتورکیو یهجامع

ته از ن لیه اولکم شد یسه یاتیدر فرض كشیاحترام در خانه و خانواده است. او بزن جوان قابل كی یمناسب برا

زن متاهل  كیسقوط و اخراج  یهدربار  یانترل داشت، پردهک( تحت ۱2ر یآگوستوس لئوپولد اگ را )تصو یهگانسه

در  ینسج یریپذدسترس یاشانه به شدت با بالقوگکخارج از خانه و  یمستقل، زندگ یزندگ كینه. محترم از خا

 یراب یهیآن زمان، تنب ییروا یدهاکمسلما در  ین نوع زندگیزن متشخص؛ و ا كی یش از همه برایارتباط بود، ب

رن منتقل یدر چپ تصوچران چشم یهاارهکیه توسط بکرا  یاتهکشد. درواقع نیدانسته م یلغزش جنس زب 
 
ر ا

 اند تابرهنه برداشتهمهیدختر رقصان ن كیر یتصو یه نگاهشان را از روک یسانکم گرفت، کد دستیشود، نبایم

در عوِض  ین جهان به هر علتیرون ماندن در ایه صرف بکقرار دهند، چرا  یرا مورد بررس یهنرمند زن جوان

ب ین ترتیاست. بد یپناه موجب سوءظن و بدگمانیب زن جواِن  كی یبراِت خانه، یش و امنیاز آسا یبرخوردار

ا ه در مخمصه و تنگنکط هنرمند زن را نه در قدرت بلیه شراکم گرفته است یه چرا ازبرن تصمکشود یتر مواضح

 كو خطرنا یعموم یهزن جوان را به عرص كیه فقط ضرورت شوم کن مطلب اشاره دارد یند. او به اکن ییتب

و ــ  یریذپبیاز آس یریتصو یمحتاطانه بر گفتمان یانجا به گونهیت هنرمند زن در ایشاند. رواکیم یگریاحرفه

مردانه  یهر یدر معرض نگاه خ یه در نقاشک. هنرمند زن ازبرن، استشدهبنا ــ  الم، عدم وجود قدرتک كیدر 

 نرمند مرد.ه كی یط مفروض برای، تا شرااستشدهر یزن تصو مدل یط مورد انتظار برایشتر در شرایم شده، بیترس

اًل امکه نقشش را کرا در قرن نوزدهم متصور شد  یتوان هنرمند زنیز نمین یال پردازیخ یبا حِد اعال یحت

ند. کر یجنس مخالف تفس یهبرهن یهاآزاد به بدن یاران مردش، بر حسِب دسترسک، مشابه با همیعیآزادانه و طب

م یترس ییروا ییدر ساختارها یشتن را به سادگیخو 1مدِل هنرمنداش موسوم به س، در سلف پرترهکبرع ،ژروم

 بکند کیم
ً
(. سنت ۱۱ری)تصو شوندیمحسوب م یهیهنرمند مقبول و بد یهپرتر ـ  م سلفیش از همه در ترسیه عرفا

، یآزاِد فرد به زنان برهنه است. ساختن اثِر هنر یهنرمند بودن دسترس یه، الزمیعنیارگاهش کحضور هنرمند در 

ه عنوان هنرمند، و شان او ب یل و ازلیقدرت اص یهدینجا، ایسان شد. در اکیزنانه  یبرهنگ یی، با بازنماییبایخلق ز

 .استشدهبه مثابه قدرت بنا  یتیاز اختالف جنس یتا و ارزشمند، بر گفتمانکیخالق موضوعات 

رضه پرده عیار و بکامال آشک مدل نقاشدر  [زنان یهبرهن یهاآزاد هنرمند بر بدن یدسترس یعنی] ن فرضیا

ردن ران کده. هنرمند خودش را در حال لمس یسنج یستیناتورال یروطفره ی، هرچند با مقدار معقولاستشده

 یاگونه و خود نقاش )به شودیده لمس میپوش یزن با دستان یر گچیه صرفا تصوکند، بلکینم ییبازنما زِن زنده

تر کد  كیاد یتر ما را به شی. او بیو محترم است، نه جوان و شهوت یدموی( سفیمرسوم بر حسب مقاصد نقاش

راز ه آنها را فکنیا یارش دوخته است، به جاک ین، بر روییهنرمند، و چشمانش را محجوبانه به پا كیاندازد تا یم

ر اماًل قابل قبوِل نقاش دکنجا مضمون یدر ا یسرراست و علن یل نگاریرو شود. شماه با زن برهنه روبهکآورد، مبادا 

سابقش  یاهتیموفق یهاسید و با تندیجویت مکت خالقه شر یز در فعالکه زبردستانه و با تمر کارگاهش است، او ک
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ه قدرت در خدمت آن است، ک یوهکق طرح مقاصد باشیاِت راجع به قدرت مردانه، از طری. فرضاستشدهاحاطه 

تواند در خدمت مقاصد هنرمند ین مدل برهنه درواقع میشود: هر چند ایه میبخش توجیتسل یااماًل و به گونهک

 بندیقرار گ
ً
 یهن مجموعیاست. ا ییبایهمان ز یعنیباالتر،  یمتواضِع علت یهرد، در عوض خود هنرمند صرفا

 ییقاله عین توجیترنقصین و بیتراملکبرهنه و خلق هنْر  یدانه، مدلهاهمبسته با قدرت مر  یباورها یهدیچیپ

خورده از سنگ با تراش یبارویابد: زییم 1ونیگمالیپ یهافسان یش همواره محبوب قرن نوزدهمیخود را در نما

 رد.یگیل مردانه جان میتشعشِع پرشور م

ت در یل جنسیل طبقه و مسایه در آن مساکست ین ییهاتیجا به وضوِح موقعکچ یدر ه یدئولوژیرد اکعمل

 عتیطب یبا قلمرو ییوند زن روستایشود. در مثال زن دهقان، پیگر ملحق میدکین زن به یالیرخید تصویجهت تول

منظور  بهــ  ندکیم شناسانه فاصله خود را حفظییبایز یازمان و پرورش دهنده است و به گونهیه بک ییقلمروــ 

و  زنان مسلح به داس یهه هنوز خاطر کمثل فرانسه  ییت او در جایقت، محو فعلیدر حقــ  او یبالقوگ یسازیخنث

ـ  گشتیدر فضا معلق م یابوسکمثل  كچنگ دن دهقان ر ک یشد. درونیار گرفته مک، به یاسیس یدیدر مقام تهدـ

شود و  ییه عقالیمزرعه توج یتوسط زنهادن یوبکار دائم کو  ییت روستاکرد تا فقر و فال ک كمکعت یطب یهدر حوز 

 ند. که یتوج یمردانه و درون خوِد فرهنگ دهقان یاد زن را در سنت استبدادیانق طورنیهم

ن یه بک ید(، با اتصال سرراستینیاز فصل دو را بب 2ل ک)ش ینیسگانت یووانیاز ج دو مادرر ینظ ییارهاک

 ه جانِب مادر بودن بهکند کیار مکرا آش یایدئولوژیا یهافرضشیند، پکیگاو و زن برقرار م یگرهیرد تغذکار ک

 یطب»ار کمثابه 
ً
وزش و آم ییابتدا یا، به عنوان گونهدهقانه زن کدهد یزمان شرح مرد و همیگیمقدر شده را م« عتا

ـ  دهیند  یوبنابراـ
ً
ـ  «یعیطب»ن مطلقا ره کم بایمر یرعم فیاز مفاه و و انباشتهکین یبر مفهوم بارور یدئالیاد یاز زن، موـ

 است. حیش مسکود کو 

. ندکیعمل م یمان مذهبیا یهدربار  یمیمفاه یاعتال یبرا یعیطب یالهین در مقام وسیزن دهقان همچن

 یعیبل، تقوا در مقام مالزم طبیلهلم ال یاز و 2سایلكزنان دهقان در ا ی آلفونسه لگروساز « ینذر»ر ینظ ییارهاکدر 

و  یه اعمال مذهبکزن دهقان است  یهارانکمحافظه یهز ین غریه اکشود، چنانینشان داده م یاخالق ییرگرایتقد

 بخشد.یم گرتداومید یبه نسل یاز نسل ییچ چون و چرایهیب را یسنت

ـ  متناقض ینون به گونه اکا ـ  تناقض است ییِه عقالیجذب و توج یدئولوژیرد اکار کالبته ـ ه کمان در همان زـ

 پرورشیطب یدهقان در مقام زن
ً
ا بودن مسلم او، قرابتش ب یعین طبیشود، همیم ییار بازنماکز یدهنده و پرهعتا

و بند و  دیقیب یهتیسوالکه در مقام تجسم قاطع سکل دهد کرا ش یر زن دهقانیتواند تصویم ت،یوانیز و حیغرا

شود، به عنوان مثال در  یمخف 3یسازیآرمانتواند تحت یم یجنس یروین نیا یند. گاهکیم دست نخورده عمل

 یرادختر دهقان ب یت جنسیبه جذاب كیالسک یادِن جلوهیه در رنگ و جال دادن و بخشک یسک؛ ژولس برتونار ک

 
ی بسیار زیبای خود اش را از دِل سنگ تراشید، كه در نهایت به پیكرهسازی اساطیری بود كه با چنان عشقی به زیبایی مجسمهمجسمه. پیگمالیون 1

 ی سنگی خود را زنده بازیافت.جان روح دمید و پیگمالیون معشوقهی عشق در سنگ بیرو، الههدل بست و از همین
2. Peasant women in church 

3 .Idealizationكشد، شود كه موضوعات زمینی را با حالتی كاماًل آرمانی به تصویر میسازی به آن شكل از تصویرپردازی اطالق می: آرمانی
 سازی در هنر هستند.ی بارزی از آرمانیهای یونانی نمونهمثاًل مجسمه
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ن یهم ا ی(. گاه۱۹ر یا متخصص بود )تصوکیآمر 1دِوستیم یهسیکنو  یون دارهایسکلکانه و خوشامد یسالن سال

گر زن دهقان در مقام داللت« یعیطب»شد، اما نقش یم پرده مطرحیخام و ب نشده،پرداخت یجنس یروین

در « تیجنس»مهم در برساختن  یاو عنصر یدهنده و مذهبپرورش یهازاِن نقشیبه همان م ینیزم ییجولذت

 ستم است.یقرن ب

( 1181) لهیماثر معروِف « نانیچخوشه»تر از جا اثربخشکچ یعت در هیطب یهجذب زن دهقان در حوز 

 پیحق ییهانجا، داللتی. در ااستشدهن یی(، بازنما13ر ی)تصو
ً
ـ  ینیچه حول موضوع خوشهکده یچیقتا  هک یروشـ

ه ک یاطهیردند و حکیسب مکاز قبل آن نانشان را  ییروستا یهن افراد جامعیترفین و ضعیرتریفق یبه طور سنت

 فعال در آشوب ینقش یخیدر آن زنان به طور تار
ً
وجود دارد به ــ  داشتند 2گالناژرر مرتبط با حقوق کم یهانسبتا

 .استشدهبدل  ییروستا یاز زندگ یستیرئال ینسخه ا

ر کین سه پیار و عجول در آن زمان شبح معلق انقالب را پشت اکن است منتقدان محافظهکه ممکهر چند 

 یانکبر ام هکل بود یمیب س،کله، برعیه مکدهد ینشان م یریتصوتر متن ده باشند، خوانش خونسردانهیده دیخم

شده تخرمن برداش یان غنایه تضاد مک یند، تناقضکد یکق موجود تایعم یان درآوردن تناقض اجتماعیبه ب یبرا

ند. کینه بر آن داللت میزمشین در پیچخوشه یهاچهره یدستینه و فقر و تهیزمدار ثروتمند در پسنیمتعلق به زم

 یهیاول یهاها با نمونهرهکیپ یسازق همانندینان و از طریچت و حاالت خوشهیم وضعیرکله با تیآن، م یه به جاکبل

هنر  یخیرفراتا یهنیند و در زمکخ معاصر خارج یتار یاسینه پرالتهاب سی، قصد دارد آنها را از زمكیالسکو  یلیانج

ر خاص اِر به طوک یروین نیه اکسازد یش، روشن میاثر خو یهایاستفاده از استراتژله با یزمان، مواال بگنجاند. هم

ط یراه شک، نه آناستشدهعت مقدر یت آن توسط خود طبیوضع ییه گوکده شود ید یاد به گونهیاجر و مزد بایب

مورِد بحث زن هستند، و ارگراِن که کِت مسلم ین واقعی، ادرواقعآن را موجب شده باشد.  یخیتار یعدالتیخاص ب

قرار  یعیبا نظم طب ینهمانیت ایتر در موقعسازد؛ آنها به عنوان زن راحتیم ترت آنها را قابل قبولینه مرد، موقع

ان زن یهشدخم یهاورزد: بدنیم دیکخاص از اثر خود تا یاعت در جنبهیطبـ  ن اتصال زنیله بر ایرند و میگیم

ه آنها را کن است یه زمک یی. گواستشدهن احاطه و محدود یخوِد زم یتوسط مرزها ینیات عییجز یهدر هم

 سم.یتالیاپکا یسم ی، نه فئودالاستکردهحبس 

زنانه،  یانگریقدرت و خودب ید بصریی( در مقام تا14ر ی)تصو 3تزیولوك یتكــ  «شورش»ا یــ  «انیطغ»

 یاز سر ۱۲28قلم اهیه سکــ  ر راین تصویتوان ایدهد. میارائه مله یم نانیچخوشهن تضاد را با یزتریانگشگفت

ـ  ن نقاش استیا« جنگ دهقاناِن » شار دانست. ف ییروستاـ  نوع اثر پاد كیا ی، «نانیخوشه چـ  ضد» یدر مقام نوعـ

زد، یانگیت برمکش را به حر یش رویت پیه جمعک یسک یعنیر، ین تصویا یهدیکزن ت یهسردست یایو پو یعمود

توان گفت یاست. م« یعیطب»در برابر نظم  م منفعالنهیبر تسل یله، مبنیوِن میمپوزوسکام یردِن پکار واژگونکدر 

از  یکر یاش به زیله با توسل به زنان دهقان در نقاشیه مکزند یاد میش فریرا از خالل اثر خو یزیتز همان جیولوک

 
1. Midwest 

2 .Glanageكنند و عایدی چندانی ندارند و برای یند كه بر زمین كس دیگری كار میچین است. در كل افرادی را گو معنای خوشه: گالناژ به
 نمردن از گرسنگی، وابسته به اضافات محصوِل ارباب خود هستند.

3. Kathe Kollwitz's Losbruch (Outbreak) 
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 ت و عمل.ک، حر یرد: خشم، انرژکآن اجتناب 

ه نام اثر خود ب یاصل یهم چهر یترس یبرا یرین تصویو همچن یخیتار یهادهیتز به منظور گرفتن ایولوک

جنگ بزرگ ، 2مرمانیلهلم زیو كیالسکاز رهبران شورش دهقانان در قرن شانزدهم، به شرح  یکی، 1«آنا كبل»

ائه ز در آن ار یاز او ن یمعروف یرگراور چوبیف شده و تصوین زن قدرتمند توصیه در آن اکرد ک، رجوع 3یدهقانان آلمان

را در ، 4رهادر سنگ یآزادروا، کدال  یو انقالب كیالسکر ین اثْر تصویتز هنگام خلق ایولوکه کست ین یک. شبودشده

 چهر کنجاست ی. اما تفاوت در ااستداشتهپس ذهن خود 
ً
 ریروا همچون ساکدر اثر دال  یقدرتمند آزاد یهه مسلما

و  یخیزن تار كینه ــ  یروزی، پیدارشتنیقت، خویعدالت، حقــ  یانسان یهالتیزنانه از فض یهایبندصورت

ابل د. در مقینام یگریدـ  یبه مثابهـ  مون دوبوار زنیه سکاست از آنچه  یال است، نمونهیتمث كیه کبل ینیع

ار رود. کننده به یب یبرا یپندارذاتموضع همعنوان ن شده، قرار است بهیمتع یخیه به لحاظ تارکآنا  كبل یهچهر 

نندگان ینه، بیزمشیدر پ« زن متعلق به مردم»قدرتمند  یهر از پشت چهر یتصو یق معرفیهنرمند تالش دارد از طر

 سمیالیسم و سوسینین زمان از فمیه در اکتز یولوکداد وادارد. ین رویبا ا یرا همچون خودش به همذات پندار

 رد، کیت میحما
ً
زن در نظام ، با عنوان 8آگوست ببل یستینیفم یشرویپ یهمجموع ریتأثتحتمشخصا

ه کس خود گفت ینونامهیرد. او به زندگکیم یپندارذاتآنا هم كو مخصوصا با بل بودگرفته، قرار 6سمیالیسوس

د ی، شاشورشدر «. ه عالمت حمله از او صادر شودکخواست یتز میولوک. استکردهر ین زن تصویخودش را در ا»

ساختار  شد، و درکرا به چالش ب یتیجنس یدئولوژیات ایه فرضکرد کزن نقاش تالش  كیه کن بار بود یاول یبرا

 ندازد.یاف بکش یاسیت سیاز وضع یو آگاه یارین با هوشینماد یهسلط

ه کــ  یقدرتمند و پرانرژ یهزنان یهن چهر یا ییبازنما یتز برایولوکه کت دارد ین موضوع اهمیا طورنیهم

رد. کرا انتخاب  یمرج مطلق اجتماعواز هرج یتیرواــ  هاعمل همراهانش است و نه گوش به فرمان آن یراهنما

 یدر مورد واژگون 1سیویزمون د یناتال یهزانندیگرفتن عنوان پژوهش برانگبا وامــ  توپوس زن بالتر از همه

ـ  یشا صنعتیپ یدر اروپا یجنس یهانقش ـ  رومندیموثر و ن یریهمواره تصوـ ـ  كاگرچه اغلب مضحـ ج از هرج و مر ـ

 در دور یو آشوِب غ
ً
 یهاخصوص ژستش، بهیخو یگردییقدرت و تا یهاما ژست یهرقابل تصور است. عموما

با عنوان  یایتوگرافیه در لیاند. دومش داده شدهینما یریمتعلق به زنان با شرارت خاص تصو یاسیسم سیویتکا

ر سال ه آن را دکــ  «ر استیابلهانه درگ یلکشساعت نشسته و با فرزندان خود بهكیدر برابر ما  یوحاال زن»یفرع

 همان سالیدق یعنی، 1141
ً
ست ینیدو فمــ  ردکد، خلق یجنگیم شتریبه نام عدالت ب كیراتکه انقالب دمو ک یقا

 یهال ساحرهکدو فعال مهم آن زمان( را به ش یقابل بازشناس یاتورهاکیارکر )یسمت چپ تصوقرار گرفته در 

با  یند، وقاحت نامطلوب آنها به روشنکیرست رسم مک، و بدون یده، استخوانیشده و مخلوقات خمییزداعتیطب

 
1. Black Anna 
2. Wilhelm Zimmermann 
3. The Great German Peasant War 
4. Liberty at the Barricades 
5. August Bebel 
6. Woman under Socialism 
7. Natalie Zemon Davis 
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امه ش ادکود کخ به مراقبت از یتار یاعتنا به بلوایه بکــ  ریسمت راست تصو كوچکمادر  یهت ناآگاهانیجذاب

شدند، یشناخته م 1پترولوسه به کمون، کاتور فعاالن زن طبقه شاغل کیارکرد. یگیم در تضاد قرارــ  دهدیم

وعجوزه وار،  یرانسانی، غكترسنا یل مخلوقاتک(؛ به ش18ر یشد )تصویده میشک دولت نظمرحمانه توسط یب

ود را ناب یلمه بافت نظم اجتماعکق یدق یه به معناکها قصد دارند ساختمانزدن ه با آتشک یارکخراب یوهاید

 نند.ک

رد تا کاستفاده  3ا مد مگی 2تیزن قدرتمند و فعال به نام دال گر كی یهدر قرن شانزدهم از چهر  تر بروگلیپ

 یبرا تزیولوکه خود کند. درواقع محتمل است کعصر خود اشاره  یاسیو س یبه آشوب و هرج ومرج روح

دال  یرهاین تصویاز موثرتر یکیه کرده باشد کر رجوع ین تصویبه ا« جنگ دهقانان» یآنا در سر كبل یپردازمفهوم

آمد: بر یتز همعصر به حساب میولوک یهش با سوژیمابکه ک یریزنان بود، تصو یهد و خطر قدرت رها شدیبر تهد

ر خود، در مقام مظه یخوروان زن درندهیپ یهه با دستکاست  یسکس، مد مگ یویزمون د یناتال یهااساس نوشته

رت و مناسبات قد یاست از واژگون یریتصو یااو خالصه یهچهر و ر قرار گرفت، یپرشور و فراگ ینظمیب و بیتخر

ومرج در بر حماقت و هرج یعین داِل طبیرومندترین و نیمنظم. موثرتر یایدن یعیسلسله مراتب طب یسازوسکمع

 در راس: تنها تصویکزن بود، رها شده، خودمختار و اــ  ه در قرن نوزدهمکطور همانــ  شانزدهمقرن 
ً
ه به ک یریدا

وِد ب خین تخریه مبکبود  یآنقدر غن یمنف یهاد، و در داللتیپاشیقدرت را از هم م« معمول»ت مناسبات یفاک

 ارزش باشد.

ر باز اگ یمثبت حت یریتصو یهارد تا آنها را به دالکمد مگ را دگرگون  یآنا ارزشها كبل یهتز در چهر یولوک

اها نحس و گ یهاوند خورده با زن دهقان، همان قدرتیپ یمنید و اهریپل یروینجا نیند. در اکل یتبد كهم ترسنا

ز یدآمیبه تهد چندان هم نسبت یدر ارتباط است و حت یزنانه و همگان یهایه با از بند رها شدن انرژک یعیفراطب

ـ  زنانه یهان چهرهیتر ـ  جادوگرـ  یروی: نشودیم یو روانشناس یارزش مثبت اجتماع كینجا واجد یست، ایگانه نیبـ

 شود.یبدل م ییروشنا ی، به منادیخیتار یآگاه یهنی، در زمیکیتار

 یتقر یعنی، 1914دهم مارس 
ً
 یرد، مرکرش را از قدرت زن خلق یتز تصویولوکه کسال پس از آن 11با

ی ینهآر به ساطولندن با  یزنان، در نشنال گالر یشد، طرفدار مبارز حق رایده میز نامین 8كید یه پلک 4چاردسونیر

 6دومب ستون ونیبا تخر یشناختییبایز یبینِش تخرکن ین ایت نمادی( حمله برد. اهم16ر ی)تصو زوکوالسونوس 

 یرو به رو شد. مر یزان هم با انزجار عمومیسه است، و به همان میمون قابل مقاک یوربه( طک) منسوب به 

خ یت تارین شخصیباتریه زک 7هورستكخانم پانردن کدر اعتراض به دولت بابت تباه یه وکرد کچاردسون اعالم یر

 
1. Petroleuse 
2. Dulle Griet 
3. Mad Meg 
4. Mary Richardson 
5. Polly Dick 
6. Vendome Column 

من »ت: ی خود گفریچاردسون در بیانیهكرد و روز پیش از این اتفاق بازداشت شده بود. فعال زنان كه در راستای اعطای حق رای تالش می 7
دست  هتالش كردم تا تصویر زیباترین زن در تاریخ اساطیر را نابود كنم تا به نابودكردن تصویر خانم پانكهورست، زیباترین شخصیت تاریخ مدرن ب

 «.دولت اعتراض كنم
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ز با یجسارت آم ن عملیا یند. اجراکب یز تخریرا ن یاخ اسطورهین زن تاریباتریر زیرد تصوکمدرن است، تالش 

 یاچاردسون در آن زمان به گونهیر یارکآمد، آسانتر شد. خرابیم مربوطه بدش یه او از نقاشکت ین واقعیوجود ا

مت یقیار بکشاه كیند، کب یرا تخر یه اموال عمومکرده بود کخت: او جرات یرا برانگ یخشم عموم یعیاماًل طبک

غه یت ر هنر با تصورکز هر دوستدار خوشفیامروز ن یبرد. حت كخطرنا یاهنر دست به اسلحه یرد، و در گالرکرا نابود 

 از مک یاغهیرده، تکوز عبور کوالس یان نقاشیه ازمک یا
ً
د برخود یگذشته است، با ییبایر خود زیان تصویه عمدا

در  تکاش، به خاطر شر شجاعانهش باشد؛ به خاطر عمل یما قابل ستا ین است براکچاردسون ممیر یبلرزد. مر

ش بجنگد، و به خاطر تالش یه براکدانست یم ه او آن را آنقدر ارزشمندک یاسیس یبه علت یمجازات شدن یارک

؛ ه از آن نفرت داردکاست  یزیاز هر چ یمبارز حقوق زنان معتقد بود نشانه ا كیه او به عنوان ک یب اثریتخر یبرا

ردند کقضاوت  یشرور یهوانیرا عملش را همچون عمل زن دیرد زکرد. اشتباه کشتباه ه او اکار است کآش نیباوجودا

 یو مبتنفرض ژست اشیه پکن علت اشتباه بود یش از آن به اینداشت؛ اما ب یبر حق را یچ اثر مثبتین رو هیو از هم

د باشد. ینبا [ن منظریاز ا]وز کوالس ونوس ح باشد، آنگاهیاز حقوق زنان صح یه اگر علت و هدف طرفدارکن بود یبر ا

ه ک توان گفتیم آورده،« یبصر یهته در گستر یسوالکس»خود با عنوان  یهن رز در مقالیلکه ژاکبعالوه همانطور 

 یاان شده، در خدمت حفظ روال خاص و ناعادالنهیشناسانه بییبایز یهه به گونک، در فرم خود یبصر یریاگر تصو»

ه کن است کا ممیپس آ« دهد.یو محدود انجام م یار را فقط به طور نسبکن یرد، ایگقرار  یجنس یاز بازشناس

 م؟ینکر ونوس برخورد یمتفاوت با تصو یاوهیم با شیبتوان

به خاطر  یل، بافت، و رنگ، و حتکر شینظونوس ی آینه رینظیب اتیفیکما به  یتخصص یهانشکفراتر از وا

به  یم: اشاراتینش نشان دهکند واکیجاد میا یه نقاشک یاشارات مختلفر ین است به ساکات، ممیفیکن یهم

انان ابند؛ اگر هم جوییش میشف خوکو  یشف جنسکه هر دو جنس در ک ی، و لذتی، لطافت جسمیانسان ییدلربا

آن  یهو لذت و بطالت هم ییبایب زیاد گذرگاه پر شیم، به یاردهکها سر ینگارلیم و با شمایگذشته باش

ده یشک شینه پیو مرسوم زن با آ یر سنتیتوسط تصو یه در نقاشکم، یافتیو چه جز آن م یها، چه بصریسرخوش

 بیاز تخر یاشارات حالنیدرعه کز، بلیرازآم ییبایاز ز یلک ینه نه تنها طرحینجا آی. در ا1تاسیوانشود : یم

قدرت حاصل شده اگر از مناسبات  یاست؛ حتن کمم ییهان خوانشیدهد. چنیاجتناب آن به دست مرقابلیغ

م ، اما یها آگاه باشاگر نسبت به آن یا حتیم، یخبر باشیتماما ب یبصر ییان مردان و زنان نقش شده در بازنمایم

م از آن یدهینشان م ینش مثبتکر مربوطه وایا حداقل به تصویم یبریم ر لذتیاز تصو یه تا وقتکم یح بدهیترج

چ یه به هکم ینکم، احساس ینک یپوشچشم [مناسبات قدرت]م از آنها یتوانیخره اگر نما باال یم، ینک یپوشچشم

 م.یریگیشان قرار نمر یتأثتحتوجه 

 یاوهیزنانه را به ش یه برهنگکن است کزنان مم یبرا یخ به سادگیاز تار ین مقطعیا در چنیه آکن سوال یا

 یبصر ییچ بازنمایا اصاًل هیه آکند کین سوال رهنمون میدن ایبه پرس، ما را «نندکن یتحس»مناقشه یب ساده و

( در 11ر ی)تصو 3«دختر خوشگل»با نام  یوالژک، در فوتو 2ن دادایعضو برل كی، هانا ُهخن است؟ کاز زن مم یمثبت

خ به ما کفوتو « ر.ی، خیمصرف یاا، بله؛ تحت نظام مردساالر، در جامعهیدر اتوپ»دهد: یپاسخ م 1121  یادآوریوالژ ه 

 
1. Vanitas 
2. Berlin Dada 
3. Pretty Girl (Das schone madchen) 
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ه و نانکدن در هنر وجود دارد: ساختارشیگر از عمل برید ی، نوعكید یگرانه پلبیار تخرکه عالوه بر کند کیم

خ  یهاآموزنده. برش  یراگر است بید یدهد، روشیوز ارائه مکوالس یهردن برهنکخرد  یرا برا یلیه به وضوح بدکه 

 یهنر یهااز ابژه یاه مولد رشتهک یمردانه؛ نگاه یهر یهنر و نگاه خ ییاستعال یهابژ ر زن به مثابه یامتناع از تصو

 س
ً
ه کند کیار مکآشــ  ن ضِدهنریا یا به عبارتیــ  در هنر نانهکساختارش ین اجرای. ااستشده ییزدااستیمشابها

 امر كیخود  یجنس یهزن به عنوان ابژ  ییاز بازنما یلکهر ش
ً
 ی یعیطب یبرساخته است و ابدا

ً
ا صرفا

«" پارچهکیاذب ک یلکو به ش ییروا ییفضا»ننده در یبر نگهداشتن ب یسنت ییست. اگر بازنماین« شدهدادهشیازپ»

لمات و ک یهب آزاد و جسورانیکهمان تر  یعنیــ  والژکفوتو  یماد یه اجراکست ین ی، تصادفاستداشته یپافشار

ـ  بود 1921 یهن دادا در دهیبرل ینماه سرشتکر حاضرآماده یتصاو دن و ینش برکخود را در  یهاست براندازانیسـ

 یاب هماهنگی، و غیوستگی، ناپیعمد یدستو در خام ینکل ساختارشیه در موج اصکدهد، ینشان م یبازساز

خ ینظ یوالژکشود. فوتو یساختار اثر قاطعانه فاش م یمنطق ه از مواد حاضرآماده ساخته کر دختر خوشگل هانا ه 

ن اثر یند. اکیار مکمونث اثرش را ان یهسوژ طورنیهمدست و رهیر چکهنرمند مذ« تیخالق»ا ی« اصالت»شده، 

محصول  یهبه منزل ییه اثر نهاکورزد ید میکتا حالنیدرعند و کیره رد مینگاه خ یهبا را به عنوان ابژ یزن ز ییبایز

نه و ایاست وحش یاحمله دختر خوشگل. یده شود و نه الهام هنریدــ  دن و چسباندنیبرــ  دیند تولیفرا ینوع

نند تا زنان را کیم كیها تحره رسانهک یاسمیسینارس اند،د انبوه شدهیه تولک ییبایز یز به استانداردهایتمسخرآم

ا در قابل ر  ییبایز یهاییبازنما یههم یلیبت هردمیفیکالژ ک حالنیدرعنند. کمتوجه خودشان  یچ معضلیهیب

 گریشده از محصوالت دیبنداست سرهم یبه وضوح محصول« دختر خوشگل»ند: در عنوان اثر، کیان میل بیتمث

خ،  2بایمخلوق زاز  1بایز ینقاشن عنوان متضاد یاــ  درنظر « یاهیحاش»ن دادا یشتر در بطن برلیه پکاست. هانا ه 

دارند، در  را یتیجنس ییبازنما یهمسئل یهه دغدغکرسازان زن معاصر یار تصوک ینون در روشناکشد، ایگرفته م

 در سبید یاریو بس یلک یشرمان، مر یندیروگر، سکرد. باربارا یگیتر قرار میمحور یتیموقع
ً
از  یکگر مجددا

 یاسکوالژ، فوتومونتاژ، عکها به ند؛ آنکیزن را رد م یهاصرف سوژه« اسکانع»ه هر گونه کم شدند یسه ییبازنما

ند یجلب توجه همگان به خوِد فرا یبرا ییهاروش یعنیآوردند؛  یها رور و ابژهیبات متون، تصاویک، تر 3شدهپرداخته

 .یعیطب یادهی، نه پدیاجتماع یابرساخته یهبه مثابــ  ثبت آن در ناخودآگاهــ  تید جنسیتول

ورِز لینگاِه م یهرش زن در مقام ابژ یشوند؟ پذینندگان هنر چه مکا مصرفیان یزنان در مقام تماشاچپس 

ادل ن موضوع، معیا جلب توجه به ایت ، ین واقعیر سوال بردن ایه زکر است یچنان فراگ یتجسم یمردانه در هنرها

فرهنگ واال سر در  یهدیچیپ یهایاستراتژه از ک یدادن خود به عنوان فرداست با راه دادن به تمسخر، نشان

شناسانه ییابیز یهاست در برابر گفتمانین قادر نیاست، و بنابرا« یالفظتحت یلیخ»آورد، برداشتش از هنر ینم

 در جهانین وضعینش درست نشان دهد. اکوا
ً
شات یه تحت تسلط قدرت مردانه و گراک استشدهت یتثب یت مسلما

 ناخودآگاه قرار دارد. در اتوپمردساالرانه و 
ً
ان و ه مردکاست  یاه ساختار قدرت به گونهک یدر جهان یعنیــ  ایغالبا

چ یه هکآنیشوند، ب ییها بازنماتیها و وضعا برهنه در انواع ژستیده یتوانند پوشیم یزنان توامان به طور مساو

ـ  نندکم داللت یاد و تسلیا انقین حاالت بر تسلط یدام از اک ناآگاهانه،  یبربرا یتام وتمام و به عبارت یدر جهان برابرـ

 
1. Belle Peinture 
2. Belle Créature 
3. Self - indexical 
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در مقاله خود  1یه لورا مولوکمعضل است. همانطور  [زن برهنه]ما  یایزن معضل نخواهد بود. در دن یهبدن برهن

ر زن تماشاگ یش روینه پیاست، دو گز شود، نشان دادهیم اد به آن ارجاع دادهیه زک« نمایس یت و لذت بصریروا»

همان ــ  را یستیمازوخ كوکخلق شده توسط مرد و لذت مش یهبندیا انفعال فریند یگاه مرد را برگزیقرار دارد: جا

 ین جایین تعیرد. ایبپذــ  امn یهفقدان قدرت تا درج
ً
به  ــ افراد مصون یتعداد معدود یبه استثناــ  گاه مسلما

 ینیزم یهبه جهان تجرب یه از جهان تئورکآن ی. براه استیزنان در ساختار قدرِت جهان هنر شب یت واقعیوضع

ه ک یسم معاصر حضور داشتم، زمانیبه رئالالج راجعکالس ک كیزنم: من به عنوان مهمان در یم یم، مثالیآور یرو

ـ  راهراه ینیکیب كیزن را در  كیر باسن یپرده تصو یزبانم بر رویم ل یل در تخکه جزء ب ینیاز جانش یریبا فرض تصوـ

و ـ ـ یبه وضوح جنس یهانشان داد، من در مورد داللتــ  سمیو در رئالیوراتکد  یشید گرایا شای، یستیرئال

ه کد یرزویم زبان من اصراریح دادم. می، توضبودشدهر مطابق آن پرداخت یه تصوک یر و روشیتصوــ  محورِ تیجنس

به »ه کن نبود کالس ممکدر  یچ زنیه یاست. برا« ن موضوع آگاه نبودهیمطلقا از ا»ه کنیو ا« ردهکنر کن فیبه ا»

رد. یده بگیآن را ناد یهنندکخام و خوار  یهاه داللتکن بود کرممیالس غکدر  یهر مرد یا برایباشد « ردهکر نکآن ف

ند؛ زنان، مشابه با مردان، احتماال کصحبت  ییزهاین چیدر مورد چن یسکست یالس هنر دانشگاه، قرار نک كیدر 

و  ــ یمفرح در موضوعات جنس یاز آزاد ییهااند، دالش شدهیفت یچ ظرافتیهیب هکرا  ییهافیقرار است موت

د یکن موضوع تایا یبا )به قول خودش( انتزاعیو و تقریوراتکاماًل د ک یهازبان من بر داللتیبدانند. مــ  یهنر

 یش كیئت یبه ه«2لو پوا» یپ را در ِسریلیف ییلو یهشده َسر شناختهکه یشف دومکد. اما با توجه به یورزیم

زنانه  یسان جنکن مییزنان تع یست. براین یخنث یاستراتژ كیچ وجه یبه ه ین انتزاعیدرآورد، چن یجان خنثیب

 خنثکق یاز طر یریتصو ییدر بازنما
ً
ه زنان چه ن همیشود. با ایل میتحم یاثر هنر یهباشناسانیا زی یالبد ظاهرا

و  یلکخود جهان هنر به طور  یاتیه درون ساختار عملکروشن؛ چرا  یزند، البته با برهانیخیمبه اعتراض بر كاند 

 در موقع
ً
 نگاران بردبار در برابر گردانندگاناتالوگکهستند:  شدهراندههیحاشا بهیفاقد قدرت  ییهاتیمشابها

 ها؛رتماندپا یوقت و روساد تمامیها در برابر اساتدهکن دانشییپارده یا اعضایل یالتحصان فراغیها؛ دانشجوموزه

 د.یآیش در میبزرگ به نما یهاشگاهیه در نماک ینندگان منفعل در برابر خالقان فعال هنرکمصرف

ه در ک یشگاهیبالتوس است، نما شگاهیت دشوار تماشاگر زن در نمایجا، وضعمثال در خور توجه و به كی

ند کبه سمت او نشانه رفته بود تا قانعش  یپردازاز سخن یبرگزار شد. رگبار كور یویتِن نیمتروپول یهدر موز  ۱۲8۹

ارها کاهن شیه با اکن معناست ین ماده موضوعه به ایش از حد به انحراف ایه توجه بکهنر واالست؛  درواقعن اثر یه اک

ن یه اکنیردن در مورد اکه اعتراضکشود؛ یه مستحقش هستند، برخورد نمک یاشناسانهییبایز یهباحفظ فاصل

هم وه فکدر ش یدادن به عنصر اصلنش نشانکهمان وا یسادگجوان آزاردهنده است به یهازن یهاییگونه بازنما

 یینماباز  یهدن به واسطیه آزار دکنیآزاردهنده باشند. اعتقاد بر ا« قرار بود»شود: باالخره، آنها یم یهنرمند تلق

به پرسش  یمناسب برا یموضوع اند،نندهکكیمنحرف و تحر یه به لحاظ جنسک ییهاتیزنان جوان در موقع

 شود. اما میم یتلق كیردن با خود امر اروتکمعادل مخالفت ــ  یمنف ینقد یمتر براکار یبســ  دن استیشک
ً
سلما

، براین اثر، دقیا»پرسند: یه مک یمحقند زنان
ً
از  یگفتمان د بهیسازد؟ چرا بایرا برم كیاروت یگفتمان یسکچه  یقا

 كیوتست مردانه با گفتمان ار یشیفت یهر ینگاه خ یمردان است؟ به چه حساب یهه تحت سلطکتن دهم  كیامر اروت

 
1. Laura maulvey 
2. La Poire 
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از زن بالغ  یریبا برساختن تصومرا  یهتیسوالکوسته سیه پکرم یرا بپذ ید گفتمانیشود؟ چرا باینهمان میمعادل و ا

ن به توایو م« ند؟کیرازآلوده مــ  است كیجهانشمول اروت یلکه به شک یریتصو یهبه مثابــ  پناه و اغواگریب

ح یدر نظر دارند، به زبان خودشان توض یتر تخطیال و عمومکیر رادیبالتوس را به عنوان تصاو یهاه پردهک یسانک

 یاشتگطبق مد انب حالنیدرعدن به زبان از مد افتاده و یه با چسبکندارند، بل یاز تخط ینشان چیه ها بهه آنکداد 

 عدرواقــ  به آنها دست دهد یآن یجانیه هك مگر در آن هنگامــ  ل هنریدن وسایشکو امتناع از به پرسش  یبصر

ختص دادا و ه مکاقتدار مردساالرانه  یهدن شجاعانیشکو به پرسش ینکساختارش یار هستند. براکار محافظهیبس

ن یگزیظم را جاآن ن ه ازمناقشیو ب یستیرونوشت ناتورال كیبالتوس  یهایسم است، نقاشیاز مقاطع سورئال یبعض

 (. ۱8ر یاست )تصو 1نظم یبازگشت به سو ازخوِد  یابرجسته یهقت نسخیند؛ اثر بالتوس در حقکیم

و  ینظم اجتماع یدر قلمروــ  شیدن به خوین بخشیعدم وجود قدرِت تعــ  زنان یهسازگارشد یین توانایب

وجود دارد. در هر دو مورد، خطر  ی، شباهتیریتصو ییبازنما یهدر حوز  ینقد منف كی یبندفقدان قدرت مفصل

س ، و احسایآزاد، یمال و آزمودگکند. کیل مکزن مش یرِد اقتدار پدرساالرانه را برا یو خام یمقدسهکاتهام به خش

 از به خشنود شدن، به آموخته، آزمودهیموثق و ن یهاكاست؛ شسان شدهکیتعلق، با تن در دادن به مطالبات مردانه 

بودن یزنان از ظلم، خشم و منف یهیاول كادراــ  ف مردانهیالبته تحت تعارــ  ن شدنیزبیت یشناسییبایو از لحاظ ز

ش قرار یهانه در نظم پدرساالرانه و گفتماک یسکبه مخالفت با  یاز باطنیافتن، نیقیباز به تطیاند. نردهکرا متزلزل 

ف یعارند و همان تکیناخودآگاه ثبت م یهاهین ال یترقیاز خودش را در عمین نیه اکیر است، به طوریزناپذیدارد، گر

ـ  ما یهزن را در جامعـ  یمثابهبهخودـ  سایو تقرـ
ً
ـ  میها مطلعآن ه ازک یر جوامعیبا ها ن حرفیند. من اکیمشخص مـ

 یستینید هنر فمیه جنبش زنان و به طور خاصتر نقد و تولکزنم یت مین واقعیاــ  لیبه دل درواقعو ــ  رغِم یرا عل

زنان موجب  یاسیس یگاه و آگاهیقدرت، جا یهر را در حوز ییاز تغ یارکآش یهاپانزده سال گذشته جلوه یدرط

ند کیم كمک» 2نرکیزا تیه به قول لکــ  سازپارچهکیانسجام  یندهایافتن فراکتنها با قطع مدارها، و شاند. شده

ـ  «بماند یو در خود آن مصون باق یدئولوژیسوژه نسبت به ا ردن کر اکقدرت و با  یینامر یدر نهرها یریگیو با ماهـ

 ینهاد یو ساختارها ییاست بازنمایس یگر، از خالل نوعید یانیبه بــ  یل بصریتخ یهاگفتمان ییرمززدا یبرا

 تواند محقق شود. یر مییه تغکاست ــ  آن

 

 ی محدثه زارعترجمه

  

 
1. Retour  á l'order 
2. Lisa Tickner 
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 یستیونیامپرس یساختار کار و فراغت در نقاش سو:یاثر برت مور 1هیدا
 

 یاان آثار دورهیدر م یحت، (1ر ی)تصو 2یه و جولیداسو با عنوان یبرت مور 1119ساِل  یهالعادفوق ینقاش

 معمول بود، دور از انتظار است. درون
ً
 یماندنادیبه یهتوان در جملیرا م ین نقاشیا یهیماکه جسارت در فرم نسبتا

 هرآنچه سخت و استوار است دود: »م است،یقابل تعم یگوناگون یهاتیکارل مارکس خالصه کرد که به موقع

نه، یزمشیگور در مقابل پیِر فی، نظین نقاشیدر ا یریتصو یبندبین ترکیك از قوانیچ یه «رود.یشود و به هوا میم

ا ی ینقاش یبندبیمرسوم در ترک یهایدگیچی، پیدربرابر طرح کل اتییجزاطرافش، بسط  یجسم در مقابل فضا

 آشفته و سه یبندبیك ترکیدن به یرس ینها برایا یهفتاده است. اما همیت، از قلم نیروا
ً
نار گذاشته ک ییجزنسبتا

بدون مرز است  یآورار آزاد که به طرز بهتیبس یو وضوح؛ اجرا ین سه جزء عبارتند از سادگیا شوند؛یم

 یشکنادآور سنتیشتر یکه ب ـ ار جسورانهیبس یپردازرنگ و دست آخر ؛کشدیاثر را به چالش م یریپذوخوانش

 .(بودگرفتهکه البته درآن زمان هنوز شکل ن یکسب) سم در کاربرد رنگ استیسبك فوو

ل ین دلیار نوآورانه است، به ایده شده، در محتوا هم بسیقدر که در فرم خالقانه کشسو همانیمور هیدا ینقاش

، هیادگونه که مثاًل در ار نرفته است، آنکوالر آن بکشده و سروزدر شکل به« م باکره و کودكیمر» یمیِف قدیکه موت

شود. یده میدكاسات  یمرها، ستیونیگْر هنرمنِد مهِم زِن امپرسیمادر و فرزنِد د یهایاز نقاش یاریا بسیاثر رنوآر 

شود، یده مید ینقاش یهکه درپرد« یمادر»شد. کیر میردن را به تصوکار ک یهصحن ینوع یب آنکه نقاشیو عج

 یهز یردادن به کودك است؛ البته نه به خاطر غریه و در حال شیا دای مادر دومست بلکه به اصطالح ین یدرواقعك مای

ال رشد. صنعت در ح كیاز  یگرفتن دستمزد و به عنوان عضو یبه فرزند، بلکه برا یردهیش یل ذاتیو م« یعیطب»

ـ  رگر اویو هنرمند تصو ر یصواش به تیپر انرژ یموشود و ضرب قلمیم ه حضورش حسیدا یهر یکه با نگاه خ یکسـ

رخوردن از یکه فرزندش در حال ش یزن ؛ك مرد، که زن استینه  یشگیبرخالف عادت همــ  ه شکل داده استیدا

خ هنر یمنحصر به فرد را در تار اینمونهها و ن صحنهیترمتعارفاز نا یکی ین نقاشین ایقیه است. به یپستاِن دا

ن یگر ایا به عبارت دیبه فرزندش است،  یردهیکرده که در حال ش یرا نقاش یگریك زن، زن دیبخشد: یتجسم م

گاه یك در جایدو زن، هر  ییاروی؛ رواستکردهدن یشده، قابل دیده نمیشده راکه دك مورد شناختهی ینقاش

و مادر بودن  یمادرانگ ی؛ هر دو با ادعایاجتماع یهطبق یو مرزها« شان»خود در مواجهه با بدن فرزند یاحرفه

 
1. Wet Nurse 
2. Wet Nurse and July 
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 یدیتول یلمه، کارک یاللفظتحت ی، در معناحالنیدرعبخش است که لذت یتیه( مشغول فعالیاز آنها )دا یکیکه 

 آماتور نقاش كیاگر حتی د. یآیم هم به حساب
ً
توان ارزش مصرف یه مکرد، آنچه را کید میرا تول ینقاش صرفا

مبادله  ارزش ینوع یهمنزلد بهینون باکاــ  شیخوفرزنِد  یهیتغذ ید شده برایر تولیش یعنیــ  ردک یمحض تلق

ا ید یدست آوردن سوْد تولمنظور بهعرضه به بازار و به یبرا ی، محصولیر و نقاشیده شود. در هر دو مورد، شیفهم

 .استشدهخلق 

ل یتقل و انتزاع، یه گشودگکافت یم یم در خواهیبنگر یدوباره در نقاش ین موضوع وقتیبه ا یپس از آگاه

و  شکشمک یهافشرده و موجْز ممکن است نشانه ییهاطرح یاکاتور یکار چیزی شبیهرخوار به یو ش هیگور دایف

زمان از ا همی؛ و ]برای هنرمند[ دردناك و آزارنده یتیباشند متعلق به واقع یاا ناآگاهانهیا انسداد آگاهانه ی تنش،

ر یناپذكیکهمان و تفنیمتفاوت ا ییها در فضان نشانهیبسا االبته چه ــ  نندکت یاکحهنرمند  یجسارت و خشنود

 ــ که در بازنمایِی کالسیک با تفصیل بسیار به آن از بدِن مادرانهْ  ییبازنمای شیوهن یتوان گفت ایهم بشوند. م

ست؛ دو  یاحرفه یهنرمند فداکار و یعنوان مادرسو بهیمور یزه جویست یهیاز روح یاهیکناــ  شدپرداخته می

 یمادر خوب بود  كیا یواحد شد و زْن در آن یکه در گفتمان قرن نوزدهم با هم و در کنار هم جمع نم ینقش
ً
ا صرفا

. ابهامات رسدیتر از آن است که در نگاه اول به نظر مدهیچیپ هیدا ین نقاشیآمد. بنابرایم به حساب یهنرمند خوب

 کهــ  یجنس یهایدئولوژیمعاصر کار و فراغت و ا یهاموجود دراسطوره یآن همانقدر با تضادها یهزانندیبرانگ

ـ  کنندیم یبندمیز را تقسیهمه چ ییم دوتایمفاه یهیبرپا و در ارتباط سیه بااحساسات و نگرش مورکار دارد، کسرو ـ

 است.

مفهوم کار در قرن  ییبازنما یهنیکار، ما را به قرار دادن آن در زم یهك صحنیدر مقام  هیدا یقرائت نقاش

ز ا ین نقاشین ای. همچنداردوا میــ  شدکیم ریکه کارگران زن را به تصو ییهاو به طور خاص آن صحنهــ  نوزدهم

 یموضوع  کارموتیِف اب یا غیحضور  یعنیــ  حکایت دارد یستیونیامپرس یدر نقاش یفیموت یهمثابکار به موقعیت

 بحث یهآمد. در ادامیم فعال آنان به شمار یاز اعضا یکیسو هم یاز هنرمندان بود که مور یگروه یبرا همیشگی

 سو دارد.یمور ینقاش یهخواهم پرداخت که با سوژ یو آن ارتباط یگیدا یحرفه یبه طور خاص به بررس

چه بود؟ به طور شرِو اواخر قرن نوزدهم یاردر هنر پکگاه یسو جایمور دسِت به ین نقاشیدن ایدر زمان کش

معموال ــ  ییازکارگران روستا یریبا تصاو استکردهاشاره  1ن دوران، کار، همانگونه که روبرت هربرتیدر هنر ا یکل

را  یِت آمارین واقعیا مزبور ینگارلیشد. شمایم ییبازنماــ  مردان دهقان مشغول برداشت محصول در مزارع

 ییدوره، مشغول کار در مزارع و روستاها بودند. اگر چه بازنما آن کاِر فرانسه در یروین نیشتریکند که بیمنعکس م

مه ین یدر نقاش ییست که زنان روستاین معنا نین مسئله به ایشتر بود، اما ایار بیمردان کارگر نسبت به زنان کارگر بس

ا ی یسندگیخانه مانند ر یل انجام کارهاشتر زنان دهقان را در حایله بیمثال م یبرا اند.ب بودهیدوم قرن نوزدهم غا

اما  در حال کار در مزارع بود. یهشدیاز زنان دهقان آرمان یول برتون متخصص نقاشژو  استکردهر یتصو یزنکره

ازار و عرضه به ب یبرا یدیان زن نه در حال کار تولییله روستایم ناِن یخوشه چ یاست که در نقاش نیمهم ا یهنکت

افتن یانیابعد از پ کنند تایفرزندانشان کار م یهیخود و تغذ یصرِف بقا یبدست آوردن سود، بلکه برعکس تنها برا

 یهااهدگیو د] یعیطب یه، باحوز نانیخوشه چن، یب آنها شود. بنابرایهم از اضافاْت نص یزیبرداشت محصول، چ

 خود و یهیتغذ یاست که برا یواناتیادآور حیشتر یهمساز و موافق است وب [خود نسبت به کار زنان یهزمان

 
1. Robert Herbert 
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ن ید. اهستن یدیت تولیفعال یهدر حوز  یر کار اجتماعیکه درگ ییکنند، نه انسانهایفرزندانشان علوفه جمع م

( 2ر یر)تصوماددو  یدر نقاش یزیانگکننده به طرز شگفتهیونقش تغذ یعیطب وضعیت ردن زنان دهقان باکهمانند 

ـ  استکردهجاد ین گاو و زن ایب یتشابه بصر یشود که گونه ایار مکآش ینیسگانت یووانیاثرج که  یان کسانبه عنوـ

 کنند.یه مینوزادانشان را تغذ یزیبه طور غر

 با آن پیکه مور یجنبشــ  سمیونیبازنمودگر امپرس یهاستمیدر س یگاه مبهمیکار جا
ً
ــ  ند داشتویسو قطعا

سم به یونین اواخر در امپرسیار تا همکه حضور موضوعات مرتبط با کتوان گفت یا می؛ استکردهاشغال 

 یشهر طه فراغتیدر ح یت جنبش به موضوعاتیمشغول»ه ک ییهاهم به نفع گفتمان شد، آنینم شناختهتیرسم

 یاصل یهدیا ۱۲82یدر دو مقاله مهم در دهه 1رویر شاپیش از همه، مایدادند. بید قرار میکمورد تا« را

دگاه یوسط از دمت یهطبق یح و سرگرمی، تفریت اجتماعیفراغت ، مقبول ییبازنما ینوع یهمنزلسم را بهیونیامپرس

 یذهن یراز دایار و نیهوش یه به لحاظ حسک یانندهکند؛ مصرفکین میین طبقه تبیا متعلق به یهنندکمصرف

قرار  ییکاِر روستا ییی سنت بازنماکه در ادامهها تیونسیتوان با اشاره به آن بخش از آثار امپرسیروشن است. اما م

مانتال یله آغاز شد و در شکل سانتیکوربه و م دستبهه درآثاِر نسل قبل آنها و ک ی؛ سنته را نقض کردین نظریدارد، ا

ف دهقان، یبه بعد، به بسط موت ۱882یسارو، از دههیافت. به طور خاص پیلپاژ ادامه نیبرتون و باست از سوِی آن 

 یه در واژگان هر دوکپرداخت یم از زنان یگرید یهز دستیا استراحت و نیدر حال کار  ییژه زنان روستایبه و

ها به ز بار ینسو یشد. خود برت موریاد میاز آنها « یزن بازار»ها با عنوان ستیونیها و نئوامپرسستیونیامپرس

رگتر؛ بز  ینتیز یبندبیك ترکی یبرا ییبایز یهی، طرح اول2نككونجه خشیکبار در یپرداخت:  ییموضوع کار روستا

ـ  92) 4السیدرخت گ یگر هم در نقاشیبار دكی( و 1118) 3در مزرعه گندمبا عنوان  یکوچک یو باردوم در نقاش

ه ن ین نقاشیا ییروستا« کارگران»ز است، چرا که یان ابهام آمیین اثر موضوع کار روستای( ) البته در ا1191

ه ر شده اند(. بیالس تصویدن گین هستند که در حال چیاش جزادهو خواهر یه دخترش جولک یان واقعییروستا

 یهکار در شهر و حوم یهانگر صحنهیز اشاره کرد که نماینها ستیونیاز آثار امپرس یاتوان به حجم عمدهیم نیقی

ان را شورها و نقاشان ساختمنیلبوت زمید؛ کایر کشیها را به تصوکشکامل از اتو یك سریشهر هستند. ادگار دگا 

در حال ها یرختشوکبار در یقرار داد:  یرا موضوع نقاش یسو خودش حداقل دو بار زنان رختشویکار کرد و مور

 طیخود را در مح یکه نقش اقتصاد یبازار یاز زنان رختشو یتغزل یری، تصو1118در سال  8هالباسزان كردن یآو

موضوع  یارگرک به ماهیت ییه گوک استشدهار ک یزیناچ ییبا روشنا ین نقاشیکردند؛ ایم فایا یشهر یزندگ

 یهك و بستینزد ی( که نما8ری)تصو ۱88۱در سال  1زان كردن رختیزن در حال آوگر در ی. و بار د6دنکیانت میخ

کند تا کار خود ید میرا تشد یشکل و بافت بوم و زن رختشو یارکانهیگونه به طرز زلیمستط ییهاطرحآن با 

رآثار خود کار د ییچ وجه کاماًل از بازنمایبه هها ستیونین واضح است که امپرسیهنرمند زن را برجسته سازد. بنابرا

 
1. Meyer Schapiro 
2. The Haymaker 
3. In the Wheat Field 
4. The Cherry Tree 
5. Laundresses Hanging out the Wash 

 آفتاب ــ است. ی دراماتیک غروبخصوص با پرداختن به صحنهبار كارگران ــ بهشناختی كردِن موقعیت فالكتی ناكلین به زیباییاشاره 6
7. Woman Hanging the washing 
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 جستند.ینم یدور

غت شکل گرفت، فرا ییبازنما یکه در ابتدا بر مبنا یجنبش یهمثابسم بهیونیردن امپرسکریتفس ،وجوداینبا

ار دارد. کو ز سر یستها نیونیامپرس ینگارلیخورد، با شمایم خاص کار در آن دوره گره یژگیف ویهمانقدر که با توص

ف یقالب وظا درــ  ییار روستاکسوم فرانسه، همانطور که اشاره کردم، مفهوم  یِك جمهوریدئولوژیا یدر ساختارها

ه دیر کشیدگا به تصو دستبهبود. رقاصان باله که « 1کار»مظهر ــ  عت مقدر ساختهیه طبک ییفرسانه و طاقتیرید

ْن و تکرار یتمر یبا ساعات طوالن یافرسا و سخت هستند، حرفهقدر طاقتهمان یاحرفه یدارا اند،شده

شتر یب :استشدهم یمتفاوت ترس یزیگر، چید یزیدر مقام چه البته، کان یپایب یزیرحرکات و عرق یهانداز یب

خته و یخودانگ یارکه انگار کار نباشد، که انگار کاست  یاگونهدر نشان دادن آن به یار رقاصک یهتکِل نکاوقات، 

 آسان است.

 آن با موضوعات لذت و یهشدشناخته یسم و همبستگیونیدر مورد امپرس یترجذاب یلک یهتکاما هنوز ن

ا ی یو سرگرم یع خدماتیار مربوط به صناکخواه  ـ زنردن کار کاسهکكیش به یهمان گرا یعنیفراغت وجود دارد؛ 

محدود به قاب ــ  کار ینگارلیجه فهِم ما از شمایبا خوِد مفهوم فراغت. در نت ـ یدارز، خانهیش از هرچیخواه پ

ـ  اشیبافنده پشت دستگاه بافندگا یدهقان در مزرعه و  یاشهیکل خدمت بار شیر پینظ ییهاش به طرد سوژهیگراـ

دهد. یم یر بازنمودگِر فراغت جایتصاو یهطیدارد و در عوض، آنها را در ح یکار یهاصحنه یها آبجوگردان از زمر ی

مانه  اِن آبجوگردو ـ برژر  یدر فول بارهمچون  ییهایکردن به نقاش، با نگاه«ِن زنانیِخ نویتار»توان از منظر یم یحت

گرفت: کارگران یشد و جان میباال و متوسط جامعه با کار زنان پر م یهه اوقات فراغت مردان طبقکشد  یمدع

ن یه ان واضح است کیهمچن اند.ده شدهیر کشیمانه به تصو یه در نقاشک یر آنانینظ یو خدمات یع سرگرمیصنا

ند جا هستآن ییه گوکدهند یقرار م یگاهیدر چنان جاــ  ا آبجوگردانیشخدمت بار یپــ  ارگران زن راکها یینماباز

 ببرند. یگر حِظ بصریا به عبارت دیــ  ندکشان یتماشا یرکمذ یهنندیتا ب

ان است، در یمشتر یهازنِگ خواستهبهشخدمت زِن پرمشغله گوشی، پ( 1181آبجوگردان )مثال در  یبرا

ك ی یل طنزآلودککند خودش به شیرنگش مشخص م یه روپوش آبکــ  نهیزمشیحاِل استراحِت په مرِد در کیحال

ـ  کارگر است ر صحنه مشغول است. کا یبر رو نقش یه به اجراکره شده یرقاصه خ یمرئمهیبا آرامش خاطر به زن نـ

ـ  کافه یهاخوانها و آوازها رقاصهیها خدمتشیپ ـ  شده ییدگا بازنما یپاستله در آثار کر آنچه ینظـ ت ینساغلب با جـ

ه چ ،یباشد و خواه محور یاهیار حاشکن یوند دارد؛ خواه ایآن دوران پ یطور خاص با صنعت جنسا بهیکارگران ، 

فرودست ناچار به فروش آن در شهر بودند،  یهپاره وقت باشد و چه تمام وقت. آنچه زنان و به طور خاص، زنان طبق

 بدن
ً
ر گرافه یوس میجول ـ یکه منتقد آلمانــ  مانه یدر اپرا بالماسكه نیب یقیتطب یسهیك مقایشان بود. یهاعموما

 یا منطقی ینیع یهك مقولیکند که کار، نه یدگا روشن م و اورلئان اثریتان در نكبازار و ــ  نام نهاد بازار گوشتآنرا 

 ریمبدل تصو یار، و در جامهت و کار زنان پ  یاست. فراغت مردان با حما یا اخالقیگذارانه ارزش یهك مقولیه ک

ا یه ه آن جامعکساخته شد  یزیچ یبر مبنا سوم فرانسه یجمهورند به نظر برسد. مفهوم کار در یشد تا خوشایم

تند. مبادرت پنداشیه مید سرمایو تول ییدرآمدزا یدر راستا یتیفعال یت مطلوب و مولد و به طور کلیرهبرانش، فعال

گر برساخته ید یزیچ یهمنزلار بود و بهک یاخالق یجهت کسب درآمد خارج از خط قرمزها یزنان به خودفروش

 به شویده مینام« دختران کار»ه یبه کنا یات شفاهیه امروزه در ادبکان ) یح. روسپیا تفریوفجور شد: فسق
ً
ند( قطعا
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شده در ریِر تاجران تصویه اغلب توسط دگا، نظک یسانکهمان  یعنیمشغولند؛  یو اقتصاد یِت تجاریفعال ینوع

ها ، هیچون داها همیت که روسپین واقعیرغم ا یشدند. علیم ییبازنمابازار سهام  یاعضااثر او با عنوان 

دادند و در یل میکبزرگ مدرن قرن نوزدهم را تش یکار شهرها یرویاز ن یها، بخِش مهمیها و رختشوشخدمتیپ

ومت کح یشد و از سویت میریم و مدیشدت تنظه بهکدند یبخشیار را تجسم مکاز  یلکز، شین دوره نیِس ایپار

دگا از  یچاپ یهارده که آثار مجموعهکچ کس هرگز به ذهنش هم خطور نیتحت نظارت قرار داشت، اما ه

 بنامد.« یکار یهاصحنه»ها را خانهیروسپ

-که زنان مشغول به آن بدن بودشدهکار شرافتمندانه کنار گذاشته  یهل از حوز یدل نیبد یاگر خودفروش
د رون نهاده بودنیار بک یسبب از قلمرونیاز کودك را بد ینگهدار یاِر خانگکفروختند، مادربودن و یم شان رایها

 یگین دایاد. بنابر شیم یتلقار ک ی، و نه نوعیو یعیرد طبکار کاز  یگِر زن بخشهینقش تغذ نداشت: یمزددستکه 

 یه روسپیه شبیشد. دایرمتعارف و خالِف قاعده دانسته میار زنانه، غکاز  یقرن نوزدهم یه( در نقش۹ر ی)تصو

فروشد، اما برخالف یآمده از آن را ما محصوِل بدستیو کسب درامد بدنش  یت مشتریز جهِت رضایرا او نیاست، ز

ك یاست و هم ــ  نیگزیا جایمادر دوم ــ  ك مادریز هست. او هم یمند نلتیفض یاش واجد هدفیفروش، تنیروسپ

 یقیطرند، آن هم بهکیکسب درامد اجرا م یبرا یکار یهمنزلزن را به یعیطب یاز کارکردها یکی یمستخدم. و

 است. یوضوح اجتماعه بهک یعیگر نه طبیب و ساختش، دیکدر تر  كشیه بک

رن ق یو فرهنگ یخ اجتماعیتار یهنیرا درون زم یگیدا یهد حرفیسو، بایبرت مور یه و جولیدادرك  یبرا

ل داده بود. در قرن نوزدهم، کالن را شک یجده و نوزده، صنعتیقرن ه یهدر فرانس یگیکرد. دا ینوزدهم بررس

 فرزاندانشان را برایدار شهرطبقاِت صنعتگر و مغازه یاعضا
ً
راف اط یهاو مراقبت به دهکده یپرستار ی، معموال

ه و مراقبت از کودکان آنقدرگسترد یگیردن داشته باشند. صنعِت داکار کفرستادند تا همسرانشان وقِت یم شهر

ان چنآن یمال یر آنقدر باال بود و قرارداهایز آمار مرگ و میاد، و نیچنان زآن یرپاگذاشتِن اصول بهداشتیبود و ز

پا به صحنه گذاشت  1اصطالح قانوِن روسلن صنعت با بهیت ایریم و مدیتنظ یبرا 1114 ه دولت در سالکر، یمتغ

 یطبقه اشراف و بورژواز ین همه، اعضایانشان را در سرتاسر کشور تحت نظارت خود قرار دهد. با ایو مشترها هیتا دا

  انبودند. آنه« تحِت نظارت»ن صنعِت یت از ایسو مجبور به تبعیمرفه مثل برت مور
ً
 یهیا دای 2پرستار در محلمعموال

 یهفیوجود، وظنیبااــ  ش کنداکه همراه نوزاد باشد، او را به پارك ببرد و آرام یکردند، کسیاستخدام م یخانگ

ا عنوان ب در اثر دگا یسیپار یهروزتر جامعباِب  یهاه در گردشگاهیر دایردادن به کودك بود. حضور فراگیاو ش یاصل

وهر همراه با سگ، پسر زن و ش یعنی، 4نکونیکه خانواده والپییمشخص است؛ جا (8ر ی) تصو 3درشكهگردش با 

 ینقاش اند.ر در آمدهیتصوردادن به کودك، بهیدر حال ش یهیمورد نظر ما، دا یهز سوژیو ن ـ یهنر و وارثشان ـ

 1111سال  متعلق بهــ  8لوكزامبورگ یهاباغ، در اثر خود با عنوان یهمچون آلبرت ادلفلِت لهستان یرفرانسویغ

 یزندگ یعیطب یهاتیز از جمله جذابیه را نیداــ  شودیم ینگهدار ینکیه اکنون در مجموعه آنتل در هلسک

 كشنبهی یانی، درقسمت میهندس یه را با فرمیگوِر دایز فیمرفه به حساب آورده است. و جورج سورا ن یهایسیپار
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 پرداخته است. یجامعه فرانسو ییه به بازنماک ییقرار داده؛ تابلوره گراندژات یدر جز

شتر از تمام خدمتکاران یگر، بید یشد و از سویخانه محسوب م ی»ردهکز یعز»اِر کْه خدمتیسو، دا كیاز 

او  سان. اگرچهك انیکردند تا یار ارزشمند نگاه میرده بسیك گاو شیچشم شتر بهیتحت نظارت و کنترل بود. به او ب

 باال 
ً
 بردیبا خود به خانه م كفران ۱022تا  ۱۹22کرد و هربار با خود یافت میدر قبال خدمتش در ییدستمزد نسبتا

م یرژ کرد، امایافت میز درین یگریارزش دبا یایز لباس و هدایو نــ  ن حقوق باال از آن او بودیپس از سرآشپز دومــ 

شد و میاش متوقف یجنس یکاماًل تحت نظارت قرار داشت، زندگــ  بودشدهنشیه فراوان و گزکنیبا اــ  او ییغذا

 مجبور به ترك فرزند خود و سپردن او به مادربزرگش 
ً
 خانواده بود. یگر اعضایا دیطبعا

 ین اصلی، سرزم1موروان یهمثال منطق یخاص بود: برا یهك منطقیاز  ییروستا یه زنیشتر موارد دایدر ب

با ــ  نددانستیارزش ممکمهارت  یه فقط تعدادکــ  ریفق ییبود که زنان روستا یروش یگیشد. دایم یها تلقهیدا

 زیآن م
ً
ن را توان آنای. میثروتمند شهر یهاشان به خانوادهدرآورند: فروختن خدمات یادیتوانستند پول نسبتا

 با مادران بدل
ً
ن یمشابه دانست، با ا [شوندیخدمت گرفته من در رحمشان به یحمل جن یکه امروزه برا] یفورا

از  یبرعکس: اگر چه شمار یدرباِب استثمار نبودند؛ حت یچ گفتمان اخالقیموضوع ه درواقعها هیاستثنا که دا

به کودکشان را  یردهیش یعیه چرا خوِد مادران روش طبکن معترض بودند یمتخصصان کودك به ا پزشکان و

دادند. در اواخر قرن نوزدهم تعداد یح میترج یعصب یمادرسالم را به تازه یهیك دای در کل آنها یرند، ولیپذینم

 یپروراندند و تنها شمار محدودیبه فرزندشان را در سر م یعیردادن طبیش یایجامعه رو یاز زنان طبقه باال  یکم

 ین شلوغ شهر زندگیادیما در یکه مجبور بودند خودشان کار کنند و  ییآنها یعنیصنعتگر،  یهاز زنان طبق

 ییبازنما ژانبه پسرشان  یردهیرا داشتند. اگر رنوآر باغرور همسرش را در حال ش ین کاریکردند، شانس چنیم

ر یل غیاست؛ بلکه چه بسا برعکس، به دل« یعیطب»ار یبس یست که همسرش مشغول کاریل نین دلیکند، به ایم

 از طبق یاجتماع یهك طبقیسو از یوجه با مورچیهبودن عمل اوست. همسر رنوار بهیعیطب
ً
کارگر  یهنبود؛ او اصالتا

ش یخو یهطبق یهابر حسب پارامتر یعیار طبیبس ینوزادش، کار یه برایسو در استخدام داین، موریبود. بنابرا

ده: بو یجد یانقاِش حرفه كیه کن است یاش ااش است و نه بهانهیوتاهک یهار او نه نشانکن یانجام داده بود. ا

 همان کار
ً
 دادند.یاو انجام م یاجتماع یهرا کرد که مردم متعلق به طبق یاو صرفا

 ر او اغلب در مطبوعاتیو تصو استشده ییعامه بازنما یدر فرهنگ بصر یگیدا یهمختلف حرف یهاهیسو

پرداختند، حضور داشت. خوزه دو یمعمول م یهایاسبکار و کا یها ه به شغلک یاروزمره یهاصحنه یو نقاش

 یهاهیدا یش پزشکی، آزما3یاداره پرستارفراموش شده از اواخر قرن نوزدهم، در اثر خود با عنوان  ی، نقاش 2فراپا

ارا در ک، آشین نقاشیده است. شوهر، مادرشوهر و پزشك، با توجه به ایر کشیکار به تصو یهار را در ادار کبهآماده

ز هم قرار یطنزآم یکاتورهایرات موضوع کارکه بهیستم، دایه دست داشتند. درست از آغاز قرن بیدا انتخاب

را  یبهداشت ریشه شیْر مادران را قادر ساخت که شیکردن شزهیزه و پاستوریلیه استرک یهمان زمان یعنیگرفت؛ یم

، شمار کارــ  ر مادر کنندین شیگزیجا
ً
ن یبا جانش رقابت یه را در تالش برایه داکافت یش یافزا ییکاتورهایو متعاقبا
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 كیش یهاكبان، در پار ون به ر یا کت و کاله طوقدار مزیه را اغلب با شنل ین دایردند. همچنکیر مید خود تصویجد

ر یطبقات فرادست به تصو یان خانوارهایا در میــ  دهدیرون از خانه را انجام میف بیه وظاک ییجاــ  و مدروز

ــ  1هیمثِل داــ  Nار آموزش کان به کود ک یآموزش الفبا یهاتابکدر  یاو ، حت ینما و آشنافرِم سرشت اند.دهیشک

  (.6ر ی.)تصوآمدیم
ً
ن را گور آشنا قرار گرفته و آین فیا ینماو سنخ یپشت ینما ریتأثتحتدگا هم مانند سورا، ظاهرا

 .(9ر ی)تصو استکرده یخود طراح یهااز دفترچه یکیدر 

 یخصاز نوع مش یسند اجتماع یاد، قصد خلق گونهیکشاش هیکه از دختر و دا ییهایسو در نقاشیالبته مور

 یهاینقاش یهافیاز موت اش هر دوهیو دا یرا ندارد. جول یگیت دایبا محور یدادیروزمره از رو یریا تصویار و ک

 عالقیت اجتماعیاز فعال یمقام سندبودن آنها در ل هستند و خاصیاص یستیونیامپرس
ً
 ینقاش یهآگاهان یه، ابدا

 رنگ، اثر قلم مو ، نور، یبصر یتهایفیق کیاز طر خود یادراکات حس یبرا یاش، خلق معادلتیکه ن استبودهن

ـ  لکش ـ  لکش یا واسازیـ درواقع از جمله م؛ او یدانیکار نم یهااول نقاِش صحنه یهسو را در وهلیز موریاست. ما نـ

ـ  هنرمندان اواخر قرن نوزدهم ـ  گرانیستلر و مانه و دیهمچون وـ  اِص خ ینگارلیشما ینوع یریگلکاست که در شـ

ه کن بود یافقط  شانه نقشک جوانان و زنانیاز جوانان و زنان جذاب نقش داشت؛  ییگورهایبا فهمراه فراغت 

 آنجا حضور داشته باش یکیمجذوب تامل استت یهابژ  یهمنزلبه
ً
. آثار یجان انسانیعت بیجور طبكیــ  دنصرفا

ن یبرجسته ا یها( از نمونه۱8۲8) 3دهیدختران جوان لم( و 1114) 2هابرد یمادام مار یهپرتر با عنوان  موریسو

، مادران، یخانوادگ یزندگ ییه با بازنماکار )هرچقدر هم مبهم(، بلک یهاسو بالطبع نه با صحنهیژانر هستند. مور

، «دختر و پدر»ف ین موتیوند دارد. ایح پیو دختراِن در حال تفرــ  ژه همسرش، اوژن مانهیوبهــ  ا به ندرت پدرانی

ه کز ین یستیونیاست. هنرمندان مرد امپرس یستیونین آثار امپرسینامتعارف در ب یه، موردیِر موضوِع داینظ

ش قرار دادند، همسران و فرزندانشان یکار خو یهیاطراف خود را دستما یخانوادگ یسو جهان زندگیهمچون مور

سو در یدهد: مورین هنرمند زن را آشکارا متفاوت جلوه میهست که کار ا یاتهکنجا نیکردند. اما در ا یرا نقاش

 ان آثاریه در مک یموضوع یعنیند؛ کیم یشاوندانش، پدر و فرزند را نقاشین خویکتریمواجهه با نزد

ه که ب ییآورد. او شوهر و دخترش را در فضایهمراه مات خاص خود را بهیها نامتعارف است و ضرورستیونیامپرس

و  ق،یبا قا یحال باز درــ  شدکیر میتصوبه یانضمام یزیمردانه است و درحال انجام دادن چ یزیشکل ابهام آم

 .یکعروس یهاردن با خانهکیا بازیدر حال ساختن 

توان از یسو برجسته است، اما میح در آثار موریفراغت، رخوت و تفر یهات که صحنهین واقعیرغم ایعل

بسا چه ست ویهرگز از هنر او جدا ن یاِر نقاشکد. خوِد مفهوم یشیِد خود او اندیار در نسبت با تولکگر، به ید یمنظر

 یاشاز نق ین زنان مظهرییو تز ییدر آنها خودآراه کشود یان میل بیِش چهره به تمثیمتعدد آرا یهادر همان صحنه

 نیك زن و همچنیش یآرا یهیدن، عناصر اولیدن و آفریند همزمان دیانه بدان ارجاع دارد. فرآکر یا زیردن است ک

رفت و  شتریتوان پیم یشوند. حتیقابل مالحظه شامل م ینار تالشکرا در  یلذت حس است و هر دو یرسازیتصو

 
علت آشنا بودِن لفظ دایه برای كودكان ، آنجا هم به«بابا»مثِل « ب»گوییم طور كه ما میاست و همان Nی فرانسوی دایه نخستین حرِف كلمه 1

 nourriceمثِل  Nاند گفتهمی
2. Portrait of Mme Marie Hubbard 
3. Young Girls Reclining 



 

36 
 

-صورت میپسنِد عامه  یبرا یخصوص آفرینش ینوعــ  کردنیش کردن چهره و نقاشیآراــ  در هر دوه کرد کادعا 
 .پذیرد

د، دهیر آثارش نشان میشگاِه اخیطورکه کاتالوگ نمابود. آن یاندازه جدیب یسو کاریمور یبرا ینقاش

از آثارش را که با  ییهاگروها یارها کاز  یبود و برخ یشه ناراضیر و همیش سختگیسو نسبت به کار خویمور

مضطرب،  ینگاه»شه هنگام کار یبود که او همده یبرد. مادرش دین میخواند، از بیاو نم یباال  یاستانداردها

 خشمگیناشاد و تقر
ً
 « ر است.یدر زنج یومکار شاِق محکه دوراِن یاو شب یزندگ» افزود یدارد و م« نیبا

 ارکنِش کها مطابق با آْن یه نقاشک یاوهیوند است: شیدر پ یار نقاشک سو بایز آثار موریگر نید ییبه معنا

 بدوِن ه تک ینِد نقاشیوبخِش خود فرآر یاز ثبت درخشان و ن ییها؛ لحظهسازندیرا فاش م کردنی نقاشیخالقه
ً
ماما

 ه عمدکشوند یم یامو بدل به نقطهها، رنگ و نقش قلمن نمونهید. در بهترگنجنیم اثر در یچ زور و فشاریه
ً
ا

ه در کد ار( هستنکدرباب  ییارهاکدرباب اثر ) ییتوان گفت اثرهایاست: م [ریدر مقاِم تصو]ر یتصو یهنندکفاش

ان یر را در مینظیب یتیاغذ، اهمک یا پاستِل رویبوم  یستن به رنِگ روینِد نگریستِن به فرآیردن و نگرکار ثبت کآنها 

 یهتا دور  یا حتیمتاخر  یهکردن تا زماِن مانیاِر نقاشکدهند. یاختصاص مخود به ینقاش یدادهایرو

و ثبت کردن،  دنید یسم انتزاعیونی؛ اگرچه در اکسپرسبودشدهار نکرومند آشیچنان نآن یسم انتزاعیونیاکسپرس

 نبود. یدغدغه و موضوِع نقاش

بوِم  ی( رو1118) 1یسلف پرتره با جول یهست، مثاًل در اثِر جسورانیسو به خود نگریکه مور یوقت یحت

 یهجدر در یگذارا نشانهیکردن یدر همان سال، خود نقاش یپاستل یهسلف پرتر ا در ینشده و بدون آستر، آماده

آنها،  ستند:ین و رسوم، نافذ نییبر طبق آ یا حتیز یآمتملق یهاپرترهچ وجه سلفیهنها بهیت بود: ایاول اهم

 ایمو ردِن اثِر قلمکار کها، آشردن عدم تقارنکه در مطرحکنوظهورند  یارک، ثبت یپاستل یهخصوص نسخبه

ه دست بر قضا ک یفیموت ینشیردِن گزکو ضبط شانیهایافتادگقلمخاطر ازتر از همه بهز نامتعارفیو ن یگذارنشانه

ب یست. عجا تاثیرگذار یاو به طرز دردناک یپاستل یهسلف پرتر ده هستند. یار سنجیخود مولف است، بس یهچهر 

 یدانند. برایجسورانه م یریرناپذینشده و تا مرِز تفس، پرداختیار سردستیآثار او را بس یست که منتقدان گاهین

ن خواهد کرممیگر غیوقت دشتر و آنیقدم ب كیتنها »سو نوشته بود: یبا ارجاع به دو پاستِل مور یچارلز افروسنمونه، 

 .«یا بفهمی یص بدهیرا تشخ یزیاصاًل چ هکبود 
 

ك یبه همراه  یاز جول یاپرترهــ  (9ر ی)تصو 2یدختر با سگ تازن آثارش با عنوان یاز آخر یکیسو در یمور

ـ  شد ینقاش 1193که سال  یخال یسگ و صندل  یاز حذف و اثر ی: اثراستکردهمحو  یداریرا در نور ناپا یصندلـ

رسد. اما یم پرکار به نظر ین، استوار و تا حدیسه با آن سنگی، در مقاگوگن یصندل گوگ،ون. اثر معروف یستیاز ن

پس از مرگ  یمک ین نقاشیشود که ایادآور میما ِد آن بهیتجر و یگونگزاننده است. شبحیز برانگیسو نیمور یصندل

 دیدخترش. و شا یهکنار پرتر  یخال یِب او دروِن فضایاز حضور غا ید در مقام نمادیده شده؛ شایهمسرش کش

 یاگونه یهبرسازندــ  ده استیرا در اواخر عمرش کش ین نقاشیسو ایم موریدانیه مکــ  ما یبرا ین نقاشیا

 ناخودآگاه برایتقر یالوقوع خود اوست؛ ابزاربیفروتنانه از مرِگ قر حالنیدرعننده و کثر أمت ییگوبیغ
ً
 تیتثب یبا

 
1. Self – Portrait with Julie 
2. Girl with a Greyhound 
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 ن بار تنها فرزند محبوبشیآخر یه براکاست  یریحضورش درون تصوــ  و تنها بر حسِب خود اثردانه و آرام یقیبــ 

 ند.کیم ییرا بازنما

با کار  سو رایست که کار مورین نی، ایِت دستیفعال یهاخصوص ردپاار، بهکت یبر اهم یقصد من از پافشار

ف یابه وظ یا حتیــ  سان بدانمکیدر کارخانه  یکیانکا کار پر زحمت هر روزه و می یدر کشاورز یبدن یفرساطاقت

 ب
ً
ت یر جنسص داد: عنصین را تشخیمع ییهاتوان ربطی، منیباوجودانم. کهش یه تشبیدا یکیانکروح و مینسبتا

نون، بر کشتر منتقدان، چه در گذشته و چه ایسازد. بیان میار هنرمند زن خود را عکه و هم در یار داکهم در 

 یگوشیبودن و بازیعیبودن، طبیزی، غرینیبكباوران، ظرافت و ناز اند؛ از منظر ذاتردهکد یکسو تایت موریجنس

ند، از کیم داللت یمشخص یعیطب یتیجنس یهاا نقصانیها ه بر فقدانک یابرساختهــ اند او را برساخته یزنانگ

 یاررغم وفادیسو را، علین موریجز ا یگریل دی. به چه دلیا رهبری یگرام، حرفهکجمله: فقداِن عمق، جوهر و استح

 یست تلقیونیدوم امپرسك نقاش درجهی یشه تا حدیسم و اهداف آن، همیونیاش به جنبش امپرسیزدنمثال

ه کاش متهورانه یا نه تخطیه ضعف او، کقوت  یهرا نه نقط ینقاش یسنت« نیقوان»انداختِن ند؟ چرا دستاکرده

 یها را نوعمفر  یهیتجز یعنین آثار او، یبهتر یهصید خصیدانسته اند؟ چرا نبا ییتوانا ا فقدان دانش وینقصان 

 كن سبیتر امرسوم یهااز تجربه« ییزداییآشنا» یسم از درون، قسمیونیسبك امپرس یدن اساسیشکپرسشبه

 یدرون یریشده از درگوساطتــ  یادهیچیطور پبهــ  ثبت یهمنزلاو را به یها در نقاشفرم یدانست؟ اگر ما تالش

 آن را بهیم، آنگاه بایریدر نظر بگــ  بودنبودن در برابر نقاشمادرــ 
ً
دان هنرمن یروان یهادرام یههمان انداز د قطعا

سرکش خود و نزاِع  یهتیسوآلکسزان با س یریاش؛ درگگوگ با جنونون یهم: مبارز یریبگ یمرد آن دوران جد

 ت.یو بدو یدگیچیپ یهنندکات بازگو یگوگن با ضرور

 هرآنچه سخت واستوار است دود» ان ببرم: یمارکس به پا یادماندنیبه یهخواهم مقاله را با همان جملیم

 یتابکرم که من )و مارشال برمن، مولف یرا در نظر بگ یاخواهم کل قطعهینون مکاما ا«. رودیشود و به هوا میم

ام. تهوام گرف ستیمونكفست یمان آن قطعه درن جمله را از یده است( ایش برگزیعنواِن خو ن جمله را درمقاِم یه همک

ه هنه و محترِم وابسته بکِد یها و عقایشداوریتمام روابط ثابت و منجمد، همراه با پ»ن قرار است: یمزبور از ا یهقطع

ر آنچه گردند. هیه استوار شوند منسوخ مکآن افته قبل ازیلکشروابِط تازه یشوند و تمامیه رانده میآنها به حاش

ان ناچار یشود و دست آخر آدمیم یویرود. هر آنچه مقدس است دنیشود و به هوا میسخت و استوار است دود م

 1«ش روبرو گردند.یو روابطشان با همنوعان خو یزندگ یت واقعیشوند با صبر و عقل با وضعیم
 

فاصله  یزین چیار با چنیه بسکــ  بود یاجتماع یا حتی یاسیس یانقالب كیسو یم موریسر آن ندارم که بگو

از همان  یاری، بسیه و ژولیدار و مملو از تناقض او، یال و متغیب، سیغر یریه اثِر تصوکداشت . اما معتقدم 

ا اشاره آنهمعروف به  یهن قطعیس در اکه مار کند کیو ثبت م كته را حیسم و مدرنیمدرن ینماسرشت یهاصهیخص

 شالودهیعم یهباالتر از همه، پروژــ  دارد
ً
تمام روابط ثابت و منحط، همراه »ه راندن یحاشسم. بهیمدرن یهنانکشقا

 همان پروژیاــ  «هنه و محترم وابسته به آنهاکد یها و عقایداورشیبا پ
ً
ر، ین تصویسو است. او در ایمور یهن قطعا

ه ک حالنیدرعش رودررو شود، یخو یکهمپال یخود و مناسباتش با زن یزندگ یط واقعیوادار شده تا با شرا ینحوبه

 یتن به نقاشسیس و با نگرکر به واژگاِن مار کن موضوع داشته باشد. با تفیامل با اک یاست تا مواجههیش مقدور نیبرا

 
 (.553ی مدرنیته، انتشارات طرح نو، ص. ی مدرنیته( است )تجربهی این قطعه كار مراد فرهادپور مترجم كتاب مارشال برمن )تجربه. ترجمه1
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ده یواکمال که هنوز تمام و ک یسطح بوم شناورند؛ سطح یبر رو ین مناسبات واقعیه اکنم کیسو احساس میمور

د یها و عقایداورشیپ»آن  یاست برا یدیطور بالقوه تهدامده اما باز هم بهیآزمون درنه هنوز بهک ینشده، سطح

 هستند. یت، و خود نقاشیار، جنسکِت یماه یهه دربار ک یدیها و عقایداورشیپــ  «هنه و محترمک

 

  سمیه رشوند و ایمان گنجی یترجمه
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  1 گر زِن منحرفی: بار دافتهیبازگشته و گم
  

ز ما یهااز رمان یکیاست در  یزن جوان یهن زمزمی؛ ا«است یبیز غریچ» پس از جنگ  یکه اند ک 2یاولِ کر 

شته کمردانه آن در جنگ  یدر معنا ')فاسد(منحرف 'چقدر »ابد: یین طور ادامه مینوشته شده، و ا یاول جهان

ب یغر یدر مورد مفهوم فساد امر یخوانن ناهمیا« از فساد تن در دادند. یبه نوع خاصاش زنانه یشدند، و در معنا

شدند. در هنر، سقوط یم یتلق یش از امروز جدیه هر دو جنبه بک یزمان یعنیاست، بخصوص در قرن نوزدهم، 

ِت یهر فعال یعنی ـ بود. اما انحراف در زن یسنگ یهاسالت بار و تابوتک یهابرجستهنقشبخِش مردانه الهام

 لیتخ یب برایعج ییرایجذبه و گ ینوع ـپول و چه نه  ی، چه براییزناشو یزندگ یهر یخارج از دا یو یجنس

 رد؛کیم جادیاــ  میرین را در نظر نگیو مصلح ین اجتماعیسندگان و منتقدیاگر نوــ  هنرمندان قرن نوزدهم

خود را در  ینماسرشت یبندد و صورتیقرن نوزدهم به اوج خود رس یانیم یه در انگلستان ِ سالهاک یاعالقه

را  یل روّزتیدانته گابرا فاسد، ید، مضمون زن منحرف یافت. بدون تردیدارانشان و دوستها ستیرافائلشایپ یهحلق

موضوع  نیاش را به اینقاش یارهاکاز اشعار و  یمشغول داشته بود. او نه تنها تعدادد تا سر حد وسواس، به خود یشا

معاصر  یبا موضوع یرمتعارفیغ یستیرئال یهویه با به شکــ  زیه نکاو  یهایاز نقاش یکیه کاختصاص داد، بل

حداقل  [۱ر یتصو]افته یباز یعنیارا ناتمام، کآش ین نقاشیافته است. این موضوع اختصاص یبه اــ  ردکیبرخورد م

داشت: از قرار معلوم او هرگز یگاه به خود مشغول میش از مرگ نقاش او را گاه و بیسال پ كیتا  ۱808از سال 

 نار بگذارد. کطور قاطع آن را ا بهید ین اثر برآیاماًل از پِس اکنتوانست 

لمن هانت یادر نامه ین نقاشیاز ا یف روزت  یتوص روشن و  یافکبه قدر  1188ه یژانو 31خ یبه تار 3به ه 

 سرراست است:

ه ک یها در امتداد پلدهد، هنوز چراغیدم نشان مدهیلندن را در هنگام سپ یهاابانیاز خ یکیر ین تصویا»

در راه بازار  یایرده )گارکان جاده رها یاش را در میگار یدارسازد، روشن هستند. گلهیدور اثر را م یهنیزمپس

 
1 .Fallenاست، به شكل فروافتادن از یك وضعیت مقبول از نظر اجتماعی به وضعیتی فاسد و منحرف برای كردن : این كلمه حاوی معنای سقوط

اوی عنوان یك صفت دایمی و وضعیتی پیشین تلقی شود، بلكه معنای ضمنی آن حی منحرف باعث شود بهزن، بنابراین نباید صرف استفاده از واژه
 شود.نشود، سقوط كرده معادل بهتری برای آن محسوب میتغییر وضعیت است و اگر زیبایی كالم در نظر گرفته

2. Rose Macaulay 
3. Holman Hunt 
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رده کور ه از مقابلش عبکرفته است  یرا به دنبال دختر یوتاهکر یشان به آن بسته شده(، و مسکماع یاگوسالهه ک

ش یازانوه یر بار شرم بر رویه او را شناخته زکها سرگردان است. او تازه با دختر مواجه شده و دختر جوان ابانیو در خ

ان او را ه مرد دستک ینه قرار دارد، در حالیزمشیه در پکاست نشسته  ییسایلکاط یح یوارهایخم شده و در برابر د

بازداشتن زن جوان از  یبرا یمیو ن یرت و سرگردانیاز ح یکحا یمیه نکنگه داشته  یگرفته و آنها را با حالت

و  افته" نام خواهد گرفتیه "بازکهستند  ییتابلو ین و عناصر اصلینها مضامیرساندن به خودش است. ابیآس

ات را و عشق ِ یجوان یآورم، مهربانیاد میافته است: "من تو را به ی 1ایر از جِرمینظیب یاآن جمله یا برایخواهرم مار

 «را"... اتینامزد

 و به ـ وجه سرراست و روشن نبودهچیآن و روابط آنها به ه یار و اشارات ضمنکامل ک یگرداللت حالنیباا

ش ی. پاثر از جوانب مختلف است یارساختن آنها، بررسکآش ین راه برایو بهترـ  زندیبرانگار دشوار و چالشیواقع بس

 یانجام گرفته در قرن نوزدهم برا یهاتالش یهآن گستر  یهدر بستر همافته یباز یز، قرار دادن تابلویاز هر چ

 حالنیدرع، و یو اجتماع یاخالقت یپراهم یهمسال كیدرمقاِم ــ  والر از زن منحرفکس یریدادن تصودستبه

 شخص
ً
موضوع  در مورد یه روزت  کــ  كیدئولوژیا ایناخودآگاه  یاتیتواند به برمالساختن فرضیمــ  و معاصر یغالبا

در ه افتیبازدوم،  یهرساند. در وهل یاریبرداشتش از آن  یوضوح شخصبه یهاز جنبهیو نــ  ندکیان میاثرش ب

 یهدار شوندیوجدان ب یسه خواهد شد: تابلویاز موضوع زن منحرف مقا یستیشارافائلیر پیگر تفاسیارتباط با د

لمن هانت؛  دد، و به باور گر  یال تلقکیسکپارادو  یآن با تضاد یهنیعنوان قرتواند بهیم یاز جهات یروزت   یه نقاشکه 

 یبنددر گام سوم، منابع و صورت. استبودهاز آن  ییهابخش قسمتم الهامکدسِت  یاز روزت   یگریار دکمن 

د شد مالحظه خواه ین تابلو در رابطه با موضوعاتیخواهند شد. در گام چهارم، ا یبررسافته یباز یریساختار تصو

 در زندگک
ً
 یه روزت  کت ین واقعیان، نشان خواهم داد ایو در پا اند.خود هنرمند وجود داشته یشخص یه احتماال

 یار داشته، ارتباطکبا موضوع زن منحرف سر و  یز مانند نقاشی، و در شعر ناستبودهز یعالوه بر نقاش، شاعر ن

سر کیا یدارد و فته ایبازـ  نگارانهلیشما اتییجزا یدر تقابل با داستان ساده ـ اِن یا بیساختار  یاصل یهایژگیبا و كاند 

 ارتباط است. یب با آنها

سم یبولسم اتییجزا یاثر  یهیمادست ی، برابودگرفتهخودش الهام « یِجن»از  یه روزت  کت ین واقعیالبته ، ا

شد، « هافتیباز»بخِش سرودِن غزل آخرشاش الهامین نقاشیت همیرفت، و در نها اتكام بل اسیلیوبه سراغ اشعار 

 حابه
ً
ا از نظر ی نند،کیگر میدکی یهش از شرِح صاف و سادیب یارکها یه اشعار و نقاشکست ین نیاز ا یکنظرم ابدا

« یشناختشانها نی یمعناشناخت»از نظر  یلِ یم ی«ایاوفل» اند.گر گره خوردهیدکیبا  یشناختا نشانهی یمعناشناخت

خورده هگر ــ  شد یتمام توسط آن بازساز یالهام تابلو بود و با وفادار یهیه ماکــ  ریسپکِِ شهملتبه اشعار و متن 

 یاشبه اصوِل نق یشناختو چه نشانه یز چه از نظر ساختارین تیكاز « یونانیگلدان  كی یبرا یاامهکچ»نبود، و 

گر یتمام د ش ازیبافته، یبازدر  یروزت   یهایه استراتژکم ید بگویس، باکارتباط نداشت. بر ع یونانیگلدان  یرو

 یبه سو قیطور دقاش را بهتوجه یبندبیکتر  یهند. او براینقاشان معاصر او شب یهایش، به استراتژیهاینقاش

 و معمول بود و اغلب یعاد یه در قرن نوزدهم امرک یرسالت ـمتناسب ، و البته به رسالِت  یریتصو یهانهیشیپ

 ن دوره را از یهنرمندان ا
ّ

 یربص یهنش انگار یآفر ـ را به خود مشغول داشته بود یلِ یما ی هانتتا  وتوركروا و كدل

 
1. Jeremiah 
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  یهاتیا روایا موضوعات یها دهیا یبامعنا برا یریساختار تصو كینِش یآفر یعنیمناسب معطوف داشته بود؛ 
ً
نسبتا

ِد تصویده. ایچیپ لم یتر از فین مد ادبیا درواقع)هرچند  استشدهده ینام «یادب» بلو  1یفرااغلب از زمان  یرین م 

جام دهد(. لمات انک یبه جا یر بصریرا با استفاده از تصاو یند تا اعمال مشابهکیخود تالش م یهنوبه بهکست ین

ا یباشد  یادب یا حتی« شاعرانه»طور خاص ه بهکوجود ندارد  یزیچ چیافته هیه در بازکن باورم یگر، بر ایبه عبارت د

 پرمحتوای ییروا یارهاکگر یآن را به طور خاص از د
ً
ز یشاعر، متما نقاِش  كیاثِر  یهمنزلقرن نوزدهم، به یا اخالقا

 ند. ک

ن ینش اخوا یه به نظر من براکم، یریرا در نظر بگ« زن منحرف» یهانگار  یلکنه و بستر ید ابتدا زمیاجازه ده

و به  ـ ه به موضوع فاحشه بپردازدک یقرن نوزدهم یسیهر هنرمند انگل ینه، برایزماست. در پس یضرور ینقاش

نها یداشته، به ا یبودن آگاه یبودن و همچنان اخالقیسیمورد انگله هم در کست ها، یشارافائلیپ یخصوص برا

ـ  كیبل یهنیشیبه طور خاص پ یروزت   یهوگارث قرار دارد؛ و برا یریو تصو یبصر یهنیشیپـ  توجه داشتند ه مانند کـ

ث از ان تند هوگاریب حالنیبااوجود دارد.  كیبللندن ِ ، اثر افتهیبازخصوِص و در مورد بهــ  خود او نقاش و شاعر بود

از  كیبل یز منظِر آخرالزمانیو ن یرانعت در مجازاِت حماقت و شهوتیِر قانون طبیناپذار محتوم و اجتنابکساز و 

در اواخر قرن هجدهم و  یابزرگ، به طور قابل مالحظه یت توسط حرص و شهرهایِر معصومیناپذِب اجتنابیتخر

ه کفته بودند ر یگر پذی. در قرن نوزدهم دبودشدهف یتلط یدوستسم و انسانیمانتالیل قرن نوزدهم توسط سانتیاوا

ا تواند بیعالوه ماز، و بهیه از سر نکده شود یشکن است همان قدر از سر حرص و آز به فساد و انحراف کزن مم كی

 یهزلمنخواه بهــ  خانوادهه نهاد ک ی، نقشدرواقعند. کدا یانون خانواده نجات پکوستن مجدد به یتوبه و سپس پ

د از زِن  یقرن نوزدهم یهند در انگار کیفا میاــ  و خواه در مقام ابزار تحقِق آن یعاد یدربرابر بازگشت به زندگ یس 

 تیجان رافائل اسمخود ) یتایلئت یدر سر 1119در سال  جورج مورلندنده دارد. یفزا یتیمنحرف اهم

ِن یگزیاخوش را ج یانیند، پاکیت میگناه را روایب ییدختر روستا كیه داستان سقوط کرد(، کش را درست یگراورها

ِِ زرد. بازگشِت قهرماِن زِن کب و ناگوار هوگارث یان مهیپا و  ـان فاسد کماک یبه آغوش گرم خانواده، زنبا رو یتواِب

ه در شتر سردرگم و نه غرقیب نیباوجوداو  ـ باشد یان انگارهیلمه انگار شرط الزم چنک یواقع یسقوط به معنا كی

 یداریصورت معننجا بهیت در ایو معصوم یگناهیش بیخانواده همراه است. نما ی، با استقبال اعضایتباه

ت و نجات از راه رجع یرستگار یهدیاست. ا ین سریش گناه در همی نما ِیبودن ِ عمدیو در تقابل با شهر ییروستا

ت یموقع رشیو پذ ییو سرور روستا یق شادیاز طر یعاد یمحل تولد، بازگشتن به زندگ یاان خانواده و روستیبه م

ل قرن یاوا یپسند فرانسوعامه یرپردازیدر تصو یادر جامعه، رواج قابل مالحظه ییدختر روستا« یعیطب»ر و یحق

اش، در مقاِم توپوِس یاز فرزند عدار تر و ادامهمرسوم 2پسندر عامهیتصاوه با ادغام شدن در ک یینوزدهم داشت؛ جا

 یچوب از هنرمند یرو یارکندهک كی(، 1136) 3زن كی یزندگمتعدد سربرآورد. در  ییهادر نسخهار و كدختر خطا

 با سقوط و فساد در زن مرتبط و همراه بود، براکت زانوزده یس، وضعیدر پار 4لویارگاه پکناشناس در 
ً
ا دع یه معموال

 
1. Fry 
2. Images populaires 
3. La Vie d'une femme 
4. Chez Pillot 
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ه کــ  (1141) 1بارویدختر ز كی یزندگبه نام  یتردهیچیپ یتوگرافیل یه. مجموعاستشدهردن استفاده کو توبه

ـ  است دیژول داواثر  2«صورتبایپسر ز» كی یزندگ یهنیقر  یهگستر  یوضوح براد از هوگارث، و بهیتقل یارا نوعکآشـ

ز وجود ین یگریمتعدد د یها؛ نمونهاستشده، در نظر گرفته یسیو هم انگل ین، هم فرانسویاز مخاطب یترعیوس

. در اغلب است یافتن از فساد و تباهینجات« راه حل»انون خانواده به عنوان کبر بازگشت به  یِد همگیکه تاکدارند 

ـ  ن فرضیشده از زِن منحرف در قرن نوزدهم اارائه یرهایتصو  درویاز آن نم یار است اما اغلب سخنکآش یه گاهکـ

زن جوان نقش او درون خانواده است: نقش دختر،  كی یگاه مناسب و قابل احترام برایه تنها جاکنهفته است ــ 

ن منحرف، ز كیگور خموده از یه در پس هر فکتوان گفت یم، مییو سخن بگویگوراتیف یهمسر، و مادر. اگر به گونه ا

 ند.کیم ییخانه خودنمال آن زن در یبد یهسرفراز از فرشت یگوریف

ه بر اساس موضوع زن منحرف سروده، کشعر بلندش ، «ُرزابل»ن تضاد مرسوم را بارها در یات اکام بل اسیلیو

. استبوده افتهیبازموضوع  یبرا یروزت   یاز منابع احتمال یکیه ک یند؛ شعریافریند بیآخوش یاتر یتأثار برد تا کبه 

زابل»در بخش دوِم  رد یگیار مقر  یو و متواضعکیزن ن یسخت و تلخ فاحشه در تقابل با سعادِت خانوادگسرنوشت « ر 

آتش  یش را جلویهافشکمرد  ـ راحت و آرام آنها یهط داخل خانی: محاستکردهاش با او ازدواج یه عشق جوانک

و  پنجره»، « دیخواهد پوش شکود که کبافد یرا م یفیظر یهاتورها و واالن»به خواب رفته، زن  كود کاز پا درآورده، 

د در ف رزابل ِ فاسیتوص یه براکرون در تضاد است یب یسرد و باران یهمعنادار با صحن یابه گونه ـ« ها و نورپرده

 ییهاها سوسوزنان/ و باِد سرد وزان و گذران؛/ پاشنهمرطوب چراغ یروادهیبر پ»ار رفته: کمتن به یهات ادامیاب

ا ب یروزت  « گر بار تنها مانده است....یرود/ و او دیوت فرو مکز در سیچنون همهکدود/ و ایخانه م یدار به سوزنگ

ت یو محروم یخانوادگ یشادمان یحیو تلو یدادن ضمنف، از دستیو ظر نامحسوس امالً ک یریتصو یهاروش

سمت  یگورهایان گروه فیه مک یانتراستکند: آن هم با کیان میخانواده را ب یهار از لذتیناپذو بازگشت یدائم

ـ  نهیزمشیچِپ پ ه از نظرگاه ک یاخانه اند؛بسته در برگرفته شده یهابا پنجره یاوار و قبرستان و خانهیه توسط دکـ

مشغول  یار النه سازکه در سمت راست به کوجود آورده است به یانکز گنجشیو ن ـ شودیده میفرد مطرود د

 هستند. 

زن  یهنشدنترلک یجنس یهاتیه فعالک ید شومیم متضاد خانواده و زِن منحرف و تهدیان مفاهیمارتباط 

 یهلتسه یهجا به انداز کچیردند، در هکیجاد میخانه ا یعنی، ییایتورکیپدرساالِر و ییِز اقتدارگرایرکخا یبرا

 یادمکال آ یدر رو 1181و ساِل  استشدهگذاشته  ندهیگذشته و آبه غلط( ̋ ه عنوان آن )احتماالکــ  آگوستوس ِاگ

 كیدر ا فساد یسقوط (، 1از فصل  11ر یتصو كدر قسمت اول )ر. اند.مطرح نشده یبه روشنــ  ش درآمدیبه نما

ِد طنزآلود خاطراِت یهمراه با تجد یپردازصحنه ینوع ـ ش در آمده استیمتوسط به نما یهطبق یط خانگیمح

زِل بر آن است، در تزل یدیکز تایم یخورده بر رومیب نیه سکمفهوِم فساد  ی؛ اثرگذارینیآرنولفازدواج  یهپرتر 

روافتادن از ف یبر وحشت ناش یِش تراژدیشده به نمادادهاختصاص یابد. فضایینو م یکپژواها بچه یارتک یهخان

زن  یعیطب یهفیه وظک یمعبد خانگن یِز اکمن، همان مر یهمان اتاق نش یعنید؛ یافزایمضاعف م یدیکزن تا

 یحرمتیان مقدس بکزند و به آن میم عت را برهمینظم طب زن و مادْر  یعفتیاز آن است. ب یمحافظت و پاسدار

 
1. La Vie d'une jolie fille 
2. La Vie d'un jolie garcon 
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ف ، همسر منحردرواقعباشد.  ییاخالِق بورژوا یارهایاز مع ین تخطیترمین و وخیترید جدین گناه شایند: اکیم

 یرون رانده شود؛ همان سرانجامیبهشت خانه بـ  منید از اتاق نشیاز خانه ندارد؛ او با رونیجز ببه ییار جاکو خطا

گور منحرف، آن یپشت فوار ِید یبر رو 1دیتبع یخیتار یِر ماجرایشد و تصوکیش مینه پیه دِر گشوده در پس زمک

ان کشهر، م یط خارجیمح یعنیرون، یِاگ، ب یهگاناز سه ین نقاشیدهد. در سومید قرار میکرا از نو مورد تا

 پول و جاکــ  نجا همسِر فاسدیشود: در ایزن منحرف م یاصل حالنیدرعو  یاستعار
ً
 یایگاهش در دنیه طبعا

ان بازوانش گرفته، یگناهش را در م یهویه مک یدر حالــ  ش از دست دادهیخو یدامنکاطراف را همراه با عفت و پا

ه کرون دـ  رونیب یهدوگان كینگرد؛ ینش را میشیپ یهخان یر طاقیدانه از زینومهنوز خموده است، و با حسرت اما 

ه ک ییخورد: جایچشم مز بهین یروزت   یتر در نقاشیپنهان یلکن مجموعه مطرح شده و در شیا ین نقاشیدر اول

 یه، و منظر «در جهان بودْن در خانه»ِد نهفته در عبارِت یبودن، همراه با مخاطرات مالزمش، و تناقِض شدرونیب

 زن منحرف هستند.  یعیطب ینها فضایه اک ییجاــ  شهر

ن دوره است: یاز ا یم دو نقاشکاِر دسِت کشده از خانه، موضوِع روشن و آشراندهرونی، زن فاسِد بدرواقع

تر و یستیرئالتر، ار معقولک( و 1181) «مطرود»با عنوان  ویچارد ِردگریر یسی نقاش انگل ِكیملودرامات ینقاش

ه ک ۱888به سال  «ستگاه(یرانده شده )در ا»با عنوان  وكاروشنیچ ایساندرووكال یول كینتر نقاش روس، متعادل

 . استشدهرون رانده یاش بیاشده در آن از اتاق اجارهریدختر جوان باردار تصو

ارا در مقابل کسرنوشت زن منحرف آشار، کخطا یقرن نوزدهم از زنانگ یهایرسازیه در تصوکدر همان زمان 

ل در یدخ یانه به عوامل اقتصادیگراواقع یتوجه حالنیدرعشد، یت مقدس خانه و خانواده قرار داده میامن

 بهک یریهم مطرح بود؛ تصو یدامنکسقوط زن از عفت و پا
ً
  ِكیراژمانتال عواقب تیسانت یلکشه دلسوزانه و معموال

ق یغر»ا نام ب واتز كیجورج فردرها اثر یین بازنمایا یهبرجست یهااز نمونه یکیگذاشت. یش میاز صرف را به نماین

 یههنرمندان، همراه با هم یسم اجتماعیالکیوتاه رادک یهاسال یعنیـ  1141ـ 81ه در حدود کاست  2«دا شدهیپ

درمان فقرا و به خصوص یب یهارنجم یه به ترسکواتز در آن زمان است  یاز چهار نقاش یکیو  استشدهار ک ـاروپا 

رلو ر طاق پل واتیرده و در زک یشکه خود کدهد یرا نشان م یفرددا شده یق پیغرر اختصاص داده شد. اثر یزنان فق

 د و صراحتیرسینظر مبه یهیمخاطب قرن نوزدهم بد یزن جوان برا یشکل خود یآب او را به ساحل آورده است. دال 
ً
ا

 ین موضوع ارتباط داشت: از قرار معلوم قربانیا یهدربار  توماس هودار مشهور ی( شعر بس1144) 3«هاعبر آهم»با 

سوب بدتر از مرگ مح یحت یاش، سرنوشتمتعاقب یزناْن فقر و فحشا یبعض یه براکجان خود را گرفته است، چرا 

 شود. یم

زاند یوهش او را برانگکمخاطب و نه سرزنش و ن یو همدرد یه احساس دلسوزکواتز همچون هود قصد داشت 

اشقانه و د،/ عینکدرنگ بلند یاو را ب» هود:  یشده از سوانیوهِش بکن یباشد برا یبصر یاو معادل ید نقاشیو شا

تاده اف یهانگ؛/ و نه به نید،/ آرام و انسانیشیاندینانه بیز؛/ به او غمگیرآمید نه تحقینک./ او را لمس یزارینه از سر ب

 یلیواس( اثر 1161) «زن مغروق« »ست/ خالصانه، زنانه است...یآنچه از او باق یهنون همکبر دامنش،/ ا

ان یر بد یشترین اثر صراحت بیا شعر هود( دارد، اما ایار واتز )کار با کآش یانگار ارتباط [۹ر یتصو] چ پروفیویگوریگر

 
1. The Expulsion 
2. Found Drowned 
3. The Bridge of Sighs 
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 یارد؛ تضادجامعه د یتفاوتیدختر جوان با ب یشکاندوه بار خود ت یفیکز و یان حالت رقت انگیزش میآمهیناکتضاد 

شد. کیپش را میپ یتمام در سمت راست قربان یه با خونسردک یند؛ پاسبانکیپاسبان آن را القا م كیه حضور ک

اس و لب اتییجزدختر مغروق را با استفاده از  یارگرکطبقه یهاشهیدارد تا ر یشتریب یهعالوه، پروف دغدغبه

وت تفایناعادالنه و ب ینظم اجتماع كیه کن مورد خاص، نه زن منحرف، یارا در اکمشخص سازد. آش یپردازصحنه

 شود.یده میشکبه نقد 

ت مورد بحث یو راست و با جد كر  یفاحشگ یموثر بر رو ید عوامل اقتصادیتردی، ب02 یهدر انگلستاِن ده

ن موضوع، در یا یهدربار  1و. آر. گرگیح دبلیاماًل صرکبلند، مستند و  یهمقالشدند. یوم مکگرفتند و محیقرار م

 یهار درب، با عنوان یفاحشگ یهپژوهش دربار  یتاِب اصلکرده بود: کمنتشر شد و به دو مرجع استناد  1181سال 

د چاپ شد( یتجدد بارها یجد یهاشیرایبعد در و یهاو سال 1136)چاپ اول در سال  2سیدر شهر پار یفاحشگ

لهـ  . پرانی. بیآ. ج یهنوشت  یقات در حال انجاِم آن زمان درباِب زندگیها و تحقیج حاصل از بررسیز نتایو ن 3دوشات 

ن دو مرجع یآمد. گرگ بر حسب ا 8لكیرونكنگ یمورنبه  ییهاه بعدها در نامهک، 4ویهیم یلندن توسط هنر یفقرا

 م
ً
 یا به سوها ر زن ه در انگلستان مانند فرانسهْ کاست  یانندهکنیین عامل تعیتر یفقر اصل»ه کد یگویصراحتا

خود  یهاز حلق كوچک یی6ایپیس یطراح كیه ك(، یعفت و فساد )تباهبا عنوان  یلِ یاثر جان م« شاند.کیفحشا م

ر اکافته یبازداِر خیمشِق تاراهین سیه اولکاست  یهمان سال یعنی، 1183آن سال  یِخ امضایه تارکاست ) یروزت  

ار(؛ کارگر مقاطعهک) 1«ارکشلخته»ت زنان ِ یوضع یها گرگ دربار یو یهیم یباشد بر ادعا یاتواند گواهیشده( م

رزندانشان ا فینشدن خود تلف یبرااند ه مجبور شدهکن است ییچنان پابار آنرقت یطرزه دستمزدشان بهک یسانک

ه زن طناز کــ  سازن ِ انتخاِب سرنوشتیردِن نمادکزهیرغم دراماتی، علیلِ یبزنند. م یفروشدست به تن یاز گرسنگ

ـ  ندکیطان مونث میش یل به نوعیو لوند سمت چپ را تبد ز اتاق یانگآور و حزنأسیت یانه وضعیگراواقع یاگونهبهـ

را  ل در فسادیدخ یو عامل اقتصاددهد، یار را نشان مکزن شلخته یو فرسودگ یو خستگ یو الغر یروانیر شیز

با عنواِن  پنجره یکیدر نزد یادداشتیو ــ  ن در سمت راست افتاده استیزم یه بر روکــ  لباس یابسته یهلیوسبه

رو، ادهیزِن جوان افتاده بر پافته، یباز یهن نسخیه در اولکرد کد یکتوان تایسازد. میبرجسته م« ریفق یهدوزند»

انه و ر ی، لباس فقیلِ یاط میز ، الغر و ژنده پوش است؛ او مانند خیلباس پر زرق و برق و اندام شهوت انگ یبه جا

 یلِ یم .استشدهدچار  ین سرنوشتیه تحت اجبار به چنکار، یاخت یدهد او نه از رویه نشان مکبه تن دارد  یاساده

ـ  1رفته شدهیپذدر ته افیبازاز  یروزت   یوِن معادل با مفهوم اصلیمپوزوسک كیز ین  خود در همان سال یفلزطرح قلمـ

 یهابطر  كیشه در ی، رافتهیبازز مانند ینرفته شده یپذاست.  یطرح روزت   یِر اخالقیجور نظكیه کرده، کخلق ــ 

نش که با موضوع کاست  ییهایاز آثار مجموعه طراح یکین طرح یدهنده با جنس مخالف داشت: اآزار یشخص

 
1. W. R. Greg 
2. De la prostitution dans la ville de Paris 
3. A. J. B. Parent - Duchätelet 
4. Henry Mayhew 
5. The Morning Chronicle 

6 .Sepiaای مایل به قرمزای تیره، قهوه: رنگ قهوه 
7. Slope - worker 
8. Accepted 
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 . ن استیکراس یبا ِاف یلِ یم یهاز رابط یازمان با دورهار دارد و همکمرد سر و  كیزن و  كیان یدار ملکمشمتقابل 

لمن هانت ،[3ر ی]تصودار شونده یوجدان ب یهبه انداز  یچ اثرید هیشا حالنیباا  1183ه سال کــ  اثر ه 

ـ  ش درآمدیبه نما یادمکال آ یدر رو 1184شده و سال  یگذارخیتار و فهِم خاص او از زن منحرف  یروزت   یهافتیبازبا ـ

ها، تفاوت نیل همیدلد بهیا شایر و ساختارشان، ین دو اثر در تفسیر ایچشمگ یهارغم تفاوتینباشد. عل كینزد

رابر بند: برخاستن در یواحد بب یاخالق یهمسأل كینه، دو نگاه متضاد از یل دو قرکتواند آنها را به شیننده میب

ه در کبزرگتر  ی، تضادها1ینیرزمیِت زیحیأس مسیدر برابر  یحیمس ینیبت، خوشکدر برابر فال  یسقوط، رستگار

 به آنیخیبرم كینزد یشخص یهاهر دو مورد از تجربه
ً
سم یئالر  یریشوند( و در زبان تصویلر ختم میم یزند )و قطعا

زان یم به همان یق و پرزحمتش را با داربستیدق یسم بصریرئال، اعتبار یند. هانت همچون روزت  یآیان در میبه ب

ز یر میدر ز یادار شدن وجدان، گربهیو حساِس ب یاتیح یهند: در لحظکیت مین تقویق از رخداد نمادیدق

در باغ  یالفظتحت یلکبه ش ـ س شدهکنه منعیزمدر پس یانهییه در آک ـ ند، و آفتابکیرا آزاد م یاپرنده

ر عناص یمن توسط برخیاتاق نش یو زنندگ ید. زشتیآیبرم 2من سنت جانز وودیرون اتاق نشیر بکنخورده و بدست

 یر روه بک ییدهایوپکوار، ید یبر روار كح و زن ِ زنایمس یر چاپیهمچون: تصو یشود، عناصرید مییتا یریتصو

 ین با لحنیکن توسط آنچه راسیدزدند، و همچنیوار انگور مید یه در طرح روک ییهازنند، پرندهیساعت چرت م

 4یسندگیشرفت هنر نویمنشاء و پبا عنوان  3یتاِب نوئل همفرکد یخواند. شایاثاثه م« كمهل یتازگ»گرانه شیستا

 یسکلر باشد؛ همان یم یآن «نامزدش» یهانت برا یآموزش یهم به برنامیرمستقیو غ یضمن یز، ارجاعیم یبر رو

گشت سوِم انبه جز زن جوان  یهاه برتمام انگشتکست ین ید تصادفیتردی. باستبوده ینقاش نیا یه مدل اصلک

 خورد. یچشم م، انگشتر بهیاشراق و شهود اخالق یهدست چپش، آن هم در حال تجرب

د یشا :استبوده یخالقانه از هوگارث مبتن یفهمجک كی، در اصل بر یز مانند اثر روزت  یار هانت نک كشیب

 دو گراور ی؛ استکردهمطرح  یبه تازگ 6النیمكن مکچنانچه جان دان، 8خانم ین شرط بندیآخرمثاًل 
ً
ا احتماال

 یدرون یفضا كیبارز و قاطع شان در  یهادر دامن نشستن، برخاستن و فروافتادنام ، باقبل و بعدهوگارث به نام 

 1شدهیاخالق
ً
ِن یگزیه جاک یمانتاِل قرن نوزدهمیدوارانه و سانتیان امیبا پا 1شرفت فاحشهیپ؛ و دسِت آخر قطعا

 د جهِت یو شا یپردازگرفتِن صحنهالهام یبرا ـ دیم دیچنانچه خواه ـ ی. هانت همچون روزت  استشده یمورد اصل

بخش در نانیماط ییابتدا یتازگ یبه قسم یابیدست یز در راستای، و نیستیشارافائلیسب اعتبار از اصالت پک

رد؛ کرجوع  یدر نشنال گالرو ا 9«ینیآرنولف یهپرتر »به خصوص  ،كیان وان آیناِر خلوِص در اجرا، به کاحساْس در 

 
1 .Crypto – Christianity :ینی ها و محافل زیرزمشدن دینی دیگر در كشور خود به جنبشهایی كه مسیحیان به دلیل آزار و اذیت یا رسمیدوره

 تعقیب قرار گرفتند.روی آوردند و تحت
2. Saint John's Wood sitting room 
3. Noel Humphrey 
4. Origin and Progress of the Art of Writing 
5. The Lady's Last Stake 
6. John Duncen MacMillan 
7. Intérieur moralisé 
8. The Harlot's Progress 
9. Arnolfini Portrait 
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 پیز مانند روزت  یاو ن نیباوجودا
ً
وار از اثر گر  كیرد. از قرار معلوم هانت از کیز برداشت میتر ندهیچی، از منابع سنتا

ف یموت كی ی، برا1«دیجویم ا تبرایحاصل و پوچ دنیب یارهاکه از تمام کماگدالِن تواب »ز با عنوان ین چارلز لو برون

 رو به باال در قسمت زن منحرف بهره برده باشد.  یینادر از جابه جا

زد: هم ین لفظ بپرهیا یلیانج یهآن روزگار به سابق یدادِن انحراف در معناتوانست از نسبتینم زین یروزت  

 با موضوع ی، صر۱808به سال « مون ِ زهد فروشیماگدالن بر دِر سا یمار»او و هم غزلش،  یهدیچیپ یطراح
ً
حا

وق داده شد. س یریِت تصویفعال یبه سو یرخداد ادب كی یهواسط، بهیز مثِل روزت  یمرتبط هستند. هانت نافته یباز

مطرود در  یلیام یاز پ 2یپگوت یِف جستجویتوص ریتأثتحتدن به موضوع اثرش یشیگفت، هنگام اندیهانت م

 یه در مورد روزت  کطور . اما هماناستداشتهقرار ــ  چاپ شد 1149ـ  1181ن بار در یاول یه براکــ  لدیاپرفكد یوید

ن یبوده باشد، و در ا یه بصرک ینه ادبدار شونده یوجدان بِم یه منبع ِالهاِم مستقکتر است م، محتملیهم شاهد

 یمارتا یه با توجه به جستجوکبل یلیام یجستجو یه نه از روک 1149به سال  3زیف یر سازیمورد خاص، تصو

و هانت از زن  یروزت   یبرآمده از هر دو نقاش یرسد موضوعات اصلیم . به نظراستشدهار کتاب کفاحشه در همان 

ـ  كادوارد مونهنرمند متأخر  یارهاکمنحرف، در  ـ  ر بودیدار درگمساله یهتیسوآلکه با سک یسکـ ست: انداز انیطنـ

سلو نگهدار یشهردار یهنون در مجموعکه هم اک(، 1193) 4«غیج»
 
ِد اشارات یهمان تشد ییشود، گویم یا

و دختر جوان در  ؛است افتهیبازشده در دهیشکر یتصوبه یستاده بر پل در پشت اتفاق اصلیا یگور تنهای ف ِیضمن

سلو قرار دارد، با تأ  یمل ینون در گالرکه هم اک(، 1194) 8«بلوغ»
 
راِر ژسِت کشده همان تشوم و دگرگون یدیکا

شود؛ یارائه مدار شونده یوجدان بدر  یه توسط قهرمان اصلکاست  6ف و محجوبیعف یهگرانو محافظت یسنت

 منتقل شده باشد. ۱886به سال  1ن روپسیسیِفل یاز گراورها یکی یهلیوسبهد یه شاک یژست

 دی، شادرواقعز داشته باشند: ین یتراز زن منحرف ارتباط مشخص یهانت و روزت   یرسازید تصویشا

 وابسته به نمونیهانت مستق ینقاش ینماسرشت یهامشخصه
ً
فش از یتوص یهدر مقدم یباشد. روزت   یروزت   یهما

ه شما کش از آنیپ یکن موضوع اند یا»دهد: یح مین توضیچن 1188ه یژانو 31خ یبه هانت به تار یدر نامه ا افتهیباز

 یار بر روکه هانت شروع به ک ی، زمان1184ه یژانو 16ش از یپ یعنین ید به طرح درآمده بود ]اینک كانگلستان را تر 

خواهد  نیند، چنیه تمام شد )اگر بشود( ببک یس آن را زمانکرد[ و هر ک ایساندركس و آلین مقدس از راه پاریسرزم

د یدانیست، چنانچه مین نین چنیشما است، اما در مورد خودتان ا یهدار شوندیوجدان ب یروه دنبالهکد یشیاند

 یهارغم تعدد بحث یعل« رم را مد نظر داشته ام.یاخ یهسوژ ین راستایدر هم یها قبل موضوعاتمن از مدت

 1183سال ونده دار شیوجدان ب ین براکان ممین پایه آخرکت مسلم ین واقعی، و اینگیشیبر سر پ یستیشارافائلیپ

ـ  است ـ  افتهیباز یدار براخیتار یهن پروژیِل اولیمکسال ت یعنیـ  یهنسخ ه ابتدا درکاماًل مشخص است هانت کاما ـ
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خ ین تاریبود، ا مربوط دانسته 1181را به دار شونده یوجدان بدر مورد راتش كتفن یاولسم یشارافائلیپتابش ک 1918

ه کنیبر ا یوجود دارد مبن یترر داده است. اما سند قابل مالحظهییتغ 1183رده و به ک ینیبازب 1913 یهرا در نسخ

ده فراهم آور دار شونده، یوجدان بخاص  اتییجزن ین و هم چنیادیم بنیمفاه یرا برا یریمنبع الهام تصو یروزت  

آن مشابه اثر هانت ــ  اگر نه مدرنــ  یه موضوع اخالقکاست  یاز روزت   یفلزقلم كوچکطرح  كین سند، یاست: ا

 .[4ر ی]تصو 1اِهسترنا رز است: 

گر با آبرنگ آن را یبار د 1168در سال  یه روزت  ک) كوچکن طرح ین اییسمت چپ پا یهگوش هکنیبا وجود ا

، استشدهن نوشته ین آن چنییدر پا نندهکجیگ یلکاما به ش، را بر خود دارد« 1183»ساِل  یرد(، امضاکار ک

ه ک ی؛ متن«1183به سال  2. استفانزیج كی. آر. برادر فردریشده به پمی، و تقد1181شده به سال یطراح»

 معاصر نیشد. موضوع اکیش میتر را پنیشیپ ییمنشأ
ً
شعر  یبرا یرسازیبا هدف تصو ین طراحیست. )این اثر ابدا

ن ییات آن در پایه ابک ی، شعربودشدهدر نظر گرفته  4پ فن آرِتولدیلیفبه نام  3لوریت یِسر هنر یهشنامیاز نما النا

هانت از زن منحرف را مطرح  ینقاش یموضوعات اصلهسترنا روزا ، حالنیباا( اند.ت نوشته شدهیت یطراح

سه و با وسو یطور سنته به ک یهنرــ  یقینشانگر قدرت موسدار شونده، یوجدان بز هم چون ین اثر نیسازد. ایم

ـ  ز همراه بودهیشهوت انگ یاغوا ه ک یتیانه است؛ معصومکود کت یمعصوم یادآوریق یردن وجدان از طرکدار یدر بـ

م ده است. او تجسیت بخشیر به آن شخصیدر حال نواختن و گوش فرادادن به عود در سمت چپ تصو كوچکدختر 

  یکود کت یخاطرات معصوم
ً
در  «آرام یرر در شبکم یداستان» یه از دل اجراکاست  یا«مقدس یهاراد»و متعاقبا

 كیشر ریار هانت، اسکب زده است، مانند یه وجدانش بر او نهک یز، زنینهسترنا روزا آورد. در یهانت سر بر م ینقاش

ر ییتغ بر سر راه یب مانعین ترتیدهد و بدیش ادامه میار نواختن خوکه به ک استشده یرکوته فکتوجه و یب رکمذ

در « اهگن»شلوغ و مملو از بدِن  یرون، قلمرویند. تضاد درون و بکیجاد میزن ا یناگهان یقلب یت و دگرگونیذهن

ربه در و گ یروزت   یمون در نقاشیم ـ واناتین حیِت نمادیز اهمیرون پنجره ها، و نیعت در بیبرابر ساحت خالص طب

در هر دو اثر  اند.داده شده یشتریدارند، اگرچه در اثر هانت پرداخت و پرورش بار حضور کدر هر دو ــ  ار هانتک

را  یکیزیو ف یاخالق یتوجهیب یه نوعکحضور دارند  یانشانه یهمنزلن بهیزم یافتاده رو یهاشکدست یحت

داشت؛ آن زمان  در ذهن1188آغاز سال  یه روزت  کباشد  یزیهمان چهسترنا روزا، ان دارد کسازد. پس امیار مکآش

 ودند.بافته یبازموضوعات  یها قبل مد  نظر داشت و در راستاه از مدتکرد کباخبر  یموضوعات یهه هانت را دربار ک

توان گفت؟ یچه م 1188و تا  1183مربوط به آن از سال  یهاطور خاص طرحا بهیافته، یبازاما در مورد خوِد 

ما را از آنها محروم  ینبودن نقاشاملکه کدهند یدست مبه یمقاصد و اهداف روزت   یهدربار  یاطالعاتها ن طرحیا

ن یبعد ینیگزیاند، جاف شدهیانده و توصیرنگ و روغن به دقت نما یهه در نسخک یایارکند. البته، آجر کیم
َ
 یف

 آنیمدل اول یبه جا 8ورنفورثک
ً
 یر آن از وبالییراهن و تغیدر دامن و پ یرات عمدییجاد تغیلر(، و ایم یه )احتماال

 یهپردازانالیامل خکر تیمانتال، در تفسیسانت یبا بار كبارو یان و تپشیموج، جر كیفانه به یو عف« ییابتدا»

، بعد از آن یها در نسخی یقبل یهه در نسخکنم کیتصور نم حالنیباامخصوص به خود دارند.  یتیاهم موضوع
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ردن با مفهوم زن منحرف مرتبط کار کدر مقام شاعر در هنگام  یروزت   یبه طور مشخص با راهبردهاافته یبازساختار 

 باشد. 

ات؛ کام بل اسیلیاز و« روزابل»نخست،  یهارتباط دارد؛ در وهل یشعر یهنیشیبا پافته یباز اتییجز یبله، برخ

ر داد؛ ییتغ« آن یمار»ارا عنوان آن را به کآش 1183تابستان اسل در کو یاز ن یِد روزت  یبازد یات در طکه اسک یشعر

ه کــ  «روزابل»د ید. شایآیشتر میفرودست ب یهقهرمان زن از طبق كیرد به کیتصور م یه روزت  ک یبه نام یعنی

 ییات روستیمعصوم یهدیا درواقعــ  استشدهاش متحول سندهیهمراه با نو یریمعتقد بود به نحو چشمگ یروزت  

 یرونیب یهشدیسرد و منزو یپردازشده، و صحنهكتر  ییشهر، محبوب روستا یهایبندگیشده توسط فربیتخر

پردازد، یمنش نیشیار با محبوب پک زن فاسد و خطا ِییارویات به روکاما شعر اس؛ را مطرح ساخته باشدافته یبازدر 

 به اسیصر یه روزت  کنیبا وجود ا
ً
ر دهد. یین اتفاق در شعرش، آن را تغیگنجاندِن ا یه براکشنهاد داده بود یات پکحا

از زن  یلِ یهانت و م یهایبه نقاش یشتریتوانند با سهولت بیات مکبلند اس ییاز شعر روا ییهاقت، بخشیدر حق

 كیر یستاده زیرا ا یا ه فاحشهک( 1181) یاثر آبرنگ روزت  خاطره،  یهافته. درواز یبازمنحرف ارتباط داده شوند تا به 

د، شکیر میتصوبهــ  اندازندیماش ت از دست رفتهیاد معصومیه او را به کــ  انکود کرقِص  یطاق و در حال تماشا

 یرسازی، تصون آبرنگی، ادرواقعات دارد؛ کن قرابت را با شعر اسیشتریه بکدانسته شود  یارکآن  افتهیبازد عوِض یبا

و  ی واقع ِیچ ارتباط ساختاریه هکنم کیر نمکعالوه ف. بهاستشدهف یشعر توصه در کخاص است  یاصحنه

ار بر که ک یوجود داشته باشد؛ شعر« یجن»زن منحرف با عنوان  یهیمابا درون یو شعر روزت  افته یبازان یم یایذات

چ یهی، و بكیداِر بلوامارا کآزار دهنده، آش یندیه به طرز خوشاک یآغاز شد )زمان 1141ـ  41 یهاآن سال یرو

چاپ شد، و شعرها از  1111سال  یهار در نسخیبود(، و بعدها با اصالحات بس یت جنسیجذاب یدارا یخجالت

 یریوتص یارهاکشعر در  یفیتوص یهایژگیاز و یآن صورت گرفت. برخ یرو ییهاینیبازب 1111 یهدوباره تا نسخ

 یژگیو نیا یدام زِن روزت  کشود )اما باز، به ینسبت داده م یه به جنک یا« گردن بلند و فروافتاده» ـ شوندیظاهر م

ز  یهان لباس زن منحرف با گلیشود؛ طرح نمادیده میز دین ی( و در قهرمان زِن نقاششود؟ینمنسبت داده  ر 

 یابه ج یه در طراحکلندن ) یهاكو گنجش یمیقد یان(؛ ارابهیشیپ یهاو نه در طرح ینان، در نقاشیاطم ی)برا

 ها،ن معادلیرغم این حال، علیهستند(. باا یسازنند در حال النهک« ل و قالیاهو و قیه»ه مانند شعر تنها کآن

تفاوت مــ  ویگوراتیو هم ف یهم به لحاظ ادبــ  افتهیباز یعنیاش یاحتمال یبا معادِل بصر یبه نحو بارز« یجن»

ن تعدد یدن و همچنیشینگرش و اند یهویش یدگیچیشود، پیاحساس م یفقدانش در نقاشاست. آنچه 

ن نشان یکرا به راس« یجن» یه روزت  ک ی، زمان1189ر را در سال ین مورد اخین همیکشعر است: راس یهادگاهید

 نقد یداد، شد
ً
شعر منجر  یدگیچیر جوان به پکمذ یراو یرده بود. وساطت مفهوم زن منحرف از خالِل آگاهکدا

ن موضوع واحد نه سرنوشِت یموضوع واحد است، ا كی ی«درباره« »یجن»ه شعر کد یبگو یسک. اگر بودشده

جواِن  یراو یدرون یه زندگک ـ شودیخود روبرو نم یکود که در شعر هرگز با محبوب ک یسک ـجوان  یافاحشه

 با خود شاعر، و تفک یسکاست؛  یسردرگم
ً
ال کیسکس، گناه، مردان و زنان، تضاد پارادو کمورد سراتش در که مسلما

 یو و حتیتکهمان است. البته شعر، آنچنان سوبژ نی، سرشِت زمان و سرشِت تاوان، ا«زن بد»و « خوب»ان زن یم

 لیع تبدیسر یتوال كیشود، و در یاز نظر محو م یاتیحساس و ح یادر نقطه یواقع یه جنکخودمدارانه است 

همه،  تر ازت و متهورانهیمعما؛ و البته در نها كی، به «مرد ِر شهواتیی[ در مجموع بدون تغی]رمز یصفر»شود به یم

 ی. آزاداستشدههمانند « سنگ كیدر درون  یوزغ»ه در آن شهوت به کگردد یبدل م یهیتشب یبرا یکبه محر 

 یهایخوانان روانشناسانه و ناهمیب است از جرکمر  یه به طور مساوکــ  ،ینیر همنشیننده و چشمگکمسحور
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 بکه مر کــ  ردکیدر رو یمزاجیمسلط ودمدم ییو موضع روا فاصله یهاییجاجابهــ  ز لحن و حالتیو ت یناگهان

در آن زمان  یه روزت  ک یسکبودند،  1نگیبراون ریتأثتحت یه حداقل تا قسمتک ییها)روشــ  است از شفقت و منت

بودن »هِم ار مین است حِس بسیگانه هستند. همچنیب یاماًل با نقاشکنها یا یتمام ـ ستود(یم اریهمچنان او را بس

 یافتنیندست ینقاش یاماًل براکهر حال ه بهک یانکامـ  «و مستقل یفرد 2تیذهن كیر از یانعطاف پذ ییفضادرون 

د یتردیو ب. افته استیباز ییفرض فضاشیه پک، یرخداد خارج كیثابت از  یاقرار گرفتن در فاصله یبه جاـ  ستین

 یتراملکل کبه ش استداشته یدرآن سع یم روزت  ید بپنداریه شاکــ  مینکسه یمقا یدتریرا با غزل جد افتهیبازاگر 

س که بالعکافت یم ی، درخواهــ  ه هرگز موفق نشد آن را به اتمام برساندکند کرا روشن  یاینقاش یاشارات ضمن

 یر رود بیکند. او با تأ کسازد، ساده و مجزا یمطرح م یه نقاشکاز آنچه را  یادیگرفته است بخش زم یتصم یروزت  

تر و حیار صریغزل بس ینیه بدبکشود یأس باعث میاز  یاخالق یابه عنوان استعاره یکیان نور و تاریتضاد م

است. در  رهنگامید یاهیا حاشیس یپانوش همچون ین غزل برایه اک یایبه نظر برسد؛ نقاش یقدرتمندتر از نقاش

چنان آن« بروـ  شناسمینم من تو راـ  نکم کتر »، خط آخر، یردن و گسستن زن منحرف از نجات احتمالکجدا 

را  «آرامش همراه با بخشش...»ه کده دم ِ درخشانش یبا آن سپ ی. استفانز، نقاشیه به قول اف. جکقاطع است 

 چنکیم یتداع
ً
 ست. ینن یند، ابدا

اهت هرگونه شبافته یباز یبصر یرسازیزن منحرف و تصو یهدربار  یه اشعار روزت  کنم کیخالصه تصور نم

 یارهاکر در یدر مورد اشعار و تصاو 3وبسنکایه به طور مثال، به باور رومن کداشته باشند، از آن دست  یذات یساختار

مانند  یزت  روافته، یبازس، در کوجود دارد. بالع لهكو پل  یچكگمر  یروسو یهانر، كیبل یعنیگر یسه نقاِش شاعر د

را مطرح سازد و  یو احساس شخص یاخالق یتا معنا استکردهش از آن، تالش یاغلب نقاشان قرن نوزدهم و پ

ه نها را بیاست ، و ا یغن یمند بودِن ضمنبودن و زمانه از لحاظ خاصکند کجاد یاز فضا ا یاند، و ساختاریبازنما

 ی. ویو نه در زبان شعر یریبه طور خالصه در زبان تصو ـ ن انجام داده استکمم ِیبصر یهان دالیمدد موثرتر

 ینیرد؛ تمرکعت رجوع یم طبیمستق یهمناسب و مطالع یریتصو یهانهیشیبه پ ین هدفیبه چن یابیدست یبرا

و  مهم بودند، یروزت   ین برایکنظرات راس . در آن هنگامبودشدهشنهاد ین به او پیکراس یاز سو یه به طور جدک

 اشیرویار تمام پکبا پشت 81 یهل دهیاش به خصوص در اوایرافائلشایه دوستاِن پکشد یمحسوب م یسک

 یهنظر مافته یبازست، اما او در مورد یمعمول ن یامر یروزت   یارهاکدر  یقیدق ییگران واقعیه چنکنیردند. با اکیم

دست  كیسویوار چیشد؛ با آجر به آجر دیده مید 8محل اقامتش در چِتم یهه از پنجر کرد کرا اتخاذ  4رزیفرا كپل بل

مانند آلبرشت »رد، کید میکتأ  یصبریبا ب 6س براونکه فورد مداکد، چنانیشکرد، و گوساله و ارابه را کو پنجه نرم 

ه کار کو  ینقاش یطوالن یهدور  كیبود،  ینچلیدر ف ها، با براون۱80۹سال  یعنین زمان، یاو در ا «.دورر، مو به مو

 داشت از هم میه تقرکآنها صدمه زد  یچنان به دوستآن
ً
 د. یپاشیبا

 
1. Browning 
2. subjectivity 
3. Roman Jakobson 
4. Blackfriars' Bridge 
5. Chatham 
6. Ford Madox Brown 
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زمان و مار همشیب یهایگر نقاشیگرانه باشد، از دتیروا یام و مملو از اشارات ضمنیانباشته از پافته یبازاگر 

است  نکه ممکــ  شدهاملک یدر نقاش یلیمتن هدفمند انج كینگارش و ثبِت  یست. حتیانش استثنا نکمهم

 یبانآورم، مهریم ادیمن تو را به » یعنیــ  ش بنهدیر را پیان متن و تصوین میادیو بن یذات یهرابط یفرض نوع

دستاورد ه کز ینمونه هانت ن یست؛ برایشاعر ن یچ وجه خاِص روزت  ی، به ه«را....ات یرا و عشق ِ نامزدات یجوان

دار یوجدان ب یهیاست، بر حاش 1یشارافائلیپ یسم و برادریتیشارافائلیپم و البته منثوِر یاِر حجکاش یبزرگ ادب

ه کفت توان گی، مافتهیباز، با توجه به ساختاِر درواقعزان درخور و مناسب نوشته است. ین میبه هم یمتنشونده 

 یزیچـ  بودن« نیآهنگ»ا یت یخود از شعر یهدیا ایشعر،  یهبه واسطاش یریتصو یارهاکمتر از کن اثر یدر ا یروزت  

 . استشدهمحدود و ملزم  ـ است ینیه تزئک

گر از ید یاریچنانچه در مورد بســ  قیعم یفضا یریش نهادن تصویتر، پقیدق یها به گفتیو، یتکپرسپ

ه کرود یم ارکبه  ییو گذرا یوی، دنیاخالقاندن عوامل ینما یبراــ  ندکیقرن نوزدهم هم صدق م یهاینقاش

شابه، وجه مچیهمتناظر، اما نه به یاوهین است. به شکرممیو ثابِت بوم غ یسطح دو بعد یق آنها بر رویانتقال دق

به  یهگذشت(3بیراه صلدر  2ایا گوی) 1141به سال زمان انحطاط  یهایروموتور در اثر خود با عنوان که ک یبا روش

 یاز امر ِهر روزه به سو یروشیمانند پ ـ دهدیش مینما یویتکپرسپ ییق دورنمایتر را از طرناب یاخالقلحاظ 

 سایه عمک یویتکبا استفاده از پرسپ كامر ِهولنا
ً
ـ  4هایدیقتل عام مادردار است دز هیقا  كانداِز پل بلاز چشم یروزت  ـ

انحراف  كو عواقب دردنا یاخالق ینده، معنایم گذشته و آیتا مفاه استکردهچد استفاده یپیه مک یرز در حالیفرا

در اثر  یو روح یاخالق یاز حال و هوا ییبامعنا یها، نشانهییفضا یهایو فساد در زن را نشان بدهد. جداساز

 یهوسالگ ـ ه خلوص راکِر مهار، یند؛ تکیگور افتاده جدا میستاده را از فیگور ایه فکسا یلکاط یوار حیهستند: د

ه گروه حاضر در کرو، ادهیپ یهندس یهاكند؛ بلوکیجدا م یاز فساد و تباه ـ شونده ین و قربانیِد نمادیسف

 یهها در فاصلسنگفرش یمیساده و قد یهاینظمیاز بــ  دارند یالت روحکو مش یریه درگکــ  نه رایزمشیپ

ه کآور، مرز هراس كی ـ شودید مکر مهار مو یت تیو اهمتسلط  یهلیه به وسک یایند، جداسازکیجدا م یانیم

د به ه فساک یا جویاده رو را از آبراهه یهم فالوس و هم سنگ قبر است؛ مرز تنِد متعامْد پ یهنهندشیب آن پیکتر 

 ییرایم حالنیدرعنند، و کیرا از مرگ جدا م یقبرستان، زندگ یهاند؛ نردهکیبه آن ارتباط دارد، جدا م یطور ماد

ه کهد دید نشان میسف یهده شده به دور گوسالیچیه توِر پکآورند، درست همانگونه یب الوقوع را به ذهن میقر

ر پل تد از همه مهمیوم به فناست. شاکت محیو معصوم یگناهیه بکنیهمواره در دام مرگ گرفتار است و ا یزندگ

دن آن، بوه شاخصک یپلـ  ندکیرا از حاِل فاسد و منحرف، جدا م یرگکو با كپا یهه شهر را از روستا، گذشتکباشد 

گور زِن ناشناس و یف كی یهدهندانکحضوِر ت یهشده، به واسطاملک یهاه در طرحکاره، بلکمهین ینه در نقاش

 یضمن یارهه اشاکنده یزِن منحرف در آ یگانگیست از ب یپل، نماد یگوِر حاضر بر روی. فاستشدهشتر بارز یتنها ب

ه به ک ییهابه پله كیار نزدیبس كوچکگور ین فیه اکرسد یند: به نظر مکیز حمل میرا ن یاحتمال یشکاز خود 

ها و ه با واتز و هود آشنا هستند، بازتابک ینندگانین و بیرود، و در ذهن مخاطبیشوند راه میم یرودخانه منته

 
1. Pre - Raphaelitism and Pre - Raphaelite Brotherhood 
2. Goya 
3. Via crucis 
4. Execution of the Madrileños 
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 1قیتر غردخچ پروف، خالق یویگوریگر یلی، نقاش روس واسیتصادف یاشود. به گونهیشوم را موجب م ییامدهایپ

 ییگو 2اندازدیو مكمس یهزن جوان خود را در رودخانن زمان انجام داد، و اثرش یدر هم یا، مطالعه1161به سال 

به  یخورده را در شعربیفر یزن یهدیز این یداده شده ؛ و خود روزت   یروزت   یه در نقاشکست  یشنهادیتحقق پ

 «. گزارِش رودخانه»ند: شعر کیم یشکه با انداختن خود و فرزندش به رودخانه خود کپروراند  ۱89۱سال 

 یهانهیشیاش به سراغ پمدرن یهردن سوژکمجسم یو نامتعارف، برا یاماًل فردک یاوهی، به شیروزت  

 ی روزتدهد؛ مثالً یرشان مییاهداف خود تغال در جهت کیراد یاگونهه او بهک ییهانهیشیگذشته رفت؛ پ یریتصو

اثرات  یهد دربار یسم و تردیمانتالی، سانتیچون شفقت و دلسوز یعوامل یقرِن نوزدهم یتحت فشارها

ر یی[ را باالجبار تغ8ر یهوگارث ]تصو یهشرفت فاحشیپاررفته در کبه یزکمر  ییعت، روشنایر قانون طبیناپذاجتناب

در  یشوند. روزت  یرات میین تغیباعث ا یقرن نوزدهم یدئولوژین ایادیبن یهافرضشیپطور خالصه، به ـ دهدیم

ند؛ کیم مکر آبستن، مترایتصو كیدر قالِب  ـ «شرفتیپ» ـت پشت سِر هم هوگارث را یاخالق ییروا یتوالافته، یباز

 یروشیپ یعمِق القاگر را به جاگر، یعبارت دا بهی ییع روایسر یتوال یجاننده را بهکكیتحر ییفضا یاو گستردگ

 نشاند. یروشن و واضح در زمان م

ه هوگارث ب یلیتفص اتییجز یوفاکش یغنا ین را به جایاز ارجاعات نماد محدودتر یان او گسترهیهمچن

در  جان ]به شهر[یدنش با دلیق رسیه در اثر هوگارث از طرکــ  فاحشه ییمثال اصالِت روستا یرد. برایگیار مک

ن یگوساله و پل، و همچن كمکبه  یبه سادگ یدر اثر روزت  ــ  شودینشان داده م ینقاش ین سرین قسمت از ایاول

ر اکه در کر فاحشه، یناپذشود. سقوط و مرگ محتوم و اجتنابیش داده میاش نمایآت یمنج ییلباس روستا

 ، بهی، در اثر روزت  استشدهشرح داده  یت اجتماعییمفصل و قابل توجه و جز اتییجزهوگارث، در هر مرحله با 

نکرنگ و روغن اثر ) یهدر نسخ یدرون یهااضطراب یا حتیان ِ شرم یحالت، ب یهبه واسط یسادگ
َ
 یه توسط ف

 یانتر از همه، با قبرستپل است و روشن یه بر روک ی(، زناستشدهمدل « زیآمهیناک یسازپیت» یمکورنفورث با ک

 یلذت»شد: یده میآن د یهر در گوشیبه شرح ز یایکاکبا ح یسنگ قبر یقبل یهایدر طراحه کابد ییانتقال م

 اتیه در تقابل با اخالقکد، یام یورسوکاز  یکحا یامی؛ پ«ه ....،ک یارکوجود دارد.... فرشتگان در او ... گناه

. ندکیل میتعد یمکشود، یه توسط وجود قبرستان القا مکرا  یو جسم ید حِس مرگ روحیهوگارث است، و شا

مون یار هوگارث، غاِز ابله، مکه در کن تفاوت یشود، با ایده میز دیار هوگارث نکن در یوانات نمادیح یهنیشیپ یحت

 . زیانگِر معصوم و رقتیاس یهگوسال یار روزت  کآنها در  یو به جا اند،م شدهیران ترسشهوت یههوسران و گرب
 

ه، بدون نیزمدر پس یانداز شهر با پلنه در برابِر چشمیزمشیگور بزرگ در پیخاِص دو فدمان یچ یبرا یروزت  

 یدارید یط یروزت   هک ی، نقاشكیان وان آیار مناسب رفته است: یو بس یستیشارافائلیپ یانهیشید به سراغ پیترد

ار ستوده بود. و یرا بس 3نیرول مدونا و صدراعظمس داشت، اثرش با عنوان یهمراه با هانت از پار ۱8۹۲ه در سال ک

در  «قصر هنر» یبرا 4ا و فرشتهیلیسیاش از سنت سیرسازیدر تصو ید منبع الهام روزت  یه بدون تردک یهنرمند

 
1. The Drowned Girl 
2. Young Woman Throwing Herself into the Moscow River 
3. Madonna and the Chancellor Rolin 
4. Saint Cecilia and the Angel 
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 بود.  ۱809سون به سال یسون تنکمو 
 

ار یبس یریومنبع تص كیناخودآگاه، به  یاگونهبهافته، یباز یهنیزمشیگور پیم دو فیترس ین است او براکمم

ر ی]تصوانگر ( اثر 1119) 1«اکیراجر در حال نجات آنجل»رده باشد: کرجوع ز ین 1149 ییمتفاوت از همان سفر اروپا

 شد. یم یلوگزامبورگ نگهدار یهه در آن زمان در موز ک[، 6
 

ن یآخر» ـبه برادرش  یاآن در نامه یهه او دو غزل دربار کقرار داده بود  ریتأثتحترا  یچنان و ین نقاشیا

 در ا كیراجر در حال نجات آنجل یهن دو شعر دربار یبه خانه فرستاد؛ اـ  2«دار از لوگزامبورگید
ً
 چاپ شدندجوانه بعدا

 یطراح یاگونهانگر به یه نقاشکرسد یدند. به نظر میبه چاپ رساشعار  یهدر مجموع 1111گر در سال یو بار د

نرمند ه یهنیسوزان در س یو شور جنس یگرهیو شوال یمتضاد خلوص سلحشور یهازهیه بتواند انگک استشده

ن اثر یبه ا یه روزت  ک یآورد. اشعاریبه ارمغان م یِل شهوانیتخ یو سرشار برا یغن یین اثر غذایند: اکجوان را ارضا 

انگر به نظر روشن و واضح ز یآم كیدگاه تحریشان از دیِت جنسیمدرن، در جذاب كادرا ی، برااستکردهم یتقد

 فحوا و مفهوم یروشن است: م یرسازین تصویزش نهفته در پشت ایرسند. انگیم
ْ

و  یاستعار ریتعاب یتمام یلکل

 یدنکبدنش به  یطانیش یدرازا»ه ک یویگرفته تا د« زهین كنرم و چاب یهساق»ها ست، از ن غزلین در اینماد

ه به ک یگوشت»رد، یگیشده قرار مدهیشکر یبه زنج یانیرفعال اما فربِه عریش غیو در تقابل با نما« شودیده مییسا

ن یا« افسرده از اندام یو رد   استشدهه به عقب خم ک یخته و گردنیآو ییبا موها»، «دها ستین مرواریرنگ بهتر

افته، یبازر، منظ كیه از کتوان گفت یدارد. مافته یباز یبا حالت قهرمان زِن تابلو یادیز یکیه نزدکست  یفیتوص

 یهجیمدرن است، هرچند نت یشده در لباسر صورت دادهییمسخ شده و تغ یاكیراجر در حال نجات آنجلهمان 

 یبارت و شهوتیه زِن منحرف جذابک یی، جایقبل یهادر نسخه حالنیبااتر است. د مبهمیآمده بدون ترددستبه

 یهِت دلسوزانه و جوانمردانکثمِر حر یامِد بیند، پکیم ییخودنماش یهالباسبر  یمترکنات یدارد و تزئ یمترک

شتر شده ین دو بین ایتناقض ب یینها یه. در نسخاستشدهان نیق بیواضح و دق یینها یهنسخ یهدار به انداز گله

رغِم یعل. استشدهروشن « افتهیباز»با عنوان  یبودن نجاِت فاحشه در غزل بعدنکرممیو فعال است؛ و البته غ

بط روا ی، زندانی، در هر دو اثر، زنان جوان جذاب و خواستناكیراجر در حال نجات آنجلو افته یبازمتعدد  یهاتفاوت

ِن ینماد یزندان یگریس است، و دکبه نام س ین و استعارینماد یوال یه كی یواقع ی، زندانیکی ـ هستند یجنس

ن یاز ا یروزت   ییر نهایه در تعبکن قلِب زن منحرف و نه بدن او ست یت، ای. در نهایواقع یو اسارت جنس یبردگ كی

ِل که ش، بیچ گونه راه نجاتیرسد هیبه نظر م ین اسارتیچن ی. و برااستشده« ریاس»، «افتهیباز»مفهوم در غزل 

ارِت بش ینوعل کت به شیدر نهاافته یبازمعنا،  كیاش، وجود ندارد. در یخواهکیا نیمرد  یهجوانمردان یهز یانگ

 3ا!بنگر، خدمتگزاِر پروردگار ر ا یاز بشارت  یو ارتجاع یافراط یهشدینیبازب یهنسخ یشود، نوعیده مید كیتار

ـ شدهده قرار داده یشکستاده و یگوِر مرِد ایف كیزِن خموده در تقابل با  كیز یدر آنجا نـ  [1ر ی]تصو نجا، اما در آاست 

ب، ین ترتیراند. بدیافت مژده و بشارت، او را میدر یزند و به جایام آور سرباز میپ« بازشناختن»زِن منحرف از 

امل که در گذر زمان تک یرینهفته در دِل تصو یها است: داستانزهیها و انگفیه از موتیچندال  یداستان افته،یباز

 در  یخود روزت   یر شخصیها و تفاسافتیان دارد درکافته است، و امی
ً
طح، س كیاز آن متعدد بوده باشند. مسلما

 
1. Roger Rescuing Angelica  
2. Last visit to the Luxembourg 
3. Ecce Ancilla Domini! 
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ته و ( گذشیحی)مس یلیانج یهازِن منحرف تنها در دوران یبرا یه رستگارکن امر را داشته یا یقصد القا یروزت  

ن کمم یایچ گونه نجات و رستگاریمدرن ه یهفاحش ی، و برااستبودهن کح ممیق وساطت مسیآن هم از طر

 ست. ین
 

 چن
ً
ر دِر ماگدالن ب یمار یآن، با غزل و نقاش یهنندکیو غزِل همراهافته یباز یهسیبا مقا یریتعبن یقطعا

 یروزت   یبرا یاز نظر اخالق ین نگرش و برخوردیده خواهد شد. چنیشکش یپ 1141به سال مون ِ زهد فروش یسا

، مردان یواقع یهاانسان یزین چیه چنکن بود، بدان جهت یمناسب بود، چنانچه در مورد اغلب مرداِن زمان او چن

ه کآن یسازد: سقوط و انحراف در زن به جایت رها مین موقعیدر ا یتیساده را از هرگونه مسئول یگراشهوت

ت، ر اسییشدن و تغردن قابل حلکو عمل یانسان یهاق تالشیه از طرکشود  یتلق یو اخالق یاجتماع یامسأله

جاد یه آن را اک یست؛ نگرشیر نیپذبازگشت« منحرف»گردد. اصطالِح یمحسوب م یکیزیامر مطلِق متاف كی

 كیبرتر از  تر ویوجود عال كیِت یل حماکن حالت به شیا در بهتریشود؛ یر ختم میا تحقیده یفایند به ترحم بکیم

ن یمنحرف در اگر، اشتباه خواهد بود اگر زن ید ی، در سطححالنیبااگردد. یم میتر ترسنییتر و پاوجود پست

ن اثر یتر اقیعم یم: چه بسا درسطحینکم و قرائت ینیبه زنان بب یاز نگرش روزت   یل مظهرکرا تنها به ش ینقاش

م یبتوان دیم، شاینکاش نگاه یانیپا یهادر سال یروزت   یدهد. اگر به زندگینگرش او نسبت به خودش را نشان م

 یاهیشوال»شتن را یه در ابتدا خوک یسکافت، یدر یسرشار از تضاِد خود روزت   یِم هستیل پاراداکرا به ش افتهیباز

ن یتردئالیا یعنیــ  ندکیم یهنر ین نوِع دستاوردهایسب باالترکه خود را وقف نجات و کدانست یم« ریدل

ن است کشده ممفاسد« یوکیزِن ن»ن پرتو، ید. در ایرس یو دلسرد یدیأس و ناامیت به یو در نهاــ  یزندگ یهویش

نیلر یم یا آنیا روزابل ی یتنها ِجن
َ
او،  یمایآنـ  از خوِد هنرمند باشد یاه جنبهکورنفورث در نظر گرفته نشود، بلک یا ف

خود در حال  یمیظفرمندانه با چنِگ چهارده س یه زمانکرد؛ او کم یترس ۱882 سال  ِیه او در طراحک یاسوژه

 . استکردهده، پژمرده و سقوط ینجا خمیپرواز بود، ا
 

ش داده شده باشد، ینما« نشیروح هنرمندانه در عمِل آفر یبرا یِل روزت  یشما» یهمنزلبه درواقع یاگر زن

 ق اوشتِن خالیتر، از خوقیدق یابه گونهـ  أس او، حس او از خود،یاز  یریتواند تصوین میزن همچن كیگور یپس ف

ه ار خودش بک یرد او به سوکی، رودرواقع. استشدهمحروم و دور نگه داشته  یا رستگاری كمکاِن که از امکباشد  ـ

ر یش حقیسه با شعرهایه آنها را در مقاکش یهایخصوص نسبت به نقاشْب مبهم و گنگ بود، بهیغر یاگونه

با شعر سرودن شد یم هکردم کیم آرزو»ن نوشت: یس براون چنکخطاب به فورد مدا ۱89۱شمرد. او در سال یم

، بارها در طول یروزت  « ردم.کیرا مرده فرض م یتوانستم، نقاشین صورت، اگر مینم در اکیر مکرد. فک یزندگ

ا نده، احترامش ر یفزا یاگرفت؛ و به گونه كمکع درآمد یسب سرک یبرا« یپکا یبدل  یهانسخه»اش از یزندگ

و  یسم اخالقیدئالیانماد  یه زمانک، 1زن جوان رستگاره از اثرش ک یاگونهنسبت به هنرش از دست داد، به

« یروسپ»رحمانه تر، با عنوان یب یا حتی، «دختر از دست رفته»، «زن جواِن تباه شده»اش بود، با عنواِن یشهوان

باالتر  یسطحه حاال شعرش را در کسد ینویم 1169در سال  2لدزیمز شیج كیبه فردر یادر نامه یرد. روزتکیاد می

ار کچ گونه ی، هیچ سطحیدر آن، در ه»ه کند کیف میتوص یدهد، و آن را به عنوان هنریقرار مش یهایاز نقاش

 
1. The Blesses Damozel 
2. Fredric James Shields 
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ود، شیوفا مکگر شیه در برابر آن هنر دکم یستاین هنر را میمن ا»دهد: یسپس ادامه م« انجام نداده ام. یایبازار

ه با آنها کم ینکیتحمل م یسانک یه ما از سوکنه و نفرت دارم یکاز  یه در موردش چنان احساسک یگریهنر د

موردش  : دراستکردهرمنصفانه برخورد یغ یاهم به گونه افتهیبازبا  یروزت   درواقع« م.یاکردهناجوانمردانه برخورد 

املش کبپردازند، و هرگز  یپرداختشیآن پ یب داده تا براید را فریا دالالن جدیداران یرده، خرک یتیابراز نارضا

 نسبت به زنکاست  یردکیادآور روی ین نقاشیرد او به اکی، رودرواقع: استکردهن
ً
 یدرفتاره با او بکدارد  یه او احتماال

ش و خود ینسبت به نقاش یروزت   یو دلسرد یدیاز ناام یتوان به عنوان مجازیزن منحرف را م ی. نقاشاستشده

سال  س براون درکبه فورد مدا یافاحشه را در نامه كیهنرمند و  كیان یم یهمگون یروزت  ست. یبه عنوان نقاش نگر

شود، یالت افراد مربوط میها و تخبه هوس یه به وابستگک ییه تا آنجاکام من اغلب گفته»ر شد: ک، متذ۱898

 « بودن است.هنرمند بودن درست مانند فاحشه
 

رده باشد، و کق یعم یجنس یش درونکشمکر و یتقص یبعد احساس نوع یهادر سال ین است روزت  کمم

مان نادرست )انسان یبا ا یانسان»نمونه از  كیرده باشد: او کحس « ا منحرفیرده کسقوط» یلکخودش را به ش

ه کاد و قدرتمند یز ییگرابا شهوت یمرِد قرن نوزدهم كیاست، به عنوان  یدر اصطالحات سارتر« 1وفا(یب

ردن کتواند خودش را به عملیندرت مز باور دارد، اما بهین دئالیا یکین یتر به نوعبا شدت هرچه تمام حالنیدرع

همان نیز ایگر نید یابه گونهافته یبازِر زِن منحرف در یه با تصوکرده کید او حس مین باور وادار سازد. شایبرطبق ا

، هماننِد «ودشتِن خیردِن خوکفاحشه»ن بحث با آن گشوده شد، یه اک یایِل زبانیبازگشتن به آن تحل یشود. برایم

س کپول س یشاند، در ازاکیم یه خود را به فاحشگک یر است: مردیناپذبازگشت یفرم زبان كی« ردنکسقوط»

ز اش از آن هنرمندانه، یه در وجه مردانه، و بک یسرنوشت ـ هکن است(، بلین چنیفروشد )چنانچه در مورد زن اینم

ر پا یخود را ز»ر هنِر خود به خاطر پول، فروختِن استعداد خود، و خالصه یآوردن و تحقنییپا ـ ز بدتر استیمرگ ن

د یا شای، «فروختن»، از یسقوِط اخالق ین معناید، ایمرد است. بدون ترد یفاحشگ یمعنابه« گذاشتن و فروختن

ح یت ناتمام آن را توضیوضع یخته است و حداقل تا حدیآوافته یبازالِت کسرشار از مش یهخچی، از تار«ردنکاغراق»

ه رو ب یراستبه افتهیباز یر ازلیتصو»ه کرد کنگونه ادعا یا 1111به سال  یادر نامه یه روزت  کنیدهد. با وجود ایم

 در حال تمام شدن هستند...،یآن تقر یگورهایف ـ اتمام است:
ً
مام به صورت ناتن تابلو پس از مرگ هنرمند به یا« با

نوا؛ یمار، در رنج، و بیردند. بکار کآن  یبر رو 3د دانیو شا 2ه برن جونزکد، و پس از آن بود یام گراهام رسیلیدست و

 یاهایقصر هنر، در پس رو ینهفته و منتظر در ورا یپوچ 1111ه ازقرار معلوم در سال کبود  ین وضعیدر چن یروزت  

ا یآ: »دیپرسیمبازگشت. ها خاطره یهنوز مردد به عقب به سو یافت، و در حالتینش را دریت و آفریعشق و خالق

پاسخ او،  «.ن دوزخ است؟یدر تلخ تر یا تنها گِل آسودگیها ست، یینوایان بیدر م ین بدبختیخاطره، آن بزرگتر

 با ن یا یگوتواند جوابیدالِور(، نم یهنرها یهرافت، موز کبن یه)مجموع 4نیِنماس ینقاش
ً
پرسش باشد، و صرفا

 ییهااحساسات ن یبرا یدیلکه به چشم کشتر از آنیب افته،یبازمعنا،  كیدهد. در یگر پاسخ مید یاز جنس یراز

 یو تضادها یهاشکشمکبر  ید شاهدیسته شود، بایشتن نگریا خوی یس، زنان، رستگارکدر مورد س یروزت  

 
1. homme de mauvaise foi 
2. Burne - Jones 
3. Dunn 
4. Mnemosyne 
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اثر  كیعنوان متر بهکد ین تابلو باید ای: شااستکردهنها تجربه یتمام ا یهه او دربار کگردد  یتلق یقیدار و عمشهیر

  رد.یافتْه مورد قضاوت قرار گینتحقق یهااقیاز آرزوها و اشت یشتر در مقاِم سندی، و بیهنر

 

 ی گلنار نریمانیترجمه

 



 

56 
 

56 

  



 

57 
 

57 

 
 
 
 
 

 سِت زنیچند رئال
  

 ه ازکآوردند. زنان  یسم رویبه رئالـ  لیاگر نه از سر تماط ـیقرن نوزدهم، تحت فشاِر شراهنرمندان زن از 

 یهشدیآرمان یهاو، سوژهیتکو پرسپ یدش به آناتومیاز شدیـ با ن 1یخیتار ینقاش یواال  یهبه حوز  یدسترس

 یهانهیند، به زمبودشدهاد بود ـ محروم یه اعتبار و پول زکاش النکازاِت یم و امتیاش، ابعاد عظیا مذهبی كیالسک

 یه، عرصیعاد یم زندگی، ترس2روزمره یزندگ یجان و نقاشیعت بی، طبآوردند: پرتره یرو یتریافتنیدست

 سم. یرئال یانتخاب

 یعنیـ  یتسی، همچون رمان رئالیستیهنر رئال یلکروزمره، و به طور  یزندگ یه نقاشک استشدهن تصور یچن

آبستره  سه با هنریدر مقاـ  ندیازمایشان را بیاند تا استعدادهاافتهیه در آن زنان از قرن نوزدهم اجازه ک یگرید یهحوز 

 زنان یهااز دغدغه یترمیاس مستقک، انعیا آرمانی
ً
ن به سبب یآورد و ایهنرمند زن فراهم م یهمشخصا

 یارهاکا نسبت به، یدر، « زنانه»ست مراقب خوانش نگرِش یبایم حالنیباازبان آن است.  یریپذدسترس

ا متولد یودن بوتولهکا یبودن ییاکیهمچون آمرـ  بودنه زنکن حال یآبستره بود. درع یهایبه مانند نقاش یستیرئال

 ینش اثر هنریتوان در آفریمهم باشد، اما بر اساس آن نم یریتواند متغیم ـ ۱۲۹2 یبه جا ۱۲22شدن در سال 

 برسازند كیبودِن رد. زنک یخاص ینیبشیپ
ً
نتخاب در اــ  یافکچ عنوان یهاما نه بهــ  شروِط الزم یههنرمنْد صرفا

، سن، آموزش، یِت ویگر عناصر، مانند ملینار دکاست در  یبودن عنصرسوژه است: زن كیا ی 3كسب كی

به  یبخشتیا هوی یاو از خودشناس یهاتیا اولوی، یگرانیموجود ب یهااش به روشنشکاش، وایوخوخلق

 شتن.یخو

ن است کزن مم كیبه مثابِه شتِن خالق یخو ی، معنایلکسِت زن، همچون هنرمند زن به طور یرئال یبرا

، زنانه یهآگاهان یبخشتین معنا از هویند. اکفا یا یریتصو یهاانگاره یبندتر در صورتتیم اهمکا یتر مهم ینقش

دل ب یادیتر در آثاِر هنرمندان زن زمهم یِح زنان، به عاملیزش جنبِش قدرتمند و صریگذشته و با خدر چند ساِل 

و احساسات  نند،کف یف و توصیزن تعربه عنوان تر ینیع یاگونهرده بودند تا خود را بهکه شروع ک یی؛ آنهااستشده

 یشخص یهادر حوزه طورنیهماست، و یهنر و س یهاگر زنان در حوزهیشان را با احساسات دیهایمندو عالقه

 بپندارند.  یکیشان یپردازالیخ

انه از آگاهمهیا نین ناخودآگاهانه یمضام یدگاه، جداسازید كیا یخاص  یستیمضمون رئال كینش یدر گز

 
1. History Painting 
2. Genre Painting 
3. Style 
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ه ک ندکیزن انتخاب م كیه کاست  یستینیاز اصول فم یعدم آگاه یا از رویدشوار است. آ یآگاهانه امر یهاتین

ها، ونیامکِر یان و نه با تصاوکود کمادران و  یهاسکا با عی، 1اِرناکما یهر کِر بایاش را با تصومنیاتاق نش

ه کل یدل نیا به ایارند[، ک]در  یناخودآگاه یهابیه ترغکنیا ایند؛ کر یتصو یپوستر یهاسکها و علتکیموتورس

جا کا وجود دارد؟ ت یلین دال یاز چن یبیکه تر کنیا ایدر دسترس هستند و  یآشنا و به راحت یو یبرا ین موادیچن

ـ  بزرگ یو با ابعاد كینزد یها در نماا گلیوه یِم میترس ار مرسوم یبس یزِن امروز یهاستیان رئالیه در مک یمضمونـ

 كیه کت ین واقعیتوجه به ا، با ین وابستگیروان زنانه وابسته است، و ا یو ازل یمثال ینقش انداز یبه نوعــ  است

 شیخود ساخته است، تا چه حد پ یهز یمم یژگیرا و یایرسازین تصوی، چن 2فییکـ  ا اویهنرمند زِن بزرگ، جورج

ه ک یمعن نیبد ـ شناسانه خواندلیشما ینمادها یهمثابرا به یستیرئال یارهاکست یبایم یارود؟ تا چه اندازهیم

ح و یرص یهادگاهین دیتر حاملقیدق یاا به گونهیآگاهانه مهیا نیناخودآگاهانه  یهادهیها و اِن نگرشیآنها حامل

زن وارد  یهاستیرئال یبرخ یارهاکبه هنگام در نظر گرفتن  ی، همگیلین مسایزنانه هستند؟ چن یایروشن دن

 شوند.یم یباز

 

 یاجتماع یهاستی. رئال1

 یلیروزمره مانند ام یزندگ یقرن نوزدهم یسینقاش انگل كی ین(، برایدر الت كوچک rسم )با حرف یرئال

 اغلب همعصرانش، و یه براکرا داشت  ییهمان معناــ  رده باشدکر کالبته، اگر آزبورن هرگز به آن فــ  3آزبورن یِمر

معاصر باشد؛  یایاش از دنخام یه: ماداستبودهن یز چنیمردم ن یهاز عام یبخش بزرگ ینون براکاز آن زمان تا 

فش از محل و نوع و یه واضح، بازنمودگر و اغلب در توصک یاوهیاش آموزنده باشد و درس اخالق ندهد؛ و شلحن

 باشد.  اتییجزت سرشار از یموقع

 یش رویت پالکبه مش یو یاصل یارهاکرد: ک یسوت تلقکشیست پینیهنرمند فم كید یمطمئنا آزبورن را با

ش درآمد و توسط شخص یبه نما یسلطنت یادمکدر آ  1161ه در سال ک) 4معلم سرخانهپردازند. یزنان معاصرش م

از  ینددهد؛ سیارائه م یریفر خواسِت تلِخ تصویک كیمنتقد معاصر،  كیشد( به نقل از  یداریا خریتورکیه وکمل

ن یآخر یرابگر او، مانند ید یارهاک؛ «ر هستندیپست و حق یارانکخدمت ییه گوکرده، کلیآن نوع رفتار با زنان تحص»

چون فقر، فشار  یبه مسائل جار، 1ا گورستانی، 6ندكیم یگر چگونه زندگید یهمیه نكداند یا نمیاز دن یمی، ن 8بار

ـ  یوب اجتماعکو سر  ن یترشدهپردازند. شناختهیمــ  دهندیقرار م ریتأثتحتزنان را  یه زندگکطور به خصوص آنـ

است  یقرن نوزدهم یهایاز معدود نقاش یکی(، دینکدر فصل اول نگاه  9ر یبه تصو) 1یارینام و بیباثر او با عنوان 

 
1. The Virgin of Macarena 
2. Georgia O'Keeffe 
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7. God's Acre 
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 ار دارد. کهنرمندان زن سر و  یم با همگیه به طور مستقک

ب ه تنها به سبکآن ی، نه برااستشدهده یشکشدن ریه با هدف خواندن و تفسکاست  یاین اثر نقاشیا

ا یئاتر رمان، ت یهایاز استراتژ یالجرم برخ ین اثریستوده شود. چنــ  اشالبته قابل توجهــ  یبصر یهاتیفیک

 یر رودش بیکه در تاکرسد یرد تا به مقاصدش برسد، و اغلب به نظر میگیار مکرا به  یشناختجامعه یهارساله

 حالنیاباند. کیم ییشگویلِم صامت را پیاز انحاء ف یمعنادار، به نحو یبدن یهاق و مشخص و حالتیدق اتییجز

ا ی« اسانهکع»را، با ِصرِف برچسِب  یارینام و بیب، مانند ییایتورکیسم ویاز رئال ییهان نمونهینادرست است اگر چن

 یبرازندگ یروزام یهشدتیتثب یارهایه آنها با معکل ساده ین دلیم، به ایبسپار یم و به فراموشینار بگذارک« یادب»

متفاوت اما به همان اندازه معقول، برحق و قابل قبول  یاوهید در مقاِم شیس آنها را باکتطابق ندارند. بالع یریتصو

العات و اط اتییجزه سرشار از ک یدر حال، یارینام و بیب مانند یدر نظر گرفت. اثر یگرانیو ب یاز ساختاِر بصر

ه آثار کور طآن یعنیاسانه کست؛ عیاسانه نکچ وجه عینما به همتناقض یاگونهشناسانه است، به و روان یاجتماع

 م یامروز یهاستیاز رئال یاریبس
ً
ساختارش،  یدگیچی، در پییایتورکیو ییروا یتوانند باشند. نقاشیاصطالحا

 ردشکیز در رویش، و نکیدار دراماتیمعن یهاصیها و تلخیسازاش و فشردهیو اخالق یصراحت اشاراِت اجتماع

، در اسانه استکِت عیحساس ینماه سرشتک یتینیخاِم تجربه، از فقداِن اعتماد به نفس و ع یهنسبت به ماد

 ت كی، یاسکر عیتصو كیه مانند کآن یقرار دارد. اثر آزبورن، به جا یگرانیب یهن نقطیترییغا
ً
 یصادفبرِش ظاهرا

 یامیتوان پیه از آنها مکاست  یژه و مشخص جاریع ویق از وقایدق یساخته با یداستان چند ال  كیدر زمان بسازد، 

 رد. کافت یده دریچیپ

 ان هنرمندان زن قرنیدر مــ  ز معنادار استین یه به لحاظ اجتماعکــ  آموزنده یستیرئال یگرانین نوع بیا

و ین یهنر یها، برنامه۱۲82دهه  یاالت متحده(، در طیشور خوِد ما )اکستم هوادران خاص خود را داشت. در یب

 روز یموضوعات اجتماع یهه دربار کنند کخلق  یار هنرمندان از هر دو جنس قرار داد تا آثاریدر اخت یفرصت 1لید

 یهتوانست به دست عامیشان میهاامیگرفت و در آنجا پیقرار م ین عمومکاما یوارهایرد، و بر دکیاظهار نظر م

 ردندکدا ین فرصت را پیت دولت ایتحِت حما یهاموارد متعدد، هنرمندان زِن شاغل در انجمنبرسد. در  مورد نظر

ا زنان یه به طور خاص به زنان مرتبط بودند ک یایل اجتماعیمسا یهبا ابعاد بزرگ، دربار  یوارید یهایتا در نقاش

 نند. کده یداشتند، ابراز عق یاتیح یدر آنها نقش

ان ندامتگاه زن یبرا یز صادق است؛ اثرین بالش نیلوس یهطلبانجاه یوارید یدر مورد نقاش ین امریچن

ِن زن انتخاب یمرتبط با مخاطب ی. بالش موضوع(۱)تصویر  استشدهب ینون تخرکه اک، ۱۲86به سال  كور یویدر ن

ر در شهر د ین بازیزم كیان زن آشنا بود؛ یزندان یه براکقرار داد  یو آن را در بستر ـ زن كی یزندگ یهچرخ ـ ردک

ت است؛ در یاثر قابل رو ینگارلیخاص در شما یو آموزش یحیتلو یهاشار  كیارگر. ک یهاز محالِت طبق یکی

 ییه مادرانشان سرگرم گفتگوک ید، در حالیاه و سفیس یهابچه یهختیآمهمو در یکاشترا یها و غذایاسباب باز

 یبندند، مفهومیاماًل افق را مکه کگاز  یهاكها و تانخراشها، آسمانارخانهکاز  یشهر یامنظره اند؛دوستانه

در  یرد و داللِت اجتماعکار ک یریارگکبه  یرساند. بالش در تالشش برایناخواسته را م حالنیدرعتر و كیتار

ه د بیشد یازین»خود موجب بروِز  یه بستر زندان به خودکرد کیز او احساس میش از هر چیهنرش، صادق بود: پ

ه، او کنیشد. دوم ایم« یو سخت سالتکو  ینواختکیل یتعد یبرجسته برا یهایبراق و روشن و منحن یهارنگ

 
1. New Deal 
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ا نسبت هین، با سوءظِن زندانکل ممکن شیتركیآنها به نزد یار خود با زندگکق مرتبط ساختن یخواست از طریم

 یتیرانه و سطح باال... جدا از مردم و در موقعکروشنف یدر مقام امر»نسبت به هنر ند؛ سوءظن کبه هنر مبارزه 

شان محصوِل فقر ه آنها زن و اغلبک ییاز آنجا«. »یها، بزرگان هنر و دالالن هنران موزهیدر انحصار هنرجو یشینما

در  كور یویاز ن یاندازه در چشمکـ  انکد وک ـ دمیگانه نبود، برگزیآنها ب یه براکرا  یاها بودند، من تنها سوژهو زاغه

 ین اجرایدر ح یخوِد و یه حضور واقعکافت یت، هنرمند دریدر نها.« استشدهن حالتش، قاب گرفته یتریعاد

لب از م قیآنها از صم»ان زن خواهد داشت: یزندان یباشناسانه، بر رویملموس و بارز، اگر نه ز یاثر یوارید ینقاش

، در لحظات درواقعگانه نبود. یآنها ب یبرا یوارید یبردند. نقاشیردن لذت مک ینقاشدن من در حال ید

 «شدند.یم یگذاررفته شده و نامیپذ یبه فرزند یوارید یاِن نقاشکود کان، یزندان یپردازالیخ

اص و ، خیار شخصیبس یستیرئال كسب یبر رو یحت لیو دین یعموم یهاو دغدغه یسم اجتماعیدئالیا

)به  ۱۲8۲به سال ت یجامع وال استر یساهایلكز اثر گذاشت. اثر او با عنوان یمر نین اشتاتهایرمتعارِف فلوریغ

نور مانه اما مخرب از الئویصم ی، بزرگداشتكور یویجامع ن یساهایلک یاز سر یکید(، ینکنگاه  0در فصل  0ر یتصو

هردار ش یالئونور، و با همراه یبه رنگ آب یلباسر قرار گرفته، با یز تصوکدر مر  یوهمندکروزولت است؛ او با ش

 كیدر  1ورراتکپانتو  كین آورده شده، مانند ییروح پایب سرد و یوهک[ با شیه در حد ]موجودکن یلکا و فرانیالگوارد

 یشین گزارش از نمای. اییوهمند طالکجورج واشنگتِن ش یاز بازار بورس، و با همراه یید و طالیصاِف سف ینما

م یعظ یهاادوارهیماهرانه  یاه به گونهکان درآمده است یبه ب یشاد ینیتزئ ییبا چنان پرگو كیراتکو دمو  وهکباش

س که منعک حالنیدرعند، کیف میش را تضعیزمان خو یارزش و اعتبار اجتماع یمتفرعن و خودنما یهالجث

 آنها است. یهنندک

 یجار یل اجتماعیگرفتند در هنرشان نسبت به مسام یه تصمک یاز هنرمندان زن یادیه تعداد زکجالب آن

تر ینیتر و تزئیانتزاع یریتصو یهابه سراغ زبانـ  نگولدیث ریا فیوانز، یاستیم مانندـ  نش نشان دهندکزمان خود وا

 یهاوهین موثرتر از شینماد یها، امروزه با روشیاسیا اعتراضات سی یل اجتماعیه مساکن حس ید با ایرفتند، شا

 شوند. یمنتقل م یفیتوص

 

 كسِم محر ی. رئال2

 یز شدن، بررسکشدن، متمر  كیلزوِم نزد»ـ  ده استینام« كینزد یا نمایآپ ـ  لوزکِد ید» 2ِنمسر یندیآنچه س

ع ن نو ی. ااستکرده یباز یزن معاصر نقش مهم یهاستیاز رئال یاریبس یرسازیدر تصوـ  «هاو بخش اتییجز

 ت، دارد. یصحنه و موقع یقیحق یدرست یدش بر رویک، با تایبا تنوع اجتماع یادیز یهسم فاصلیرئال

، صدفـ  ز رایف و ریم شده به صورت ظریترس یهان بار ابژهینخست یف، برایکـ  ا اویزن، جورج یهنرمند

ار بزرگ یبس یلکرد، و آنها را آزاد ساخت تا به شکجدا  ا صحنهیشان در فضا موجه یهاگاههیکاز تـ  گل، جمجه، لگن

ز یو و نیوراتگیف یلکبوم، وجود داشته باشند )به ش یشان بر رویکیزیت فیجز واقع یزیگاه چیشده، همچون تجل

 
1 .Pantocratorمعنای پادشاه عالم. در نمایش مسیح به شكل پادشاه عالم، او انجیلی در دست چپ دارد و ی یونانی، به: لقب مسیح با ریشه

 است.ی آمرزش گناهان باال بردهنشانهدست راستش را به
2. Cindy Nemser 
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در  كیسمبول»ن دست لقِب یاز هم یگریف و نقاشان معاصر دیکـ  توان به آثار اویتر(. مقی، عمیاللفظتحت

اس بزرگ، یقدر م یری، با تصاویا روث گرِ یسون یال یجانسون، نانس یاز جمله بوف یرا نسبت داد؛ نقاشان« سمیرئال

ا نجیه در اک یاییعت نمادگرایه در مورد طبک یها؛ البته تا زمانا تخمدانیها ها، گلوهیز، و از روبرو، از مکمتمر 

 م. یق باشیل است، دقیدخ

به  2شبمهیگِل ندر  یزنبق روث گرِ همچون  1921به سال ( 2تصویر ) 1اهیزنبق سف با عنوان یکـ  ار اوک

ننده از کرهیخ یعینماد طب كیه ک حالنیدرعاست،  یاهیفرم گ كیزا از ق و توهمیدق یری، تصو1912سال 

زنان  نیا یهایرسازیدر تصو یو درون یه به طور ضمنک یاییسازد. آن نوع نمادگرایزن برم یدمثلیتول یهااندام

 یهاستیرئال یپنهان ییتر، مانند نمادگرایسنت یین با نمادگرایادیبن یشود، تفاوتیم دهیف دیکـ  از جمله زنبق او

ار در گفت یریتصو یهاستعار « محمِل »همان ـ م شده یترس یهر، ابژ ین مورد اخیدارد. در ا یقرن پانزدهم یفالندر

« یان عادیجر»ا یت توسط خود او و موضوع اثر، یفیکن یدهد. ایارجاع م یت انتزاعیفیک یبه نوع ـ ینقِد ادب

گوئز با اثر هوگو فان در یهنیزمشیه در گلدان قرار دارند، در پک ییهااند. زنبقگذاشته شده كاستعاره، به اشترا

ح یره در شور مسکبا یهندیار دور است، به اندوه آیبس یجنس یه از نمادهاک، یناریپورت یسه لت یتابلوعنوان 

 شیپ« روندیره فرو مکدر قلب با»ه کر مانند گل یشمش یهاق مضموِن برگیو ارزش از طر یشود. معنیم ارجاع

ن ِ یالت یهه از واژک یشود؛ نامیتر مز واضحیل نیتر گالكیبا نام نزد یه حتک یضمن یاشود، اشارهینهاده م

ن یمادتر، ارتباط نیمیاست. در آثار قد یهیبد یاز نظر بصر یگل به سخت ی. اما معناستشدهر استخراج یشمش

 كبستر مشتر  كیروشن وابسته به  یاره به گونهکبا یاند و رنِج انتزاعم شدهیه با ظرافت و دقت ترسک ییهااِن زنبقیم

ه گل ک یاهدر لحظ یه وک یزید بداند، نه چیننده بایه بکست یزین چیح: ایالِد مسیم ینگارلیشماـ  است ییمعنا

  ند با آن ناگهان مواجه شود.یبیگلدانش مرا در 

اسطه و و یب« زنبقـ  زن یاندام تناسل»ارتباِط  یگرمه شِب یگِل نا یف یکـ  او اهِ یزنبق سس، در اثِر کبالع

 قابل جابهین دو تقریه اکرد، بلیقرار بگ یگرید یبه جا یکیه کست ین نین چنیبالفاصله است: ا
ً
 هستند.  ییجابا

ان یم یشناختختیشباهت ر كی یهیشتر بر پایه بک، بلكمشتر  یت انتزاعیفیک كی یبرمبنااس نه ین قیا

ست نه ا یو واقع یبصر یشباهت ین بر مبنایو بنابرا ـ زن است یجنس یهاگل و ساختار اندام یکیزیساختار ف

و  ینغ یزن را به عنوان وجود اق، اناِر جانسوْن ین سید و مشروط. بر همیمق یانهیزم یاگونهو به یانتزاع یارابطه

از درون  هک ییهادانهـ  زن یبارور یه به رحم است؛ غنایشب یشناختختیلحاظ ره بهک یوجودـ  نهدیش میپربار پ

بدون ـ  ندکشیخودش م یدگیر باِر رسیوه در زیمـ  آن یدیت گسترِش بازتولیزند و قابلیخینند و برمکیانار رشد م

ف شده باشد. )ارزش یسته و در ابعاد بزرگ توصیه به دقت نگرکبوده باشد  یبجز انار یزیه هرگز چکنیا

ا نداشته یار نقش داشته باشد ک ین است در ارزش استعارکمم 3نیوه در داستان پروسرپین میا یشناختاسطوره

  ست.(ین یرورآن ض یگر اشارات ضمنیپاسخ ما به د ید برایتردین اسطوره بیاز ا یباشد، اما داشتن آگاه

تر به شیه آنان بکها به طور خاص جذاب بودند، چرا ستیسوررئال یبرا یایشناختختین استعارات ریچن

ر و عقل، به کتف یهحوز  یشوند تا بتوانند به جایافت میو در كن در یشیه بر اطالعات پیکو نه با ت یشهود یاگونه

 
1. Black Iris 
2. Midnight Flower 
3. Proserpine 
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ها عارهن استیاق، این سیهم نسبت ناخودآگاه برسند. بها ارتباط و ی یال و فانتزیشان در سطح خیتهایجذاب

ه یکها بر آن تستیه سوررئالکقرار گرفتند  یسیاز دگرد یرسازیننده در خدمت آن قسم تصوکمسحور  یطرزبه

ه ن حالنیبااا را واژگون سازند. یا رویافت و توهم یء، ماده و ماده، دریء و شیان شیمغشوش م یداشتند تا مرزها

 یهاهمشاب یر آنها به سادگیبه حساب آورد. تصاو« سوررئال»تواند یسون را نمیف، نه جانسون و نه الیکـ  اوار ک

 یدر خأل هک یستیرئال یریتصاو ـ زانندیانگیسازند و برمیزنانه را مطرح م یاهیماه درونکهستند  یستیرئال

 یهمشخص بازگرداند، باز هم هال یانهیهنرمند معاصْر زنبق را دوباره به زم كیننده معلق هستند. اگر کكیتحر

 از اشارات یاانهکر ید، جالب و زیجد یهرد: مجموعکفا خواهد یش را ایف نقش خویکـ  گِر اوو اشاره نندهکكیتحر

ده شییزداتیجنس یهازنبقنون کشوند. این گل نسبت داده می( به ا۱۲9۹) كن شویارولکزنبِق ه در اثِر ک یضمن

ردانده بازگ ییویاستود یپردازف همچون صحنهیظر یبا مهارت یجانیعت بیطب ینشی، دوباره به چیو تصادف

ان یان مق قرار دادن گلدیاز طر ییباینماد، به ز كیف به عنوان یکـ  زنبق او یستینیفم یاند، اما اشارات ضمنشده

ا ی یستینیفم یاند. هنرمند هم اشارات ضمنغامض درافتاده یتی)زنانه؟(، به وضعه کپن كیش )مردانه؟( و کچ كی

 آن را زدوده است.  ن حال قداستیرده و هم درعکگل را از نو فعال  یهزنان

 

 نفسه یء فیسم شیا رئالی یالفظسِم تحتی. رئال3

شناسند. یننده مکكیرتحریِن غیا مضامیها فیزن را بابِت انتخاِب موت یهاستیاز رئال یامروزه برخ

 یریودارشناساِن تصیپد یبه راست شیجنت فا ی، لیراكت، سوزان كوون ژایا منگولد، ایلویسمانند  یهنرمندان

 ییستارو یهاهیماا فاصله، رنگیاس، اندازه، فضا یشان به مق، توجهیریشان از سطح تصویهستند. آنها در آگاه

ق یت ِدقکفا كیرا به عنوان  یه اثر هنرکش داشتند یشان، گراینیتزئ یجسورانه و گاه یهاو آرام )سرد(شان، بافت

اش را در نیراست ی، همچنان اثرگذاریواقع یایدر دن ین داشتِن مرجعیه در عک یتکنند؛ فاکد ییتا یاللفظو تحت

ها، ها، پنجرهف اتاقکـ  آنها یهاد، سوژهیابد. بدون تردییم ینندگکكیم و نه در تحریمستق یبصر یهتجرب

 چه معنایدارند، اما دق یخاص یو معنا یژگیوـ  هاشهیها، شها، پارچچهیها، قالسقف
ً
ف یوتزها مین چید ای؟ شاییقا

ن یه از قرن نوزدهم به بعد به اک یلف و پر زرق و برقکدام از آن اشاراِت متکچی، البته بدون هند و نه سوژهیحساب آبه

 ـ ییناکل کا به شیاند، زانندهی، و نه برانگین، نه استعاریه نه نمادکن نقاشان، یر ایاند. تصاوافزوده شدهاصطالح 

تر ِل بزرگک یه به جاک یزیاز چ یبخشـ  ل مجازکا ه شیو  ـ گرید یزینار چکگر و آن هم ید یزینار چکدر  یزیچ

 سِم ناب قرار دارند.یرئال یهو در حوز ــ  ردیگیقرار م

ظروف  (ینیع یای)دن یءبودگیش، در شیهاشهیها و شوانیعسل، ل یهاوزهکها، ش، با لشگر پارچیجنت ف

ان، نورش یهدانصبورانه و سخت یهاستکآنها، ش یهشدِد انبوهیتول یند. انحناهاکیرفت و آمد م شفاف روزمره

 آنجا ف و خوشیا ظریظرافت یزمخت و ب یهاو برچسب
ً
رحال، هز هستند. بهیم یا رویقفسه  یروساختشان صرفا

ت در سیاندازد؟ اگر هنرمند رئالیگر مید یاکو ک یهشیش كیجز  یگریز دیاد چه چی ا شما بهکو ک یهشیش كی

ل یبا تبدــ  ردهکمطرح  یه سوزان سونتاگ به تازگکطور آنــ  اسانکع ی، مانند برخیگور انسانیمواجهه با ف

 یایش، نقاِش اشیب جانت فین ترتیند، بدک یتخط یضمن یاز منِع اخالق یبصر یهابه ابژه یانسان یهاسوژه

 یاند اعطکیه او مک یارکشود. یمواجه نم ین اتهامیفروشگاه با چن یهشد یبندبسته یهاوهیا می یاشهیش

رداخِت و پ یعیفراطبِق ابعاد یشراب از طر یهایا بطریشده مربا  یبنددسته یهاشهیهمتا به شیارزش و وقاِر ب
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 یهاكیعات با وقاِر افسونگِر موزائیپرشده با ما یهاا حجمیو درخشان  یاشهیش یهاوهیآنها است. م یهمحتاطان

 دار هستند. تراش یهمان درخشِش سطح یرند و دارایگیراونا، در برابر ما قرار م یفیرد

 یبند و بار است، خود را وقِف بررسیب ح ویز وقیو زاهدمنشانه و ن كزمان خشه همک یا منگولد، در اثریلویس

ف آپارتماِن خوِد کن یه اکحدس بزند  یسکن است ک: مم(8)تصویر  ردهکِف اتاق ک یدارشناسیپد یفرساطاقت

دقت و توجه و  ین از روین هنرمنِد ازخودگذشته چنیتوانست مانند ایق، نمیهرقدر هم دق یاسکچ عیاوست. ه

وارها یاه و اندوهبارش از دکِش جانیدر ستا یمز اگیج، نه وانزیر اكوان گردد؛ نه یف زمکافراط مشغوِل ثبت ن بهیچن

 یس كر و سلویرات و سکدر تف ساروت یناتال یو نه حت، 1مییر را بستاید حال مردان شهییایبها در ها و توفالفکو 

ا منگولد یلویس یهدامشان به انداز کچیهــ  2نماكافال یدِر ابتدا یهارهیاطراف دستگ یهاطیاش از محیاصفحه

 شماره در 
ِ

 روند. یش نمیپ 2سطح

د ینبا یه حتکهستند  یار دشوارند و به نظر من واجد چنان عظمتی( بسیو فضا )و فضاده یو سادگ یانیعر»

 مییا بستار ر ید حال مردان شهییایب در یرا اگن یا« سم.یبنو یا به طور جدیامل کآنها به طور  یهنم تا دربار کتالش 

 یادین است تا حد زکز ممی. منگولد ناستبودهار کن یه او در تمام مدت درست مشغول به همکنیبا اـ  دیگویم

 یه مرزهاکآن نه افق بل یامر مطلق است و مرزها كیمنگولد  یف براکِد آخر گفته باشد. یآن ترد یاستثنان را بهیهم

 یخودیب یانکعالئِم م یهلیشده به وسدهیشکر یتصوف بهک 3ده از لباسیف پوشكخوِد بوم است. در  یقیحق

افته است، به یگسترش  یفرض یتینهایه تا بکش پا افتاده، ی: امر پاستشدهافتاده، منقطع  یهالباسمتعلق به 

 اندافتاده ختیانه از ریوحش یلکاند، به شم شدهیه با دقت ترسکشود یم یریگاندازه یاهنهک یهالباس یهلیوس

 اند. ع منفرد گشتهیبد یو به صورت

رانه، رنگارنگ و یگاز انتزاع مسلط و سخت یانهیرا در زم 2ِف شماره كه منگولد ک ی، زمان۱۲68در سال 

نه ) یابانتخن یِت چنیبه چه معنا است؟ اهم یدارت اسلوبیو جد ین سرراستیف با چنکدِن یشکد، یآفر یانفجار

ل یساده به نظر برسد، دال  ین نقاشین است اکه ممک یست و چه بود؟ در حالیچ یاهین روی(، از چنیان سوژهیچن

 یوعزمان با نار به طور همکن یستند. این ین سادگیاش به ایل وجودیدال  ین است و حتیچن ین نقاشیه اکنیا

آن است. البته، صرف وجوِد انتزاع  یهبرسازند حالنیدرعزمان خود مرتبط و  یو انهداِم هنر انتزاع یسازواژگون

ِف کما اگر ند. ایف را برگزک یهگستر  یعنیبودن، ین درجه از خنثیبا ا یفیبه هنرمند اجازه داد تا موت یاررابطهیغ

 كی ییبازنما حالنیدرعاست، اما « محتوا»ا یمتعارف  یاز معنا یاماًل خالک، یانتزاع یفی، همچون موت 2 یهشمار 

 انضمام انكم
ً
زاع، با انتف كاز آِن خود ساختن است، و نه ابداع. چالِش  ینوع ین نقاشیرون است: ایدر آن ب یقطعا

ِِ هماننیارا توسط اکآش  ف با ک یروپسساختِن
ِ

 خالل ازا یم ینگریصفحه م بها ی. آاستشدهانده یبوم نماسطح

 دام نقطه؟ کآن؟ و از 

ود، در نظر گرفته ش یحالت ذهن كیه، اگر به عنوان کچنان شورمندانه است  یرِد منگولد گسستکینوع رو

 ها مانندستیسوررئال یبرخ یدر وسواِس روش یانهیشید پیاو شا یرد. حال و هواکاش یتوان وسواس تلقیم

 
1. Let Us Now Praise Famous Men 
2. La Planetarium 
3. Floor with Clothes 
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 به طورــ  رانه در مورد بافتیگبا آن دقِت سخت تیا مگریاش، (ِ بافت چوبیشیسا یارهاک) 1فروتاژهادر  ارنست

ـ  اشیسطوح چوب یژگیخاص، و  ها در مورد بافت هموارهستیو وسواس سوررئال یت ذهنیداشته باشد. اما مشغولـ

 شرح یهایپردازن صحنهیبود: ا یستریا هیباِن ابهام یه پشتکقرار داشت  یپردازصحنه یدر نوع
ً
 یهاابدا

د، ینکگاه من نیف اتاق نشکس، از باال به کع كمکا بدون ی، با یادیه اگر مدت زکن پرسش نبودند یاز ا یمیمستق

ار خونسرد و یبس حالنیدرعو  ید به شدت شخصیه دیزاو یه نوعکن حس ید ایرسد. شایچگونه به نظر م

ننده است، کكیضدتحرضدشاعرانه و ، 2سطح شمارهاگر  باشد. یشصتاز حد دههشیرانه وجود دارد، بیردرگیغ

دآور این اثر ین ایهدفمند وجود دارد. همچن یهضدشاعران یبه عنوان شاعرانگ یزیه چکادآور آن است ی حالنیدرع

رد، یزدودن اعتباِر خود آن بهره گ یرد از نثر براکیم یه سعکفرانسه،  یرماِن نو یهخالق و نوآوران یرویه نکآن است 

 یهدگزن حالنیدرعالعاده پنهان و نامفهوم و فوق یستیرئال یرسازید تصوید. شایبه اوج خود رس 61 یهدر ده

ن بردن اعتبار و ارزش در یدر جهت از ب هیگرروب یهاوششک ین معادل برای، بهترنزیلمكا یومانند  یهنرمند

 یفرانسو یهسندینو ی3هانككپاانه به کر یارجاع ز ینوع 1911به سال  2نككپاا اثر او با عنوان یات باشد: آیادب

 شتر؟یاست و نه ب ابرهارد فابر یهساخت 4ید صورتیمروار كیوضوح ه بهکطور است، همان گریه[]آلن رب

ها همواره ف اتاقکآن است.  یه منگولد در پکست یزین چیرسد اینفسه: به نظر م یء فیز به جز، شیچچیه

ت قرن سیها عالقمند بودند، و هنرمند رئالاتاق فکو انگر به  كیوان آان یه کرسد یاند. به نظر مها بودهینقاشدر 

ن یاز ا یکی یهفتی( ش۱890ان )یسانیزماش با عنوان انهیگوشی، در اثر دورنگرانه و پ8باتیلیکنوزدهم گوستاو 

اند و مانند بودهنه یزمدر پس یام واقعهکن هنرمندان همواره در حیار اکها در فکن ی. اما ااستبودهها فک

 اند.اثر نبوده یهِل سوژکمنگولد،  یهاینقاش

م برسند. به ه ییست در جایتر باشد: خطوط متعامد باِل بزرگک كیاز  یست بخشیبایز میِف منگولد نکاما 

تر عیوس یهنین زمیرا در اــ  نکها و اهداِف ممزهیانگ یهدیتنهمواحد از بافِت در یارشتهــ  ِر زنانهیه متغکارزد یم

ها، فکاحاطه شود، اگر  یخانگ یاتوسط صحنه یم. اگر زنیف، مورد توجه قرار دهک یورا یایدن یعنی

ل یرا به فرصت تبد یبختتواند نگونیاو هستند، اما هنوز هم م یه، سهِم روزانیشستن یهاها و رختیبازاسباب

، حاضر یآور، بله، اما انضمامافق و تنگ و خفقانیب یریتجربه، تصون ین وجوه این و مردودتریبارترتکند و از فال ک

، یکمندانه، هر بار اند بخش به بخش، روشـ  ردکیت بسازد. خوِد نوع رویاش به واقعو زنده و ماندگار در شباهت

 یختگیودانگخف، در تقابل با ک كیِق یار دقیردِن بسكز یتم، مانند بافتن، مانند یشستن یهالباسردن کمانند تا 

در قرن هجدهم  1نیاردکدر مورِد  یدارد. فرد یت اجتماعیواقع كیشه در یرـ  6یکماِل پالِ کز، و فتِح تمام و یانفجارآم

 
1 .Frottageاكس شود كه توسط ماست، در هنر به تكنیكی اطالق میخراج شدهمعنای ساییدن یا مالیدن است: این واژه كه از مصدر فرانسه به

ذ گیرد و با ساییدن پهنای مداد نقش سطح زیری روی كاغارنست، نقاش سورئالیست ابداع شد. در این شیوه كاغذ بر روی سطح موردنظر قرار می
 شود. حك می

2. Eraser 
3. Les Gommes 
4. Pink Pearl 
5. Gustave Caillebotte 
6. Pollock 
7. Chardin 
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ن یم، و ایابیز را بیچ چیم تا آن هید فراتر رویستم ما بای؛ در قرن ب«ندکیر نمیز قلم او را تحقیچ چیه»گفته است: 

 ِر خودخواسته است. یتحق كی یروزید خالق پیا شایشود؛ یر نمیه تحقکست  (she)او قلم 

 ید خانگید یهینجا زاوی. در ا1مز باندین جیماش ینقاشف انجام داد؛ همان کار ک كی 1961سال  تكوون ژایا

ز، یم كی ِن ییز، پایدر حال سرر یهسطل زبال كیِت روزمره را یانده شده، و ابعاِد واقعیارتر نماکبارزتر و آش یلکبه ش

 كیاز  یبخش ین نقاشینند. اکین مییمز باند، تعین جیو خوِد ماش یبازقطار اسباب كینت، هیپا كی یهیپا

اء( یاش انیم یفضاها یعنین موضوع )یپرداخت. و ایها مان ابژهیم یخود نقاش به فضا یهه به گفتکمجموعه بود 

ت، کژا یمتر نسبت به هنر منگولد. براک یبزرگتر اما شدت یهبا گستر  یشد؛ هنر تكژابخش هنِر در ادامه الهام

چراغ بر  یهاها، به بستان پنجرهیبه ابرها در م ـ ن، به اطرافییرون، پایباال، بـ  یآن یهااز نگاه یا فاصله تابعیفضا 

ت که حر کــ  یتسیونیامپرس ین نگاه به نگاِه آنینه آسمان است. ایزماز تخته در برابر پس یدر انبار یکسقف، به تر 

ر است. باِر تنندهکتیسردتر و تثب ینش و نگاِه چشمیه گزکندارد، بل یربطــ  ردکیگذرا را ثبت م یهلحظ كیاز 

 كیبه  هکرد یدرنظر بگ ییهنه و دشوار را به عنوان مجازهاکِد ید یایها و زوان منظرهیشود تا ایم كیگر، آدم تحرید

ها و ششک حالنیبااشان شوند، یبصر یغنا یبرا یایآن یهااست مسحور نگاهن کل اشاره دارند: زنان ممک

ت همان یآن هستند، در نها یمخِل آزاد یایان فضا و اشیمتقابِل م یهانشکه حاصِل ک یایرینوسانات تصو

 یحال فضان است، یمهم هم یهتکند؛ نکی، هنر را هنر میعبارتا بهیند کیه هنر را جذاب مکهستند  ییزهایچ

 اشن باشد و مخلیستیا سقف سیها، بچه یبازاش اسبابن باشد و مخلیف اتاق نشکخواهد یمورد سوال م

  دسِت خدا.

 

 گوری. نقاشان ف4

 یترس ر،یتصو یهنخوردباغ و بوستان دست یبه سمت و سو یت تجربیواقع یترس از محتوا، ترس از تخط

مسئول مرگ پرتره  یم به قسمک، دستاستکرده ر نشانیاخ یهاجنبش مدرن را در سال ین فازهایترییه نهاک

 یستم دستیقرن ب یهشرفتیه هنرمندان پکاست. نه بدان معنا  ییگرااز تخصص یقابل احترام یهشاخ یهبه منزل

تسه یتر تکد »اسو، کیپ« ِن یاشتاگرترود » یهر پرتر ینظ ییهایرپا نداشته باشند: هستند نقاشین ژانر باسابقه و دیدر ا

پ یلیتس، فكس كالر ینظ ییهاستیر، رئالیس. در چند سال اخیمات« مل لندزبرگ»ا، و کوشکو کاثر « و زنش

 ز همواره مورد قبولین یاسکع یهااند؛ مسلما پرترهردهک كمکن ژانر یا یایز به احین لوزك كن، و چایاشتارلیپ

دانسته  ش مناسبیمابک یکیانکوم میمد كی یها بران پرترهیه اکاند، چرا شده قیتشو یگاه یحت درواقعاند، بوده

 خالق نظیحق یومیمد یشوند، اما نه برایم
ً
 هیقینون کهمه انی. با ایر نقاشیقتا

ً
تم وجود سیز در قرن بیچ چینا

راند، هالس، ر رامبینظ ینگارانسه شود، پرترهینگاران بزرگ گذشته مقام و خالق پرترهیعظ یه با دستاوردهاکندارد 

گهبان نگرس، نیمثل ا یسکدر قرن نوزدهم،  یرده بودند. حتکن شاخه ین تالش خود را وقف ایشتریه بکوز کوالس

بر ــ  ندک یخیتار یتوانست صرف نقاشیه مک یوقت ارزشمندــ  گراند، به اتالف وقت خودسنت یهختیخودانگ

ق جامعه حاضر و مشتا یه طبقات باال کت ین واقعیرغم ایداد، علینشان م یابرانهکمت یلیمیصرْف ب یهپرتر 

ت و سیونیه امپرسکح است یاماًل صحکنند. کپرداخت  یپول خوب یژه و انحصاریاز وین امتیا یه براکبودند 
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وستان د خانواده و یهدر قالب حلقــ  معاصر یایدن یثر از نمود بصرأار متیطرف بس كیها از ستیونیامپرسپست 

قرار « یانسان یهاد در برابِر سوژهیشد ییپاسخگو»بر  یمبن یادعاها ریتأثتحتگر یبودند و از طرف دــ  خودشان

تر مرنگکهمواره در جهت  ین آثاریها به چنستیش مدرنیه گراکح است یصح حالنیدرع، نیباوجوداداشتند، 

زنان مانه،  یزولر ینظ ییهایفرمال نقاش یهاید بر نوآوریکتا ها در مقام پرتره و در مقابل،ین نقاشیگاه ایردن جاک

توجه و »ان یم یناشدنو جمع یضرور یه تناقضاتک یی، گواستبودهِِ سزان ولردو  كگونوس( ونیگ)مه آرِل 

توان گفت یتر، موتاهکان یوجود دارد. به ب« آن یتر انسانکاراکتوجه به »و « ینقاش یهت نسبت به صفحیحساس

 یو فرع یرامونیعصر ما، پ یهشرفتیپ یبخِش اعظِم هنرها یاصل یهاسه با دغدغهیپرتره در مقا یه نقاشک

 .استبوده
 

به  ین امر تصادفیاند. اسم فعال بودهیمدرن یعیِن طبیان براندازاِن قوانی، زنان در مینگارپرتره یهدر حوز 

ها و ت نسبت به حالتیه حساسکاند، م وادار شدهییاگر نگواند، ق شدهیز تشویش از هر چید: زنان بیآینظر نم

ز یه چنند. چکالعمر خود ت مادامیها( را مشغولیژگین ویترگران )نه فقط جذابید یتیشخص یهایژگیتوجه به و

 یه، و به منزلیت اجتماعیموقع ینگارهالرزه یهمثاببهــ  فشان رایظر یهاه آنها استعدادکتر از آنست یعیطب

ه ک ار ببرند؟ چراکدر هنرشان بــ  یرپوستیق و زیعم یروان یهان لرزشیتركوچکدر برابر  یگران مرتعشنشکوا

 ورنالژلد در صفحات ین منزفیاترکه ک یمعنا دارد؛ موضوع« به تماس كاز وحشتنایآن ن»ش در وجوِد یمابکپرتره 

گر ته است: ایویتکدو سوبژ  یازمند تالقی، پرتره نیگریدارد. برخالف هر ژانر د یزیآمطعنه یهخود به آن اشار 

ه تماشا کابد ییژه را میاز وین امتیق نسبت پرتره ایز از طریند، در عوض مدل نکیهنرمند مدل را تماشا و قضاوت م

و  یاز آزاد یشد بر همان سطحکیه آنچه نقاش مکست ین نکجز پرتره مم یگریچ مورد دیند. در هکو قضاوت 

 ه نقش نقاشکنجاست یه خود نقاش در آن حضور دارد، و فقط در اکرد یقرار گ شناسانهیسته یتساو

برجسته  یایط واقعیتوسط شرا یالفظار تحتیبس یاه به گونهکــ  ا مخترعیتاتور کیاست، نه د یانجیواسط/م

 در مورد بازنمایابد. اییم یهست یآن اثر هنر یه طکشود یم
ً
 یها شاخیشان، دوستان، یخو یین امر مخصوصا

ـ  یشاوندیخو ـ  commissionدرعوض ـ ـ  پرترهـ  ز مسلما در مورد سلفیو نـ  یهاینگارن پرترهیبهتر یهوجه مشخصـ

 ح است.یصحــ  ستمیقرن ب
 

اد یوده زب یو محور یاصل یا حتیپرتره مهم، ـ  شان پرتره و سلفیه براک یر تعداد نقاشان زنیدر صد سال اخ

م، ینار بگذارکا ر  سكا بو یلیسیسر ینظ یسانکدسِت انجمن پرتره، رهیار چیبس یااگر متخصصان حرفه یاست؛ حت

ن یز، فلوركن برو یر، رومكبـ  اسات، پول ُمدرسونك یمرر ینظ یمهم حضور دارند، نقاشان یان نقاشانین میباز هم در ا

 ار، انحصارا وقف پرترهیبس یاز آثارش را با تنوع و نوآور یه بخش اعظمک یرتر، زنیاخ یها، و در سالمریاشتتها

ر و د یتنیو یهبر آن در موز  یه مرورکــ  ردنک یو بعد از چهل سال نقاش یل به تازگی. نلیس نیآل: استکرده

ه در کبل یژورنال هنر كینه در  نمِسر یندیسن مقاالت توسط یِن ایظاهر شد، و مهمتر یاتینشر یهن مقالیچند

 رد.یگیج دارد مستقاًل مورد توجه قرار میتدربهــ  چاپ شدس یم یستینیانتشارات فم
 

در  یا حتیقرار نگرفت،  یتحت مالحظات جد یطوالن یل به مدتیار نکه چرا کن است سوال شود کمم

 دستاوردش معادِل شد، و یتوجه ماثری اجتماعی  یریمعادِل تصو یهارش تنها به منزلکتر، به یپنهان یهاهیال 

انجام دادن  یبرا یبهتر یارهاک« یواقع»هنر  یعنی درواقعه کآمد، یبه حساب م یاجتماع یهماهران یهیهجو
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بار او را تاسف یاز به گونهیمانه ن كیادمکورتور، معلم آ که کم یابییم درمینکدارد. )البته، اگر به حافظه رجوع 

 بامزه  یزیل، فراتر از چین یهابود( پرترهخوانده « اشر زمانهیثر، دومکحدا»
ً
نه بودن نگویهرچند اــ  انهکر یا زیصرفا

 هاسال ینده در طیدهد: او به طور فزایل مک، و خالقانه شیمتجانس، جد یا، بدنهــ  ستیچ نیخود به ذاته ه

شد. است تجسم ببخکومکیب تر معاصرکاراکرد تا تصور خود را از کب را خلق یکز از خط و رنگ و تر یمتما یساختار

ها، فشکدار کمار  یهاش داده شده، تنوع چرمینما یهاردن به عقب، به رانکگر، با نگاه یسال د یا سی ۹2از حاال تا 

و « خود یافشا» یهدهندانکش تیمابکو  یتصادف یآشت، (1781گروئن ) یهخانواد ییایدن كتار  ییفردگرا

( محقق شد، 1911)د بوردون یویدو  كوكبات یگرگوره در کــ  تیو شخص رنگ،در ژست، طرِح ــ  «یخوددار»

ه ما كن همان است یپس ا»ه کم یریده بپذیشکدر هم  یاا با چهرهیزده شان، خجالتکه آهکم شد یمجبور خواه

 «م!یبود
 

 یهه دهک ییجاــ  ایاسپانل از مردِم هارلِم یه نک یرمنعطفیز، و غیبرانگره، تاملیت یهاییدر مواجهه با بازنما

ــ  1كِن ون گوینهم یهدور  یهادهد، پرترهیش ارائه میاحرفه یهل دور یدر اواــ  ستیاش را آنجا زیچهل زندگ

ـ  باشد« رگر مردمیتصو»ه کآن یآهن و قصدش براارگران راهکدهقانان، بافندگان،  یهاپرتره ان ی. مگذردیاز خاطر مـ

 یناع، امتیریتِر تصوقیبه اهداِف عم یابیِل دستیوسا یردِن عمدک ییزدایمشابه وجود دارد در انسان یها روشآن

مراقبت  وجود دارد در یمشابه ی، ناتوانییگراا بر احساسیمرسوم  یهاه زدن بر قالبیکمشابه وجود دارد نسبت به ت

ر ینظ ز،یل نیرتر نی. آثار اخیط انسانیشرا یهمنظر صرفا خوش یسازیها در قالب عمومدن آنیا دیخود  یهاز سوژ

ون گوگ را به  یهان است مدلک، مم1961ش در كود كو  ینانس، 1912راِف ك، ورا ب1969ِن یاشتارلیپ یدوروت

آورد؛ یادمان میگوگ را به ون ِن یرول یچپست Epinalشق و رق، موقر، و  یها، زمختپرتره كند: تکذهن متبادر 

ـ  گوگ(ش )از ونکود کن و یز مادر رولیفرزند نمادر و  ـ  انهکود کده و ناآرام مادرانه و یچیپدر هم یهابا آن فرمـ ادآور یرا ـ

 برداشته،نه شده، و زخمیپبسته، وصلهمکبود، بانداژشده، شک(، 4 تصویر) وارهول یاند كهولنا یهپرتر  شود.یم

ش یمابکپس از شبه ترورش، انسان را  یشوم یدانآداب كبه اند انداخته به وضوح در حال سقوط، اما هنوز چنگ

ِچتكد  ییایخولیمال یه در نقاشکاندازد یگوگ ماد عزِم ونیبه 
َ
ن و یغمگ یمایس»به دنبال ضبط و ثبت  تر گ

دارد  تیل وجود ندارد: به وضوح واقعیاز آثار ن كیچیبر اشتقاق در ه یمبن یچ سوالیبود. ه« عصرمان یهدیآزارد

اند، ختهیگرــ  ب از آنیب و غریعج یکور یویبرند ن كیــ  از تاخت و تاز اضطراب معاصر یو یهااز سوژه یه معدودک

ن یه اکند کینم یست، فرقیل راحت نین یهاامل در پرترهکس به طور کچیخاص خود. ه یهویدام به شکالبته هر 

ها، ر چشمیه زیسا یهفروخورد یهاهکانگشتان، ت یلرزش و ترد یش خاطر داللت دارد: مقداریژست چقدر بر آسا

ـ  دله هر مک كیاستراتژ حالنیدرعرمنتظره و یغ یبخش، و عمقیرات تند خطییر چانه، تغیز یمخف كوچرونیچ

 الوقوع باشند.بیقر یه مواجه با خطرک ییند، گوکیوم مکمح یابرحذردهنده ِیاریرا به هوش یقربان
 

ب یب و غریعج یدارشناسیه به پدکش خوانده باشد؛ بلیهال در مدلیه نکست ین یزیمستمر چ یناراحتن یا

م، یه ما در نظر او حضور دارکند، آنطور است یبیل ما را میه نکاو مرتبط است. آنطور است  یاز سو یط انسانیشرا

وربه که کوه یند؛ به همان شکیند، ثبت و ضبط نمیبیه مک، او آنطور یه، گاهکا بلیرد. یگین آنجا قرار میو بنابرا

ـ  دیدیه صرفا با نگاشتن هر آنچه مکاند شد، گفتهکیه بفهمد چه مکآنیب یبار ه ضربات کار تا آنجا کن یا یهو ادامـ
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م، دبوشدهرا، مدلش یرد. اخکزم در دوردست را ثبت یه یاتلهــ  ردندکار که بودند آشکل کرنگ خود را به همان ش

نگونه نشان ی، اما ایرسیاد مضطرب به نظر نمی، زیدانیم»به من گفت  بودشدهج یگ كه پاک یو او در حال

، شا«. یدهیم
ً
ود، در ثبت ش یافک یو با خلوص ی، اگر به دقت بررسیسکهر  یهه پوستکد بتوان گفت یمسلما

 لید نی. شابودشدهه توسط مدل در مواجهه با جهان اتخاذ کدارد یدست برم یدفاع یهایت از آن استراتژینها

 یاه به گونهکن افسوس آن بود ین همه، علت این قرار است؛ با ایه موضوع از اکبود،  یقیحق یدچار آه و افسوس

 اذب است.کقت باشد، یاز حق یکه حاکش از آنیردن بک یگر نقاشید
 

اند، دهیآن را پسند یرسد هنرمندان زن خاصیه به نظر مکاست  ینگاراز پرتره یفرع یابرهنه مقوله یهپرتر 

( نار )و در مقابلکدر  یبرهنگ یسازیند: عمومکیگر تناقض داللت مه بر سرشت سرنگونکد بدان علت یشا

ر مهم در توکفا كید ینگار هنر، شاخیپتون تاریس لین اتصال نامطبوع، بنا به قول اونیپرتره. ا یبودگخاص

ـ  مانه یایالمپه یبرخواستن خصومت عل ـ  ش داده شدیس نمایش در پاریش از صد سال پیه بکـ ـ  بود. برهنهـ  یحتـ

ـ  یستیا سورئالی یستیوبک ابان یدر خ یانتوی، و باالتر از همه، ناشناس است، نمسنزمان، بدونیاز انحا ب یبه نحوـ

سنت را  یهاهیل پاینجا، نی. بازهم در اینکعصرانه با او برخورد  یمهمان كیا در ی، یاش، دستش را بفشارینیبب

ند. در یخود برگز یهر را به عنوان سوژکه برهنگان مذکار کن حداقل ینه را، باالتر از ایریلرزاند، هم سنت نو و هم د

 رتر،یرد، و اخکم یص بود، ترسیقابل تشخ یه از هر جهتکرخ جو گولد را رخ و سهتمام یه، او پرتر 1933همان 

 ده است. مخصویشکدراز  یتکمیه خمار و پرمو بر نکد، یشکژان پرولت را  یهامال منفرد شدک)باز هم(  یهپرتر 
ً
صا

 یااش در خطوط قهوهم برآمدهکده، با شی( لم1911) زن باردارِ پرده است: یل از زنان باردار قاطع و بین یهاپرتره

زن ه کمتر معروف، اما همانقدر جالب )ک(نشسته، 1961) باردارِ  یبت طورنیهمپستان، و  یهبرآمد یهاكو نو

د هنرمن كش و هم سبیبودن خوكسبهم صاحب یهواسطر، سوژه گرچه برهنه است، اما بهیاخ یه(. در پرتر باردار

 ثبتیدق یزاِن حاملگیم یهواسطز بهیو ن
ً
وانده شه دیمشخص قدرتمندانه ر یانکو م یاش، در زمانشده و معلومقا

 یشود. نیط مدل برداشت نمیاز شرا یپرطمطراق یسازیگونه عمومچیاست. ه
ً
ِن هکه و یاول یهاشهیلکل عمدا

ن یا یرات بین وضعیا نبودِن یعیطبد بر یکِق تایرا از طرــ  یبارور یها الهین یمادر زمــ  لیمرتبط با مادربودِن اص

 ورمکها و شپستان یروید. او نیزدایده میچشسرد و گرم ، منفرد ویمادِر شهر
ً
رده، باالآمده و برجسته کم موقتا

گارنِگ آشفته، تصنِع رن یِش مویروزبودِن آراو ظرافت باِب روز بازوان و پاها، به ینندگکه شیعت( را علیطب ی)قلمرو

ن از ه نشاک یزد؛ اتحادیآمیشان در هم میِد پراتحا ین تناقضات را در نوعیشوراند و ایها مِش ناخنیش و پولیآرا

بخِش پررمزوراز و آرامش یهوجه با هالچیهه بهکمحتاطانه دارد  یبودن و انزواشتن، معذبیدر معرض قراردادِن خو

 ندارد. یاآوردن سِر سازگاریبدنبچه
 

 یا در معرض قراردادن خویدر معرض قرار گرفتن 
ً
 یانهفته در پِس مقوله یاصل یهازهیاز انگ یکیش، قطعا

و  یگرسم، پرخاشیاز مازوخ یبرهنه. عنصرمهیا نیبرهنه  یهپرتر است: سلف ینگارتر در پرترهیو خصوص یفرع

برابر  لمه( درک یاللفظتحت یمعنار )بهکهنرمند مذ« ردنکسپر  نهیس»طور همزمان انگار در شتن بهیر خویتحق

 حضور دارد )و یعامه تلو
ً
 یرطش یه ما به لحاظ فرهنگکنیشود(. با وجود ایشتر هم مین حضور بیدر برابر عامه احا

 یما دق ینیبشیه برهنه باشد؛ در مورِد زنان پکم یم، باز هم انتظار نداریر بدانکپرتره را مذسلف یهسوژه کم یاشده
ً
قا

 منتظرک یس است: در حالکبرع
ً
پرتره لفس یهه سوژکم ینکیر تصور نمکباشد اما اصاًل ف برهنه ه زنکم یه مطمئنا

 ند؟(. پائوال مادرسونکیالساعه به ذهنمان خطور م« هنرمند در مقام زِن جوان یهاپرتره»رد )چه تعداد از یقرار بگ
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 یاپرترهرد؛ سلفکوه عمل ین شیش به همیقدرتمنِد خو حالنیبااف و ی( ظر1916) یهبرهن یهپرتر ر با سلفکبـ 

ن او، یسنگ یهاشانه یاز خستگ یکحا ین به تاج گل و افتادگیمز یدر سر یتوتن یهورزانشهیِت اندیه با جدک

وگان در کن یشند. پس از آن جکیب گوگن را به پرسش میغر ی1هاثیلیا لیحواها  یبهشت یهاسعادت

رفت. خودش ژست گ یتر برازانندهیار برانگیاما بس یزان بهشتیمهمانبه یتیدر موقع شدهیدرون یهپرتر سلف

شود و از دِل آن یب میکانه تر یجوقدر پرخاشمردانه و همان یهنرمند با لباس یجونجا بدِن زنانه و پرخاشیا

و  دست كیرا در  یرد و گلیگیمعنادار قرار م یالهک یهیر سایاو ز كنیجلو و از پشِت عآورد؛ نگاه روبهیسربرم

 فشرد.یگر میچندسر را در دست د یشالق
 

ن یا ه در آن عضو مونثکدونفره است  یهزنانْه پرتر  یهبرهن یهپرتر شتر در موضوِع سلفیبازهم ب یشیپاال 

ــ  ن گونه پرتره دانستیا ین و سنتینخست یهرا نمون 2ایكرامبراندت و ساستوان یمــ  ر آنکجفت و نه عضو مذ

ه آن نگاه ه چگونه بکنیابد؛ بسته به اییا ارتقا میــ  شودیاسته مکبه نقِش همراِه مدل فرو ر کهنرمند است، و فرد مذ

ار کامال آشکرا  ینقش جنس ین واژگونی[ ا8 ری( ]تصو1912) 3دهیپ گلوب لمیلیفدر  یا اسالیلویسم. ینک

ر و منفعِل کمذ یهردن مدل برهنکند رسم یده در فراین اثر او خود را در مقام هنرمند فعال و پوشیسازد؛ در ایم

وس اگر چه حال و کا مار ی( اثر مارس۱۲9۹ـ  98)1 یهشمار  یهدونفر  یهپرتر شد. کیر میش به تصویخو یارویرو

را  است. هنرمند خود یه اثر اسالیانتظارات متعارف شب یریردن تصوکار متفاوت دارد، اما در واژگون یبس ییهوا

ن و یده است؛ چیشکر یبه تصو كناز  یار و خوددار و در لباس خوابی، هوش4ِسنیران مِ یش یهستاده در برابر دروار یا

 یهاش تنشیهانهیس یرو ینواردوز یهایارکزهیگذارد، و ریش میرا به نما یمضاعف یافشانش انرژ ین موهاکش

ال سقوِط در ح یبه آرام نیباوجودار مردانه، برافراشته و یگور او تصویند. پشت فکیرار مکرا از نو ت ین انرژیا یخط

نده نان گوگن را ز یره نشیه شلوار پر نقش و نگارش جهان معصوم جزکمهربان و آرام و مو بلوند قرار دارد  یپیه كی

 پشت سرش را دارد. یونانیر آسمان کمحو و ب یند و چشمانش همان آبکیم

ر کمذ یههنرمند مونث از مدل برهن یینمار در باز یه موضوعات درگکباشد  یسکهمان  یا اسالیلوید سیشا

، پل (1961)نسون یآلن راب یهبرهن یهپرتر ل یآثار او از قب یسازد. برخیتر از همه مطرح محیتر و صررا سرراست

ر یاو نظ اندازهبزرگ یگروه یهاونیمپوزوسکز ی(، و ن1913)شلر برهنه یت كی، ن(1913)نشسته و برهنه یُرزانو

اند اما عمال به نداشته یاسیار سکت آشی(، اگر چه ن1913) یكحمام تر ا ی( 1913)(یگنورلیس یروی)پبارگاه پان 

رمان روزگا یاسیس یهعمد یهاطهیاز ح یکیته را به عنوان یسوالکه سک یهستند. در صورت یاسیطور قطع س

ا یف یضع یطراحــ  یاسالآثار  یهمطرح شده دربار فرمال به ظاهر  یاز نقدها یاریم. به وضوح بسیبدان

« یکیانکم»وِن یمپوزوسک، «مغلق»ا ی« نادرست»و یتکم، پرسپکاده محیا زیاده سست یز یهاقلمو زدن، «انهیناش»

ر او کذم یهانهفته در آثار او: برهنه یاسیس یهاهستند به داللت ییهانشکدرواقع واــ  رهیو غ« از هم گسسته»ا ی

« حیصح»ا ی« قابل قبول»، «یعیطب»هنر  یز در قلمرویا وجود و نیاحساس  یقلمرو چه را دردن آنیشکبه پرسش 

 یج عمداعوجا یا حتی، یکینکت یضعف فرمال، نابسندگ یهدربار  یرادات مشابهیشوند. البته ایاست، موجب م

 
1. Liliths 
2. Saskia 
3. Philip Golub Reclining 
4. Lion Gates of Mycenae 



 

71 
 

71 

به خاطر  از آن یم بخشکه دست کشد یجوان نسبت داده م یهنگر یا یوربه، مانه، و حتکز به یو خودسرانه ن

 نهاد.ینم یوقعــ  كیدئولوژیا ایناآگاهانه  یعنیــ  «نرمال» یهاداشته به چشمکاست نهفته در هنر آنها بود یس

هم سرخوشانه و هم »، یجوان و محبوب اسال یهااز مدل یکین برهنگان، به قول لئون گلوب، پدر یا

متر ک د قهرمانانه و نسبت به نوع مونثشیگر نبایمردانه د یه برهنگکند یگویهنرمند معاصر زن م كیبه « زنانهطعنه

ـ  ِب تواِن یر بدوِن تخرکردن جنس مذکمیمال یهاز شهوت باشد. مسال یکحا لِق خ یآن با دشوار یهم بالقوکدسِت ـ

ِد یلکبا حضوِر غالِب جنِس زن در پِس ذهن.  یتیِت مردانه مرتبط است؛ شهوانیروز از شهوانبه یرپردازیتصو كی

رهنگان ه به بک یگریت، نقاِش جالِب دیهاباشد. او همچون مارتا ادل یسازد منفردیل شاکن مشیبه ا یپاسِخ اسال

ر کرد. برهنگان مذکیناشناخته امتناع م ییهاعنواِن مدلاش بهبرهنه یهاپرداخت، از در نظر گرفتِن سوژهیمرد م

 اتییزجن یفردترن و منحصربهیتراِن خاصیپرتره هستند، تا حِد بجهت ، ازهمهیانیبو به پرتره یهمگ یاسال

ِد یزا یاش به موه عالقهک استکردهاظهار  یبدن )اسال یموها یا الگوی یانداِم جنس ختیپوست، ر یهیمارنگ

بوده، اما ِو محض یوراتکاناِت د کاقش به امیخاطِر اشتبه یه تا حدک یحدوحصر آن ، در حالیمردانه و انواِع ب

 رده بود(. کز یاو آن را تجو یجوان كیادمکِت آ یه تربکبدن برهنه  یهشدیآرمان ییمویِه بیاست عل ینشکن وایهمچن

عنوان داد، هم بهیوند میپ 1میسنِت عظش را با یها، برهنهناهار در چمنزارا یا یالمپهمچون مانه در  یاسال

 ییهاشز از ارزیآمهیناکانه و کر یز یادبودیعنوان به حالنیدرعو  یطلبدر هدف و فحوا و جاه یوستگیبر پ یدیکتا

 یهاصحنه یهر دوبار یاند. در همان زمان، تفسه واژگون شدهک ییهاا در مورد خودش ارزشیاند ه طرد شدهک

به  نسبتتش را نه تنها یدهد تا حساسیبه او اجازه م یكحمام تر ِر ینظ یبرهنگاِن مونث در قالب سنت یگروه

هِت ز مرد، جیهر نوع متما یکیزیو ف یت روانینسبت به جذاب حالنیدرعه کت مردانه، بلیشهوان یلکت یجذاب

بر  یتناست مب یاه اقتباِس آزادانهکــ  بزرگ ین نقاشیند. در اکاز آن حفظ  یریتصو ین اجراین و بهتریتریینها

ـ  روا و انگرکدال  یهیاول یهانمونه فراسِت  با یالورنس آلوِو  یهدیفرِم خم یو آب یصورت یهالعادوالتهاِب فوقظرافت ـ

اول روسانو گوِر مجاورش، پیو بلنِد ف كیرنگ، باررهیاو در برابِر عمودبودِن ت یر افقیانتراست دارد و تصوکنگاِه او  یآب

ه کـ ـ ولیجان پر یپرمو یهتنمیاق، نین سیدارد. به هم كیرومانت ییه انحناک یعمود یگوریرد؛ فیگیقرار م

ـ  اگون لم داده استیرو یلکشبه ـ  ات برتونکموتر و شق و رِق اسیگور بیبا ف ییبایبه زـ ـ  و زدهنار جان زانکه کـ جفت ـ

ا یه کــ  وشانیوراتکد  یو رنگارنِگ الگوها یغن یرا درخشندگیز اند،زیانگها دلچسب و روحانتراستکن یشود. ایم

 انجامد. یها مانتراستکن یبه اــ  ا ضدشان هستندیاند ل گرفتهکبا آنها ش یهماهنگدر 

مام حرا با  یاسال یهمردان یسراسازد. اگر ما حرمیرا فاش م یِت جنسیِت موقعیاثر او واقع یهاهیناکالبته 

 ییرهادِن سیشک، آن هم با استکردهم یرکرش را تکمذ یهامدل درواقعه او کد یم دیم، خواهینکسه یانگر مقا یكتر 

هستند. صورِت  صیقابِل تشخ ییهارده باشد آنها انسانکح یتا تصر كیهر  یز برایمتما یجسمان یکیزیو ف یاپرتره

 یسیرددگــ  تجاوزت در یبدِن مگرـ  همچون سرــ  گفت یتوان به آسانیه مکدارند  یِت تنانیفیکزناِن انگر آنقدر 

 یا انرژینش یاز هر نوع فهم و ب یها خالها و باسنها درست مثِل پستانن صورتیرا از سر گذرانده اند: ا یاملک

ده است؛ ینام كیِل پورنوگرافیه سوزان سونتاگ تخکاست  یایاصل یهمان استراتژ ییزداتین شخصیهستند. ا

تواند یه مکز طرد هرآنچه یتجربه و ن یهاجنبه یهردن همکیدر جنس یِت پورنوگرافیموفق یه، همان نشاندرواقع

ِت او یانسان یهز نشانیتوامان سالح و ن یند. لطافت طبِع اسالکجاد یا یساختكن هدِف مطلِق تیدر ا یانحراف

 
1. The Great Tradition 
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از  ییزداتیشخص یجاداند: بهیم كینِش اروتکدر وا یاساس یعنصر یهمنزلت، آن را بهیست: او عوِض محِو فرد

د یکز تایشان نیهابدن یگانگیرود و بر یشتر هم میه پکرد، بلیپذیفردبودنشان را مبهش، نه تنها منحصریهاسِر مدل

 ند.کیم

ا ی یاخالق یهاربودِن قضاوتیناپذییدر مورِد جدا یح جالبیبه توض یاسال یارهاکتوان با توجه به یم

لحاظ هآنها را ب یاسال یهاینندگاِن زِن نقاشیاز ب یاریافت: بسی دست یشناختییبایز یهااز قضاوت یاسیس

ش کدل یلحاظ جسمانجذاب و به یلحاظ شهوانش را بهیهانند و سوژهکیم یابیماهرانه و موفق ارز یریتصو

ـ  دانندیم زش مردان ا تحت آمویه اغلب مرد هستند ک یا منتقدانینگاران هنر خیه تارک یشتر با همان اصطالحاتیبـ

ـ  نداکردها اشاره یا گویواتو، انگر  یهابرهنه كیاِر اروتکآش یهاتیبه جذاباند، بوده گرا سجنه مردان همک یدر حالـ

را  آن یهیما، رنگ«نمازن»را  یاسال یهاینقاش یگورهایآخر ف یهن مرداِن دستید. ایآیاز آنها خوششان نم

د یدانند و چه بسا در تالشند تا خود را از آنچه شایم« حیناصح»ا ی« معوج»، «فیضع»اش را ی، طراح«یمصنوع»

 یشانیجلوه دهند؛ پر یخود را منطق و خشم یشانیا پریِز ساختاِر قدرت باشد، جدا سازند، یدآمیتهد یواژگون ینوع

نندگان که مثِل سابق، مصرفکآن یجابهاند ها بدل شدهخوابه به مخلوقاِت سست و خمار اتاقکنیو خشم از ا

ه ک ییهایباشند. آزادــ  مجاز یشناختییبایلحاظ زو بهــ  كیاروت یها محصول هنرقرن یفعال و انحصار یبصر

ه یتوج یو حسان یشناختییبایاِد لذِت زیازد یدست آمد، همواره بر مبناحاصِل دسِت نقاشان مرد به یهگور زنانیف

 1مثال، دونالد پوسنر یساخت. برایها فراهم میادمکآن موقِع آ  یارهایها از معن انحرافیه اک ی؛ لذتاستشده

ط وِب مرتبیراجع به ع یقرن هجدهم یواتو، نقدها یهااز برهنه یکی، شیِز آرایم یبانو پا یرش رویاخ یهدر مطالع

 ب یین نقدهاید چنییگویه مکنیِن ایداند و در عیواتو را وارد نم یهایدر طراح یبا آناتوم
ً
اما به  ند،اراه نبودهیتماما

ه کچه، یاستخوان و ماه كیانکساختار و م یبندها نه سرهمین طراحیرا هدف ایز» اند،راهه رفتهیامل به بکطور 

ن ید. اشویا خم میند و کیش و قوس مکا یه استراحت ک، آن زمان استبودهِت بدِن زنانه یثبِت شهوان یتالش برا

ه را در نقِل قول باال ب« بدن»است صفِت قبل از  یافک« مثالند.یفرد و بن هدف منحصر بهیِل به ایها در نیطراح

ا ی یاحطر  یارهایه معکید. در حالیابیمردانه را در یهاز فرم برهن یر اسالیتفس یهتکد تا نیر دهییتغ« مردانه»

 انعطافکرسند ینظر ماماًل مناسب بهک، یِت هنریفیک
ً
مخصوص به  یهاتیموقعا یا با اهداف یر باشند یپذه نسبتا

ـ اند شده یبندت در آن همیفیکها راجع به ن قضاوتیه اک یکیدئولوژیا یف شوند، اما بسترهایخود تعر ه کاز آنجا ـ

 پنهان
ً
دهند. یل نشان میمیب یمالحظاِت عقالن یا حتیر ییشدت در برابر تغبهــ  ا ناآگاهانه هستندی یعموما

اِت یرضه ما فکن هستند یازمند ایگر نید یاریو بس یل، اسالیهمچون ن یزن معاصر یهاستیرئال یرپردازیتصو

ه کم یشو یارویرو یزیاز آنچ یعتریوس یهام و با داللتیشکمزبور را به سطِح مالحظه و توجِه آگاهانه ب كیدئولوژیا

 ز یشتر انگار مسائلیپ
ً
 اند. ت بودهیفیکدرباب  یشناختییبایصرفا

 

 زارع و گلنار نریمانی ی محدثهترجمه
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 ؟است داشتهوجود ن یچ هنرمند زن بزرگیچرا ه
  

 رهایاالت متحده حقیا در یستینیفم یهاتیر فعالیش اخیه افزاکنیبا ا
ً
ش یرویاما ن ،استبودهبخش ییقتا

ا آن، مرتبط ب اِل کیراد یهاگر جنبشیو همچون دــ  ویتکو سوبژ  ی، روانشناختیشخصــ  یاحساساتطور عمده به

 ؛ی بنیادیفکر سائلم یخیل تاریبر تحل یاست و نه مبتنبوده ز کش متمر یخو یهواسطیو ب ینونک یازهایحول ن

 یستینی، انقالب فموجودنیابا. دشکمی پیشخود آنها را خودبهه وضع موجود یعل یستینیفم یهه حملک یسائلم

ــ  وناگونگ یقیا تحقی یرکف یهاحوزه كیدئولوژیو ا یرکف یت با مبناید در نهایبا یگریز همچون هر انقالب دین

 ینهادها یهایدئولوژیه اکطور ر شود؛ درست همانیدرگــ  رهیو غ ی، روانشناسیشناسخ، فلسفه، جامعهیتار

را  هستم هرآنچه یل داریما تماه ک، لیجان استوارت من سخِن یشد. اکیحاِل حاضر را به پرسش م یاجتماع

 ند. درکیسان صدق مکیبه كیادمکآ  یهاپژوهش یهطیو هم در ح ی، هم در مناسبات اجتماعمیبپندار یعیطب

فاش  1هاتیاصطالح واقعبهن یموهوم ا یهده شوند و شالودیشکبه پرسش « یعیطب»ات ید فرضیها بان پژوهشیا

مستقل و  [she] ی«او»شده، آن شناختهتیرسمبه یاگانهیب یهمنزلت خاص زن بهیه موقعکنجاست ی. و اشوند

 شدهرفتهیپذ دپوسِت یسف رِ کمذ گاِه یت، همان جایدرواقعــ  شدهطرف فرضیب [one]« شخِص » یجامعاند به

 یتیمزــ  یقیتحق یهاگزاره یه/فاعِل همپنهان در مقام سوژه [he] ی«او»همان ا یطرف یبجایگاِه  ِی همنزلبه

 مانع یقطع
ً
 ست. ین یالو خ كِو خشیتکف سوبژ یتحر یا نوعیف یاز ضربات حر یریجلوگ یبرا یو مسلم است و صرفا

نگار خیارت مسلِم  گاِه نظر  یهمنزلطور ناخودآگاه به، بهیدپوسِت غربیِر سفکمذ نظرگاِه خ هنر، یتار یهطیدر ح

گرا ا نخبهیآن  یو معنو یاخالق یاش را نه تنها با نقد مبانینابسندگــ  دیو باــ  توانیو م استشدهرفته یهنر پذ

 ف یبا استفاده از نقِد مبان نیز هکاش، بودن
ً
قصور قسمت  و یگر ناتوانیه دکدگاه فاش ساخت. حاال ین دیا یرکصرفا

 یستم ارزشیردن سکخ در لحاظ یخود تار یهبخش عمد ی، ناتوانیلکو به طور  كیادمکخ هنر آ یاعظم تار

 [زن همان یبه عبارت] یخیگر و مزاحم در پژوهش تارمداخله یاسوژه یواقع حضور یعنینشده، شناختهتیرسمبه

ارا ابراز کرا آش اش3یخیتارـ  فرا یلوحو ساده 2یمفهوم یز همزمان خودمحورین یستینی، نقد فماستشدهفاش 
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 یهافرضشیت پیرند و به ماهیگیش عذاب وجدان میش از پیدانش ب یهاحوزه یهه همکن هنگام یدارد. در ایم

آنچه » ینیچننیرش ایشوند، پذیساحاِت گوناگون پژوهش آگاه م یها و ساختارهاشان در زبانشدهمطرح

 یهطل سلیمه استوارتکطور باشد. درست همان كمهل یرکتواند به لحاظ فیم« یعیامر طب» یهبه مثاب« 1هست

 یحق ینظم اجتماع كیساختن  یه براکدانست یم یاجتماع یناعدالت یهارهین زنجیتریاز طوالن یکیمردانه را 
ً
قتا

از  یکیعنوان هدپوست را بیر سفکمذ یهتیویتکسوبژ  یپنهان یهم سلطیتوانیز میرد، ما نکد بر آن غلبه یعادالنه با

اجع به تر ر حیتر و صحبسنده یدگاهیبه د یابیدست ید برایه باکم یموجود بدان یرکفات فیتحر یهارهیزنج

 .شود دنابو یخیتار یهاتیموقع

ـ  یفرهنگ یهاتواند محدودهیه مکل( است یر جان استوارت مکمتعهد )همچون تف یستینیخرد فم

 در رابطه بایرا بدراند و تعصبات و نابسندگ مخصوص آن« ییگراتخصص»زمانه و  یکیدئولوژیا
ً
 یهمسال ها را نه صرفا

ازد. فاش س یلکطور ن حوزه بهیا یهنندکنییو تع یاتیردِن مسائل حک یبندصورت یهاوهیش یهه در همکزنان، 

 موضوع یهاصطالح مسالن بهیپس ا
ً
 یاحوزهه به کست ین یو محل ی، ثانویی، جزیفرع ی مضحک وزنان، ابدا

ن یادیات بنیفرض هکشود  یرکف یا ابزاریزور یاتالک كیتواند بدل به یه مک؛ بلباشدوند خورده یافته پیو استقرار یجد

 یردهاکیق روید و در عوض، از طرساز ا یمه یدرون یگر انواع بررسید یبرا یمیند و پاراداک یاوکرا وا« یعیطب»و 

چ یچرا ه»ر یساده نظ یپرسش یمستقرشده برقرار سازد. حت یهامیرا با پارادا ییوندهایها، پگر حوزهیال در دکیراد

 یاهر ینش زنجکوا یتواند نوعیپاسخ داده شود، م یطور مناسب، اگر به«؟استداشتهوجود ن یهنرمند زن بزرگ

ه خارج از کرد، بلیگیاش را در برممربوطه یهحوز  یهشدرفتهیات پذیش نه تنها فرضی تاثیره گسترهکند کخلق 

 از همان آغاز قادر است نشانیشود و نتیات را شامل میو ادب یروانشناس یا حتی، یخ و علوم اجتماعیز تاریآن ن
ً
 جتا

ما  یهمعنادار زمان یهاپرداختن به پرسش یرانه هنوز براکمباحثات روشنف یسنت یهایبندمیه تقسکدهد 

 دِم دستاند نابسنده
ً
 باشند. یدرآوردو من یو چه بسا صرفا

 هر حیتوان تقریم )البته مینک یرا بررس یشگیهمان پرسش هم یهانمونه داللت ید برایاجازه ده
ً
 یاوزهبا

 با مردایبس»رد(: کن هنر یگزی، جایبنددر جمله یرات مقتضییرا با تغ یاز تالش انسان
ً
ن ار خوب، اگر زنان واقعا

 یزهایچ ایلسوف، یا فیدان، یاضیا ریساز، ا آهنگی) استداشتهوجود ن یبزرگچ هنرمند زن ی، چرا ههستندبرابر 

 «(؟دستن یاز ا دیگری

شتر یب یهنیزمشیدر پ یآورشرم شکلن پرسش، به یا« ؟استداشتهوجود ن یچ هنرمند زن بزرگیچرا ه»

ج یرا یهاپرسش یاریهمچون بسز ین مساله نیانداز است. اما انیل زنان طنیاصطالح[ مسامرتبط با ]به هایبحث

بار پاسخ خود انتیردِن خکزمان با مطرحگنجند، اصل موضوع را همیم یستینیفم« مجادالت»ل یه ذکگر ید

 « اند.ه زنان از عظمت ناتوانکچرا  استداشتهوجود ن یچ هنرمند زن بزرگیه»ند:کیف میتحر

شوند؛ از یگوناگون را شامل م ییهاسفسطهها و حوزه اند،پنهان یه پشت چنان پرسشک یمفروضات

ز ینش هرچیدر آفر« داررِحم یهاانسان» یناتوان یهه دربار کــ  گرفته« یبرخوردار از اثبات علم» یهابرهان

 روشنف یهاتا دغدغهــ  هستند« داراحلیل یهاانسان»ت نسبت به یبااهم
ً
ه زنان، با کن مضمون یبا ا یارانهکنسبتا

 یهدر عرص یچ دستاورد ممتاز و مهمیبا مردان، هنوز به ه ینسب یار در برابریبس یهاردن سالکیوجود سپر
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 اند.خاص خود را داشته یهایامکز ناین یاریو البته گذشته از آن، مرداِن بساند افتهیدست ن یتجسم یهنرها

 یالش براو ت یریگیقالب ماه یهسمان و وزنی، ركدن توامان طعمه، چنگی، بلعیستینینش فمکن واینخست

 یهار خ دربیاز دل تار ییهادن مثالیشکرونیب یعنیشود: یه پرسش طرح مکاست  یاوهیدادن به همان شپاسخ

 یهاداع اند؛د، مورد احترام و توجه قرار نگرفتهید و شایه باکا آن طور یاند شده یه ارزشمند تلقک یزنان هنرمند

 جالب توجه و خالقانه؛  یهایفروتنانه( از زندگردن )صد البته کتیثیح
ً
نقاشان  ی«شف دوبارهک»احتماال

ار یبس وسیبرت موره کنیآنها؛ نشان دادن ا یهمهم دربار  یاردن مقولهکمیو تنظ دیداو روانیا پیگلها  یهشدفراموش

ـ  رفته استیپذ ریتأث مانهشود از یمتر از آنچه تصور مک  یه براکتخصص م یدیج مریاشتغال به رفتار راگر، یبه زبان دـ

ن گونه یند. اکیقابل توجه دست و پا م یاتهکت خود، نیم اهمکا یشده ت مراِد مغفول واقعیدادن اهمنشان

در  1181ه سال ک ایطلبانهجاه یههمچون مقالــ  ا نهیصورت گرفته باشند  یستینیفم یها، خواه از منظرتالش

چون  یر راجع به هنرمندانیاخ كیادمکآ  یهاا پژوهشید، یبه چاپ رسی زنان هنرمند درباره 1ویتر ِروسمینستو

ِخ یتار یلکز بطور یزنان و ن یدستاوردها یهه به اطالعات ما دربار کاز آنجا ــ  جنتیلسكیا یآرتمسو  افمنكا كیآنجل

 به تالشیافزایهنر م
ً
 یبرا یارکچیاما هارزند؛ یشان صورت گرفته میه براک یند، قطعا

وجود  یچ هنرمند زن بزرگیچرا ه» که دهندین پرسش انجام نمینهفته در پس ا یهافرضشیپدن یشکپرسشبه

امطلوب آنرا و ن یمنف یهاداللت ین سئوال، بطور ضمنیپاسخ به ا یس، آنها با تالش براکه برعکبل« ؟استداشتهن

 نند. کیت مید و تقوییتا

ر دادن ییغتــ  نندکیمعاصر م یهاستینیفم یه برخک یارکهمان ــ  پاسخ به پرسش باال یگر براید یتالش

در هنر زنان نسبت به هنر مردان « عظمت»از  یگرینوع د هکن ادعاست یمورد بحث و مطرح ساختن ا یهنیآرام زم

فرمال و  تیفیکه هم در کشود یزنانه فرض گرفته م كسببرای ر یپذنیز و تعیمتما یجه وجودیوجود دارد و در نت

 زنان است.  یهت و تجربیوضع یهژ یو یهصیبر خص یاش متفاوت و مبتنیانیت بیفیکهم در 

نان در ز  یهت و تجربیوضع یلکرسد: بطور یموجه به نظر م یافک یهن پاسخ به انداز ی، ایسطح یبا نگاه

 هنر تولن اعتبار هنرمندان زن، نسبت به مردان یجامعه و به هم
ً
از  ید شده توسط گروهیمتفاوت است و مطمئنا

 یهزنان اتیاز تجرب یال دادن به دستهکو مصمم در شاند گر متحد و مرتبط شدهیدکیه آگاهانه و هدفمند با کزنان 

فانه، )اگر نه زنانه( شناخته شود. متاس یستینیبعنوان هنر فم یکاز لحاظ سب یراستتواند بهیخودآگاه هستند، م

ب تكم یهمچون اعضا ییهاه گروهکنیافته است. با اینون تحقق نک، اما تاممکن است یین مدعایاگرچه چن

ها، تسیوبكا ی، یار آبكسوار جمع شدند، گروه  گوگنگرِد  آونـ  پونته در ک ی، نقاشانویاراواجكروان ی، پدانوب

از  یکت مشتر یفیکچ یرسد هیز هستند، اما به نظر نمییقابل تم یانیا بی یکن سبیمتع اریات بسیفیک یهلیوسبه

 یاتیفیکز آن شتر ایب یزیم چکا دستیرق گرد آورد؛ یب كیر یز یلکزنان هنرمند را به طور  یهاكسب بتواند «یزنانگ»

بهم  دو متناقِض مردانهو دوبه یانتقاد یهاشهیلکن یتره مخربیسندگان زن را علیتوان گفت نویم هکوجود ندارد 

شرح داده « زنان یهدن دربار یشیاند»تحت عنوان  المان یماره در اثر درخشان ک یاتیفیکنند؛ کیمربوط م

، لسکیجنتیا یارتمس ی همچون، آثار هنرمندان زنیاز زنانگ یفیف و ظریچ جوهر لطیرسد هی. به نظر نماستشده

ا یجورج ،ورثباربارا هپ، تزیولوكت ك، سوزان والدو، سویمور یبرت، روزا بنهور، افمنكا كیآنجل، لبرونـ  یجیمادام و
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، تویجرج ال، ساند ژرژ برونته، یلیام، نین آستیج، دو فرانس یمار و،فساامر در مورد نویسندگان زنی همچون 

رسد در یم ر. به نظسوزان سونتاگو  ا پالتیلویس، نسونكید یلیام، نیآناس ن، نیگرترود اشتا، ا وولفینیرجیو

به  باشد، كینزد [شانجنسانهم یعنی]گر یدکیه به کآن یجاسندگان و هنرمندان زن بهین موارد، نویا یتمام

 ترند.کیش نزدینظر خوا همیدوره هم سندگانیهنرمندان و نو

تر قیوم خاص خود، دقیردشان در مدکو طرز عملاند ترنیبكیگراتر و باره زنان هنرمند، درونکد ادعا شود یشا

گ ار با رنکا در ی ردونگراتر از ر شد، درونکه در باال نامشان ذک یاز زنان هنرمند كیدامکتر است. اما نگرانهو درون

برحسب  را «نانهز »ا اگر یلبرون ؟ و ـیجیا ویدارد  یشتریب ی، زنانگفراگونارار کهستند؟  وور كنگرتر از  ییو جزتر قیدق

ست؟ ین »زنانه»قرن هجدهم،  یهو در فرانسکو کرو  كل سبکا یم، آینکف یتعر« زنانه»درتقابل با « مردانه» یهدوگان

و  فیز ظریچچیم، هیزنانه بدان كسب یهارا مشخصه یو ارزندگ ینیبكیت و باریقطعا اگر ظرافت، حساس

 یرنگ یدر تابلوها ییگراا درونیند یآز خوشیچچیا هیاثر روزا بنهور، « شگاه اسبینما» [یتابلو]در  یانندهکش

ار کان را در آثارشان به کود کا ی یخانوادگ یزندگ یهاافت نخواهد شد. اگر زنان صحنهینهالر کم هلن فرانیعظ

ه نقاشان کطور )درست همان مونهو  رنوآرهمچون  ییهاستیونی، و امپرسنیچارد، نیان استی اند،برده

 یاردن حوزهک، منحصر درهرحالند. اکردهار را کنیز همی( ناساتكسو و یهمچون مور یست زنیونیامپرس

ا ن و محدود بیمع ییهاا محدود ساختن آثار به سوژهیشده ار گرفتهکبه  یو مشخص از موضوعات اصل یدلبخواه

 د.باش« زنانه» كسب یذات یهان وجِه مشخصیه قادر به بکنیست؛ چه برسد به ایمعادل ن كسب كیف یتعر

ت ه در عوض، به برداشکست؛ بلیمرتبط ن« یزنانگ»ها از ستینیفم یبرخ كنجا، چندان با در یل در اکمش

ان یه هنر، بکن تصور خام یاست: ا كه با عامه مشتر ک یگردد؛ برداشتیهنر بازم یستیها در مورد چنادرست آن

با هرگز یر. هنر تقریبه زباِن تصو یشخص یاز زندگ یست؛ ترجمان یفرد یات احساسیتجرب یم و شخصیمستق

 چنینبوده و هنِر عظ یزین چیچن
ً
 و ابدا

ً
از فرم  ودخهقائم ب یبر زبان یکمت ید هنریست. تولین یزین چیم مطلقا

است هیگذارها و نشانهنشانه یهاو دستگاه یلک یهاا آزاد از، قراردادها و چارچوبیش وابسته به، یمابکه کاست 

مدت یطوالن یهاا تجربهیردن کیدن، شاگردیدآموزش یهد به واسطیهستند و با یشده و موقتفیتعر یه همگک

اغذ، کا یپرده  یها و خطوط رودر طرح و نقش یل مادکند. زباِن هنر، به شیایدست با بهیفراگرفته شوند  یشخص

 ست.یرمزآلود ن ییا نجوای كسوزنا یابد، و هرگز داستانییا فلز تجسم میو  كیرس، پالست كسنگ، خا

قرار  شیا ستایق یسته مورد تحقیه به طور شاکاند وجود داشته یار خوب و قابل توجهیاگر چه افراد بس

وجود ــ  میدانیه ما مکتا آنجا ــ  یالعاده بزرگچ هنرمند زن فوقیه هکن است یقت ماجرا ایاما حق اند،نگرفته

؛ و استتهداشز وجود نیمو نیکباِز اسسیا تنیو  ییایتوانیست جاز لیانیچ پیه هکطور ؛ درست هماناستداشتهن

 یاش وجود مک یخواهد ایه چقدر دلمان مکست یمتاسفانه مهم ن
ْ

تاسف دارد، اما  یجا ن امریه اک داشتند. قبول

ر ییت را تغین وضعیز هم ایستخ به مردان زنیف تارین اتهام تحریو همچن یا انتقادی یخیردن شواهد تارکیارکدست

دو با  در دوران معاصر، یا حتی، و سیماتا ی اسوكیپ، سزانا ی روآكدل ، رامبراندتا ی آنژلكیمبا  یچ زنینخواهد داد. ه

ف یردهم ین هنرمندانیبا چن یپوستاهیس ییاکیچ آمریه هکطور ند؛ درست همانکینم یبرابر وارهولا ی نگیونك

 تعداد زیست. اگر حقین
ً
 بای اند،داشتهوجود « پنهان»هنرمند زن  یادیقتا

ً
 یهنر ید استانداردهایا اگر واقعا

 نم ـف شود یتعر« مردان»در تقابل با « زنان» یبرا یزیمتما
ً
 دین ادعاها همزمان چسبیا یدوتوان به هر یو مسلما

 اند،تهافیارز با مردان در هنر دست هم یگاهیجنگند؟ اگر زنان واقعا به جایچه م یها براستینین صورت فمیدر اـ 
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 ل حاضر خود، مناسب و مطلوب است.ک، در شینونکپس وضع 

 یهدر هنر و چه در هزاران حوز چه ــ  زها و اموریت چیم، وضعیدانیما م یهه همکطور قت همانیاما در حق

و  رعادالنهیها، تمسخرگرانه، غاز فعاالن در آن حوزه یاریبس یبرا اند،ه بودهکطور ه هستند و آنکطور آنــ  گرید

 طبقیدپوست ، ترجیتا سف استبودهارشان نی ه آنقدر بختک یآن دسته فعاالن یعنیننده است؛ کوسیما
ً
 یهحا

 یدگقاع یهاما، در دوره یهار ما، در هورمونیر و خطا نه در تقدیند. تقصیایا بیر بدنکهمه، مذا باالتر از یمتوسط، 

« آموزش»ن یهمــ  شه داردیما ر یآموزش یهویه در نهادها و شکمان، بلدرون بدن یخال یما و در فضاها

 ها و عالئم معنادار بر سرماننمادها، نشانه یاین دنیورودمان به ا یهه از لحظکبود  ییزهایچآن یههم یهرندیدربرگ

از  یاریاهان، افراد بسیا سیه زنان یپرقدرت عل یهاین وجود نابرابریه در عکن معجزه است یا درواقعآمده است. 

 دپوستیمردان سف یانحصار یدر قلمروها یبرجسته و محرز یهایبه برتراند ها توانستهن گروهیا یهر دو

 ابند. یدست ــ  است و هنریهمچون علم، ســ 

 ه ک یتنها زمان
 
« استداشتهوجود ن یچ زن هنرمند بزرگیچرا ه»پنهان در پِس پرسش  یهابه داللت واقعا

طرح  یهویبر حسب ش« زهایچگونه بودن چ» یهما دربار  یه تا چه حد آگاهکافت یم یم، درخواهیشیندیب

ـ  ل گرفتهکت شیپراهم یهاپرسش ـ  شدهف یو اغلب تحرـ ار یسب یهاه ضمن طرح پرسشکافت یم یاست. درخواهـ

ـ  مناسباِت  یچگونگ یهما دربار  یت، آگاهیپراهم  معضالتـ  یهشدفیاغلب تحرـ
ً
 یجهان تا چه حد است. ما عموما

د یم. اما بایریگیشده فرض مش دادهیزنان را از پ یهاهان و مسالیالت سک، فقر، مشیشرق یایآس یهل مسالیاز قب

 ها چهیبندن صورتیاست و ا« مسائل و معضالت»ن یا یبنددر حال صورت یسکه چه کم یابتدا از خود بپرس

 به خاطر آوریناز« هودی یهمسال» یضمن ین است معناهاکنند؟ )و البته ممکیرا دنبال م یاهداف
ً
م.( یها را هم فورا

 براک، م«مسائل و معضالت» یبندع، صورتیدوران ارتباطات سر یعنی، در عصر ما درواقع
ً
 یه منطقیتوج یررا

جاد یامبوج اکتنام و یها در وییاکیه به دست آمرک ین معضلیرود: بنابرایار مکوجدان معذِب صاحبان قدرت به 

را با  د آنیا، شاینان شرق آسکه ساک یشود؛ در حالیده مینام« یشرق یایآس یهمسال»ها ییاکیشد، توسط آمر

ا ی یشهر نانینشز چه بسا توسط زاغهیاصطالح فقر نبدانند؛ معضل به« اکیآمر یهمسال»تر، انهیگراواقع یدید

 را هم به قطِب « اهانیس یهمسال»، یمشابه یهیناکخوانده شود؛ « معضِل ثروت»، ییروستا ینان هرزآبادهاکسا

 ینونکت یوضع یبنددر مورِد صورتهم،  یمشابه یهسازد؛ و منطق وارونیبدل م« دهایسف یهمسال»متضادش، 

 ند.کیصدق م« زنان یهمسال»ما به عنوان 

« معضل»ا ی« مساله» یفعل یهدیالبته ا ( یانسان ییذاکل یگر مسایزنان، همچون د یهنون مسالکاهم

 متاخر است( به ه
ً
 یمسائل انسانه آنچه کانجامد؛ چرا ینم« یحلراه»ج یخواندِن هر موضوِع مرتبط با انسان، قطعا

اختن دگرگون س یبرا یاشهیر یاشه و برنامهیا اندیت، و یاز خوِد سرشت موقع یر مجددیرش هستند، تفسیدرگ

 یههمچون همــ  هنرها یهطیشان در حیت ایرو زنان و وضعنیهم. ازاست« ل و معضالتیمسا»ن یاز هم یبخش

مسلط  ر وکه از خالِل چشماِن متعلِق به نخبگاِن مذکست ین« مساله» ینوعــ اند ه در آنها فعالک ییهاطهیگر حید

)اگر نه بالفعل(  ییهاد خود را در مقاِم سوژهیبا زنانه در عوض کرد. بلیو مالحظه قرار گ یابیبر قدرت مورد ارز

ساس ترحم و بدون اح یت خود به تمامیق وضعینند تا با حقاکد اراده یو با رندیدر نظر گ برابرطوِر بالقوه م بهکدست

نان ت خود را با چید موقعیبا حالنیدرعشوند؛ و  یارویت، رویر بار مسئولیردن از زکیخالا شانهینسبت به خود 

 یست؛ جهان ینو ضرور یخلق جهان یه براکمورد مالحظه قرار دهند  یرکو ف یاز تعهد احساس ییباال  یهدرج
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 یبانیز فعاالنه پشتین یاجتماع یه توسط نهادهاکن است، بلکبرابر نه تنها مم یهاها و دستاوردتیه در آن موفقک

 خواهد شد.

 نم
ً
نرها ه یهطیه قسمت اعظم مردان، در حکم یدوار باشین امیخوشب یهاستینیم همچون فمیتوانیقطعا

نان، ز  یامل براک یبرابرن یه تضمکافت یرد و درخواهند کت را مشاهده خواهند ینور هدا یها، به زودطهیگر حیا دی

تن گذاشد با احترازشان از قدمیخواهند فهم یم مردان خودشان به زودینکا مثاًل ادعا یبه نفع خودشان هم هست؛ 

ن گذشته اگر یشوند. از ای، دچار نقصان میاحساس یهانشکو وا« زنانه» یسنت اصطالح[]به یبه قلمروها

 یکار اند یبس یتبخش باشد، قلمروهایا رضای یریپذتیازمند مسئولی، نیمتعال یافکاز، به حد یمورد ن یهاتیفعال

ان کود کا ی با نوزادان« زنانه» ییهایازمند گرفتاریه نک یابند: مردانیه مردان نتوانسته باشند به آن راه کوجود دارند 

ادن انجام د ی)مونث( را برا یابند، و پرستارییان دست مکود کا روانشناس یاطفال  كت پزشیهستند، به موقع

د یاق وافر نشان دهند، شایاشت یت آشپزیه به خالقک یتر به خدمت خواهند گرفت؛ مردانپاافتادهشیپ یارهاک

اغلب  هکهستند  یاخود در حوزه یه مشتاق برآوردن آرزوهاک یهم بزنند؛ و البته مردانبه یعنوان سرآشپز شهرتبه

 اران داوطلبیت بدل به دستیشان در نهاان مونثیه همچون همتاکشود، عوض آنیخوانده م« زنانه» یق هنریعال

 یم قلمرویا مجسمه ساز در خواهند آمد. و اگر بخواهیسوت نقاش ک وقت گردند، بهگران پارها سفالیموزه 

همه نیا یباشند جاه حاضر ک اِن مردیگر ا پژوهشی درساند چه تعدادند میتوان پرسیم، مینک یابیرا ارز« پژوهش»

ار کرند، یگینم یه حقوقکارگران منزل کو  كود کن پرستاران یوقت وهمچنپاره یاران پژوهشیست، دستیپیزن تا

 نند؟ک

 ندانداز یم چنگ مکازات چنان محین امتیژه باشند، الجرم بر ایازات ویو امت یه واجد حقوق انحصارک یآنان

از  یه تنها هنگام مواجهه با قدرِت برترکــ  ت استیاهمیم و بکار تا چه اندازه کن یه نفعشان در اکست یو مهم نــ 

 رد. کگر سر خم خواهند ید ینوع

 یسبن یدوستنه مربوط است به نوع ـ هاطهیگر حیخواه در هنر و خواه در دــ  زنان یبرابر یهن، مسالیبنابرا

ه ه در عوض متوجکزنان دارد؛ بل یا احساس حقارت فردیبه اعتماد به نفس  یمردان، و نه ربط یت فردیا سوء نی

 از خود ییه جزکــ  هاانسان ین ساختارها برایه اکست  یتیانداز واقعما و چشم ینهاد یساختارها یت واقعیماه

هر »است: ش نوشته یسده پ كیش از یل بیوارت میه جان استکطور نند. همانکیم میترســ  ها هستندآن

جهانشمول است و هرگونه  یمردان عرف یهاد زنان به واسطیشود. انقیم شمرده یعیج است، طبیه راک یزیچآن

 غیانحراف از آن، طب
ً
 ك، به تر «یبرابر»به  یاق ظاهریرغم اشت یشتر مردان، علیب« قلمداد خواهد شد. یعیرطبیعتا

وع ن موضیندارند؛ در مورد زنان ا یلیدربر دارد، م یبزرگار یشان منافع بسیه براکزها، یچ« یعیطب»ن نظم یا

ار، از کاست ستمکارانه برمال ساخت، مردان در مقام یل هشیوارت میه استکطور را همانیشود، زیتر هم مدهیچیپ

نند؛ کیز طلب مینابرابر را ن ی، مهریعالوه بر فرمانبردارــ  تحت ستم یهااستکا یها گر گروهیبر خالف دــ  زنان

، یادم یل رفاهیاِد لوازم و وسایل ازدیمردساالر و هم به دل یهردن مطالبات جامعکیل درونین رو زنان هم به دلیو از ا

 . ش داردیرهایرها نشدن از زنج یبرا یشتریل بیمتوسط تما یهزن طبقشوند: یف میاغلب تضع

از  ینخست انبوه یهان ده رتبیدر م یسادگبه « ؟استداشتهوجود ن یچ هنرمند زن بزرگیچرا ه»پرسش 
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 1شدهتهرفیپذ یهادهیع از ایمبهم و وس یا، انبوههین پرسشیر چنیرد؛ زیگیرها و تصورات غلط قرار میسوء تعب

 یهاییتوانا یهز دربار یت آن، و نیت هنر و مالزمات همراه با موقعیماه یهسست دربار  ییهادهیپنهان است؛ ا

ند. از کیا مفینها ایدر تمام ا یه نظم اجتماعک یز نقشی، و نییبه صورت جز یانسان یهایو برتر یلکبطور  یانسان

ند چ هنرمیچرا ه»ل پرسش یه ذک یاذب باشد، تصورات نادرستک ید موضوعیهم شا« زنان یهمسال»ه خوِد کآنجا 

 یاور ــ  اد زنان رایانق مرتبط با یرکف یسازاز مبهم یاعمده یهاحوزه اند،نهفته« ؟استداشتهوجود ن یزن بزرگ

و  ف شدهیات خام، تحرینند. فرضکیمشخص مــ  ن حوزهیمرتبط با ا كیدئولوژیو ا یاسیس یهژ یموضوعات و

ن ید. اننکیفا مین پرسش ایمهم در ا یم، نقشیز خلق هنر عظیو ن یلکبه طور  یخلق هنر یهدربار  یرانتقادیغ

را تحت  كلسون پو كجو  رافائلا ی گوگونآنژ و لکیمثل م یشباهتیستارگان بناآگاهانه، فوقا یات، آگاهانه یفرض

ر، وکاز هنرمندان مذ كیهر  یهار دربار یبس یپژوهش یهاینگاركه تک یافتخار ـآورند یگرد هم م« میعظ»عنوان 

 بین ترتیاست؛ به هم« نبوغ» یه داراکدانند یم یسکو البته هنرمند بزرگ را  ـ بشان ساخته استینص
ْ

، نبوغ

ها از هدین دست ایافته است. ایتجسم « میهنرمند عظ»ه در شخِص کشود یم یو رمزآلود تلق یو ابد یازل یقدرت

د ه سبب شکرند یگیسرچشمه م ینگرفته و اغلب ناخودآگاهـ  قرارـ  مورِد پرسش یخیفراتار یهافرضشیپ

 یهشیلحظه به ابعاد مختلف اندـ  یط اجتماعیمحـ  همان نسبت دادن فرمول نژاد یعنی، تیپولیتن ه یبندصورت

خ هنر هستند. یتار یهااز نوشته یاریبس یات، ذاتین گونه فرضید. اما ایایبه نظر ب ییگراسفسطه ی، نوعیخیتار

ا تالش یاند قرار گرفتهاش کنکم، به ندرت مورد یمولِد هنر عظ یلكطور بهِط یشرا یاساس یهه مسالکست ین یتصادف

ا مربوط یده حد گستر ازشی، بكیادمکرآ یغ یقاتیتحق یهمنزلن اواخر، بهی، تا همیلکل ین دست مسایا یبررس یبرا

طرفانه، یب یردکیشبرد روی، مورد غفلت قرار گرفته است. پیشناسهمچون جامعه یگرید یهابه شاخه

را رسوا خواهد  یگرا و فرد، نخبهكیگرانه، رومانتشیو نهادمحور، آن ساختار ستا یشناخت، جامعهیرشخصیغ

 در ا یهنر بر آن مبتنِخ ینگاشتِن تار یهه حرفکساخت 
ً
اش از مخالفان جوان ین اواخر توسط گروهیاست و صرفا

  .استشدهده یشکبه پرسش 

 اسطور ینت
ً
 یهسوژ یهشود؛ اسطور یهنرمندان زن پنهان م یهه پِس مسالکهنرمند بزرگ است  یهجتا

 د؛یآیا میدنرازآلود در درونش به یه از روز تولد با جوهرک یسک یه؛ اسطور ینگاركهمتا و خداگوِن صدها تیب

ه مثِل ک یزیشود؛ چیا استعداد خوانده میه نبوغ کن نهفته در سوپ مرغ خانم گراس یزر یهه به قطعیشب یجوهر

 ار گردد.کد حتما آشیط، بایبودن شراا نامناسبی ینندگکد یزان نومیتوجه به مقتل، بدون 

. ده استین اسطوره جان بخشیدور به ا یهانندگان آنها، از زمانیبازنمودگر و آفر یدوِر هنرها یهالبته هال

وران باستان د یونانیساز ، مجسمهتوسیسیلبه  ینیپله توسط ک یزیاسرارآم یهاییه همان تواناکمثاًل جالب است 

ـ  شدینسبت داده م ـ  عتیبه جز خود طب یچ آموزگاریو نداشتن ه یز در خردسالیاسرارآم یدرون یآن نداـ رن در قـ

دگر یهنرمند درمقام تقل یعیفراطب یهاشود. قدرتیرار مکان تکس بو کما یهنوشت وربهك یوگرافینوزدهم در ب

گذاشتن  رونیار بک، دست اندر یخی، به صورت تاركخطرنا ید حتیقدرتمند و شا یروهای، و تسلط او بر ن[عتیطب]

ند. یآفریم ی، هستیستیه از دل نک یسک؛ ستاگون بودهیخدا یانندهیآفر یهمنزلگراْن بهید یهر یاز دا یو

 ینایده و بیان فهمیا داستان حامیرتر یپ یالعاده توسط هنرمندخارق یشف استعدادهاکاز  یاات افسانهیروا

 در هکــ  «آوررتیح یهپسربچ»
ً
 یشگیهم یهایژگیاز وــ  شودیر ظاهر میزسرب و چوپان یکات پسر یه معموال
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ه ک یکرا جاودانه ساخت؛ جوان جوان یوتویج یهه افسانک استبوده یواسارپس از  یهنر یشناساسطوره

شف کنگ، س یگوسفند بر رو كیاز  یریدن تصویشکاستاد و در حال  یهرا هنگام مراقبت از گل یو بزرگ، یمابویش

ند. به یرد تا نزد او آموزش ببکفروتن دعوت  ك، بالفاصله از جوانبودشدهر یسِم تصویه مسحور رئالکمابو یرد. شک

، تانواسكا دل یآندر نو،یا سانسوویآندر، یومیافكباز جمله  یز، هنرمندان بعدین تصادف اسرارآمیچند یهواسط

وش ه هنرمند بزرگ جوان آنقدر خک یزمان یشف شدند. حتک یمشابه یط چوپانیز در شراین ایگوو  ثورباران، مانتنا

ونه شد و از هر گیار مکخود آشسرعت و خودبهار داشته باشد، باز هم استعدادش بهیدر اخت یاه گلهکشانس نبود 

 و برطبق گفتهک، نیپوسو  یپیپو لیلیفاز بود: ینیب یت خارجیحما
ً
 یهاتابک یهیها در حاشوربه و مانه، همه ظاهرا

م یشنویرا نم ییهاالبته ما هرگز داستان جوانـ  دندیشکیاتور مکیارکدرس مربوطه  یهمطالع یشان، به جامدرسه

 دست یول اند،ده بودهیشک یسرسر یریشان هم تصاویدفترها یهیرده و در حاشکشان را رها ه درس خواندنک

ت یاآنژ بزرگ، به رو لکیاند. خوِد مفش نشدهکا فروشندگان یبزرگ  یهاارمندان فروشگاهکشتر از یب یزیآخر، چ

 یده است. واساریشک یه درس بخواند، نقاشکش از آن یب یکود ک، در یواسار س و شاگردْش ینونامهیزندگ

رد، ک كر ت ا نوولیسانتا مارارش را در ک یمدت یبرا، ویرلندایگاستادش،  یه وقتکد استعداد او موجب شد یگویم

« ارکن یمو و شاگردان را حرنگ و قلم یهاها و جعبهها، ستونداربست»دست آورد تا جوان فرصت آن را به یهنرجو

بر بانگ  زدهرتیاستاد بازگشت، ح یه وقتکار را چنان ماهرانه انجام داد کن یند و اک یوتاه استاد نقاشکبت یو در غ

 « داند!یشتر از من مین پسر بیا»آورد:

 لحانیدرعدادن و اسکل به انعیز باشند، اغلب تمایقت نیاز حق ین است واجد درصدکه ممکات ین روایا

ر اساس ه بک یزمان یظهور نوابغ، حت یهها دربار ن افسانهیآنها هستند. ا یه ذاتکدارند  یشاتیساختن گراجاودانه

 حق اند.نندهکت باشند، گمراهکفا
ً
 یتمام امتحانات ورود یسالگجوان در پانزده یاسوکیه پکقت دارد یمسلما

داوطلبان  شتریه بک یار بزرگکت پشت سر گذاشت؛ یروزه با موفقكید( را یبارسلونا )و بعدها مادر یهنرها یادمکآ 

 یهادهیط آن دسته از برگزیشرا د آدم بخواهد در موردیانجامش داشتند. اما شا یبرا یسازماه آماده كیاز به ین

 ک یسانک ـد ینجامیست نکا شی یگیماانیجز م یزیارشان به چکه کشتر بداند یهنرها ب یادمکزودهنگام آ 
ً
ه قطعا

بر ــ  تاد هنر بوده اسکــ  پدر یاسوکیپ ریتأثاز  یشتریب اتییجزمثال  یا برای ـنند کیسان را جلب نمینوخیتوجه تار

 زیسنور روئم ا باز هیآمد؟ آیا میاسو دختر بدنکیافتاد اگر پیم یزودرس پسرش بفهمد. چه اتفاق یریشرفت تصویپ

 بزرگ او داشت؟ یهاتیبه موفق یدیا امیرد کین اندازه توجه میبه هم كوچک یتایپابل به

 سرشت معجزهیکها بر آن تان داستانیا یآنچه در تمام
ً
 یراجتماعیآسا، ناشناخته و غد شده، مشخصا

در قرن نوزدهم  یسینواز نقش هنرمند، به پارسانامه یمذهبمهین تصور نیاست و هم یهنر یهاتیموفق

 ینیرا تا مقام د ید هنریاز خود هنرمنداْن تول یبرخ یسان هنر، منتقدان و حتینوخیه تارک یانجامد؛ زمانیم

 یهاهنرمند، در افسانه«. گرا!ماده ییایواال در دن یهان سنگر محافظ ارزشیهنر، آخر»دند: یشکن باال یگزیجا

از  یحیمس یستد، همچون شهدایایم یمآبانه و اجتماعمیق یهاین دشمنیدتریه شدین قرن نوزده، علیسیقد

روز ی، پاستداشتهه ک یمکرغم شانس یت علیبرد، و در نهایرنج م یاجتماع ییرسوا یهارها و خدنگیزنج

ن است: کدرونش درخشِش آن امر مقدس و رازآلود پرتواف یرا از ژرفایش. زیپس از مرگ خو شود؛ اما افسوس،یم

 یهالگ یادیمدت ز ید، برایشد یصرع و گرسنگ یه با وجود حمالت ناگهانک یگوگ مجنوننمونه، ون ینبوغ. برا

 یهپدرساالران در برابر طرد یری، با دلیدر نقاش یجاد انقالبیا یه براک یسکشد؛ سزان، کیر میآفتابگردان را به تصو
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 ییرا با ژست وجودگرا یت مادیو امن یه منزلت اجتماعک یسکستد؛ گوگن، یایعامه م یاجتماع و استهزا

وتوله، ک یهلوتِر ـ  تولوزا یر مشغول گردد؛ یگرمس یش در نواحیالهامات خو یند تا به جستجوکیافتاده رها مكت

 یعنی؛ ندکیم یاش قربانو زننده كرامون ناپایخاطر عالقه به پخود را به یزادگاشرافازات یه امتک، یلکچالق و ال

 ه الهام بخش آثارش بود.ک یطیهمان مح

ن سنخ یشود. اما هنوز ایل نمیقا یها ارزشن افسانهیا یبرا یجد یس هنرینوخیچ تاریگر هیحاال د

 یهنشددهیشکپرسشا بهیات ناخودآگاه یو مالزماتْش فرض یهنر یهاتیموفق یهدربار  یشناساسطوره

ها، دوران یه، تصورات موجود دربار یات اجتماعر یتأثقدر ه چهکست یدهد و مهم نیل مکپژوهشگران را ش

 گهنرمندان بزر  یهقات دربار ین تحقیزتریآمها مزمزه شوند. سفسطهن پژوهشیره در ایو غ یاقتصاد یهابحران

 یهادو ن یاجتماع یرند، و ساختارهایپذیم هنرمند بزرگ را یهیه مفهوم اولکخ هنر، یتار یهاینگار كژه تیو بوــ 

ظر در ن یثانو« یهانهیزمشیپ»و « اتر یتأث»رده، تنها بعنوان کت یو فعال یه هنرمند مزبور درون آنها زندگکرا 

ن یند. بر اهست یفرد یهاتیمفهوم رقابت در بازار آزاد موفقن نبوغ و یزر یهقطع یهیدگر نظرییدر خفا تاـ رندیگیم

ود: اگر ش یبندفرمول یاس صوریق یعنوان نوعد بهیهنر، با یهطیزنان در ح یبزرگ برا یهاتیمبنا، فقدان موفق

ار کگاه خود را آشچیه یرد. ولکیار مکار زنان بود، مسلما خود را آشیدر اخت ین نبوغ هنریزر یهآن قطع

 واجِد قطع Q.E.D1. استکردهن
ً
وتو، چوپان جوان گمنام و یستند. اگر جین ین نبوغ هنریزر یهاما زنان قطعا

 چرا زنان نتوانند؟  اند،ار برآمدهکن یونگوِگ مبتال به صرع از پس ا

در  یقیحق ییهاتیآن، نسبت به موقع یم و بجایرا رها ساز 2بخشامک یهاییشگویها و پافسانه یایاگر دن

ته وسی)مهم( به وقوع پ ید هنر جدیه در آن تولکخ، یدر خالل تار یو نهاد یاجتماع یساختارها یهسرتاسر محدود

ا مناسِب ید یخ نگاراْن مفیتار یه براک یقیو دق یل جدیه مساکم برد یخواه یم، پینکطرفانه اتخاذ یب یدیاست، د

دان در ه هنرمنکده خواهد شد یمثال پرس یرند. آنگاه برایگیل مکمتفاوت ش یاوهیمطرح ساختن هستند، به ش

برخاسته اند؟ چند درصد  [یاجتماع ی]هارگروهیا زیها استک، یدام طبقات اجتماعکخ هنر از یمقاطع مختلف تار

 نقاشان و مجسمهیاز نقاشان و مجسمه سازان، 
ً
 این ه پدراکاند افتهیرشد  ییهاسازان بزرگ، در خانوادها مخصوصا

ه کمربوطه اشتغال داشته اند؟ همان طور  یهاا به حرفهیاند شان نقاش و مجسمه ساز بودهکیان نزدیگر آشناید

ند، انتقال کیهفدهم و هجدهم اشاره م یهافرانسه در قرن یادمک، در بحث خود راجع به آ ولس پاوسنركین

ها، وستوكها، پلیوك یهه در خانوادکطور )همان استشدهیم یتلق یعاد یاز پدر به پسر امر یهنر یهحرف

ل معاف بودند. با یتحص یها از پرداخت مخارج عادنیسیادمکقت، پسران آ یم( در حقیها و ... شاهد هستلوفان

ه پدران در قرن نوزدهم وجود دارد، اما یان علیه در مورد طغک یکیبخش دراماتتیارزشمند و رضا یهاوجود نمونه

از  یا، بخش عمدهاستبودهپسران  یبرا یعاد یپدران گذاشتن، امر یه جا پاک یروزگاررفت در ید پذیبا

 یانسکهنرمندان بزرگ، بالفاصله نام  یههنرمند داشتند. در دست یا خواه جز آن، پدرانیهنرمندان، خواه بزرگ 

اسو، کیچون پ ییهاتوان از نامیم در دوران ما، یشود؛ حتیم به ذهن متبادر می، رافائل و برنورریدو  نیهولباچون 

 رد.کاد یهنرمند  ییهاخانواده یبعنوان اعضا ثیوا، یومتكایج، الدرك

 
1 .Q. E. D  مخفف عبارت التینquod erat demonstrandum است.« شد.آنچه باید نشان داده می»معنای به 
2 .Self full – fillingگاه دست به اقداماتی می: اصطالحی در روانشناسی؛ به شرایطی اطالق می اش ینیبزند تا پیششود كه در آن فرد ناخودآ

 محقق شود.
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اسخ پ یتالش برا یهتوان به واسطیمورد نظر باشد، م یاجتماع یهو طبق یهنر یهحرف یهه رابطکتا آنجا 

 یابر  یم جالب توجهی، پارادا«؟استداشتهاشراف وجود ن یهاز طبق یچ هنرمند بزرگیچرا ه»ه کن سئوال یبه ا

 را، یتوان هنرمندیفراهم نمود. به ندرت م« ؟استداشتهوجود ن یچ زن هنرمند بزرگیچرا ه»پاسخ به پرسش 

ه، سر بر یبلندپا یاز برژواز یترعیرف یاجتماع یهه از طبقکاد آورد ینوزدهم به  یگراش از قرن ضد سنتیحداقل پ

 یه برژوازیشب یزیچ یعنین اشراف زادگان برخاست، ییپا یهاز طبق دگادر قرن نوزدهم،  یآورده باشد؛ حت

ه با ک یسکبود؛  ردهکن طبقات باالمرتبه ظهور یتریافتنینه از دستکلوتره بود ـ  قت تنها تولوسیه؛ در حقیبلندپا

ان ان و مخاطبیزادگان قسمت اعظم حامه اشرافک یوست. تا زمانیها پیاهیحاش یهرمترقبه، به جرگیغ یاعوجاج

 یادستانهخام یهاتنها تالش ـنند کیه مهان ساالران ثروت در روزگار ما مک یارکهمان  ـدادند یل میکهنر را تش

از زنان( اوقات  یاریزادگان )مانند بسه اشرافکنیرغم ایخود انجام داده بودند؛ عل یاز سو ید هنریدر جهت تول

لب قت، همچون زنان، اغیداشتند و در حق یعلم یهاشرفتیت خود در پکنسبت به مشار  یشتریار بیفراغت بس

 یهل عموزادمث یسانکقبول شدند؛ قابل ییبدل به آماتورها یهنر بودند و حت یهطیدر ح یحیتفر یارهاکدلگرم به 

همراه با پرنس  هکا، یتورکیه وکملا یرد کیشگاه برگزار مینما یرسم یهاه در سالنکلده یناپلئون سوم، پرنسس مات

در  ـ وغنبـ ن یزر یهه قطعک استبودهن کا ممیپرداخت. آ ریلنسمانند  یسکهنر تحت نظر  یریآلبرت، به فراگ

تر از شی، بیل اصلیه دلکن یا ایه از روان زنانه مفقود شد؟ کزادگان گم شده باشد، درست همان طور ان اشرافیم

زادگان ه از زنان و اشرافکست  ییهاداشتها و چشماستعداد باشد، مرتبط با نوع خواسته ایه مربوط به نبوغ کآن 

 صرف فعالیه باک یمقدار زمانــ  رفتیانتظار م
ً
مورد  یهاتیاز فعال ینیشود، انواع مع یاجتماع یهاتید ضرورتا

جامعه و هم  یمردان متعلق به طبقات باال  یرا، هم برا یهنر یهامل به حرفک یوفادار یه به سادگکــ  درخواست

 ساخت.یر میقت تصورناپذین و در حقکرممیزنان، غ

ش نیه در آنها آفرکمطرح گردد،  یخلق هنر [منجر به] یهاتیوضع یهح دربار یصح ییهاه پرسشک یزمان

با  ه مرتبطکرد یگیهوش و استعداد در م یندهایآراجع به هم یمباحثات كست، بدون ش یهنر بزرگ موضوع ثانو

 نبوغ هنراند تیموقع
ً
رشد  یه طکد اندهید ورزیکخود تا كیژنت یشناسگران در معرفتیو د اژهیپستند. ین یو صرفا

 یه جوهرکشتر از آنیم، بیخوانیه ما نبوغ مک یزیا هر آن چیان خردسال، هوش کود کل در یار شدن تخکعقل و آش

 كود کدر رابطه با رشد  یبعد یهاه پژوهشکطور ت ست. همانیموقع كیا از سوژه در یپو یتیستا باشد، فعالیا

 یلگوهارند و ایگیل مکبه بعد ش یج و قدم به قدم از دوران نوزادین هوش به تدریا ایها یین توانایدهند، اینشان م

د تواننیم هانیط برساخته شوند و همیمحـ  كیـ  درـ  ار زود درون سوژهین است بسکانطباق ممـ  یریپذسازش

قطع  یتد، حیگران باه پژوهشکدهند یقات نشان مین دست تحقیند. ایایبه نظر ب یساده، ذات یگرمشاهده یبرا

ن یواه اخـ  نار بگذارندک یه در خلق هنریا اولی یذات یرا به عنوان امر ی، مفهوم نبوغ فردیخیتارـ  ل متاینظر از دال 

 ر. یا خیار برند کمفهوم را آگاهانه به 

ت آزاد و یه هنر فعالکرساند یم جهین نتیما را به ا« وجود ندارد؟ یچ زن هنرمند بزرگیچرا ه»نجا، پرسش یتا ا

طور هش از خود، و بیهنرمندان پ« ریتأثتحت»ه کست یش از حد مورد لطف قرار گرفته( نیه بکفرد ) كیخودمختار 

 یهنندیرشرفت آفیپ یشتر، در هر دو معنایه بکرد، بلیگیل مکش« یاجتماع یروهاین»، بر اثر یسربسته و سطح

، یخلق هنر یهاتیموقع یهدهد، و همیرخ م یت اجتماعیموقع كیدر  یت خوِد اثر هنریفیکت و یو ماه یهنر

ت و یریر، مدیپذفیمخصوص و تعر یاجتماع یهستند و توسط نهادها ین ساختار اجتماعیر ایناپذییعناصر جدا
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 یههنرمند به مثاب یهایشناس، اسطورهیتیحما یهاهنر، نظام یهایادمکهمچون آ  یینهادهاشوند؛ یف میتعر

 ا مطرودان اجتماع.ی 1آدمـ  ، مردینندگان الهیآفر

 

 ر برهنهیتصو یهمسال

پاسخ به  هکرسد ینظر مرا بهیم، زیشو كیتر به پرسش مورد نظرمان نزدقابِل قبول یم از موضعیتوانیحاال م

 یت نهادهایه در ماهکا فقدان آن، بلی ینه در سرشت نبوغ فرد« استداشتهوجود ن یچ هنرمند زن بزرگیهچرا »

ا مورد ی سازندیاز افراد ممنوع م یگوناگون یهاا گروهیطبقات  ین نهادها برایمستقر نهفته است و آنچه ا یاجتماع

م: دِم دست بودن یقرار ده یرا مورد بررس یاتیساده اما ح ید موضوعیدهند. نخست اجازه دهیت قرار میحما

د؛ انجامیطول مه از رنسانس آغاز و تا اواخر قرن نوزدهم بهک یزنان هنرمند بلندپرواز، در دوران یبرهنه برا یهامدل

د یتول یآموزش هر هنرمند جوان، برا یمدت مدل برهنه برایق و طوالنیدق یآن، مطالعه و بررس یه در طک یدوران

 آن را کــ  «یخیتار ینقاش»به جوهر  یابیدست یز برایوه و ابهت داشت و نکش یه قصد القاک یهر اثر
ً
ه عموما

 ینقاش چیدر قرن نوزدهم، ه یسنت یبه باور مدافعان نقاش درواقعضرورت داشت. ــ  دانستندین هنر میتریمتعال

و هم  یمانت زیهم عموم یریناپذطور اجتنابدن به یپوشرا طرز لباسین نبود، زکده ممیپوش یگورهایف با یمیعظ

ن یتریلاز اص یکیه کدانند ی. همه مبودکردهب یم هستند، تخریات هنر عظیه از ضرورکرا،  كیالسک ییگرادئالیا

 یهمواره طراحــ  ل قرن هفدهمیاواخر قرن شانزدهم و اواــ  شاند آمدنیها از زمان پدیادمکآ  یآموزش یهابرنامه

گرد  یاز هنرمندان و شاگردانشان به صورت خصوص ییهاعالوه، گروهر( بود. بهکبرهنه )و عموما مذی مدل زنده

ه هنرمندان به کیب دهند. در حالیشان ترتیوهایبرهنه را در استود یهامدل یاز رو یآمدند تا جلسات طراحیم

گرفتند، اما استفاده از یار مکزن را به  یهبرهن یهاطور گسترده مدلبه یخصوص یهایادمکو آ  یصورت فرد

 هنر ممنوع بود یعموم یهاب به اتفاق آموزشگاهیبعدتر از آن در قر یو حت 1181 یهزن تا اواخر ده یهمدل برهن

ـ  زنان هنرمند  هکاست  یردنکهم باور  یلیرد. اما متاسفانه، خکف یتوص« یردنکباورن» حق آن راه پوزنر بهک یتیوضعـ

 به مطلق
ً
 یهدانشجو در رشت« بانوان»، ۱8۲8نداشتند. تا سال  یا مرد، دسترسی، اعم از زن یامدل برهنهچ یها

د یخ مدل بایشدند، بعد از آن تاریرفته میاگر پذ یشدند و حتیرفته نمیلندن پذ یادمکال آ یمدل زنده در رو یطراح

 شد. یپوشانده م« یاتا اندازه»

رد: در کتوان مشاهده یر را میمدل زنده، موارد ز یشده از جلسات طراحرسمر یتصاو یاجمال یبا بررس

 مذ یویاستود
ً
ز ه اک ی، مرداننیهاگ و ونند؛ در کیم یبرهنه طراح یمدل یه از روک یرکرامبراند، شاگرداِن تماما

جذاِب  ینقاشنند؛ در کیار مک كیادمکدستورالعمِل آ  یر قرن هجدهمیر در تصاوکمذ یهبرهن یهامدل یرو

نشسته  یهمدل برهن یاز رو یه در حال طراحک یل قرن نوزدهم، مردانیدر اوا هودن یویاز داخل استود یلیبو

ه در سالن ک(، ۱ر ی)تصو« دیداو یویاستود یداخل یفضا»، ویوچركو یلئون مات یهانیگراش از حد واقعیهستند. اثر ب

 یرکمذ یهمدل برهن یت از رویه با جدکدهد یاز مردان جوان را نشان م یش گذاشته شد، گروهیبه نما ۱8۱۹

 زند. یچشم م ینشستن او تو محل یاش جلورهاشده یهافشکه ک ینند؛ مدلکیم یا نقاشی یطراح

 
ضمیر سوم شخص مذكر و  heنوشته كه متشكل از  he – manصورت معنای انسان بازی كرده و آن را بهبه Humanی . ناكلین در اینجا با واژه1

manمعنای مرد یا ضمیر مجهول است.، به 
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در ــ  ویاستود یهبرهن یهااه از مدلکق و جانیمطالعات دقــ  ماندهیبرجا ی«هایادمکآ » یارک یفشردگ

ن شاخه از یا یت محوریاست بر اهم یستم، گواهیز در قرن بیو ن سوراآثار باطراوت هنرمندان از همان زمان 

شود یردن شروع مک یپکاز  یطور عادبه یادمکآ  یرسم یهاِر بااستعداد. برنامکت و رشد افراد تازهیمطالعات در ترب

 یاز رو یمشهور و دست آخر طراح یهامجسمه یهختیر یهااز مدل ی، طراحیکاک، حیطراح یو مراحل بعد

ان خلق کمحروم شدن از ام ی، عماًل به معنایر آموزشیدر س یینها یهن مرحلیمدل زنده است. محروم ماندن از ا

، در یقاشمند به نت زنان عالقهیثرکا همچون ایبود یار نابغه میبس یبانو كیه فرد کنیبزرگ بود، مگر ا یآثار هنر

اخت. سیجان محدود میعت بیا طبیروزمره، منظره  یدن پرتره، زندگیشک« تركوچک» یهاطهیخود را به حت ینها

ا ی یافکالبدشکانسان را  یهبدن برهن یکپزش یدانشجو كیه اجازه ندهند کماند ین میت نقاشان زن به ایمحدود

 ند.کنه یمعا یحت

مدل  یاز هنرمندان را در حال نقاش یه گروهکاز گذشته وجود ندارد  یریچ تصویدانم، هیه من مکتا آنجا 

 یرت و برتیاولو یهدربار  ین سند جذابی، به جز خوِد آن مدل به چشم بخورد؛ و ایان آنها زنیبرهنه نشان دهد و در م

رابر ابژه در بـ  یمنزلهـ  بهـ  خود را برهنه«( فرودست»زِن  كیزن ) البته  كیه کندارد  یالک، اشیعنیها ست: نقش

ابژه  ـ یمنزلهـ  بهـ  برهنهـ  فعاالنه و ثبِت مرِد  یهزن حق ندارد در مطالع كیش بگذارد، اما یاز مردان به نما یگروه

نه در بره یده با مردیپوش یبانو كی یهمواجه یاز تابو ید. مثال جالب توجهیت جوکزن برهنه مشار  كی یا حتی

ن یافته است. در ای( تجسم 2ر ی)تصو یزوفان به دستدر لندن،  یادمکال آ یرو یاعضا ۱99۹سال  یگروه یهپرتر 

 كیبرجسته حاضرند اما  یاعضا یهر برهنه جمع شده اند: همکدو مدل مذ مقابل یاثر گروه نقاشان در اتاق طراح

ـ  ر هم آنجا هستکقابل ذ یاستثنا ورت صت ادب، بهیرعا ه جهتکافمن معروف، کا کیتنها عضو مونث جمع، آنجلـ

ر بانوان د»هم وجود دارد با نام  یتریمیقد یزان است! طراحیوار آوید یپرتره رو كیل کتمثال برجسته و به ش

ساده  یاهلباسبا  یدن زنیشکر یه بانوان را در حال به تصوک، یكیل چودوویدان یاثر هنرمند لهستان« ویاستود

از زنان طراح را  یگروه مارلهپس از انقالب فرانسه،  یمربوط به دوران آزادساز یچاپ سنگ كیدهد. در ینشان م

حمام  یه، اما خود مدل انگار با دو حولزنندطرح می یرکمدل مذ از هکدهد ینشان م یانیان دانشجویدر م

ست ین یکشن رو یمربوط دانست و از هم كیالسک یتوان آن را به حس تعالیه نمک ی، پوششاستشده ییبازنما

الت کبه داشتن مش كوکو بانوان جوان حاضر در آنجا مش استبودهآن روزها متهورانه  ین عملیه انجام چنک

از  یرنگ یهبرجست ینما كیافت. در ین ینظر دوام چنداندر امور هم به یزان آزادین میا یاما حت اند؛بوده یاخالق

اش پوشانده ساده یهستاده آنچنان با جبیدار اشیر و رکمذس، مدل یدر انگل ۱860 و دریدواست كی یدرون یفضا

رون یبرهنه از جبه ب یو بازو شانه كیشود و تنها یص داده نمیبدنش تشخ یاز آناتوم یاچ نقطهیه هک استشده

پفدار چشمانش را به  یهاه در حضور طراحان جوان ملبس به جامهکاز را هم داشت ین امتیا یمانده است: او حت

 منحرف سازد.  یگرید یسو

م رانه هیاز حقین امتیاز ا یا حتیلوانیپنس یادمکزنان در آ  یمدل برا یاز رو یالس طراحکالبته زنان در 

گاو نشان  یاز رو یالس را در حال طراحکن یان ایدانشجو 1118در سال  نزیكیتوماس ااز  یسکبرخوردار نبودند. ع

ر د دیه شاکگاو برهنه  كیس مبهم هستند(، صد البته کوان در عین حیریز یش؟ نواحیگاومدهد )گاو نر؟ یم

نه متهورا ینوع آزاد كی اند،پوشاندهیبلند زنان م یر شلوارهایز زیانو را نی( پیهاهی)پایپاها یه حتک یدوران

را به  یگاو نر 1161 یهه دهکوربه است کهنرمندان از  یویردن گاوها در استودکمدل  یهدی. )ااستبوده
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 آزاد و گشود جو ان قرن نوزدهم و دریش آورد(. تنها در پااتاسیستازه یویاستود
ً
 نیرپ یهحلقو و یاستود یهنسبتا

 یهمدل برهن یار بر روکان هنرمند زن را آزادانه و همراه با مردان در حال یاز دانشجو یریه ما تصاوکه بود یدر روس

از طراحان را در قرار  یخصوص یه گروهکوجود دارند  یمشخص یهاسکن مورد هم عیدر ا یم. حتینیبیزن م

 یگروه یهده است؛ پرتر یگر، مدل پوشید یسکشند؛ در عکیر میاز زنان هنرمند به تصو یکی یهدر خان یمالقات

 یههم یلیگرد هم آوردن تخ ین است، نوعیدو مرد و دو زن دانشجو در رپ كه حاصل تالش مشتر ک یبزرگ

 ست.یو نیاستود كیانه از یگراواقع ییه است و نمایگذشته و حال روس یهاستیرئال

ـ  مدل برهنه یریپذدسترس یهجا به مسالنیمن تا ا  دائمی و خودیبهخود ینهادض یه از تبعیسو كی یعنیـ

و  ض را نشان دهمین تبعیا یامدهایز پیت و نیات تا عمومییاز جز یزانیم چنانبا  آن همام؛ پرداختهــ  ه زنانیعل

 «عظمت»شتر و یآوردِن مهارت بدستجهت به یضرور یسازاز آماده ی( بخشی) و نه فرد یعالوه سرشت نهادبه

و  یارآموزکت، همچون نظام ین وضعیگر ابعاد ایتوان دیفاش سازم. م یطوالن یهنر را در دوران یهطیباالتر در ح

 استودهبت ید موفقیلکخصوص در فرانسه تنها ، بهین مورد آخریه اکرد ک یز بررسیرا ن كیادمکآ  یآموزش یالگو

ختم  1س دو رومکیه به بورِس پرکگرفته یاز مسابقات را در بر م یامنظم و مجموعه یشرفتیپ یهو برنام

ه ک یزیچــ  نندکار کشهرشان  یهفرانس یادمکساخت تا در آ یان را قادر را میه دانشجوک ی؛ بورساستشدهیم

ـ  هم نبود؛ زنان تا آخر قرن نوزدهم یردنکزنان تصور  یالبته برا  یهمدت عیاهم یادمکگر آ یه دک یهمان زمان یعنیـ

قرن نوزدهم را به عنوان نمونه در  یهن مسابقات را نداشتند. اگر فرانسیت در اکحق شر ــ  ف داده بودکخود را از 

 ک یشورکم )یرینظر بگ
ً
سب بر حــ  استبودهشتر یب یگرید ینسبت هنرمندان زن به مردش از هر جا ه احتماال

م زن در مقا»ه کآمد(، واضح است یش درمیه آثارشان در سالن به نماک یهنرمندان یلکدرصد حضورشان در تعداد 

ن یا یاما حتسوم هنرمندان مرد بود، كیدر اواسط قرن، تعداد هنرمندان زن «. رفته شده نبودیپذ یانقاش حرفه

 دلگرم
ً
 ناچین تعداِد تقریان ایرا از میدهنده است، زبیننده هم فرکآمار نسبتا

ً
در  خود را یجاپا كیچ یهز، یبا

 یون رسمیسیمکدرصد از آنها  1رد و فقط کدا نیپ 2سارتزکول دو بو کمثِل ا ییدر جا یعنی، یت هنریموفق یهطیح

 9و تنها ــ  ارها بودکن یتروارانهها هم شامل بردهنید همیو شاــ  حضور داشتند یز رسمکا در مرایردند کافت یدر

 افت نداشیون افتخار را دریدامشان هم نشاِن لژکچ یرند و هیشگاه بگیاز نما یدرصد از آنها توانستند مدال
ً
تند. واقعا

امعه، ج یق از سویز عدم تشویو نها ز و بورسی، جوایالت آموزشیت از تسهیه با وجود محرومکز است یانگشگفت

 بودند. یهنر یاحرفه یا در پیاز زنان مشغول به  ینیهنوز درصد مع

 یو حت داشته باشند یتركیار نزدیتوانستند رقابت بسیات میه چرا زنان در ادبکشود ین مشخص میهمچن

خص با مش ییهاها و مهارتكینکت یریازمند فراگین یبه طور سنت یه خلق هنرکیبزنند. در حال یدست به نوآور

و  و نقش یرنگارکیپ یهژ یواژگان و یهر یز به آشناشدن با دایرون از خانه است، و نیب ین و در نهادیمع یمراحل

ن د زبایزن، با كی یس، حتکند. هر کیس صدق نمینوچ وجه در مورد شاعر و رمانیزها به هین چینگارهاست، اما ا

اغذ دست به ک یاتاقش بر رو یم خصوصیاموزد و قادر است در حریخواندن و نوشتن بتواند یرد، میرا فرا بگ

 ا یشخص یهاتجربه
ً
ـ  ام ر یا عظیات خوب یمالزِم خلق ادب یهایدگیچیها و پین استدالل دشواریبزند. طبعا خواه ـ

وجود آمدن ان بهکام یبرا یلیدل حالنیباا یند، ولکیم یسازش از حد سادهیبــ  توسط مرد و خواه توسط زن
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ـ  یبصر یدر هنرهامعادل با آنها را  یهانسون و عدم وجوِد نمونهکید یلیا امیبرونته  یلیامثال ام ن یا همم تکدستـ

 دهد.یبه دست مــ  اواخر

چه ها ه اغلب آنکم، یهنرمند برجسته نشد كیوجود آمدن به یالزم برا« یاهیحاش»ِط یالبته ما وارد بحِث شرا

ند به آن توانستین زنان بر فرض میاگر ا یزنان بسته بودند، حت یبه رو یو چه به لحاظ اجتماع یبه لحاظ جسمان

ت کاز شر  یش برسند: در رنسانس و پس از آن، هنرمند بزرگ جدایخو یهحرف یدر اجرا ین و عظمت ضرورأش

ه شان بیتوانست با ایه مکست داشت یافراد اومان یهامانه با حلقهیصم یا، رابطهیادمکآ  كیجستن در امور 

 یاسید سیشا یطور گسترده به سفرهاند، آزادانه و بهکبرقرار  یان مالیبا حام یآرا بپردازد، روابط مناسب یهمبادل

ـ  ـ  ینیچسهیت دسینبه حتیـ ارگاه ک كیت یریمد یاز برایمحِض مورد ن یت سازمانین فراست و قابلیبپردازد؛ همچنـ

 یعیبط یز داشتن احساسی، و نیار و هوِش مادیم. اعتماد به نفس بسیردکر نکارگاه روبنس را هم ذکبزرگ، همچون 

؛ ینکفا یرا اول كر ایمده نقش حضرِت کنیبود تا ا ی، ضروریاش بودستهیشا ییه گوک ینسبت به سلطه و قدرت

 یادیداد زو نظارت بر تع یلکن دستور العمل ییرا و هم تع یینها یِد محصول نقاشیتول ییت اجرایریه هم مدک ینقش

 شد. یار را شامل میدانشجو و دست

 

 هنرمند یدستاورد بانو

را قرار  یا«نقاش یبانو»ر ید تصویباول، كر ایمد كی یبرا یت و تعهد ضروری، جدیوشکدر تقابل با سخت

ت یتقو ات آن دورهیل گرفت و با ادبکدر قرن نوزدهم ش یگر رفتار مناسب اجتماعفیتوص یهاتابکه توسط کم یده

 همان چیدر آماتور بودن دق ینفسستهکبه سطِح فروتنانه، ماهرانه و البته همراه با ش یابیشد. دست
ً
ه کاست  یزیقا

 بایه طبک یزن جوانــ  زن جوان بالغ كی« درخورِ  یدستاورد» یهبه منزل
ً
 خود را صرف رفاه یهد توجه عمدیعتا

زنان بوده و  یت واقعیبر سر راِه هر دستاورد و موفق یجد یشود و مانعید میکبر آن تاــ  ندکشوهر و فرزندانش 

ل یتبد یاردرمانکا ی،  یگذرانسرانه، به وقتکسب یطلبرا به راحت یت جدیه مشغولکد است یکن تایهست. هم

نست یزنانه به دنبال ا یو معنو یعرفان یهامات حول جذبکجاد استحی، در ایگریش از هر زمان دیامروز بند، و کیم

نترل کت و یریمد»س، یخانم ال یهتاب پرخوانندکد. کنف یآن را تحر یهنر و نقش اجتماع یستیِل مفهوم چکه ک

ش از اواسط قرن نوزدهم منتشر شد، به زنان یحت بود و پیه مملو از پند و نصک، «یخانوادگ یخانواده و راهنما

 فتند: یز خاص نیچ كیدر  یافتن و استادیتخصص یوقفه برایردن بکه در داِم تالشکدهد یمهشدار 

شرفِت یو پ یابیاز دست یرعادیخواهد زنان را به هرگونه سطح غین متن میا یهه نگارندکد پنداشت ینبا»

 ررکهم م« ن باشمیبهتر یزیخواهم در چیم»ند. عبارِت کق یخاص تشو یهحوز  كیخصوص محدود به به یرکف

ار یزنان بس یل است؟ برایمتما یزیرد و به چه چیگیش است؛ اما از چه نشات میقابل ستا یو هم تا حدود

« نیبهتر» ز خاصیچ كیه در کنیند، تا ایبرآ یامور در سطح قابل قبول یاریه بتوانند از پِس بسکارزشمندتر است 

 یشوند. در مورد اول، آنها م
ً
سته ساعت برج كیتنها  ید براید باشند و در مورد دوم، شایبدردبخور و مفتوانند عموما

، یگاز زند  یتیز به هر موقعیچقبول در همهبه عالقه و مهارِت قابل یابیو درخشان ظاهر شوند. چه بسا زن با دست

د از پرداختن به هر یز، شایچ كین شدن در یردن زمان خود جهت بهترکاما با وقفــ  وارد شود یبا نجابت و آسودگ

 محروم بماند. یگریار دک
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ه کر! هر آنچه یزن باشند، مطلوب هستند و الغ یاخالق یتعال یه راهنماکهوش، آموزش و دانش تا آنجا 

ر یش گین و ستایتحس یهاچیرا در مارپ یبهتر محروم سازد، هر آنچه و یزهایرا مشغول و از پرداختن به چ یذهن و

دور نگه داشته  ید در مقام شر از ویند، باکز کجدا و بر خودش متمر  یگریار او را از دکبخواهد افندازد، هر آنچه یب

 «د.یالذات درخشان و جذاب به نظر آ یه فکحال هرچقدر هم ــ  شود

ه در کم یفتیب یاِم اخالقین پیهم از ا یمتاخرتر یهااد مثالید به یم، اما بایه بخندکم ید وسوسه شویشا

  .اندپسند زنان نقل شدهرمجالت عامهیاخ یهاا در صفحات شمارهیدان یفر یاثر بت« زنانه یعرفان یهجذب»

 یمکه به کــ  است« زنانه یعرفان یهجذب» یاکات یهدارد و همان نقط یین آشنایطن ین پنداخالقیا

م، ت سالیشخص یهدربار  ییهادلگرم است: نقل قول یده از علوم اجتماعینقل قول و ا ییسم و چندتایدیفرو

. یسعمل جن یار به جاکد به یت سخت و شدیمشغول یرزنانگیتاهل، و غ یعنیزن  یاصل یهحرف یبرا یسازآماده

شان محافظت و وجود « یجد» یهاتیناخواسته و نامطلوب در فعال یهامردان را در برابر رقابت یین دورنمایچن

ته و خانواده داش یجنس یهند تا بتوانند هم رابطکین میآنها تضم یبرا یخانگ یهرا در جبه« سالم» یاریدست

 خودشان بپردازند. یتخصص یاستعدادها ینار آن به ارضاکباشند و هم در 

ر گرش دیب دیاس با رقیه دست زدن به آن در قک استشدهمتوجه  یخصوِص نقاشس در مورِد بهیخانوم ال

شود و یوت انجام مکدر س ینقاشــ  جوان دارد یبانو یبالواسطه برا ی، منفعتیقیموس یعنی، یهنر یهاتیفعال

 یارکند توایش و سنبه هرگز نمکار با چکل را ندارد اما کن مشیز این یسازدهد )البته مثاًل مجسمهیرا آزار نم یسک

ز اذهان را اه کاست  یتیمشغول یطراح»ه کس معتقد است یعالوه خانوم التر باشد(؛ بهفیمناسب جنس ضع

شتر ذهن را یگر، بید یهاحرفه یهاس با همی، در قیو نقاش یدهد... طراحیثمر نجات میب یهادغدغه یاریبس

را حفظ  یو عموم یلک یآن سنخ سرخوش هیتر از بقن افزونیدارد و همچنیش باز میخو یهر فرو رفتن دربار کاز به ف

ا ی طیتوان بسته به شراین می...و همچندهدیل میکزن را تش یو خانوادگ یاز نقِش اجتماع یه بخشکند کیم

م ینکد تصور یباز هم شا« هم از دست نداد. یز مهمینارش گذاشت و دوباره به آن مشغول شد و چک یل شخصیم

 كی رکمثال تذ یخواهم برایم، اما میافته ایر دست یدر صدسال اخ یریچشمگ یهاشرفتین حوزه به پیه در اک

ب ر لی، ز«هم در هنر دارند یدست»ه کد یبحث به زن و دوستان زنش رس یه وقتکنم کتر جوان باهوش را مطرح کد 

حاال هم مثل قرن نوزدهم، آماتور بودن و فقدان  یحت« دارد.یخوب، اقاًل آنها را از دردسر دور نگه م»د: یغر

ر یحقتواند تیاز جانب زنان، م یهنر« یهایسرگرم»بودِن كید بر شیکسم و تایهمراه با اسنوب یت واقعیمشغول

ر است و حق به جانب، یدرگ« یواقع» یارکه در کداشته باشد  یرا در پ یمتعهد یاموفق و به لحاظ حرفه یمرد

زنان همان « یواقع»ار کن دسته مردان، یا یند. براکیرا گوشزد م یهنر یهاتینبودن همسرش در فعال یجد

، یتحت عنوان انحراف، خودخواه یگریت دیم به خانواده است؛ هر مشغولیرمستقیم و غیخدمت مستق

ه در آن کاست  ین دور باطلیشود. ایم یبندبودن طبقهمیعقــ  ن سطحیتر یباالخره در افراطــ  ای، یخودپسند

 نند.کیم كمکگر یدکیمتقاباًل به  ییدراو هرزه یجهل هنر

هم بوده باشد، از او  یت زن به هنر جدیاگر مشغول ی، حتیزندگز همچون در خود یات نیادب یهطیدر ح

 یان آموزهیند: اک كاش را تر یت هنرینار بگذارد و مشغولکاش را به نفع عشق و ازدواج رفت تا حرفهیانتظار م

تولد به گوش دختران جوان  یهم و از لحظیرمستقیم و غیطور مستقز مانند قرن نوزدهم بهیه امروز نکاست 

 یت هنریموفق یهه دربار ک یرمانــ  در اواسط قرن نوزدهم كیركخانم خوانند. قهرمان زِن قاطع و موفِق رمان یم
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ود ش در جهت شهرت و استقالل بیهارد و تالشکیم یه تنها زندگک، ویاولرفتار  ینام داشت و حتو یاولــ  زنانه بود

ج ه او فلکه شده یت توجین واقعیبا ا ییطور جزم بهکدستهنر بود،  یهشتن در عرصیخو یخودش حام درواقعو 

عشق و  یت در برابر اجبارهایو هم در نهایاول یاما حتــ  دانستیان ازدواج را از دست رفته مکبود و خودبخود ام

نوشتن با  هک، كیارکسد خانم ینویم« ییایتورکیقهرمان زن و»در  ا تامپسونیشیپاترم فرود آورد. یازدواج سر تسل

ـ  شود تا قهرمان زنشیم یت راضی، در نهااستکردهواقع سالحش را آتش ور بهکرمان مذ  یاچ خوانندهیو البته هـ

و، خود خانم یسرنوشِت اول یهیدر مورد بق»ت تاهل دچار شود. یآرام آرام به وضعــ  ندارد كاش شییبه عظمت غا

 یحت یسکه ک»اتلند کاس یادمکت در آ یدخالت شوهرش از عضوه بر اثر کد یگوین میچن یهم با خونسرد كیرک

تر شیصبر و تحمل ب»رغم ین حاال هم، علیهم«. محروم مانده است« دانست چه تعداد از بزرگان در آن هستندینم

و داشتن  یجنس یهرابط ایت و یمت موفقیا انزوا به قیگر یعبارت دا حرفه؛ بهیا ازدواج است و ی، انتخاب زن، «انیآقا

 .یاار حرفهکدن از یشکمت دستیهمدم به ق

د در راه آن یار است و بایازمند تالش بسی، نیارک یهانهیگر از زمید یاریت در هنر، همچون بسیموفق

 یاز همان وقت یعنید پس از اواسط قرن نوزدهم صادق است، یتردین موضوع بیبه خرج داد؛ و ا یازخودگذشتگ

 است یافکنار گذاشتند. کگر عمل به تعهدات مرسوم خود را یهنر د ین مالیت و تامیحما یسنت یه نهادهاک

 یرعز فیه هرچکم یوربه، دگا، ون گوگ و تولوز را مد نظر داشته باشکروآ، کچون دال  یاز هنرمندان بزرگ ییهامثال

ز هر چه کنهادند تا بتوانند با تمر  را واــ  از آن یم بخشکدسِت ــ  را یز تعهدات خانوادگینسبت به هنر و ن یو انحراف

ن یاطر اخا مصاحبت را بهی یجنس یهدامشان لذت رابطکچ یه نیباوجوداخود بپردازند.  یهنر یهشتر به حرفیب

، در حال یاحرفه یهاتیبه موفق یابیه محِض دستکردند کیر نمکز هرگز فیردند. و نکانتخابشان طرد ن

بود، یخود هستند. اما اگر دست بر قضا هنرمند مورد بحث زن م یجنس ا نقِش یردِن مرد بودن کیقربان

رمند ر هنیارناپذکان یهایگر دشواریسال احساس گناه، فقدان اعتماد به نفس و مخالفت و اعتراض، به دهزاركی

 شد.یبودن در جهان مدرن افزوده م

( در 1، فصل 9ر یتصو ك)ر.« نشانیو ب نامیب»با عنوان  اوزبورن یمار یلیامبوِم  یرو یهمانیصم ینقاش

د دهیدر لندن نشان م یهنر یفروشگاه دالل كیرا در  یو آبرومند یداشتنر اما دوستی، زن جوان فق1181سال 

 چران درچشم« عشق هنرِ »ه دو کیاش است، در حالیمت نقاشیق یهبر دربار که نگران در انتظار نظِر دالل متک

زد، در یخین هنرمند زن بلندپرواز برمیا یبصر ییه از بازنماک یفیکناخودآگاه  یههالردنش هستند. کحال تماشا 

 «ار مدلکآغاز به »تحت عنوان  بامپارد یهبارانارا شهوتکپنهان در اثر آش یهافرضشیبا پ یقت چندان تفاوتیحق

ش یماا به نیبرابر چشمان دنحفاظ در یه بکاست  یات دلپسند زنانهیمعصوم یهر دو نقاش یندارد. موضوع اصل

د و ز مدِل مردیِب زن جوان هنرمند و نیدلفر ینندگكشن یاوزبورن، هم ینقاش یهسوژ درواقع. استشدهگذاشته 

 یجنسنجا همیدر انجام آن: پس طبِق معمول موضوع ا یو یا سربلندیار زن جوان کدودل است است، نه ارزِش 

 بلندپرواز در ح هک یتوان گفت اندرزی. میاست و نه جد
ً
هنر قرن نوزدهم  یهطیهمواره در گوش زن جوان واقعا

 هنرمند. كیمدل، هرگز  كیشه ین بود: همیشد، چنیخوانده م

 

 هاتیموفق

رغم موانع موجود، یها و علقرن یه در طک یتوان گفت؛ آنانیزنان قهرمان چه م كوچکآن گروه  یهاما دربار 
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ه کهست  یاتیفیکا یده اند؟ آیاسو نرسکیآنژ، رامبراند و پلکیوه و عظمت مکاگرچه به ش اند،ز و برجسته شدهیمتما

ن مقاله یتوانم در ایه نمکگروه و چه در مورد هر فرد، دانست؟ از آنجا  كیآنها، چه در مقام  یهبتوان وجِه مشخص

اشاره  یلک طورزنان هنرمند به یهبرجست یهن موضوع دست بزنم، تنها به چند مشخصیمفصل درباب ا یلیبه تحل

 بدون استثناء، دختراِن پدرانیآنها، تقر یهرد: همکخواهم 
ً
ستم، یا بعدها در قرن نوزدهم و بی اند،هنرمند بوده یبا

 روابط
ً
از  كیچیچه هالبته اگر اند.گذارتر داشتهر یتأثا یِر معروفتر کت هنرمنِد مذیشخص كیبا  كیار نزدیبس یعموما

ـ  ستندیرمتعارف نیمردان هنرمند هم غ یها براصهین خصیا مند اشاره هنر یشتر به چند نمونه از پدر و پسرهایما پـ

ـ  میردک نند. هنرمندان مشهور کین اواخر، بدون استثنا صدق میم تا همکاران مونث آنان، دسِت ک، اما در مورد همـ

سئول ه میه بنا بر سنت آن ناحک یسکــ  زدهم گرفتهیقرن س یاساز افسانه، مجسمهباخنینا اشتایزابزن، از 

رن وانات قین نقاش حیترتا خوِد رزا بنهور، پرآوازهــ  استبودهاستراسبورگ  یسایلک یجنوب یهدرواز  یهاگروه

تر ، دخیتا روبوستیمارهمچون  یسانک یعنیهنرمند بوده اند:  یبدون استثناء دختراِن پدران ینوزدهم، همگ

اوفمان. در قرن کا کیلبرون؛ و آنجلـ  یجیزابت شرون؛ مادام وی؛ الجنتیلسکیا یسیا فونتانا؛ آرتمینیالونتورتو؛ یت

 یتوجهاسات بخش قابلک یرد، و مارکبا مانه داشت و بعدها با برادر او ازدواج  یکینزد یهسو رابطینوزدهم، برت مور

نه یرید یهاتیدن از فعالیشکو دست ینکشد. سنتیشکاش، ادگار دگا یمیدوسِت صم كاز آثارش را مطابق با سب

 متفاوت از پدران خود را  ییهادوم قرن نوزدهم را قادر ساخت تا راه یهمیه هنرمندان مرِد نکو پرسابقه بود 
ً
تماما

 همیرند و دقیش بگیپ
ً
شتر، قادر یب یهایه زنان را، البته با دشوارکبود  یار سنتکو طرد  ینکشن نوع سنتیقا

 ادرسانپائول م، سوزان والدوناز زنان هنرمند متاخر ما، همچون  یاریرند. بسیبگ یش را پیساخت تا راه مستقل خو

وكت ك، ركبـ 
ْ
دان زن از هنرمن یاریاگرچه بس اند،رهنرمند برخاستهیغ ییها، از خانوادهز نِولسونییلوئا ی، تزیول

 معاصر با رفقایمعاصر و تقر
ً
 ند.اکردههنرمند خود ازدواج  یبا

ـ  نقش پدر مهربان یهپژوهش دربار  ـ  اماًل مشوقکاگرچه نه ـ د توانیزن م یاهنرمندان حرفه یریگلکدر شـ

وکت کجذاب باشد: مثاًل هم 
ْ
 دلسوز و پشت ریتأثاد یما را به ورثباربارا هپتز و هم یول

ً
 یهر حرفبان بیپدران معموال

ا یراجع به وجود  یحس ییهاتوان دادهیوجود ندارد، تنها م یاملکق و یه پژوهش دقکاندازند. از آنجا یم یهنر

هنرمندان مرد  یهایگرانیزان آن را با طغیرد و مک یآورن جمعیه اقتدار والدیعدِم وجوِد شورِش هنرمندان زن عل

 زن كیه کنیا یچون و چرا ندارد: هم در گذشته و هم امروز، برا یز جایچ كی، نیباوجوداس. کرد و بالعکسه یمقا

 حرفه
ً
 یارفهگرفتن حیپ یه البته براکت رسوم و سنن الزم است یاز عدِم رعا یزان مشخصیند، میرا برگز یااصوال

 جدایمتر خواهد بود. نتک یلیزان خین میا یهنر
ً
ا به آن یاش بشورد رد خانوادهکیه رویه زن هنرمند علکنیاز ا یجتا

 بتواند راهیبه طغ یرومندیل نیش واجِد تماید درون خویدلگرم باشد، در هر صورت با
ً
 یراب یان باشد تا اساسا

 مطلوب همسر و مادر را اختکآن یجاد؛ بهیش در جهان هنر بگشایخو
ً
ه ک یتنها نقش یعنیند؛ کار یه نقش اجتماعا

ــ  یهر چقدر پنهانــ  سپارند. هنرمندان زن تنها با اقتباِس یم یخود به وخودبه یاجتماع ینهادها یههم

محِض  یدست یاِر هنرکها و دهیشدن در از، لجاجت، و جذبکبودن، تمر یساحتكر تینظ یا«مردانه»ص یخصا

 ند ادامه دارد.ین فرآیاند در جهان هنر موفق شوند و اتوانسته [یِت خارجیچ غایهیو ب]خاطر خودشان 

 

 بنهور رزا

ن هنرمندان زن تمام یترن و خبرهیتراز موفق یکی(، ۱8۲۲ـ  ۱8۹۹تر آثار رزا بنهور )ییتر و جزقیدق یبررس
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او در  یهایمزاجیه حول دمدمک یامغرضانه یرغم نقدهایعلــ  ارشکه ک یسکخ آموزنده خواهد بود؛ یتار

ـ  ل گرفته استکدر آثارش ش ینواختکیاز  ینیشده و معرفتهیزان پذیز می، و نینقاش ننده است، کهر یخ یدستاوردـ

ه در ک است یعالقه داشته باشد. رزا بنهور هنرمند زن یلکطور خ ذوق بهیه به هنر قرن نوزدهم و تارک یسکهر  یبرا

 او یهت و حرفیجنس ینماه سنخکــ  یرونیو ب یدرون یهاها و نزاعها، تناقضیریانواع گوناگون درگ یهاو، هم

 دارد.  یمیعظ یهه شهرت و آواز کل ین دلیبه ا ید تا حدیشوند؛ شایبرجسته م یطور واضحبهــ  هستند

 باتاث یت هنریموفقــ  یافکاگر نه ــ  عنوان شرط الزِم را به یر نهادییت رزا بنهور نقِش نهادها و تغیموفق

 هنرمند شدن یرا برا یرا بر خود داشت، اما وقت خوب« بودنزن»ِب یه عکنین ایتوان گفت بنهور در عیند. مکیم

 یان نقاشیه نزاِع درگرفته مک یاهمان دوره یعنیرد: او در اواسط قرن نوزدهم به رزا بنهور بدل شد؛ کانتخاب 

ام جان به نفِع گروِه آخر تمیعت بیروزمره، منظره و طب یهاتر و آزادتِر صحنهطمطراقمک یبا نقاش یسنت یخیتار

برآوردن خته و سریفره یراسکستو یز در راه بود: با سقوط آریاز هنر ن یو نهاد یت اجتماعیعمده در حما یرییشد. تغ

 از موضوعات روزمره ترسکــ  تركوچک یهاینقاش ینوظهور، تقاضا برا یبرژواز
ً
نسبت به ــ  شوندیم میه عموما

آنجا  یمحل یهصد موز ید سیشا»تز: یشد. به قوِل وایشتر میشتر و بیب یاا اسطورهی یپرآب و تاب مذهب یهاینقاش

ه ها تنها رو بینقاش یهندیِل افزایگرفت؛ اما سیتعلق م یبر آثار عموم یومتکح یارمزدهاکد یشا وجود داشت و

 یهبندیهرگز ز یخیتار یپرداخت. نقاشیبابت آنها م یه پولک یتنها مقصد یعنیداشت؛  یبرژواز یهاخانه یسو

عت یروزمره، منظره، طبــ  یریتر هنر تصوال پستکمتوسط نبوده و نخواهد بود. اما اش یهمن طبقینش یهااتاق

ـ  جانیب  چنـ
ً
، ه در هلند قرن هفدهمکطور اواسط قرن، همان یهان نقاشان فرانسیدر م یشیگرا« اند.ن بودهیقطعا

شدن ق متخصصیبه وجود آمد؛ آن هم از طر یدر بازار متزلزل آثار هنر یت شغلیامن یابه گونه یابیدر جهت دست

 یار محبوبیبس یهوانات حوز یح یند، نقاشکیتز اشاره میه واکطور موضوع مشخص: همان كیشدن در  یاو حرفه

ون یا مدر  شیه البته شهرت متعاقب خوکِن هنرمند مشغول در آن یترن و خبرهیترموفق كبود و رزا بنهور هم بدون ش

ه هنرمند کگاو داشته  یبار آنقدر سفارش نقاشکیند یگویه مک یبود )همان نقاش زونیتب باربكمنقاش  و،یترو

 یهه همراه بود با نقاشان منظر کند(. مشهور شدن رزا بنهور کینه استخدام میزمردن پسکرنگ  یرا برا یگرید

ها را هم تسیونیه بعدتر امپرسک روئلزـ  دوراند یعنی یکو پول كر یز یهااز همان دالل یکیت یزون، و تحت حمایبارب

 یمنقول برا ینییتز، از بازاِر در حال گسترش آثار تزیه به زباِن واکبود  ییهان داللیرد. دوراند روئلز از اولک یبانیپشت

از  كیهر ــ  «جاِن » یحتــ  ِت یر فردیت او در تسخیسم رزا بنهور و قابلیرد. ناتورالک یبردارمتوسط بهره یهطبق

ه ک ات بودیفیکب از یکن تر یق مشابه، همیطرآن دوره سازگار بود. به یبرژواز یهاش با ذائقیوانیح یهاسوژه

اگر چه ــ  در کن یوانات با بنهور را در انگلستان تضمیح یهگر نقاش معاصِر متخصص در حوز ی، دریلندست یموفق

 . كسم و توهمات سوزنایمانتالیاز سانت یر باالتریبا مقاد كبدون ش

 خکر بود یفق یرزا بنهور، دختر طراح
ً
ادن دمند شد؛ در همان زمان، بابت نشانزود به هنر عالقه یلیه طبعا

اش «اعتراِض مردانه»ه کد یگویآتشپاره و پسروار معروف شد. خود او م یرفتار، فورا به دختر یاستقالِل روح و آزاد

 یرومندی، و نیشقیلکِش سماجت، ینماهر نوع ه تا چه حد از کتوان مطمئن بود یل گرفت؛ نمکش لیاز همان اوا

ابهام است:  یهش رزا بنهور به پدرش هم در پردیگرا اند.پنداشتهیم« مردانه»نخست قرن نوزدهم  یهمیرا در ن

ِر ه رزا از رفتاکست ین یکش حالنیدرعگذار بوده ، اما ر یتأثاش ندهیآ یارک یزندگ یسوت او بهیپدرش در هدا

ب و یجع یسم اجتماعیدئالیاو در خاطراتش،  استبودهن و منزجر یز خشمگیپدر با مادر محبوبش ن یهمالحظیب
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ها یمونیسفعال اجتماِع مستعجِل سن یموند بنهور از اعضایاندازد. ریجان دست میب پدرش را با شور و هیغر

 ید بنهور بعدها برخیشد. اگرچه شا یگذارهیدر مونتان پا نیانفانت 1«پدر»سوم قرن نوزدهم توسط  یهه در دهکبود 

 یشیشکِف یه وظاکبود  یاماًل مخالف بار مضاعفکرد، و کین اجتماع را مسخره میا ید اعضایبع یهااز غرابت

دواج آنها از ــ  زنان یبرا یبرابر یمونیسسن دئالیاه کاست  یهیانداخت، اما بدیاش مپدرش بر دوش مادر خسته

 العادهخارق ین، با تالشیشان، پدر انفانتیبود، و رهبر معنو ییاز رها یشان نمادزنانه یردند، شلوارهاکیرا رد م

گذاشت  یبر و یقیعم ریتأث یکود کدر هنگام ــ  ندکقسمت  یاش را با ویبود تا رهبرزن  ییحایمسافتن ی یدر پ

 گذار بود.ر یتأثز ینده نیرفتار او در آ یهوید بر شیو شا

ت، بارها یمشتاِق انسان ینم؟ پدرم، منادکد به زن بودن خود افتخار یچرا نبا»گفته بود:  یانندهکبه مصاحبه

 كنده است. من در یآ یهاقرن یحایه زن مسکاست،  یدن به نژاد انسانیبخشیه رسالت زن تعالکبه من گفت 

شت، ه او داک یام و تا روز مرگ به استقاللونیوه او مدکم و باشین عظیترکن د یام را به همتیز خود از جنسیغرورآم

 همان قیدقــ  لبرون قرار دادـ  جهیمادام و یش را در فرارویخو یبچه بود، بلندپرواز كیه هنوز ک یوقت« بندم....یپا
ً
ا

رد. کاش خرج هیاول یهاد بود، در تالشیو ام یو هر آنچه دلگرمــ  رواش باشدیتوانست پیه مک یابرجسته یالگو

ش از یار بکل فقر و یدلرد، آن هم بهکیوه نمکه هرگز شک یمادر یجیزواِل آهسته و تدر یهدر همان زمان، منظر 

شدن به ش و امتناع تام و تمام از بدلیدست گرفتن سرنوشت خوبر به یم او مبنیبر تصم یتریواقع ریتأثد یحد، شا

هور در رزا بن ییتر است، توانامدرن جذاب یستینیژه از منظر فمیوشوهر و فرزندان داشته باشد. آنچه به یهبرد

چ یهیه بکـ ـ «نیادیبن» یش راجع به زنانگین نوع اعتراض مردانه با ادعاهایترین و تهاجمیرومندتریردن نکبیکتر 

 است.ــ اند خودمتناقض یشرم و خجلت

توانست یشد، رزا بنهور میان میپرده بیو ب كر  یجیطرز مهز بهیچه همهک یدیشافرویپ یدر آن روزها

ند. او که بابت ترس از دست دادن استقاللش، هرگز نخواسته ازدواج کح دهد یسش توضینونامهیطور به زندگنیا

ردن به کیقربان یگوسفندان برادهند تا آنها را همچون یاجازه م یشماریه دختران جوان بکطور ادامه داد نیا

داد، یه به آن تن مک یهر زن ید و برایپسندیخود نم یه ازدواج را براکنین ای، در عنیباوجودامذبح ببرند.  یسو

ضرورِت مقدس  كی» ها ازدواج را یمونیسرد، اما برخالف سنکیرا مشاهده م 2تیر خودیناپذفقدان اجتناب ینوع

 دانست. یم« جامعه ینفع سازماندهبه

عمر الغل و غش، مادامیاز قرار معلوم ب یوندیل بود، پیمیب یشنهاد ازدواجیه نسبت به هر پکدر همان حال 

 افالطون
ً
 نار اوکدر  یتیمیو صم یوضوح با همراهه بهکارش کداشت، هنرمند زن هم اسكیم یناتالبا  یو ظاهرا

 یهردن تعهد خالص به حرفکیازمند قربانیارا نکهمدل و همراه، آش ن دوستیازمندش بود. حضور ایه رزا نکماند 

آن دسته از زنان واضح است  یبرا یرین تدبیچن یای، مزادرهرحاله ازدواج مستلزم آن بود: ک یزیخودش نبود؛ چ

 یهایپرتاز حواساند آرزو داشتهــ  وجود نداشت یاز باردار یریمطمئن جلوگ یهاه هنوز روشک یدر دورانــ  هک

 نند. کان اجتناب کود کاز حضور  یناش

 یزیرد، هنوز به آن چکیمرسوِم عصرش را رد م یهه صادقانه نقش زنانک، رزا بنهور در همان حال نیباوجودا

 
1. Le Père 
2. selfhood 
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انه ضرر اعتراض زنیب یههمان نسخ یعنیده است؛ ینام« دارنیسندروم بلوز چ» دانیفر یبته کشد یشانده مک

 شان را از اقالِم مافوِق زنانه انتخابکدارد تا پوشایا استاد دانشگاِه موفق را وا می كپزشامروزه هم زناِن روان یه حتک

را  شیه او از همان ابتدا موهاکت ین واقعیرغم ایپزها اصرار ورزند. علكیکشان در مقام یا بر اثبات دالورینند ک

 یریمگاش نفوذ چشییسم روستاییسیه رومانتک یسکــ  ژرژ ساند یالگو یرویمعمولش، پ كرد و پوشاکیوتاه مک

ـ  ردکد یکسش تاینونامهیمردانه بودند، اما به زندگ یهالباس، ــ  ل او داشتیبر تخ او  یهقانن باور صادیا كشیو بـ

 یاوقات تلخ ه باک یاش انجام داده است. او در حالات مشخص حرفهیخاطر مقتضار را بهکن یه فقط اکــ  بود

از  یمیقد یسکرد، عکیس را رد میپار یهاابانیبا لباس پسرانه در خ یردنش در جوانکثر از گردشأعات متیشا

ت و تنها بر تن داش یاه در آن لباس متعارف زنانهکش داد ینوسنامهیش را با افتخار نشان زندگیخو یسالگشانزده

 گرید»مرگ مادرش دانسته بود و ادامه داده بود:  یاز پ یحِل عملراه یه آن را هم نوعکده بود یسرش را تراش یمو

 «د؟یرسیم میبه فِر موها یسکچه

 ادعا یهیقض یهدربار 
ً
رد. کرد  ،استبوده یه شلوار نماد آزادکنیبر ا یصحبتش را مبنهم یلباس مردانه، فورا

 آن دسته زنان را شایمن قو»د داشت: یکاو تا
ً
نار کش را از آن رو یخو یسنت كه پوشاکدانم یسرزنش م یهستیا

اًل امکدانستم، یت خود مینند. اگر آن شلوارها را مناسِب جنسکمردان جلب توجه  یخواهند برایه مکگذارند یم

ردم تا در که نیعالوه، به خواهرانم در پالت هم توصست و بهین نیه ایشدم، اما قضیها خالص من دامنیاز شر ا

 مثِل یطور لباس پوشنیه اکد ینیبیشان لباس مردانه بپوشند. پس اگر میمعمول زندگ یهیرو
ً
گر ی زنان دده ام، ابدا

 آسانیه دلکشتر نبوده ام، بلیِت بیبه جذاب یابیدست یدر تالش برا یاریبس
ً
. استبودهرم اکردن کتر ل آن صرفا

د عاشق ی، بادرواقعگذراندم. یها مشتارگاهکم را در یروزها یهمشخص هم یاه در دورهکد یخاطر داشته باشبه

ها یها را هم دوست داشتم و بازارها و حراجد...اسبینک یخون زندگ یان استخرهاید در مید تا بتوانیهنرتان باش

 یهاه بفهمم جامهکنینداشتم جز ا یارد...چارهکوانات را مطالعه ین حیتوان ایه مکهستند  یین جایبهتر

 ما
ً
 دنیس خواستم تا مجوز پوشیس پلیین خاطر از ریهمبه اند.تیمزاحمت و اذ یهیمخصوص جنِس من، تماما

ر گر. اظهارنظیز دیچ چیارم هستند و نه هکزات یپوشم تجهیه مک ییهالباسند. اما کمردانه را صادر  یهالباس

 كیه یشب یند وقتیبیند. اصاًل آزار نمکیآنها را مسخره ممن  یههم به انداز  یها هرگز آزارم نداده است. ناتالاحمق

ه کژه از آنجا یونم، بهکدامن به پا ام اماًل آمادهکد، یدار كد و شیذره ناراحت كی یپوشم، اما اگر حتیمرد لباس م

 «رد.یقرار گم یرو یزنانه جلو یهالباساز  ینم تا انبوهکمدم را باز که کن است ینم، اکد بیه باک یارک یههم

ام بودند...بارها بابت ن محافظانیم بزرگتریشلوارها»ه: کند کق یرزا بنهور مجبور بود تصد حالنیدرع

ود جا با خد همهیه باک یگفته ام، وگرنه با دامن كیخرج دادم به خودم تبرها بهستن سنتکه در شک یشجاعت

د یه باکند کیهنرمند مشهور دوباره احساس م نیباوجودا« ارها دور بمانم.ک یسركیشدم از ی، مجبور میشکب

تراِن حوا دام از دخکچ یم، هیهالباس یرغم دگرگونیعل»ند: که یتوج یتیعار یا«یزنانگ»اش را با ق صادقانهیتصد

ه ک استشدهز من هرگز باعث نیگراجتماع یعِت خشن و تاحدینند. طبکیش نمیمن ظرافت را ستا یهبه انداز 

 زنانه باق قلبم
ً
 « نماند. یتماما

ان بر ویح یآناتوم یهرا در مطالع یاریها و مشقات بسیه سختکار موفق، ین هنرمند بسیه اکاست  تأثرآور

 یهپسندانعامه یو تابلوها استکردهها دنبال طین محیترگاو و اسب خود را در آزارنده یهاخود روا داشته و سوژه

 واجد سبکو مستح استکردهد یتول یطوالن یاحرفه یدر ط یل صنعتکشرا به یاریبس
ً
 یکم، مطمئن و مسلما
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 كیاتولك یهفرقون دو آنر، ارشِد یس گرفته است، عضو ارشِد لژین اثر را در سالون پاری، مداِل برتراستبودهمردانه 

در جهاْن  ن هنرمند مشهوریاست ا تأثرآوربله، ــ  استبودها یتورکیه وکو دوسِت مل كیبلژ لئوپولد یهفرقو  زابالیال

ل یده و تعی، توجیلیهر دلمردانه را، به یهاروش یار منطقیه مجبور است اتخاذ بسکند کد احساس یاواخر عمر با

ش را یه مطالبات وجدان خوکل ین دلیاش بتازد، تنها به ادورهتر شلوارپوش همگر خواهران فروتنیبه د یند و حتک

، هنوز وجدانش او را یجهان یتیپدر، رفتار نامرسوم و سرفرازشدن به موفق یهاتیرغم حمایه علکند؛ چرا کارضا 

 ند.کیوم مکست، محین« زنانه» یه زنکنیخاطر ابه

 تیامروز وضع یوجدان(، حت ی)از سو ین مطالباتیچن یهواسطشده بر هنرمند زن بهلیتحم یهایدشوار

، لسونز نویلوئن مطالبات را در یب هنرمند بودن و ایکنمونه، تر  یبرا ند.کیتر هم مسختار را ک یسخت موجود برا

رد و کارش کوقف « رزنانهیغ» یلکشن درجه و بهیه خود را تا باالترکد یریهنرمند مطرح معاصر در نظر بگ

ه کن ینان به ایرغم اطمیرد علکیق میا مثاًل تصدیداشت،  یگرو جلوه« زنانه» یمصنوع ی، ابروهاحالنیدرع

در  یحت«. دینکد ازدواج یگفت شما بایجهان م»را یرد زکازدواج  یزنده نخواهد ماند، هفده سالگ یار هنرکبدون 

رزا  یات حرفهید موفقیم، بای( را دوست نداشته باش3ر ی)تصو بازار اسباگر  یحتــ  ن دو هنرمند برجستهیمورد ا

مزاج و احساس یدمدم یفتگیاش از خودشرمز و راز زنانه با مخلوط درهم و برهم یصداــ  مینکق یتصد بنهور را

و  یمطلق و اخالق ینان و خودمختاری، آن اطمیاماًل درونکآن اعتماد  ینرم، بهاستشدهیه درونکگناه 

 سازد.یواژگون مف و یضعــ  شودیمطالبه م ین آثار هنریترن و خالقانهیه توسط واالترکــ  را یشناختییبایز

 

 یریگجهینت

ـ  یقیحق یزنان جهِت برابر یهه بر سر راه مطالبکبپردازم  یانهیریل دیاز مسا یکیام به ردهکتالش   ـ
ً
نه صرفا

ـ  ییاعطا یبرابر  یه مبناکام انجام داده ینادرست و مغلوط یرکرساختاِر فیز یقیحق یار را با بررسکن یقرار دارد و اـ

قم دن صحت و سیشکپرسش هم با به؛ آناستبوده« ؟استداشتهوجود ن یچ هنرمند زن بزرگیچرا هرگز ه»سئواِل 

 یهخوِد حوز  یهاتیمحدود یدِن برخیاوکزنان به طور خاص؛ و سپس با « معضل»و  ییذاکمسائل  یبندصورت

 یردفملزومات  یجابهــ  یعموم یعنیــ  ینهاددگذاشتن بر ملزومات یکام تا با تاردهکعالوه تالش خ هنر. بهیتار

م. نکنه عرضه ین زمیگِر ایاو در ساحات دکندو ک یبرا یمیت در انواع هنرها، پارادایا عدم موفقیت یموفق یبرا

زن  انیدانشجو یعدم دسترســ  ط نامساعدیت و شرایه در محرومکی یامرحله ییق و جزیدق ین با بررسیهمچن

زنان، صرف نظر از  یاز دسترس یلحاظ نهادبه درواقعردم: کرا مطرح  ین تزیچنــ  برهنه یهاهنرمند به مدل

د( مردان شون یپاه همکا تبحر در هنر )تا آنجا یت یآنها، به موفق« نبوغ»ا ی« استعداد»اصطالح به یهاتیقابل

 چیهخ بهیزن در طول تارــ  بزرگم ییاگر نگوــ  از هنرمنداِن موفِق  یکوچک یه. وجود دستاستشده یریجلوگ

ض ینق یتیا افراِد موفق مشخص در هر گروه اقلیسوپراستار  یه تعدادکطور ست، همانیت نین واقعیعنوان نقض ا

ِن یر حه دکا نادرتر خواهد بود یم دشوار باشند، اما دشوارتر کا دسِت یبزرگ، نادر  ید دستاوردهایآن نخواهد بود. شا

برانه کمت یهاقیتمسخر و تشو یرونیب یوالهایز هیتزلزِل نفس و احساس گناه و ن یمناِن درونیاهرار، همزمان با ک

 به ماهو ندارند. یِت اثر هنریفیکبا  یارتباط مشخص كیچیه هک ی؛ دو دشمنیو دلرحمانه بجنگ

ِج یا ترویدِن عذر و بهانه یشان، بدوِن تراشینونکِت یش و با وضعیِخ خویِت تاریه زنان با واقعکن است یمهم ا

 یط دشوار حقید شرایمواجه شوند. شا یگیماانیم
ً
ه ک]ت سین یرکف یتیعذر باشد، اما در هر صورت، موقع كیقتا
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 واقع
ً
نامحرمان »و « وهکامور باش یها در قلمروخوردهیتوسر»ت زنان در مقام ید موقعیآن با یجا. به[ستیصرفا

را  یرکو ف ینهاد یهاتوانند ضعفیه زنان مکنظرگاه گرفت و گفت  یرا نوع« متعلق به آن قلمرو یدئولوژیدر ا

ر که در آنها تفکنند کت کمشار  ییاذب، در خلِق نهادهاک یساختن آگاهرانیفاش سازند و همزمان با و یلکطور به

بر سر راه همگان، هم مرد و هم زن،  هکهستند  ییجومبارزه یها، فرصتــ  یقیو عظمت حقــ  بیعیروشن و ب

 رند و به دِل امر ناشناخته بزنند. یقدر شجاعت دارند تا خطِر مالزِم آن را بپذه آنک یشوند؛ آنانیسبز م

 

 ی ایمان گنجی و کیوان مهتدیترجمه
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 شدن با هنرریشدن، پبزرگن: یلکچندان دور از برونه خره:ؤم
  

 رکوا ینیِر تضمیه شکرفروش در اوِل صبح، یسِم اسِب مرِد ش یهستند: صدان خاطراِت من صداها یاول

ردن
 
ِن یب 2راونکاباِن یما را در خ كه بلوک یبرقرِر اتوبوسکدنگ دنِگ م .گذاشتیمان مرا دِم دِر آپارتماِن  1گ

گرد و مرِد دوره« خرِم یهنه مکلباس »ابان بود: یخ یادهایرده بود. بعد فرکاحاطه  3نسترند و راجرز یهاابانیخ

ه ن ـاتاق  یهِر پنجر یار زیس كفلوچرخ یارِگ دست یمن صدا یشانسهم از خوش ین. گاهکز یزنِگ چاقوت یصدا

 ریتأث ین صداها را فقط برایا یهخاطر  ـ بخش، اما به هر حال لذت4لندیآ یونکدر  یاصل یاجرا یبه جذاب

م. کیت و سیام تا قرِن با آمدهیتر به قرِن نوزدهم به دنكیه نزدکنم کخواهم اشاره یه مکم بلیگویندشان نمیخوشا

چ ینم، اما هکینم یام زندگا آمدهیه به دنک یاه در همان خانهیکتر  یهسندینو كاورهان پاموگرچه من بر خالِف 

دوم من  یهس مثِل خانیام: پارهم بوده یگرید یالبته من جاها ام.ردهکن یآن جا زندگ یلیما 18وقت دورتر از 

ر د یوتاه در بچگک یام، به جز اقامتردهک یا زندگکیه در آمرک یین جایمتر از آن. اما دورترک یمکاست و لندن 

. در آن جا در است یپسیکن بود(، پیلکبرو  یباندهیه البته آن زمان پسِت دکچ )یب یامیتوسان و چند زمستان در م

قرِن  یسیاِت انگلیارشد در ادب یارشناسکا یلمبکن سال درس دادم. از دانشگاِه یخواندم وچند الِج وسر درسک

چ یدهم. هیه االن هم در آن درس مک، 8كور یویدانشگاِه ن یبایز یتِو هنرهایستیام را از انیترکهفدهم گرفتم و د 

 ستند.ین دور نیلکها چندان از برو نیدام از اک

گر در آن منطقه. ید یاریبزرگ شدم، مثِل بس یهودیِر کچِپ روشنف یرمذهبیغ یهخانواد كیمن در 

 یناِر عدالِت اجتماعکدر  ـ ، رقصی، نقاشیقیات، موسیادبـ هنرها  كا در یت ی، خالقیرکروشنف یدستاوردها

 یهدف در زندگ كیردم. پول درآوردن به عنواِن ک كها را در نیگر، ایِز دیش از هر چیها بودند. من پن هدفیواالتر

ن ید به ایزد. شایپول حرف نم یهِش من دربار یس هرگز پکچ یه درواقعمورِد توجه نبود، گرچه در دسترس بود. 
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 یگریات. دیمان بود و اهِل ادبیزنان و زا كام پزشپدربزرگ كی. 1929 یم، حتا در بحراِن اقتصادیه پول داشتکل یدل

ها را روزنامه یهه همکبود،  3وزین نبرگیو ك، و موسس و مال2هرالد یامیمو  1مزیتاقهار به  یسینواپرا و نامه یهفتیش

 كیندا یل یهاق به نامیم با دو قایدر ساحل داشت یاداد. خانهیم یِل مشتریرا در منهتن تحو ین و برخیلکدر برو 

خانه را انجام  یارهاکه کپدربزرگ و مادربزرگ،  یبرا یارها و رختشوها، و زوجکخدمت طورنیهمندا دو. یو ل

درس خواندند. آن دو  4یپد یهم در مدرسیبه دارتموس. پدر و عمو یگریم به هاروارد رفت و دیعمو كیدادند. یم

 . یخوارمشروب یاحتماال براـ بودند. البته بعدها پدر را از آن جا برگرداندند  یکوچک یهودیِت یدر آن جا اقل

ه کرا  یسکر بود. هر یفراگ یتیه هوکنبود بل یبگیتز نه تنها باعِث غریها رونک یهبودن در منطق یهودی

(: یدمده بودند )متشرع و مذهب یگران. گرچه برخیو هماننِد د یِر مذهبیشترشان غیبود و ب یهودیم یشناختیم

ه ک یسالگ 13ش از یرد. من پکیشان مر نگاهیارا با تحقکمن آش یو امروز كیه پدربزرِگ شک یاهیاله سکمرداِن 

 یهودی یچ وقت وارِد معبدیاش، هیمیقد یهاار متفاوت از نمونهیلز بود و بسیه م در فارستیجشِن بلوِغ پسرعمو

 ی، جلوینیعبادِت افراد از هر د یهآزارنده بود. هنوز هم منظر  یمکننده و کم خسته یم. آن جشن هم برابودشدهن

بان، زـ ش یدییهن، ستم، اشتتل، کِن یند. اما سرزمکیام متیاذ یِل مبهمکگران، به خصوص زانو زده، به شید

 ین مسائل، برایت اینه بودند و در نهایزمشه در پسیها در اروپا، همیهودیباِر و سرنوشِت فاجعه ـ هاكتئاتر، جو

ا یدارند  گران فرقیها با دیهودیدانستم یرشان باشد، در طوِل جنگ مورِد توجه قرار گرفتند. من نمیگیه پک یسک

 11ن سفرم به خارج در یقا در اولین تفاوت را عمیرفتم. من ا 8واساره به کن یدارد، تا ا ییبودن چه معنا یهودی

اود کیرا م یهودیِت یشِف من از هوکه ک یرا نوشتم، شعر« سفوردکالِج مرتون، در آ کدر » یردم. وقتکتجربه  یسالگ

 چاپ شد. ۱۲02در زمستاِن  6یامنترك یهیو در نشر

 یریگلکتاب، به خصوص رمان، در شکنم کد یکد تایدلخواه بود و با یم مخدریبرا یکود کخواندن در 

ناِر هم گلوله که در دو مبِل کبود  كوچکمان دو دختِر یداشت. قراِر باز یو مهم یرم نقِش قطعکاحساس و ف

 لنکنیل یوگرافیاتوب»خواندم: یم یتابکماندم و یدار میرا ب شب یهخواندند. من اغلب همیتاب مکند و بودشده

 ترکد »اد یز یفتگیبا ش«. 11پسرش و یدامب»ا ی« 9هاكبودنبرو»ا ی« 1الورانسداتر نیستیرک»ا ی« 1استفنس

اثر  یمردِم عاد یهه بر تودکرده بود ک یمعرف ینادر یماریرا به عنواِن ب یه نبوِغ هنرکرا خواندم، « 11فاستوس

ِش ه عطکردم کیا ناآگاهانه، حس می، آگاهانه ید چون به نوعیآمد. شایم ین به نظرم منطقیین تبیند. اکیم
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دان مارگون را، البته نه چنیار بیبس یهااز همان خصلت یبرخ ین نبوِغ هنریا یدستاوردها یِر من برایناپذیریس

جام د انین بود باکه هر وقت ممک یارکر بود. یمهارناپذم یم. خواندن برابودشدهده یآزاردهنده، دارا ست و من برگز

د ی سفتاِن که با دستماِل کخوردم یم میپا ید رویفرو یایِر رویتعبن نبود. غذا را با کواقعا مم یوقت یدادم و گاهیم

گوش  نفرد آلا ی یبن كجبود،  یضرور یالهیه در خانه وسکو، ی. از رادبودشدهمه پنهان ینـ  و بزرِگ مادربزرگ نصفه

ه چرا کردم کیشف مکجان یام استراحت دهم، و باهم بود، به چشمانیپا یتاب روکه هنوز کدادم تا همان طور یم

 داشتند.یبه گوش م ید جواهِر آبیها بایا، قطعا، روسپیرو كیدر 

 دوستیآ
ً
 یفرانسو یهاتوانستم جملهیزد چون من میس ساعِت دِو شب به من زنگ میام آلا واقعا

مان با یهاخوابه همزمان در اتاقکنم کرا ترجمه  3وِه جادوكدر  2استورپکو هانس  1شوشا ایلودک یهاصحبت

 ادووِه جكه کبود  ین طوریگرفت. ایاد مین یرده بودم و او التکم؟ آن موقع من فرانسه را شروع یخواندیقوه مچراغ

 یگر زمانید یهاتابک یلیه مانند خکتاب، کن یم. ایردکروز خواندِن مداوم تمام  كیدر حدوِد  یرا در دوازده سالگ

و به نظرم هنوز  استشده كام حِت ناِب آن شود، در ذهنینبود تا مزاحِم جذاب یادیز یزهایه هنوز چکآن را خواندم 

 اد دارم.یامال به کاز آن را  ییهاهم بخش

اش ه؟ من همیرا بفهم وِه جادوك یدر دوازده سالگ یچگونه توانسته تو کبپرسد  یسکست اگر ا یاما منطق

برابر و پرشور و سرراست داشت. بله،  یششکتاب کز در یگذشتم. همه چیده نمیز نفهمیچ چیدم و از هیفهمیرا م

انستم دینم یزندگ چ ازیرا آن موقع هین بار آن را بخوانم. زیاول یه، اگر امروز براکدم و بهتر از آن یفهمیز را میهمه چ

 اروپا، ِخ ی، از تاریماری، از عشق، از بكینزد یااِب تجربهیرواِن متن شود. در غ یپردازِت ناب و داستانیه مزاحِم ادبک

ا حتا یدم و یفهمیتاب را مکه کن گونه بود یه وجود داشت. اکبود  یزینِش خواندِن متن همه چکاز فلسفه، متن و 

 اشقانهع یاه اگر خودم رابطهکش از آن یبودم، ب كیاش شرشگفت اتییجزا و هانس، و یلودک یهعاشقان یهدر رابط

ردم، کیم كنون صرفا همان را در کدادم اما ایخودم را در متن دخالت م یهه در آن صورت تجربکداشتم. چرا یم

 خودم.« یشخص»دگاِه یاز د یفیبدوِن تحر

دانستم یبودم. ماش شدهفتهیه شکتاب کدر آخِر  4ینیو ستمبر درخشاِن نافتا یهطور بود مباحثنیهم

سِم یبرالیل یهاه گفتمانکن یار ست. با ایتقابِل تمام ع كیه کامال واضح بود کنند: به نظر کیچه بحث م یهدربار 

ار یثه بسمباح نیا ه موضوعاِت مطرح درکم یتوانستم بگویم مطرح نبود، میبرا یاچهین یارکا محافظهیقرِن نوزدهم 

 بود.  یاار برجستهیبس یرکمهم و خوِد آن چالِش ف

 یهااز قفسه یکی یکیها را ادامه دادم. آن 8وسفی یهمجموعآثاِر مان، به جز  یهمن به خواندِن هم

 
1. Clavdia Chauchat 
2. Hans Castorp 
3. The Magic Mountain 
4. Naphta-Settembrini debate 
5. Joseph series 
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 3روگركو یتون)دو بار(،  هاكبودنبرو ،2ماریلوته در واداشتم: یبرم 1پالزا ین در گراند آرمیلکبرو  یعموم یهتابخانک

، 4ریدرمایب كبه سب یورکدر د  یااناپهکده بر یشکدم، دراز یشکو را یه تونکم باشم یه آن قدر آرزو داشتم در آن سهک)

 وتاِه مانک یهااش نگه داشته بود(. داستانه با انگشتاِن زاهدانهک یادهیتاب، و گِل رِز خمکدور تا دورش پر از 

از هم  یایکود کاش به ژهیو نگاِه و 8بِت زود هنگامیآشوب و مصمادرم بودند، به خصوص  یهار مورِد عالقیبس

زا آنفالن یدر هشت سالگ یشد، دوست داشت: وقتیت میان رواکود کِد یه از دکرا  یخته. مادرم هر داستانیگس

وانات یح یس به صدایجو ه در آن قهرماِن کم خواند یرا برا 6هنرمند یمایسِن یآغاز یهام، مادرم بخشبودگرفته

در و  1ن آن پورتریاترک یهدیده، سواِر رنگ پریاسِب رنگ پررد: کآشنا  1نیاترکن مرا با دو یچندهد. همیگوش م

 یخل
ِ

 یهژ یمان داستاِن و 11یهاخوِن والسونگِز داستان بود. کدر مر  كود کها آن یه در هر دوک 9لدین منسفیاترک ج

د را به عنواِن نیگلیگموند و زی. البته من زیف و روان در بافِت ادبیننده، و لطکره و اغوا یت یمحبوِب من بود. داستان

. یواگنر ییهاتیه شخصکش از آن یشناختم، پیمار، میدر وا یهودیاه و یو موس كیخته و شیار فرهیبس ییدوقلوها

 یهربار د ییهال از طرحیتمث یاست. نوعار کتاب شاهکن یه اکف! چرا یبعد خواندم: ح یمکرا  زیمرگ در ونبه نظرم 

رده کر یسخه آن روزها مرا تکِر متن یناپذتسلط بر جهاِن تسلط یبرا ید و پرشوریاِق شدی، و اشتیسندگیو نو یکود ک

 دم.یشکیم 11ویاز تاتز یریاگر زودتر آن را خوانده بودم، تصوام بود. مطمئن

ن، چخوف، یوان بونیا زی، و نیکفسی، داستایگوگول، تالستوسندگاِن روس برد: ینو یام مرا به سوپدربزرگ

مز فارل تا یتا ج یه از لرد دانسنکمتنوع داشت  یاقهی. اما او سل13پدران و پسرانو  12یبهار یهاالبیسـ ف یتورگن

محبوِب  یهندسینوت هامسون، نوکگرفت. یبسن را در بر میل و ایچون اون یسانینوشنامهیگ تا نمایاشتفان تسوا

نوت هامسون که کدم یماِل تعجب دکئود بود. در یاش نائوم قلندرماب 14ِش یدیی یهسندیپدربزرگ و دوسِت نو

 یهدربار  یسالگ 14، 13لر ظاهر شده. در یم یهنرالسرطاِن مداِر راس یهاتیاز شخص یکیبعدها به عنواِن 

 یهاتیطرح و شخص یهدربار  یخوانده بودم و نظراتها را تابکردم. کیبرابر بحث م یها در سطحها با آنتابک

 ه نه؟کها داشتم. پس چرا داستان

بودن به  یرانسوا فی یسین. انگلیلکام در برو روزانه یاز زندگ یدانستم و نه بخشیگانه میب یات را به نوعیادب

 
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 
11. Tadzio 
12. Spring Floods 
13. Fathers and Sons 

14 .Yiddish لمانی و عبری(: زبان عبری رایج میان كلیمیان روسیه و لهستان و آلمان و غیره )مخلوطی از آ 
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 یهتآثاِر ژول رومن با آن جهاِن بس یسیپار یفضاهاها داشتند. سندهیاز آن نو یلیه خکبود  یااِز ناعادالنهینظرم امت

ه ک 1زابت بوونیال مرِگ احساِس  طورنیهمخت. یانگیپنهان حسادِت مرا بر م یهااست و رابطهیشه و سیپرراِز اند

 ن قدریتواند ایند. چگونه مکیر میاش تصویاز دوراِن نوجوان یزیانگجانیِط هیمثِل مرا در چنان شرا یکود ک

بود.(  یامدنیندستبه یبودن اوِج آرزوها یسیهم باشد؟ )انگل یسیو عالوه بر آن انگلـ اقبال باشد خوش

ردم: شرارت، اصالح، کیب حس مینصیها به خود را از آنکبود  ییزهایاز همه چ یاد نمونهیژ سازاِن هكس

 و اعتماد به نفس. یخودآگاه

را خواندم، خود را  1942 یهرمان او به نظم و نثر نوشت ،2شیدایپ یتازه بود. وقت یشفکم یدلمور شوارتز برا

اش بود و ذهن یهودی یکود که مثِل خودم کسنده( یِن نویدم )و جانشید 3نیگر یماننِد قهرماِن جواِن داستان هرش

ه عقب و انیمو گفتاِر عا یِن نوشتاِر رسمیه به عمد بکشوارتز  كافته بود. سبیز ماننِد من با شعر و داستان پرورش ین

ش یب نشست؛یبه دل م یلینامتناسِب آثارش خ یها. حتا نامبودشدهمنظوِم من  یهانوشته یژگیرفت، ویجلو م

 یمیناِم خوِد دلمور شوارتز هم بود، ن یهن دربار ی. اشنندوامنظوِم  یهشنامیقهرماِن نما 4شنندوا یاز همه ماه

ن، یلکوِد برو خ یهدربار  یتوانستم جوریم یناگهان یلینبرگ. خیندا ویل، و ناِم من، لیاص یهودی یمیو ن یسیانگل

 توانستیم طورنیهمو ست و کا مسیس یا پاری ییلندِن جادو یاصل یهام، حرف بزنم انگار جوهر خانه یهدربار 

 ات بشود.یا ادبیواال  یلیتخ یهیما

ردم، درِس باله و رقِص کیم یبازطنابت و یکدادم. اسیهم انجام م یگرید یارهاکالبته به جز خواندن 

و البته  گرفتم،یاد میناژ یار بودم(، پاتکورزش ییجورها كیرفتم )و در آن جا یگذراندم، تابستان به اردو میمدرن م

گفت: یه معلِم مادرم هم بود، مکانو ینمود. معلِم پین الزم میلکجواناِن برو  یه آن زمان براکرفتم یانو میالِس پک

ه کدا یخواستم بنوازم. به فلوریه مکبود  یزیچ یهباخ هم« ست.یانیاما نه به عنواِن پاند ام موفقشاگردان یههم»

 م در بغلکام را محیکوسکاستو ـ  باخ یهنندکمحبوب، و ش یهاقطار صفحه یهوپک ییرفتم، در تخِت باال یم

انو هم یدهم. پیاش گوش میقیساعت به موس كی یم روزکباخ هستم و دسِت  یهفتیفشردم. هنوز هم شیم

توانم اما هنوز هم مثِل یه االن مکست  یزیچ یهبا همین تقریرا بنوازم. ا 8هاونیتوانم انونسینم و مکین میتمر

س را از کآلن لوم یهارا هم دوست داشتم. صفحه كیلورکفول یقیند. موسیآیز به گوش میانگشه نو و شگفتیهم

ل یسیس یهاردم و با نسخهکیم یپکرا  6لدیچا یهاترانه یمیقد یسیانگل یهاگرفتم. نسخهینگره مک یهتابخانک

به  یادیز كیلورکفول یهادادم و ترانهیها را گوش مردم. بارها و بارها صفحهکیسه میمقا 1نیشیاز آپال 1شارپ

اده از حد مشروب خورده یز یا وقتی یطوالن یهایا رانندگیها را در حمام مختلف از بر بودم. هنوز هم آن یهازبان

اد یپدربزرگ و مادربزرگ  یسیامِل شعِر انگلك یهمجموع یچ از رویب یامیدر م یسالگ 14ا ی 13خوانم. در یام، م

 
1. Elizabeth Bowen’s Death of the Heart 
2. Genesis 
3. Hershey Green 
4. Shenandoah 
5. Inventions 
6. Child Ballads 
7. Cecil Sharp 
8. Appalachians 
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ن یلاو یشد برا ییه الگوکبود  یاش برخوردم قالِب اسپنسره بهک یزین چیسم. اولیبنو 1گرفتم چه طور سانت

ه ک ییدوهجا یضربشعِر پنج كی، «اق...یاشت یهانند چشمهکیر مکه فک ییهاباخ! هستند آن» مثِل م، یارهاک

مانند تشعِر سان كیسم را دوست بدارد. و یرمانت یقیرد موسکیه جرئت مک یسکبود نسبت به هر  یسرزنِش تند

 د:شیف شروع مین توصیبا اچ. شعر یب یامیر میناپذاجتناب یفروپاش یهه به لحِن جوونال دربار یو شب

 

 امدر برابِر آسمان گذاشته یقاب

 دهد،یم یز را در خود جاینم چه چیتا بب

 دسِت راست یهو در گوش

 ست. یورِن شعلهیزر یگو

 قاب ین در انتهاییپا

 ستاده اندیده ایپررنگ یهایارکها با گچخانه

 قرمِز روشن یهابانهیبا سا

 شن یه روکدرش یفیمثِل رد

 شود:یتمام م یبالغ ییگوشین پیو با ا

 !ییایبا و رویآه شهِر ز

 خواهد شد؟ یسپر یک ـ دوراِن تو

 ها بر پا ماند، رم قرنیآر

 .بودشدهماندن ساخته  یاما رم برا

 ،ییمقوا یهاچه زود قلعه

 دیبا ییو شهِر جادو

 ش گم شودیآلوِد گرگ و ممه یدر هوا

 ند.کو در غبار سقوط 

 

 یش و نه سقوطیومگرگ یدر هوا یردم! نه گم شدنکیست. اما چه قدر اشتباه میاد بد نیز یسالگ ۱۹ یبرا

ش از یِت شهر و رفاِه بیو جذاب یشه. برازندگیرد، آبادتر از همکرشد  یم قرن بعد شهر حسابیش از نیدر غبار. ب

شهر  یهودی یمایرد. سکیتصور م ۹2 یهدوس در دهیس لپیاش موره سازندهکبود  یشتر از آنیب یلیاش خاندازه

ِن ها و هنرمندان و مرداو مدل استشدهه ین شبیالت یاکیشتر به امرینون بکبرجسته بود، ا 02و  ۹2 یهه در دهک

 جورواجورش. یهاگندهلهکگر یباز و دِر همجنسیباز و غِل همجنسکیهخوش

گاِه هنر در پرورِش یجا یهمورِخ هنر هستم و هنوز دربار  كیهنر چه؟ من  یهد، دربار ین است بپرسکمم

ه مورِخ هنر شوم، نداشتم و حتا کن یاز ا یچ تصوریآن روزها من ه درواقعنگفته ام.  یزیچ یجوان یهدور 

 یاتفاق شیبومکه به فوگ رفته بود. کم یاز عمو یمک یهاد دانستهیوجود دارد، به جز شا یزین چیدانستم چنینم

 
1. Sonnet 
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ِر یم، مدبودهگرفتقرِن هفدهم را  یسیاِت انگلیارشد ادب یارشناسکا یلمبکه از دانشگاِه کن یمورِخ هنر شدم. پس از ا

 یه براکن عضوشان، یترِن جوانیگزیخواهم جایا میه آکد یتماس گرفت و پرس ،1نیالفلکگروِه هنِر واسار، اگنس 

 یارشناسک یهه در دور ک یچهار درس طورنیهمن نداشتم و یبهتر از ا یارکچ یازدواج از گروه رفته، بشوم. من ه

پسندم. یِخ هنر را میدم تاریسال د كین گفتم بله. بعد از یبخش بود؛ بنابرام لذتیهنر گذراندم، واقعا برا یهدربار 

و  ۱۲68ر ساِل د یترکه به د ک یِر طوالنییتغ كیرم. یبا بگیز یتِو هنرهایستیام را از انیترکم گرفتم د یپس تصم

 كآن را تر  ۱۲82ه دسِت آخر در ساِل کام، لیدر دانشگاِه محِل تحص ییاهدا یرسکت یختم شد و در نها یاستاد

 رفتم. كور یویدانشگاِه ن یلیمکالِت تیِز تحصکردم و به مر ک

ِف چندان ین توصیلکبرو ه آن روزها در کام، « با استعداد»گفتند یردم، و مکیم یاق نقاشیبا اشت یکود کاما از 

 یهاردم. آن جا را در گردشکن ثبِت نام یلکبرو  یهدر موز « اِن بااستعدادکود ک یالس براک»نبود. در  یِر معمولیغ

ا رد، گر چه نه ضرورتک یمن باز یدر پرورِش هنر یده بودم و قطعا نقِش مهمیا پدربزرگ دیا با مادر یمدرسه و  یعلم

 یهاها از تمدنآن یادآوریشان و یخیتار یهاِء دروِن موزه شدم: دور یاز همه مجذوِب اشش ی. پیباشناختیاز نظِر ز

شد،  یحماس یمن در شعر یهن تالِش بلندپروازانیبخِش نخستموزه الهام یهتجرب یهن جنبیا نابود شده. ایدور 

ما ارواِح »شد: ین شروع میسنگبت و ینام داشت و پره« ارواِح موزه»ام بود. شعر سال ۱8 یوقت ۱۲۹۹در ساِل 

 زد:یاِء موزه حرف میو از زباِن اش« افته.یتجسد  یم، مردگانیروزگاراِن گذشته ا

 

 ،یها، شاِل تورم، بادبزنیدان اهیما انف

 هاییایتابوِت موم 

 م،ین بودینوتر یه زمانک ییهاجامه

 هادشنه یهبر دست ینینگ

 زرد... یهابا ورق ییهاتابک

 

 را در خود دارم... یچشِم شاهزاده خانم یاهیه سکام نیرنگ یجاممن 

 

 یهانیبخِش من بود. من واقعا باور داشتم با لمِس مخفتا اوِج شعِر آزاد الهام یخصوص شاهزاده خانِم مصربه

 یر آن دختره دک یانم، اما گذشتهکیدور ارتباط برقرار م یاز با گذشتهیم و رازآمیمستق یجور كیاو  ییایتابوِت موم

 داشت: كیزنده و تاریبرانگ یانیگذار بود. شعر پار یتأث یا. به هر حال تجربهاستکردهیم ینوجوان مثِل خودم زندگ

 

 دید، بدانیشکین میز پا بر زمیرآمیشان و تحقکازهیه خمکان کود کشما 

 تیوتاه از ابدک یادر لحظه

 گارتان،یس یو قوط یشیپودِر آرا یهجعب

 ،یشمیابر یهاالنگوها و جوراب

 
1. Agnes Claflin 
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 ها،نکتراش و درباز شیر

 ِش ما خواهند بود ین جا پیا

 نند...کیم ی، مرگ را زندگیاشهیش ییهاو در جعبه

 گرید یاز روزگار یو مردمان

 شندکین میشان پا بر زمکازهیخم

 موزه. كناینمور و بو یدر تاالرها

 

خ ام. یاز تار یه من هم بخشکبرسم  كن در یموزه باعث شد به ا یه: موزه و تجرب1ناخواسته یهجینت كی

 یسینوخیاِر من در تارکه نوِع کست ین ید تصادفیم. پس شابودشده یخیتار یهخودآگاه در تجرب یاناخواسته سوژه

زها ست یچ یخ و تئوریم مهم است اما تاریو زباِن فرماِل هنر برا یشناسییبایمحور است. البته زارا محتواکهنر آش

  اند.موضوعاِت مورِد توجِه من نیتریاصلها ند. آنکیر میه مرا درگک

د یوبگ یسکد یا شایبود  ینکشجور بت كی، به هر حال یریتصو یام با هنرهامن از رابطه یهن خاطر یاول

 كیبار را انجام دادم. آرام و به عمد، از ن عمِل اهانتیه اک: احتماال شش ساله بودم یستینیشافمیپ یهنقِد ناآگاهان

ِز پرگار در یت كنو یام را وقتجانیرا با پرگار در آوردم. هنوز ه 3ربلکنیت یهاچشم ،2تر پنیمِت پیقچاِپ مصوِر گران

اغِذ کاه در یسوراِخ سده بودم و هم با نگاه به آن دو یاد دارم. هم ترسیرفت، به یبلند فرو مو مژه یآب یهاآن چشم

اش، از مالحِت یفیمتنفر بودم، از ضع ربلکنیت داشتم. از یاروزمندانهیتاب احساِس غروِر پکمِت یقگران

ه با کاش ِت مخاطب، و از بدِن الغر و سستیرضا یش برایاش، از تمناروشن یاش، از موهایآورش، از ناتوانتهوع

اش را در آورده ام. )االن مرنگک یآب یهاه چشمکامال متفاوت بود. خوشحال بودم کچاِق من  یمکم و کبدِن مح

 یگالر ه در نشنالکرده بودم، کرار ک، مبارِز حقوِق زنان، را ت«زنكچا»چاردسن یر یِت مرکحر  درواقعه کفهمم یم

 (رده بود.کوز حمله کوالس «یبکونوِس را» یهورست با ساتور به تابلوکپان نیلیدر اعتراض به بازداشِت ام

 یبود. لر 4«یندا و لریل»اش ام ادامه دادم. اسمالِس اولکتاِب خواندِن کام را با نانهکمن اعماِل ساختارش

دود. یم نداید لینیدود. ببیم ید لرینیبب»شد، جلوتر بود. یه از آن دو خواسته مک یتیاهمیاِر بکشه در هر یهم

گردن  سر و كیه کندا بود همان طور یشه سه قدم جلوتر از لیهم ین. لریو ماننِد ا« بدو...ندا، ی، بدو. بدو لیبدو لر

اال آن دو ش را. حیگر پاهاید یهدم و در صفحیتاب برکصفحه از  كیرا در  یند سِر لرک یچیق كیبلندتر بود. من با 

ه ن اعماِل بینند.( اکن ماجرا برداشت یز اخواهند ایتوانند آن چه مید میرواِن فروی. )پیبرابر بودند و من هم راض

شگل و خو ینارنجكف و ناتوان و ناز یها ضعاد بود تا از خشم. چرا زنیز یعدالتیشتر از احساِس بیبار بعمد اهانت

 ر و اهِل عمل؟یدل یشدند و مردها جلودارانیر میتصو

 
1. Effet Pervers 
2. Peter Pan 
3. Tinkerbell 
4. Linda and Larry 
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 2نگتنیکتار  بوت 1«پنروِد »ِز یانگشگفت یهس. مجموعکامال برعکِز زودرس بودم، یمردست كید من ینکر نکف

 یهاتابکداِر خوِد او جزِء هیدورروار و سا یهایرسازیبا تصو 3لیپا هووارد« یانقرهاتِو دست»و داستاِن محشِر 

 یهه همکرا خواندم  4نیتوا كمار « یپیسیسیم یبر رو یزندگ»محبوِب من بودند. من سه بار پشِت سِر هم 

 یهنر یهاتیزم مرا در مشغولیپدربزرِگ عزـ ختند یانگیه تنفِر مرا بر مکش مرد بودند. مردها نبودند یهاتیشخص

رِت موجود ِت قدیموقع كیزنان و دختران در نسبِت با  یریِر تصویه تحقکبلـ  ردکیم یشتر همراهیام از همه بیرکو ف

 زدم.یم یردم دست به اقداماِت تندکیبا آن برخورد م یوقت رد وکیزار میه مرا بکخته بود یز فرهیدر فرهنِگ عامه و ن

 ییهاا بدبختانه با تناقضیبختانه ار خوشکسِت تازهینیفم یمنتقِد هنر كیاِر من به عنواِن ک حالنیباا

ا ر ل آن یا حداقل با میام ن وضع موافقیها پر از تناقض است و من با ایلیمن ماننِد خ یشد. )زندگیدار مخدشه

ام!( و با لذِت یهاروارد یشدم )نه آن عمویم میعمو 8رِ یوآکاس یهاغرق در مجله یا نه سالگیرفته ام.( در هشت یپذ

 6گاو ور  یاِر پتکه کشدم یره میشان خیسکس یهالخت و ژستمهیِر زناِن نیِف تصاویتمام به خطوِط صاف و ظر

ن یبلندترشه پاشنهیه همکشده بزرِگ اغراق یهاو باسن یمخروط یهانهیانحنا با سخوش ییهابودند. بدن

را  سکها وجود دارد، گرچه مشخصا سدر آن یِز ممنوعیدانستم چیدند. میپوشیها را ملتهکن د یها و بازترفشک

 یهاوسشان بود. آن قیه پاهاکگذاشت بلیم ریتأثه واقعا بر من کشان نبود یهاا باسنیها نهیشناختم. اما سینم

ا و ار بلندشان باال رفته بود. بارهیبس یهاپاشنه یه روکامل و صاف و گرد ک یهارهیدامیپا و ن یبلنِد رو یِر عادیغ

شان دنیشکدم. انگار با یشکیمِد مادربزرگ را م یهامجله یهاه مدلکدم، همان طور یشکیها را مبارها آن

 نم.کر یشان را تسخییبایاز ز یتوانستم قدریم

 1( )اگنس سورل1رِ ی)تصو 1هکژان فو « ملوِن  یهر کبا»، یدرست در همان موقع و نه به علِل چندان متفاوت

 یهابا رنگ یِس آثاِر هنرکلو  یهاتابکن یاز اول یکی) هنر یارهاكشاه یهنیگنجره بود( در کمدِل نقِش با

 وجود داشته باشد. پستاِن  یزین چیست، اگر چن یشیِر فتیتصو كی ین نقاشیرد. اکیشان( مرا اغوا میاصل

گرد  یانشیرون زده بود. پیاش بشدهم بستهکراهِن محیه از پکبهشت  یهکو باِب روِز مل یجهاننیِد ایسف یهبرآمد

ل داده بود و کرا ش یدارش گنبدآراسته و سوزن ییِر تاِج طالیه زک؟( یدختراِن پت یپا یاش )ماننِد روو برهنه

ان را شچسِب تِن  یهالباس یختگیبرانگ كوچک یهاه ماننِد الههکاش سرخ و درخشاِن مالزمفرشتگاِن  یهدست

د و آن یتوانستم از آن پستاِن سفیممنوع وجود دارد. نم یزیدانستم چیز مین جا نیرون آمده بودند. ایافته و بکش

 یهو فرب ییوفاکن شیار بود، اکتازهسِت ینیفم كی یهااز آموختن یز بخشین نیقرمز چشم بر دارم. ا یهاران

س کچ ید هیرسیرد و به نظر مکیام مفتهیخود ش یریاِن تصویتوانستم آن را بفهمم اما با بیه درست نمک، یشهوان

د اما ردنکیم میترس یر هنرمنداِن مرد زنان را قوین تصاویدهد. در ا یحیا توضیاش حرف بزند خواست دربارهینم

 
1. Penrod series 
2. Booth Tarkington 
3. Howard Pyle’s Otto of the Silver Hand 
4. Mark Twain’s Life on the Mississippi 
5. Esquire 
6. Petty and Varga 
7. Jean Fouquet’s Virgin of Melun 
8. Agnes Sorel 
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دند یرسیه نظر مه بکِل آن چه یشتر به دلیم، بیتر بگوقیا دقیردند و کیه مکه بودند نه آن چه کل آن چه یشتر به دلیب

 ردند.کیه مکنه آن چه 

ه کاش ین به خاطِر آثاِر هنریچن، اما همـ  ِل معمولیالبته به دال ـ بود  یدائم ین مرجِع آموزشیلکبرو  یهموز 

گر در آن زمان نبود. ید یه در جاهاک یانکرد. امکیاش فراهم متنوع یهرا با هم انسان یهدِن بدِن برهنیاِن دکام

 یکپزش یهِر جذاب. مجلیخته و شل و غیوجود داشت اما آو« یبوم» ییهاِر پستانیتصاو ینشنال جئوگرافدر 

 یلیخ یهاها و جراحتهیها و بخبا زخمـ  بودشدهپوشانده  یاهیها با نواِر سچشمـ برهنه داشت  یهاپدربزرگ بدن

پشِت باِم آپارتمان  ینما و گاهی، اتوبوس، سكاش بود. در عوض پار ه آدم دنبالک یزیقا آن چیب، اما نه دقیعج

ممنوِع بدِن  یهاا حداقل از قسمتیدند یفهمیها ماز بدن ییزهاین چیلکبرو  كوچکه دختراِن کبودند  ییجاها

ه ک ییدانند در آن روزها فراوان بودند. روزهایش میا بدِن خود را نمایردند کیم ییه خودارضاک یسانکمردانه. 

نابهنجاِر مهربان را  یهان آدمیشوند. ما دخترها ایده میتر نامامن یا دورانیخوِب گذشته  ینون با حسرت روزهاکا

 یامترو در راهروه یهاثی. خبمیردکیم یبندمیان تقسکها را بر اساِس ممند آنامال نظامکم و یدینامیم« ثیخب»

 یهاثیردند. خبکیشان را باز مِپ یماالندند و زیماندند، خود را میمترو معطل م یهاواگن یپرت در آخرها

از یه پک ینکمن ِر لب منیوفته و زکرمرِد دماغیب و بدبو بودند، مثِل پیتر بودند گرچه اغلب فقط عجیاتوبوس موذ

شد. یم 1اباِن نسترندیخ یبرقدر راِه خانه از مدرسه سواِر اتوبوس یزان بود و گاهیاز او آو یمرموز كوچک یهاو بسته

ردند کیم یکواشی یلمس یکیه با استفاده از تارکرفتند یش میتا آن جا پ ینما فراوان بودند. گاهیس یهاثیخب

ام پشِت ب یهاثیدند. خبیشکین میسنگ یهاپرت نفس یشدند و در آن جایم یدِن خود راضیاما معموال به مال

ه که بودند. مشهور بود یساختماِن همسا یگران رویه موقِع لباس در آوردِن دک ییهادزنیتر بودند. دیااسطوره

. اما استشدهده یه لخِت لخت بوده دک یده و دختریشکره را باال کر کرده و کدراز  باز دست یاشان در پنجرهیکی

 بود. یسکدم آن دختر چه یچ وقت نفهمیه

انسال بودند اما یل بزدل و مکرتر بودند. در یمتغ 2یشناساهی گت و باغکپراسپ كدر پار  كپار  یهاثیخب

 یلیه خکام ن دوستینند. من و بهترکپرت دنبال  یهاانکاِن خود را تا میو رذل شوند و قربان كتوانستند خطرنایم

مان را مورِد نظرِ  یکِث پار یم و خبیر دهییط را به نفِع خودمان تغید شرایه باکم یم گرفتیم، تصمیدنده بودكیلجوج و 

 باغ دنبال اِن یم. او را میانجام داد یِر بهاریعصِر دلپذ كیار را در کن یم. ما واقعا ایبترسان یم و او را حسابینکب یتعق

. و میرش انداختیشد، گیداشت بسته مه موقِع غروب باغ ک یباز، درست وقت یهمحوط كی یم و در انتهایردک

م و یدیتوان دو یهم و با همیم، برگشتیردکاش پرت م، به طرفیده بودیچ یِر قانونیه غکرز را  یهاطبِق نقشه گل

گران یان و دم و به خودمیساخته بود یستینیشافمیپ یروزیپ كیم و از آن یبود یراض یلین ماجرا خیم. از ایردکفرار 

اش پرتاب ها را به سمتگل یم وقتیگفتیاش م. از حالِت چهرهبودشدهه کده بود و شو یچه قدر او ترسه کم یگفتیم

م در م! به هر حال هنوز هیرده بودکتند فرار  یلیم. خینیاش را ببم حالِت چهرهیردکما اصال فرصت ن درواقعم. یردک

  ِ مختلف از لحاظ ییهابدنــ  هنِر مدرن یهو بعدتر موز  كیفر طورنیهمتن و ین و متروپلیلکمن برو  یبراــ  هاموزه

 ان.یدر آن م یزیها و هر چمردانه، باسن یهاها، آلتنهیم. سیدیدیم یفیکو  یمک

ان را دفع و هم به طرِز کود کهم  یرحمیبود. خشونت و ب یرحمیِش بینما یبرا یان موزه عرصهیهم چن

 
1. Nostrand 
2. Prospect Park or the Botanic Gardens 
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ند. در کید مییت را تاین واقعیوِن پرخشونِت امروز، ایزیتا تلو میگر یهاافسانهز، از یند. همه چکیجذب م یکمهل

اش فرو در پوست یادیز یهاخیاش بود و ممکدر ش یوانیه لکشد  ییقایافر یهمجسم كیشد غرق در یموزه م

سنت  یهاآن رودهه در ک ییاز تابلو یاا نسخهیاز آثار محبوِب من بود(،  یکین مجسمه ی( )ا2رِ ی)تصوبودشده

و  بودشدهده یه برکسنت آگاتا  یهاا پستانی(، 3رِ ی)تصوبودشدهده یشکرون یب یارکابت یبا دستگاه 1اراسموس

 یهالمیها هنر بودند و نه فآن حالنیباا(. 4رِ یشد)تصویسرو شده م یانقره یاینیس یبدوِن عذاِب وجدان رو

 شاهیتاراش در وِه رنگارنگكش یه با همهکبود « واریبدوِن د یهموز »ت یِن ژانِر وحشت. در نهاییسطِح پا
ِ

 یرهااكخ

(. 8رِ یدم)تصویرا د 3م اثِر گرونوالدیزنهایمحراِب ا ِب یتصل ین بار آن جا تابلویآمده است. اول 2راونکتوماس هنِر 

ل به سبز و یبوِد ماکِز بدِن یانگجانیه ریتأثنم. کاش ردم نگاهکیجرات م یه به سختک كهولنا یریتصو

ر یصون تیدوچندان داشت. ا یتیممنوع یعصِر روشنگر یهودی كود ک كی یب برایح بر صلیمس یهشدنجهکش

)انتشاراِت رد « 4یریتصو یلمار: تقابلکس در یمات»ام بود: تاِب منتشرشدهکن یها با من ماند و موضوِع اولسال

 و نوشتِن هر آن چه میزنهایمحراِب ا یبود از پنج روز نشستن در برابِر تابلو یاجهین مقاله نتی(. ا1963داست،

 .یِت عقالنیا محدودی یردم، بدوِن اجباِر دانشگاهکیدم و حس میدیم

 8ینیِر عیغ یهایآن نقاش در هکبود  یمیِم قدیام گوگنهامورِد عالقه یهااز پاتوق یکیرستان یبعدها در دب

تهوون آخِر ب یهاوارتتکا یباخ  یهادِن نغمهیو با شن ینیبنش یتوانستیوار نصب بودند. مین به دیزم كینزد

بوئر به  یارهاکم. یتفاوت قائل شو یکنسیاندکبوئر و  یارهاکِن یم بیاد گرفتیزود  یلی. خیات را انجام دهفیالکت

اِن یسم. در میخوب بود و اوِج مدرن یکنسیاندک یارهاک، خوب نبودند، و 6یال ربیه، ِر موزهیِش پرشوِر مدیرغِم ستا

 كیاش. در فریآثاِر هنر یه براکش معروف بود، به همان انداره یهابه خاطِر توالت یمیقد یتنیمن و یهاپاتوق

 اتییجزه با یه ال یِت گسترده و ال یلکِب یک(، عاشِق تر 6رِ یشدم )تصو 1ینیبل اثر «س در صحرایفرانسسن»عاشِق 

دم ر کیر مکه فکر یتصو یهانیجذاب در م یتاب و االغکِز یها، مصندل، ساختاِر صخره یهادرختـ زش یآموسواس

 من نسرواتوار از آِن ک یهِط بستیردم محکیوانات است. وانمود میس به حیسنت فرانس یعشِق ستودن یهنشان

 ین تصور آسان بود. وقتیباشد، ان است واقعا فقط خوِد آدم آن جا که خلوت است و ممک یعاد یاست و در روزها

 یمذهب یشنبه با مترو به سفرکی یهاصبح ام پائوالقروِن وسطا بود، من و دوست یهمان در اوِج دور درس

قروِن وسطا  یقیموس یهانسرتکم تا در یرفتیستر میلوکن به یلکدنت در برو یاباِن پرزیستگاِه خیم: از ایرفتیم

ن در ی. ا1لوسوسكونكهورتوس م در ینکم تصور یه دوست داشتکا آن طور یـ شد یر مبرگزا كه در پار کم ینکت کشر 

وِه که غرق در شکبود  یدو دختر یاِن رجوع براکتنها م 9تسیزماِن جنگ و درست پس از آن بود، و واشنگتن ها

 
1. Saint Erasmus 
2. Thomas Craven’s History of Art Masterpieces 
3. Grunewald’s Isenheim Altar Crucifixion 
4. Mathis at Colmar: A Visual Confrontation 
5. Non - objective 
6. Hilla Rebay 
7. Bellini’s St. Francis in the Desert 
8. Hortus conclusus 
9. Washington Heights 
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 قروِن وسطا بودند.

 یبرا ییبه جا یِن برخیه در بک) میبودشدههنِر مدرن  یهدائِم موز  یرستان مشتریطور در دوراِن دبنیهم

از  یکیلم هم بود: یف یهنداشتم(. البته برنام یچ وقت شانسیتور زدِن پسرها مشهور بود. گرچه من از آن نظر ه

داِم بعد از »و  1توکو ک«ِ شاعر كیخوِن »ند. یشگام را ببیو پ یخارج یهالمیتوانست فیه آدم مک ییمعدود جاها

ر حرف بزنم، گرچه با یوود با تحقیهال یهم دربار بودگرفتهاد یمعموِل آن جا بود. من  یهاشیدرن نما ایما 2«ظهرِ 

 یتابلوها یلی، مثِل خ3شفیچل پاول كباشمیقا ید تابلویآیادم میدم. یدیسان مکیاش را به محصوالت یهولع هم

شف، ک یار برایپنهاِن بس یهار با نقشین تابلِو رنِگ روغِن بزرگ و چشمگیرده بود. اکام گر در آن سن، مبهوتید

با یقرت یوز بودم. او فردیگر سیمور یهفتیامال متفاوت شکِل ی. به دال بودشدهها نصب پله یهدفمندانه باال 

 كوچک( 1رِ یاو )تصو یچشِم درونبود. پرندگاِن  4نورسوستتِب کن همه عارِف محبوِب ساحِل میشده اما با افراموش

ه کام، شو دوستان یه( مرا، ماننِد هم9رِ ی)تصو اسوکیپ« یاکیگرن»ز. یبودند اما شاعرانه و رازآم یمعمول یاسیو در مق

ه در تظاهرات به نفِع طرفداراِن اتحاِد کمثِل من  ییگراچپ كود ک یبرا ینید یامعبد بود و تجربه یرد. نوعکیم

زنده »توانستم یده بودم و میرا د 6«ایِن اسپانیزم»را خوانده و  8بشر ِد یامرده بودم، کت کشر  یشمال رلندِ یا و ایتانیبر

گر آثاِر ید یهفتیادم است شیشان به آواز بخوانم. یهاواژه یهرا با تلفِظ هم 1«چهار ژنرال»و  1«نچیوکگاِد یباد بر

اد ندارم تا آن وقت یم، به یگویاماًل صادقانه مک(. 11رِ یتصو«)ونینیزگاِن آویدوش»شدم، به خصوص یاسو هم مکیپ

زده لرش مرا دیناپذو شناخت یانتزاع یهاا موضوعیهنِر مدرن  ییذاک یبیکه آن اعوجاج و بدتر کبوده باشد  یزمان

 یهاالسکه در ک یزین بود. همان چیمن هم یروشن هنر برا یلیاندارد. خید بیا حتا به تردیرده باشد، و کا آشفته ی

 یها و ساختارها همان قدر براها و رنگلکفرمال است، و ش یه هنر زبانکن مفهوم یردم. اکیهنِر خودم امتحان م

سم یرنآمد مدیبود. به نظرم م یعیشود گفت طبیرستان به نظرم روشن و میه محتوا، از همان زماِن دبکاند معنا مهم

س یدم، از ماتیشکیمادرم را م یهچهر  یدادم: وقتینش نشان مکلمه به آن واکِق یدق یهنِر دوراِن ما ست و به معنا

 .ت بودیاهمیو حتا ب یگرفتم. شباهت با اصل به نظر فرعیالهام م ینییتز یانهیزمهموار و پس ییهافرم

 درخشان و ِخ یو تار یستینیمهِم فم یهبود با گذشت یان به واسار رفتم. واسار موسسهیلکالبته بعدا از برو 

 یه. اما در اواخِر ده9یارتکكم یو مر زریاکل رو یشاپ، موریزابت بیمثِل ال ییفعاالِن دانشجو یاسیخالق و اغلب س

 كیبرگردند.  11سا، آشپزخانهیلك، كود كها به ه زنکپس از جنگ شد  یعموم یمغلوِب تقاضا یچهل تا حدود

، یشناسان و مقاماِت آموزشجامعهشامِل روانشناسان و « 11ملون یهتیمک»شده به ناِم غیتبل یقاتیگروِه تحق

 
1. Concteau’s “Blood of a Poet 
2. Maya Deren’s “Meshes of  the Afternoon” 
3. Pavel Tchelitchew’s Hide and seek 
4. Northwesr 
5. Man’s Hope 
6. Spanish Earth 
7. Viva la Quince Brigada 
8. Los Quatros Generales 
9. Elizabeth Bishop, Muriel Rukeyser and Mary McCarthy 
10. Kinder, Kirche, Kuche 
11. Mellon Committee 
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 یساالرمادر» كیالج که نظاِم کن یداد، با اعالِم ایجلوه م كوچکشرفت را یپ یاِق زناِن دانشجو برایاستعداد و اشت

 اند.«ییاستثنا»نند، کشان در رقابت با مردان استفاده ند از ذهِن اکردهه جرئت ک یاست و زنان« انهیگراجنسهم

بهتر، زن و مرد، ما را به مبارزه و  یهاالس، معلمکبود. در  ین جا هم خوشبختانه تناقض باقیا حالنیباا

در انجمِن  تیش از ازدواج و مادر شدن و عضویب یزیل چیردند، حتا اگر بعد از تحصکیق میشرفت تشویجستجو و پ

 یشناساِن ترِم درِس روانیپا یهمقال یبار برا كیاز ما نباشد.  یلیرانتن در انتظاِر خکا اسیس ییلو سنت كوچک

 ،«بانوان یهخان یهمجل»، «نمونه یدارخانه»زناِن آن دوره مثِل  یهامجله یم گرفتم رویساِل اول تصم یاجتماع

ل به خود حق دادم تا با وجداِن راحت ین دلیانجام دهم. به ا ییِل محتوای، به اصطالح تحل«همراِه زنان در خانه»

ق ید تصدینم. )باکیام را تلف مه وقتکردم کیها احساِس گناه مه معموال با خواندِن آنک یبخوانم، در حالها را آن

ولنگاِر فرهنِگ  یهایست از غوطه خوردِن گهگاه در خوشینیِر فمکن روشنفیه حاال هم مثِل آن وقت اکنم ک

به  41 یهزناِن اواخِر ده یهاه مجلهکرد کار کرا آش یااِم دوگانهیِل من پیبرد.( تحلیپسند لذت معامه

فعاالِن زِن بزرگ و موفق مثِل النور روزولت،  یهبود دربار  یمهم یهاسو مقاله كیدادند: در یشان مخوانندگاِن 

 براک، 1رهارتیا ایتامپسون، امل یدوروت
ً
 یه براک یابود. اما قصه ییهاتیِق خوانندگان به چنان فعالیتشو یه قاعدتا

ه شوهر بودند و توجِه مطلق ب یشغل یه در پک یداشت: بدوِن استثنا زنان یگریشد داستاِن دیمصرِف زنانه عرضه م

ارشان ادامه کخواستند به یه مکشدند. دختراِن شاغل یوم و سرزنش مکخانه نداشتند، مح یارهاکان و کود کو 

 یرو دو كیتار ینند، به فضاکاراِن مرِد خود رقابت کهمردند تا با کیه جرات مکسنده یا زناِن هنرمند و نویدهند 

شان را لمه اهِل خانواده، شوهرانکِق یدق یبه معنا یا در رقابت با زنانیماندند یم« ردختریپ»ا یه کشدند یپرت م

خوانندگان اثر  یدهایها و تردار بود و در نقاِب قصه، بر احساسات و حتا ترسکام آشیدادند. پیاز دست م

 گذاشت.یم

شتِر یباعِث فروِش ب كشیرد و بکیت میج را تقویزنان، باوِر را یمشابه برا یهالمی، ماننِد فیان قصهیچن

سر اوِر همیدار و خانه یزنان یهه قرار بود نمونکشد یم یها به خوانندگانیزیو روم ییشوظرف یهانیها، ماشخانه

 از آن یکیدانستم یرد. از آن زمان به بعد مکیام میهنوز فرض یهندین مرا متوجِه آیچنن موضوع همیباشند. ا

در  یسکو چه ـ شوم یدار هم نمسِت اسم و رسمینیفم كیچ وجه یدار نخواهم بود، گرچه به هزِن خانه یهانمونه

 یطرفداراِن حق رامانده از یِر باقیخت افتاده و پیپوِش از ركیداشت، به جز چند نفر ش یگاهین جایآن روزها چن

شان متاسف بودم و در دل قسم خورده یا برایآمد یها بدم ممن از آنـ  اِن استاداِن ممتاِز بازنشسته؟یزنان در م یبرا

شد: همسران و یده میگرا دزناِن دگرجنس یبرا یگرید یهاالج نمونهکخواهم بود. البته در  یبودم آدِم متفاوت

ر که نشود به آن فکها آن قدر تلخ بود رده. اما سرنوشِت آنکنادر معلماِن زِن ازدواج  یاردا در مویمادراِن قلندرمآب 

ش، کشلوغ و سر  یهانشسته، و بچه یهاس از ادرار، ظرفیخ یهاهنهک یاِن پلشتینند مکیه تالش مک یرد: زنانک

 نمک یا نقاشیسند، ینند، شعر بنوکهاشان را تمام نامهانیپا
ً
 شود.ینند. مسلما

 نم(، در واسار درسکیس مینون تدرکه اک ییبا رفتم )جایز یهنرها یهم به موسسیتراکد  یدر عوض من برا

س یرا در پار 89و  1981 یهاسال 2تیساِز فولبراا آمد، و با بورِس سرنوشتیردم و دخترم به دنکدادم، ازدواج 

وربه، ک یامال مطمئن نبودم. صبح بر روکه مورِخ هنر بشوم کن یا یهس رفتم، هنوز دربار یبه پار یگذراندم. وقت

 
1. Eleanor Roosevelt, Dorothy Thompson and Amelia Earhart 
2. Fullbright 
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از  یکیاش، هنوز هم یاسیو تعهِد س یکسب یِر نوآورینظیِب بیکوربه، با تر کردم. کیار مکام، نامهانیموضوِع پا

مز و یت وربه، انتشاراِت ک) استشدهمنتشر  یاو به تازگ یهام دربار جلد از مقاالت كیمن است و  یاصل یهاعالقه

ت یردم. با جدکیار مک« یهنر و زندگ»با ناِم موقِت  یشیرماِن آزما كی ی(. اما عصرها رو2111هادسون، 

م یس برایه قبال خوانده بودم اما در پارک یتابکـ سازان هکنوشتِن س ید برایاِر ژکنوشتم، ماننِد یم ییهاادداشتی

. ام استخوابدر اتاق یااش در جعبهسینوه هنوز دستکردم کفاده ام استافت. از آن در نوشتِن رمانیدوباره معنا 

محراِب  یدِن نقاشید یلمار بود براکمنتشر شد، سفِر من به « لمارکس در یمات»ه بعدا با ناِم کرمان،  یقسمِت اصل

 یخواهم صدایه مکر بودم کن فید در ایآیادم میشد. یام میحسود 1ان در رودولمیم. چه قدر به دانشجویزنهایا

اِن یآزاِد دانشجو یاش را داشتم زندگه حسرتک یزیانداز شود. چنیس طنیفرِش پارسنگ یروهاادهیپ یم رویپا

در حاِل نوشتن، اما تالش  یانامهانیبودم با پا ی. من مادِر جوانیرکو ف یآزاد به لحاظ شخصـ پسِر جوان بود 

گذار ر یتأثو  یاساس یس سالیسال در پار كیوجود آورم. آن خودم را به یخودم آزاد یارهایردم بر اساِس معکیم

 یدیه آن موقع نوِع جدک، خواندِن رماِن نو )یمدکو  كنماتیها، رفتن به سموزهـ ام یبود، نه فقط در رشِد فرهنگ

 باشم. یسکنم و چه ک یخواستم چگونه زندگیه مکن یام از اكارتقاِء در  یه براکبلـ  هیگربود(، ستودِن ساروت و رب

ساِل  ه درکن یمعنادار. تا ا یاندهیِن آییتع یم، و سردرگم در تالش برایافتاده بودكام تهنوز من و دوستان

من  یستینیفم یهازهیانگ ،3جنبِش هنِر زناننظرش با سازماِن تحت 2زنان ییجنبِش رها یازِش تودهیو خ ۱۲6۲

وع شر » یهه مقالک یسانکخود گرفت. به را در نظر و عمل به یمنسجم و آگاهانه و هماهنگ و، باالخره، نهاد یطرح

اند، ، نخوانده6.گارردید ینورما برود و مر یهراستی، و8«یستینیهنِر فم یروین» یعال یهمرا در مجموع« 4از صفرِ 

ا موانِع یخواه مثِل من ِت زناِن آرمانیدشوار است باوِر موقع 2111ه در ساِل کنند. چرا کار را بکن ینم اکیه میتوص

ن آـ را  زنان ییجنبِش رهاِن یآغاز یهاه در برابِر ما بود. در آن مقاله خواندِن متنک یاا خودخواستهی ی، نظرینهاد

ماننِد شائول/پولس  هکم، اکردهف یتوص یوح یماننِد نوعـ  رهیو غ 1قرمزهاجوراب یهما، خبرنام یهاگاههیكت یسو

ز با ینِش جمعک، و قدرِت یو اجتماع یشخص یاز آگاه ییم و چشماِن مرا به پرتواکردهآن را تجربه  ،در راِه دمشق

 رد.ک

 یهادادند. استاداِن زِن دانشگاه در جلسهیل میکِش آثارشان تشینما یبرا ییهازناِن هنرمند گروه

ر یی، تغهم باشد یستینیفم یهاه شامِل موضوعکن یا یشان را، برایهادرسردند و سرفصِل کیت مکشر  یروشنگر

چرا هنرمنداِن بزرِگ »بعد  یمکردم و کس یدر وسر تدر ۱۲6۲در ساِل « زن و هنر»الِس کن یدادند. من در اولیم

ه کم، چرا یر باشینظیو متفاوت و ب یاندازه فردم تا چهیخواستیه ما مکرا نوشتم. مهم نبود « زن وجود نداشته اند؟

به لحاِظ  ـ از جمله هنرمندانـ نهفته است. زنان  ینِش گروهکدر  ـ ِر وضِع موجودییو تغـ واضح بود قدرت  ییگو
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در قرِن  لبرونـ  جهیمثِل مادام و یگرفتند: هنرمنداِن زنیشان مورِد توجه قرار میعادریاستثنابودِن غ یبرا یخیتار

رمتعارِف زن بود، یغ« 1واناتینقاِش ح» كیه کنیخاطر ابه 19زنان، رزا بنهور در قرِن  یهاپرترهدِن یشک یبرا 11

 یجورج
 
ن یترشدهاز شناخته كشیها از آثارش بمیاِد پوسترها و تقویار زیه با حجِم بسکــ  21در قرِن  فیکا ا

 یادیتاحد زـ  یتکه حر کبود  11 یهزناِن ده ست بودن. اما بعد از جنبِش یبابت مدرنــ  ا ستکیهنرمندان در آمر

ه ک نیو اصرار بر ا ـ الکا و یها كا پزشیـ ِل تصوِر هنرمندان ک یدهلکِر و از نو شییتغ یل گرفت براکشـ  موفق

و ــ  گر استثنا نبودندیآن است. هنرمنداِن زن د یهآن چه الزم یهبا هم اند،مِل جهاِن هنرکهنرمنداِن زن بخِش م

ـ  ا نهیخواه برجسته باشند  سم ینیفم یهپروژ ین هدِف اصلیشدند. ایاز قاعده محسوب م یو در هر صورت بخشـ

وز سم هنینیفم یهاه تالشک ییهادارد؛ بخش یریگیاز به پیگِر جهان نید یهاه هنوز در بخشک یاست. هدف

 ن حقوِق زنان است.یتریاهیِن پایمعطوف به تام

ر تارکتر و آشارکم آشیرود، برایام باالتر مه هر چه سنکست  یزین چیم. اینکیم یزندگما در تناقض 

وز کالسِر آثاِر و یشگاِه اخینما یست. وقت یرنشدنیهنِر واال س یم برایار اهِل هنر ام: اشتهایبس من یشود. از طرفیم

 ی مره، مانندِ کم یر نبودکن فیام در استینیه من و دوستاِن فمکنان دهم یتوانم به شما اطمیدم، میدر لندن را د

 یهِز پارچیگانرتیه در عوض با نگاه به خطوِط حکم. بلینکر حمله ینظیب یی، با تبر به تابلو«زنكچا»چاردسن یر

لج، نقاِش یگ نیتلک یم. وقتیافتادیم 2هسه اِر اواکاش با ِر شباهتک، به فكیاز نزد یدیسفهیحاش یرنگ یزردوز

، یخواستم آن جا باشم، در قلِب آن نقاشیه مکل بود ین دلید، به ایشکمانه  «برژرِ  یفال در یبار»ست، مرا در ینیفم

ساعت باخ  كینم هر روز کیم یمحقق شد. سع یبافالین خیزمان در آن باشم. انم و همکرون نگاه یاز آن به ب

د ینم و براکن یتمر
 
خود را  حالنیدرعنند. کیامل مکرا  یرقِص مدرن زندگسم. باله و ینویم 3استراحت سانت و ا

 یهایننم و در مهماکیم یم بازیهاام، با گربه كیش یهالباسنم و عاشِق کیون غرق میزیتلو یسیپل یهادر برنامه

 یراب یاجبار ـام ر شدهیه پکبه خصوص االن ـ چ وقت یم. هیا دوستان داریبا خانواده  یکمضح یهایشام سرگرم

 كیـ ام آدم نینم چندکیشتر حس میشتر و بیب درواقعم. اکردهبه خودم حس ن یتقلب یو وحدت یپارچگکیِل یتحم

 كیدوست،  كیار، کورزش كیمعلم،  كیمادر و مادربزرگ،  كیست، ینیفم كیپژوهشگر،  كی، یهودی كیزن، 

ام مئن شدهشتر مطیشتر و بیگر باشند. بیدکیوند با یها در پنیندارد ا یو لزومـ  شدهِز چاپیِص هر چیحر یهبلعند

 یزهایا بد، در سطِح تجربه، وقِف جهان و چیست، خوب  یرونیمن ب یندارد: زندگ ییم معنایبرا« یدرون یزندگ»ه ک

 ام دریو جوان یکود کنم، کیدا میام پیکود کبه دوراِن  یتركیو نزد كیشوم، احساِس نزدیرتر میدر آن. هرچه پ

جهات همان  یاریه هنوز از بسکردم، چرا کآن  یادآوریرا صرِف  یادیه زماِن زکن خاطر است ین. به همیلکبرو 

ام یکود کِط یجه و حاصِل محیاد نتیز یلیه خکام را پس نزده ام، بلیفرهنگ یهنیو زم« راثیم»ام. نه تنها  كود ک

 ه آزادانه در دسترِس همهکهنر و فرهنگ  یهدربار ـ  ییو باورهاام فرا گرفته یه در جوانک ییهادئالیاهستم، حاصِل 

 یهمدرس»ر د ییالِت ابتدایام، به خصوص تحصالتیبا ناآگاهانه، با تحصیه تقرک ـ یعدالت و برابر یهبود، و دربار 

ر ده ک، یعاطف یا دلمردگیاز تعصب و ابتذال،  یم. خالصاکردهها را در خود جذب ن، آنیلکبرو  «الچرِ کال کیات

ا یط با هنرمند یا خصومِت محیشود، یشان برجسته مدر مورِد قهرماناِن جوان ییاکیامر یهااز رمان یاریبس
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 امده است.یش نیمن پ ی، براییاروپا یهانمونه یر در برخکروشنف

ستم. نه یندار نید یچ وجه آدمیام، به هیکود کِط یمح ریتأث یهجیه در نتکم یتوانم قاطعانه بگوین میچنهم

ن یا ه درک یین جایه تا به حال به من عرضه شده. دورترکت یاز روحان ینیمتر معک یهالکنه و نه شینهاد ینید

و شجاعِت  یالج. در آن مورد هم من برترکل در ساِل اوِل یمون ویام بود با سوتاهک یهش رفتم، مواجهیجهت پ

و  ی، اجتماعیز به باور من انسانیچ. همهكیاتولکاش را به مذهِب یماِن انتخابیردم تا اکین میاو را تحس یبشر

ه کاند رینظیب یار آن اندازهیسپکش« توفاِن »ا یمانه « یایمپیال»، «هنِر فوگ»ِل انسان است. یاز اراده و تخ یبخش

و در دسترِس ذهن و  دهیو آفر یها در جهان مادمحصوالت انسان یهمنزلن آثار بهیتواند به دست آورد. ایتجربه م

ه، رخوایخ یپرنده، خداتوانند به بشقابیم ـ از مردم یاریبسـ ه مردم کنم کیمن تعجب م اند.یاحساِس انسان

 یاجتماع یتیزکتواند جامعه، مر ین چگونه میه دکفهمم یبخِش رنج باور داشته باشند. میرستگار یرویمعجزه و ن

 .یادی؟ په، شیعیفراطب یهادهیسنت را به وجود آورد. اما پد یروبخش براین ییو معنا

 ت و مراقبت باشد ویز و تحِت حمایاست بااصالت و عز كود ک یه وقتکدارد  یتیانسان چه اهم یهندیآ یبرا

 به هر تقدــ 
ً
 یبودن، نوع ین اصالْت از خود راضیگِر اید یند؟ روک یدر جهان احساس آسودگــ  ریظاهرا

ِت یرثکا یعنی اند،شده، و محروم و آوارهگانهیدشده، بیه تبعکـ گران یه به دکل ست یستانسیاگز یخودخواه

. به ترها داشته باشندناِر آسودهک یی، بتوانند جایبگیبودن و غرمضطرب یجاه بهکدهد ین حق را نمیا ـ هاانسان

ِس که هستم و کام نیچن و اقباِل محض ا فقط به خاطِر بختیپرسم: آیاز خودم م یهودی كیخصوص در مقاِم 

مهاجرت، در اروپا  یه به جاکام شاِن پدربزرگ و مادربزرگیخو یهه اصال زنده ام؟ آخر همکن یا ایستم، ین یگرید

ا ها ر شهیو گذِر زمان باالخره ر یه زندگکم یشته شدند. پس خوب است بدانک یماندند در طوِل جنِگ دوِم جهان

ها، ربزرگپدر و مادـ رند یمیم یکی یکیبان شما در خانواده، ی. افراِد پشتیده باشیها چسببه آنگسلد حتا اگر یم

راِن اکان و همیدوستان و آشنا یهگستر  كمشتر  یهاگر سفر و عالقهید یشان، شوهرها. از سویپدرها و مادرها، خو

ها، ها، نوهده است. بچهیوسعت بخشــ  ا آمدمیدن ه در آن بهک یابافتههمو به كوچکش از آن جهاِن یار بیبســ  مرا

ز ِز توجه را اکشوند، مر یشتر میب طورنیهمو  اند،ها هنرمنداز آن یاریه بسک، یمیاِن قدیان و دانشجویدانشجو

 یهرگز براه کن یبرند تا گذشته. و با اینده میآ یشتر به سویه آدم را بک ییهاشاخه اند.ها برگرداندهها به جوانهشهیر

خ و یها از بن سالین در ایلکو برو  كور یویم، اما خوِد ناکردهن یزندگ كور یویل دورتر از نیما 18ش از یب یطوالن یمدت

سندگاِن یهنرمندان و نو یخانه كوچک یان امروز در عوِض منطقهیلکرد برو کیر مکف یسکند. چه اکردهر ییبن تغ

 بلندپرواز خواهد بود؟

گرچه  بودنستینینم. فمکز کشه تمر یش از همیام بالتیتما یبه من داده است تا بر رو یازهیانگ یریپ

دار است و یزنان در من پا یست. هنوز خواسِت عدالت برایوقت نتمام یتیست اما مشغول یشگیهم یادغدغه

نان ز  یهدانم تا به همیزنان در همه جا. من خود را مجبور نم یههم یام باشد: عدالت بران خواستهید پرشورتریشا

ه کهمان طور  اند،زنان خواهراِن من یهنم همکیها را بشناسم. حس نما آنیشان بدارم ا دوستیعشق بورزم 

محدودتر موظف  یاست. اما خود را در حوزهین یا همدلیستند. عدالت همان عشق یمردان برادراِن من ن یههم

ح یها صرا در دفاع از آنینم کت ینند، حماکیام را جلب ما توجهیشان دارم ه دوستک ینم تا از هنرمنداِن زنیبیم

ِخ یتارد انه مثِل من معتقدک یسانکنم، کمورخ و منتقِد هنر را درس دهم و منتشر  یهاستینیم. آثاِر فمیسخن بگو

 اند.یانتقاد ییهانشکهنر و نقْد 
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ود، مراقِب ها بانیشر یرکف ید مراقِب گرفتگیس باکبخشد: برعیم یبه انسان خردمند یرینم پکیحس نم

ه پر کا جوان ر  یهاكشه سبیهنه. من همک یهااِت فرسوده و قالبیهیدن به بدیو پرت افتادن و چسب یفروبستگ

فرم  یهشدفیِم لطیمبهم و تعم یشمولرانه با جهانیپ یهابه نمونهام ح دادهیشف و ابداع و آزمون، ترجکاست از 

 كو شو انید، تناقض و عصیبه من گسست بدهـ  ستیدست ماِل من نکی یهادهیکوه و چکباش یهاانیو محتوا. پا

 ا ـ خواهمیم یه از زندگکست  یزین چینامنتظره و پرتضاد. ا یپرمهِر امر
ً
 ند.کدا یه ادامه هم پکنیو قطعا

 

 ی سیاوش واعظیترجمه  
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 1 هافهرست نام
 

 یت رفتارهایه به رواک 19قرن  یسیانگل یهسندی( نو1111ـ  1118: )(Jane Austen)ن ین آستیج

 یهن بار به رمان، به واسطینخست یه براکدانند یم یسکمتوسط انگلستان در آن زمان پرداخت. او را  یهطبق

 ین اثر وید. مشهورتریمدرن بخش یهایژگیروزمره، و یدر زندگ یمعمول یهاانسانات یف رفتارها و روحیتوص

 است.« غرور و تعصب»

 ۱0 یهن نقاشان سدیاز بهتر یکی، یفنالند نقاش، كیآ یوهانس دیا ی: (Jan Van Eyck) كیان آفان ی

زودتر سال  یمکا ی ۱8۲0م یدانیست تنها میمشخص ن كیق تولد وان آیخ دقیتار .بود یشمال یدر اروپا یالدیم

تخت یپا هالهدر  ایباوار كوهان سوم ، دویه در مورد او وجود دارد از دربار کهم  یانوشتهن یاست. اولبوده یتولد و

ار دربار به عنوان نقاش کخدمت ۱۹۹۹تا  ۱۹۹۹ یدر خالل سالها كیه وان آکن نوشتار اشاره شده یاست در ا هلند

 ۱8۲0 یخ تولد ویه تارکن نوشتار است یرساندند بر اساس همیم یاریار هم او را که البته دو همکاست بوده

 .استحدس زده شده یالدیم

 ییها. او بخشی( نقاش فنالند1918ـ  1184: )(Albert Gustaf Aristides Edelfelt)فلت آلبرت ادل

 .استکردهز چند حماسه را مصور یخ فنالند و نیاز تار

ها. ارنست در ستین سوررئالیترو جزء پرآوازه ی( نقاِش آلمان1916ـ  1191) (Max Ernst)س ارنست كما 

 د.شیآندره برتون محسوب م یهرد و از هنرمندان مورد عالقکل یخ هنر تحصیو تار یاوکفلسفه، روان یهارشته

دن ینقاشان ال  یهحلق یاصل یاز اعضا یکیو  ی( نقاش هلند1619ـ  1626: )(Jan Steen)ن یان استی

 در هلند(. یا)منطقه

 اِت ک، پسِر رابرت اسییایتانی( هنرمند و نقاش بر1191ـ  1111) (William Bell Scot)ات: كام بل اسیلیو

 و است.یوراتکاو د  یارهاکاز  یبود. قسمِت اعظم یگریه خود نقاِش دکات، کد اسیویو برادر د كاکار و حکندهک

ست یه رئالک یاالصلیولز ییاکیآمر ی( نقاش2111ـ  1919: )(Sylvia Sleigh Alloway) یا اسالیلویس

شمار هفتاد به یهده یستینیار انگر است، جزء آثار مشهور هنر فمک یهضیه نقک« یکحماِم تر »د. یآیبه شمار م

 
 است.المعارف بریتانیكا بودهی. منبع این نمایه ویكیپدیا یا دایره1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
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 د.یآیم

، پسِر توماس یسیانگل یکاک( نقاش و ح1112ـ  1182: )(John Raphael Smithت )یجان رافائل اسم

 رد.کا مهاجرت کیه به آمرک یگریت، نقاش دیاسم ت، نقاش منظره و پدِر جان روبنزیاسم

 كیتنها  یو . ویوراتکو د  ییاکی( نقاش آمر1944ـ  1111: )(Florine Stettheimer)مر ین اشتاتهایفلور

از آثارش در آن فروخته نشد. اگرچه  كیچ یه هک یشگاهیرد؛ نماکات برپا یاز اثار خود در زمان ح یشگاه انفرادینما

ت ین وصیاز انجام ا ینند، اما خواهرش اتکه آثارش را پس از مرگ نابود کرده بود کت یمر وصیهاخود اشتات

 رد.ک یخوددار

در  یو یهه خانک ییاکیآوانگارد آمر یهسندی( نو1946ـ  1114: )(Gertrud Stein)ن یگرترود اشتا

 بود. یان دو جنگ جهانیشتاز میران پکسندگان و روشنفینو یبرا یس محفلیپار

او  یشخص یه از زندگکزدهم یقرن س یاساز افسانه: مجسمه(Sabina Steinbach)باخ نینا اشتایزاب

از  یکی یار بر روکاز هنرمنداِن درحال  یس گروهیر و رئیند مدیگویست. میدر دست ن یاطالعات خاص

 .استبودهمعروف  یساهایلک

لم یس و منقد فینونامهلمیست، شعر، فیژورنال(: مولف، 1988ـ  1919) (James Rufus Agee) یمز اگیج

 تزیپول یهز یجا یهو برند ییاکیآمر

قرن  یسیانگل یهسندیآن اوانس، نو ی( نام مستعار مار1111ـ  1119: )(George Eliot)وت یجرج ال

 «.س مارنریسال»نوزدهم و خالق رمان 

از نقاشان  (۱869 ـ ۱98۲) : (Jean Auguste Dominique Ingres)انگر  كینیژان اگوست دوم

  .بود یفرانسو سمیسیالسکنئو 

ن یه مشهورترک ییایتورکیو یهدور  یسینقاش انگل (:Emily Mary Osbornاوزبورن ) یمار یلیام

 ز زناِن تحت فشار و رنج هستند. یان و نکود کرگر یش تصویهاینقاش

ا. آثار کیستم آمریشگام هنر قرن بی( از نقاشان پ1916ـ  1111: )(Georgia O’Keefe)ف یكـ  ا اویجورج

 ها و ... است.ها، سنگها، صدفوانات، گلیو استخوان ح همچون جمجمه یاشدهیینمابزرگ یهاشتر ابژهیاو ب

نقاش  (1846 - 1899): (Nikolai Alexandrovitch Iaroshenkoو )كاروشنیچ ایساندرووكال یول كین

 بود.  «ارینقاشاِن س»ا همان ی« یکیژنیویِپِرد»با عنوان  یاز نقاشان روس یه رهبر گروهکتبار یو روس ینیراکاو 

 اِت ر یتأثخاطِر ثبِت مستنِد ه بهک ییاکیاس معاصر آمرک( ع1918ـ  1913: )(Walker Evansوانز )یر اكوا 

 ا مشهور شد. کیآمر 31 یهدر ده« وِد بزرگکر »دوراِن 

  ییروستا یرونیب یهاصحنه ی: نقاِش فرانسو (Jules Bastien - Lepage)لپاژ نیژولز باست

ه به ک یفرانسو ستی( نقاش رئال1916ـ  1121: )(Jules Adolphe Aimé Louis Bretonژول برتون )

 دیشکدست ن ینقاش یکها و رسوم سبعالوه هرگز از سنتس بود و بهیپار یهشدت مجذوب حوم

دن مناظر یشکشتر به خاطر یه بک ینقاش فالندر (1869ـ  1828: )(Pieter Bruegel)تر بروگل یپ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
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بروگل »تر بروگل را یرو پ نیو از هماند ها هنرمند بودهبروگل یهخانواد یاعضا یهشهرت دارد. هم ییروستا

 ر باشد.یزپذینامند تا تمیم« ییروستا

ن یه از مشهورترک یپرداِز هنِر فرانسوهی( نقاش و نظر1691ـ  1619: )(Charles Le Brunچارلز لو برون )

 هنرمنداِن قرن هفدهم فرانسه است.

قرن نوزدهم و خالق  یسیسنده و شاعر انگلی( نو1141ـ  1111: )(Emily Bronte)برونته  یلیام

ان سه یسنده در مین نویر است. او را بزرگتریشاکور ی یالت شمالیا یاهال یهن رمان دربار یا«. ریبادگ یهایبلند»

 دانند.یم خواهر برونته

پست  كا و رهبر سبیتالی: نقاش و مجسمه ساز بزرگ ا(Domenico Beccafumi) یومیافكو بكیدومن

 سم.یا منریرنسانس 

از شعر در  یدیو مبدع نوع جد یسی( شاعر و نقاش انگل1121ـ  1181: )(William Blake) كیبلام یلیو

و رو به ر  یرده و به چاپ رساند با استقبال فراوانک یارکب یاو آثار خود را با روش خاص خود تذه .بود یسیزبان انگل

 یآزادو اعتقاد به  سایلکن مخالفت او با یآثار او مبشتر ین شاعران روزگار خود قرار داد. بیشد و او را در زمره مشهورتر

 شود.یها محسوب میشارافائلیبخشان پهاماز ال كیبل .است یانسان و عشق اله

بنهور  یروزالـ  یمار یو یه نام اصلک( نقاش قرن نوزدهم 1199ـ  1122: )(Rosa Bonheur)روزا بنهور 

 ده مشهور است.یشکات فراوان ییوانات به همراه جزیه از حک یقیر دقیل تصاویبه دل یاست. و

ن نقاش روس همعصر ی( ا1112ـ  1133: )(Vasily Grigoryevich Perov)چ پروف یویگوریگر یلیواس

آن  یهیر روسرا د یسم انتقادیرئال یهیه اساس و پاکبود  ینیه، و جزء منتقدیات روسیادب ییسندگان عصر طالینو

 زمان مستقر ساخت. 

، یاشعار وشتر یه بکا کیستم آمری( شاعر معروف قرن ب1963ـ  1932: )(Sylvia Plath)ا پالت یلویس

بود و در آن زمان،  ییاکیوز، شاعر مشهور آمریهمسر تد ه یهستند. و یشکهمچون مرگ و خود  ینیمضام یحاو

اعران ن شیاز بزرگتر یکیبعنوان  یت ویم اهمکم کد. اما پس از آن، یبه شهرت رساش موفق یشکخود  یهبه واسط

 ت شد.یا تثبکیمدرن آمر

. او كبارو یه( نقاش قرن هفدهم فرانسه در دور 1668ـ  1894) :(Nicholas Poussin)الس پوسن كین

 رد.کان کس هشتم بود و پس از آن به رم نقل میلوئ یدو سال نقاش دربار

شگامان یاز پ یسند. وینویز مین كرا پال ك( نام پوال1986ـ  1912: )(Jackson Pollock) كسون پولكج

 ی، نقاشكمخصوص پوال كدانند. نام سبیم ن جنبشین نقاش ایبهترا ست و او را کیآمر یسم انتزاعیونیسپرسکا

 یهاوهیز شیقلم مو و ن ی، پرداخت زمخت و قویزیم و غریا، مستقیار پویبس یتیفیک یدارا یکشن است؛ سبکا

 پاشش رنگ. یو تصادف یناگهان

گورها و مناظر یف هک یسِت فرانسویونی( نقاش امپرس1913ـ  1131: )(Camille Pissarro)سارو یل پیامك

رخوردار بود عامه ب یبرا یکاند  یهاتیاز جذاب یبصر یات باال یفیکرغم یسارو علیپ یهاید. نقاشیشکرا  یاریبس

 دست بود.یر و تهیسارو جز در اواخر عمر، فقین رو، پینداشت. از هم یاو فروش چندان یارهاکل ین دلیهمو به

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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ه کستم ین نقاشان قرن بیگذارترر یتأثن و ی( از بزرگتر1913ـ  1111: )(Pablo Picasso)اسو كیپابلو پ

 د.یسم آفریزم و سوررئالیسیالسکسم، نئو یوبکمختلف از جمله  یهاكبه سب ییارهاکشاه

ه کاواخر قرن نوزده  ی( نقاش فرانسو1911ـ  1164: )(Henry Toulouse Lautrec)لوتِره ـ  تولوز یهانر

 ده است.یشک 1191 یهس در دهیمردم پار یهایو خوش گذرانها از شب یریتصاو

سِم یه ناتورالک ییای( نقاش اسپان1664ـ  1891: )(Francisco de Zurbaran)و دو ثورباران كسیفرانس

 آثارش است.  یژگین ویترش او مهمیآال یب

سم یاز سوررئال یمتفاوت یهاكه در سبک ییاکی( نقاش آمرـ  1912: )(Buffie Johnson)جانسون  یبوف

 ار پرداخته است. کبه  یسم انتزاعیونیسپرسکگرفته تا ا

ه به خاطر ک یسیی( نقاش و مجسمه ساز سو1966ـ  1911: )(Alberto Giacometti) یومتكا یآلبرتو ج

 ه ساخته مشهور است.ک یو دراز كیبار یگورهایف

الهام بخش شاعران  یه آثار وکقرن چهاردهم  ییایتالین نقاش ای( مهم تر1331ـ  1261) :(Giotto)وتو یج

 شود.یم بعد یها در سدیتالیرنسانس ا یهدور 

ست و به  یخانوادگ یهارگر صحنهیه تصوکقرن هجدهم  ی: نقاش فرانسو(Jean Chardin)ن یژان چارد

 .استشدهسم خاص خود مشهور یل رئالیدل

اواخر قرن هجدهم و  ینقاش معروف فرانسو (1748 - 1825): (Jacques Louis David)د یداو یلوئ كژا

 سمیسیالسکنئو  كسب یبان

طور منظم م اعتراض خانواده و دوستان خود نشد و بهیه تسلک یست فرانسویونیسو: نقاش امپرسیبرت مور

 گرفت. یرا پ یهنر یهها مبارز ستیونیگر امپرسیاز همان ابتدا با د

 یعنیگر، ینقاش زن درا همراه با سه یه وک ی( نقاش فرانسو1192ـ  1111): (Jules David) دیژولز داو

 شد.یو محسوب میوراتکد  یهایز نقاشیمد و ن یآنها در طراح یب اصلید رقیشناسند. ژولز داویم نیولكخواهران 

« رهکم بایمرِگ مر»ه ک ی( نقاش رنسانس فالندر1412: )وفات (Hugo Van der Goes)گوئز هوگو فان در

 ن اثر اوست.یمشهورتر

ا کیآوانگارد آمر یسازلمیف« مادر»ه او را ک ییاکیارگردان و پرفورمِر آمرک: (Maya Deren)ا درن یما

 خوانند.یم

ن نقاِش یه او را بزرگترک یپرداز آلمانهیار و نظرک: نقاش، گراوور (Alberecht Durer)آلبرشت دورر 

 است.« آخرالزمان»چوِب  یرو یارکندهک یهار او مجموعکن یمشهورتردانند. یم« یشمال یهانیرنسانِس سرزم»

ه در قرن کسم فرانسه یسیرومانت ی( سردمدار نقاش1163ـ  1191: )(Eugene Delacroix)روآ كاوژن دل 

ز پس ا یو اند.ز رخداد انقالب فرانسه الهام گرفتهیو ن یادب یارهاکر و شاهیاز اساط یست. آثار ویزیم نوزدهم

 كیتت رومانید، بر سر حقانیبا داو یار بست. مجادالت وکش به یخو یهایز در نقاشیز را نین رازآمی، مضامیمدت

 ها، مشهور است.
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ا یتالین نقاشان رنسانس ایگذارترر یتأث( از 1481ـ  1421) :(Andrea del Castagno)استانو كا دل یآندر

 در قرن پانزدهم

و متعلق به قرن  یفرانسو یهن شاعر زن شناخته شدی: نخست(Marie de France)دوفرانس  یمار

 س سروده است. یاشعارش را در انگل یدر بر داشتند. احتماال و ییو جادو كیرومانت ینیدوازدهم. اشعار او مضام

شروان یه از پک ییاکیاالصل آمر ی( نقاش هلند1991ـ  1914: )(Willem de Kooning)نگ یونكلم دو یو

 و و آبستره است.یگوراتیاز ف یخته ایاو آم كبود. سب یسم انتزاعیونیسپرسکا

من »قرن نوزدهم. شعر  ییاکی( شاعر مشهور آمر1116ـ  1131: )(Emily Dickinson)نسون كید یلیام

و آهنگ  وزن یه بر روک یاتیل تجربینسون به دلکیاو ست. د یهان سرودهیاز معروف تر« ؟یستیکس ام؛ تو کچ یه

 گذار شد.ر یتأثار یشعر انجام داد، بس

 16ل قرن یو اوا 18ه اواخر قرن کرنسانس  ییایتالی( نقاش بزرگ ا1821ـ  1413: )(Raphael)رافائل 

 یهایدبنبیکن تر یترگر، منسجمید یست. از سو یحیات مسیشتر االهیب یو ین تابلوهایست. مضامیزیم

 .استکردهدوران رنسانس را او خلق  كیالسک

در قرن هفدهم. او عالوه  یهلند ی( نقاش، طراح و قلم زن نام1669ـ  1616: )(Rembrandt)رامبراند 

 .قلم مو، زبانزد است یار قویرنگ و پرداخت بس یهار بردن ماهرانکل به یقلم بود، به دلاهیه استاد سکن یبر ا

ه ابتدا طراح بود و سپس ک یسیانگل ی( هنرمند1111ـ  1114): (Richard Redgrave)و یچارد ِردگریر

 آورد. یرو ینییاء گرانبها و تزیاز اش یبه نقاش

رسد آثار یم ه به نظرک یست فرانسوی( نقاش سمبول1916ـ  1141: )(Odilon Redon)لون ردون یاود

 گذاشته باشد. ریتأث یستیو سوررئال یستیدادائ یهابر جنبش یو یهال پردازانیرمزآلود و خ

ست یونی( نقاش و مجسمه ساز امپرس1919ـ  1141: )(Pier August Renoir)ر آگوست رنوآر یپ

گورها و ینور بر سطح پوست ف یهایشتر به بازیب یست. ویزیم ستمیل قرن بیه اواخر قرن نوزده و اواک یفرانسو

 خصوص زنان جوان عالقه داشت.به

و برادر  یسی( نقاش و شاعر انگل1112ـ  1121: )(Dante Gabriel Rossetti) یل روّزتیدانته گابر

 بود. كیار نزدیها بسیشارافائلیپ یهل به حلقی. گابریسیانگل ی، شاعر مذهبیانا روزتیستیرک

و  كه سبک یست فرانسویونیامپرس( نقاش پست1911ـ  1144: )(Henri Rousseau)روسو  یهانر

 یعنیر روسو، یرا داون یو ین رو برخیده بود و از همیندداشت. او جزء نقاشان آموزش یا بدویو یتیمیپر یاوهیش

 داد.یشتر انجام میه پک یارک ـدند ینامیم یچکگمر  یروسو

 1961 یهال آرت در دهکیجنبش اپت ی، الگویه آثار وک یسی: نقاش انگل(Bridget Riley) یلیجت ریبر

 .استبوده

اش از ییهوا یهال منظرهیه به دلک ییاکی( نقاش آمرـ  1934): (Yvonne Jacquette)ت كوون ژا یا

 مشهور است. یشهرها و مناطق انسان
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سبك  یساز فرانسو( نقاش و مجسمه1914ـ  Jean - Léon Gérôme( :)1124ژان لئون ژروم )

 افته بود.یی قرن نوزدهم رواج که در فرانسه یم، سبکیسیآکادم

 سته است.یزیم ق.م. 8ل قرن یق.م. و اوا 6ه اواخر قرن کونان باستان ی ی: شاعر نام(Sappho)سافو 

ه نام مردانه بر خود ک یزن فرانسو یهسندین نویا ی( اسم اصل1116ـ  1114: )(George Sand)ساند  ژرژ

موج اول و  یهاستینین فمیگذارترر یتأثاز  یکیس قرن نوزدهم، ینو. ساند رماناستبودهن یا دوپیگذاشته، آماند

 قانهت روابط عاشیه به رواکست  ییروستا كیرومانت یهاخالق رمان یبود. و یشوپن، آهنگساز لهستان یهمعشوق

 پردازد.یم

  ییایتالیت مشهور اکتی( مجسمه ساز و آرچ1829ـ  1461: )(Andrea Sansovino)نو یا سانسوویآندر

 یسایلکر ک. » ییایتالی( نقاش ا1199ـ  1188: )(Giovanni Segantini) ینیسگانت یووانیج

 است. ین اثر ویمشهورتر« ویآنتونسن

 كینکه تک یست فرانسویونی( نقاش نئوامپرس1191ـ  1189: )(Georges Seurat)جورج سورا 

 رنگ ابداع او بود. یگذارا نقطهیسم یپوانتال

ه ک ییاکیارگردان آمرکسنده و یر، نوکروشنف( 2114ـ  1933: )(Susan Sontag)سوزان سونتاگ 

 ار مشهور است.یفرهنگ مدرن، بس یهمقاالتش دربار 

 یهاخاطر پرترهه بهک ییاکیساز آمرلمیاس و فک( عـ  1984: ) (Cindy Sherman)شرمن  یندیس

 . استشدهانسپچوآل خود مشهور ک

 زانسیب یهدور  ییایتالین نقاش بزرگ ای( آخر1312ـ  1241: )(Cimabue)مابو یش

و در قرن کو کرو  كسب ین نقاشان فرانسوی( از مشهورتر1116ـ  1132: )(Jean Fragonard)ژان فراگونار 

 اند.رفتهیپذ ریتأث یاز و یاریه بسکهجدهم 

ه به کا کیآمر یسم انتزاعیونیسپرسک( از نقاشان اـ  1921: )(Helen Frankenthaler)تالر نكهلن فران

 ش معروف است.یخو یتغزل یهاخاطر پرده

 جان پرداخته است.یعت بیاز طب یه به نقاشک ییاکی( نقاش آمرـ  1931) :(Janet Fish)ش یجنت ف

و  ینورپرداز یهاكینکه تک كبارو یهدور  ییایتالی( نقاش ا1611ـ  1811: )(Caravaggio)و یاراواجك

ن یا یاز نمادها یکیشد و بعنوان یم محسوب كعصر بارو یدر نقاش یگورها، انقالبیم فیدر ترس یه روشن ویسا

را گسترش  یو (Tenebrism)سم یموسوم به تنبر یهاكینکو ت كیدرامات ك، سبیروان ویشود. پیم دوره شناخته

 دادند.

است و در  كینزدها ستیونیه به امپرسک ییاکی( نقاش آمر1926ـ  1144: )(Mary Cassat)اسات ك یمار

 رد.ک یا معرفکیسم را به هنر آمریونیبود. او امپرسس فعال یپار

به  شتریه بک كیالسکنئو  كو متعلق به سب ییاکی: نقاش آمر(Angelica Kauffmann)افمن كا كیآنجل

 .استشدهشناخته اش یوارید یهایخاطر نقاش
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ه ک یفرانسو( نقاش 1118ـ  1196: )(Jean Baptiste Cammile Corot)وروت كل یامكست یژان باپت

 یارهاکات بارز یاربرد آزادانه و شفاف رنگ ها، از خصوصکده، مشهور است. یشکه ک ییهال منظرهیشتر به دلیب

 شود.یم ست قلمدادیونیامپرس یهوروت، الهام بخش نقاشان منظر کاوست. 

 یهار مجسمهکو مبت ییاکی( مجسمه ساز آمر1916ـ  1191: )(Alexander Calder)الدر كسندر كال

 كمتحر 

ه به یه آثارش شبک ییاکیاز زنان نقاش ضدجنگ آمر یکی( 1942) :(Susan Crile)ل یراكسوزان 

ش یرا به نما ییهایب نقاشیع ابوغریز در نقد جنگ عراق و قجاین اواخر نین است. او همکیب یوهایگوراتیف

 آثار اوست. یشگین همیاز مضام یکیگذاشت. خشونت 

 كسب یاسکخاطر عه بهک یاالصلیاس لهستانک( ع1918ـ  1194: )(Andre Kertesz)رتس كآندره 

 شودیسم شناخته میفوتوژورنال یهان چهرهیتریاز اصل یکیمشهور است و امروز  سکعـ  ز مقالهیو ن یبندبیکتر 

 ییهاسکش را عیارهاکشتر یه بک ییاکیست آمری( طراح و گرافـ  1948) (Barbara Kruger)روگر كباربارا 

 دهند. یل میکشعاروار تش ییهاد همراه با شرحیاه و سفیس

 یمختلف نقاش یهاومیاز مد یبیکه آثارش تر ک ییاکیآمر ی( نقاشـ  1931): (Vija Celmins)نز یلمكا یو

 است.

شرِو زمان یپ یهاكاز سب یعیوس یهه در گستر ک یسیی( نقاِش سو1941ـ  1119: )(Paul Klee)له كپل 

ت یدا به عضورنگ بود. او ابت یهیله استاِد نظرکرد. کعرضه  یسم آثار مهمیوبکسم و یسم، سوررئالیونیسپرسکخود، ا

 وست.یوس پیز به باوهاوس والتر گروپیدرآمد و بعدتر ن یکنسیاندک یار آبکسوار 

ها و دمانیه چک ییاکیآمر یهسندیست و نوینی( هنرمند، فمـ  1941: )(Mary Jane Kelly) یلك یمار

« ور محـ  ندیفرآ» او یهادمانیاز چ یاریاست. بسردهکسم خلق ینیت فمیرا با محور یاریبس ینظر یهانوشته

 دارند. ییروا یهستند و حالت

پل یوک یدر فرانسه و چارلز آنتون كبارو ینقاش كپل، از پدران سبیوک ی: آنتون(Coypels)پل یوك یهخانواد

 یخین تاریه به مضامک كبارو كپل، نقاش سبیوکدر فرانسه. نوئل  یسلطنت یادمکر آ یو آموزگار و مد كنقاش بارو

 انگذاران گروه نقاشان دربار فرانسه در قرن هفدهم و هجدهم بود.یپرداخت و از بنیم

قرن نوزدهم و سردمدار جنبش  ینقاش فرانسو (1819 - 1877): (Gustave Courbet)وربه كگوستاو 

 یانیاچپ گر  كیاز دوستان نزد یکیرد، چپ گرا شد و به کخود شورش  یهه بر طبقکبود  یسم، اشراف زاده ایرئال

 به راه انداخت.ها كیه رومانتیعل یادیز یل گشت. او جنجالهایچون زوال تبد

و داشت. کو کثر از رو أمت یکه سبک یوستو، مجسمه ساز فرانسوکالم ی: گ(Coustous)وستو كبرادران 

و کو کرو  كبه سب كینزد یکز سبین یرا بر عهده گرفت. و یاخ ورساکون یوراسکه د ک یسازوستو، مجسمه کالس کین

 د.یآفر یکالم، آثار مشتر یداشت و با برادرش گ

ش مشهور یهاپرترهها و سلفخاطر پرترهبه ییاکین نقاش زن آمری( اـ  1941) :(Jane Kogan)وگان كن یج

ها ستینیفم یهنر یهان مجموعهیترالکیاز راد یکی 1969وگان در سال ک« آمازون» یهاپرتره یهاست. مجموع
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 ن جنبش بود. یزش موج سوم ایهمزمان با خ

 انیو مدافع حقوق قربان یست آلمانیالی( نقاش سوس1948ـ  1161: )(Kathe Kollwitz)تز یولوكت ك

 و جنگ. یاجتماع یعدالتیب

. اغلب یونر فرانسویسکلک( نقاش و 1194ـ  1141)(: Gustave Caillebotteبات )یلیكگوستاو 

 شد.یجان محدود میعت بیو طب یاو به مناظر شهر یهاینقاش

 یلیواس یست، به رهبریونیسپرسکنقاشان ا ی: جنبش آلمان(Blue Riders) یار آبكگروه سوار 

د. پس از آن یطول انجامبه  1914تا  1911ساختند و از سال یم ن نام منتشریبه هم یه مجله اک، یکنسیاندک

 د آورد.یمستقل خود را پد كاز گروه جدا شد و سب یکنسیاندک

و یو دختر اوراتز ییایتالی( نقاش ا1682ـ  1893: )(Artemisia Gentileschi) جنتیلسكیا یآرتمس

ن یهمتربود. او از م كبارو یو در نقاشیاراواجک یانقالب كه از عمده طرفداران سبک( كبارو ك)نقاش سبجنتیلسکی

 شود.یم و محسوبیاراواجک كیسم دراماتیرئال كطرفداران سب

ل یه به دلکسم یونیپست امپرس ین نقاش فرانسوی( مشهورتر1913ـ  1141: )(Paul Gauguin)پل گوگن 

قرن  یه گذاران نقاشیاز پا یکیانسپچوآل ک ییبازنما یهاوهیاربردن شکز به یاربرد رنگ و نکبخصوص  یهویش

 د.یآیم ستم به حسابیب

. 19ل قرن یو اوا 11اواخر قرن  ییای( نقاش اسپان1141ـ  1146: )(Francisco Goya)ا یو گوكسیفرانس

از  یکتنادهش یهاپردازند و شامل صحنهیم یزمان خود و یخیا به اتفاقات تاریس دو گویفرانس یشتر تابلوهایب

 اعدام و مرگ هستند.

ده یشک یادیز یهاه پرترهک ییاکی( هنرمند معاصر و مشهور آمرـ  1948: )(Kathleen Gilje)لج ین گیاتلك

 ده است.یشکر یار به تصوکخدمت یمشهور بار مانه و به جا ین را در نقاشیلکاز نا یااست. او پرتره

 دهقانان و یزندگشتر یه بکبود  یست آلمانینقاِش رئال (1844 - 1900):  (Wilhelm Leibl)بل یلهلم ل یو

 د.یشکیاز آنان م ییهاپرتره

 یک. او به سب یساز فرانسو( نقاش و مجسمه1911ـ  1131: )(Alphonse LeGros)آلفونس لگروس 

 یا را برایتالیستم هم سفر به ایل قرن بیه در اواکداد تا آن حد یرد و آموزش مکیار مکهنر را  كیالسک هنه وکاماًل ک

 دانست.یم یضرور ییهر هنرجو

ه ک یسی( نقاش انگل1113ـ  1112: )(Sir Edwin Henry Landseer)ر یلندس ین هانریسر ادو

 وانات معروف است.یاش از حمانتالیسانت یهایخاطر نقاشبه

 نسل دوم رنسانس ی( نقاش فلورانس1469ـ  1416: )(Filippo Lippi) یپیپو لیلیف

س یمات یستم فرانسه. هنریل قرن بی( نقاش مشهور اوا1984ـ  1169: )(Henri Matisse)س یمات یهنر

 ینقاش یهاجنبش یرهبر یریرد و در بدست گکن كن سبیسم بود اما هرگز خود را محدود به همیسردمدار فوو

بر  یادیز ریتأثنامتعارف،  یگورهایو ف یرعادیغ یهایاسو بود. جسارت او در رنگ پردازکیب پیس، همواره رقیپار

 نهاد. یهنرمندان بعد
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 ی( نقاش آلمان1911ـ  1116: )(Paula Modersohn - Becker)ر كبـ  پائول مادرزون

 نند. کیسه میگوگن و سزان مقا یارهاکاو را با  یهنوآوران یهایپردازه رنگکسم یونیامپرسپست

ب یکگر تر یدکیرا با  یاریبس یهاومیه مدک ییاکی( نقاش آمرـ  1921): (Marcia Marcus)وس كا مار یمارس

 ز هستند.یره نیو و غیوراتکوالژ، عناصر د کاو شامل  یهاویگوراتیند و فکیم

 یه نقاشک ی( شاعر و منتقد مشهور فرانسو1191ـ  1142: )(Stéphane Mallarmé)استفان مالرمه 

 الهام یبندست دستهیسمبول
ً
سم یورسم و فوتیسم، سوررئالیدادائ یو هنر یادب یهابخِش جنبششده اما قطعا

 .استبودهستم یقرن ب

قرن پانزدهم. او را  ییایتالیار اک( نقاش و منبت 1816 ـ 1431: )(Andrea Mantegna)ا مانتنا یآندر

 دانند.یم ایتالین هنرمند رنسانس شمال اینخست

 یپدر نقاش یه به نوعک ینقاش مشهور فرانسو (1832 - 1883): (Edward Manet)ادوارد مانه 

آغاز  یرخسم سوق داد. بیونیامپرس یوربه به سوکسم یرا از رئال ی، نقاشیو كشود. سبیم سم دانستهیونیامپرس

 دانند.یم مانه« ناهار در چمن زار» یتابلو مدرن را، ینقاش

 یهل قرن شانزدهم، در منطقیه در اواکمنظره  یمربوط به نقاش ی: سنت(Danube School)تب دانوب كم

 دانوب به وجود آمد. یهرودخان یهدر 

 یش از فضاهایهاییخاطر بازنمابه ییاکین نقاش آمری( اـ  1931): (Sylvia Mangold)ا منگولد یلویس

 . استشدهمشهور  یدرون

سِت یسمبول یقولست و بهیونیامپرس( نقاش پسن1944ـ  1163: )(Edvard Munch) كادوارد مون

 ه بهکاوست « یزندگ یهیحاش» یاز سر یبخش ن اثریده باشد. ایغ او را ندیجار ک یسکد است ی. بعینروژ

 پردازد.یم« ایماخول»و « ترس»، «یزندگ»، «عشق»، «مرگ»چون  یموضوعات

ه کست فرانسه یل قرن بی( نقاش اواخر قرن نوزده و اوا1926ـ  1141: )(Claude Monet)لود مونه ك

ها بدل به ابژه یجارا به یرات جوییه تغکفرانسه است. او بود  یهاستیونیامپرس یهندین نمایسردمدار و بزرگتر

 رد.ک یموضوع نقاش

ت مشهور قرن پانزدهم کتی( نقاش، مجسمه ساز، شاعر و آرچ1864ـ  1418: )(Michelangelo)آنژ لكیم

خ هنر هستند. یتار یهادهین آفریداوود، ماندگارتر یه، همچون مجسمیاز آثار و یاریه بسکا یتالیو شانزدهم ا

 مشهورش یهدر جمل یاو از خلِق هنر ین فهِم منفیگرفت. ایسر در نظر مک یرا نوع یند خلق هنریآنژ فرآلکیم

 یبتراش د رایاست تا زوا یافکش در دل سنگ مرمر هستند. تنها یبا از پیز یهامجسمه: »استشدهان یصراحت ببه

 .«یو آنها را رها ساز

انگذاراِن یاز بن یکیو  یسی( نقاش انگل1196ـ  1129: ) (Sir John Everett Millais) یلِ یمسر جان اوره 

 خوانند.یهم م« باروِن اول»خانواده  یگر اعضایزدادن از دیتم یها. گاه او را برایشارافائلیپ یبرادر یهحلق

رنگ  كو ت یانتزاع یهاه به خاطر مجسمهک ییاکی: مجسمه ساز آمر(Louise Nevelson)س ِنِولسون یلوئ

 معروف است.اش م الجثهیعظ
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ش از خانوادهها، عشاق، یهاه به خاطر پرترهک ییاکی( هنرمند آمر1914ـ  1911) :(Alice Neel)ل یس نیآل

 ده است.یشکر یز به تصویاش را نن و نوهیلکنا یل نقاشیهنرمندان و شاعران مشهور است. ن

 نوشت و به نظریم وتاهکه رمان و داستان ک یفرانسو یهسندی( نو1911ـ  1913: )(Anais Nin)ن یآناس ن

، روانشناس معروف كتحت نظر اوتو ران یسم و آموزش روانشناسیجنبش سورئال ریتأثتحت یرسد آثار ویم

 ست. ییایاسترال

 یهدور  یسیساز انگل( نقاش و مجسمه1914ـ  1111: )(George Frederic Watts)واتز  كیجورج فردر

 دست آورد.به یاریشهرت بس« دیام»ر یش نظیخو یلیخاطر آثار تمثه بهک ییایتورکیو

ن هنرمند یه مشهورترک یسیانگل ی( نقاش1121ـ  1614: )(Jean Antoine Watteau)ژان آنتوان واتو 

 شودیو دانسته مکو کرو  كسب یبصر

به  یعالوه بر نقاش یپرداز پاپ آرت. وه ی( نقاش و نظر1911ـ  1921: )(Andy Warhol)وارهول  یاند

و  یاسیخصوص هنر سو به 61 یهو ... مشغول بود. هنر بعد از ده یینمایس یارهاکپوستر،  ی، طراحیاسکع

 رد.کیبه وارهول اقتدا م یادیهفتاد تا حد ز یهو ده 61یم یانقالب

 یسنده ایت و نوکتی، آرچییایتالیست ای( نقاش منر1814ـ  1811: )(Giorgio Vasari) یجورجو واسار

 ا انجام داده است.یتالیهنر رنسانس ا یهدربار  ییهاه پژوهشک

ل یه به دلکلو یس اوتریبه نام مور یگریو مادر نقاش د ی: نقاش فرانسو(Suzanne Valadon)سوزان والدو 

 انه از رنگ مشهور است.کبایب یهتنومند و استفاد یگورهایف

عت یطب ینقاش كخصوص با سبه بهکاست  كیاز هنر سمبول یخاص كتاس سبیوان: (Vanitasتاس )یوان

ا ی« یپوچ» ین و به معنایالت یتاْس لغتیخورد. وانیوند میپ 11و  16 یهاا هلند در قرنیجان فالندر یب

 است.« یبودگیته»

، یتیسیرئال ییهاهی. آثار او با ماییاکی( نقاش آبرنگ آمر1911ـ  1132: )(Andrew White)ت یآندرو وا

 دند.یشکیم ریرا به تصو یخود و یشخص یایو تپه ها، و مردمان دنها نیهنه، زمک یهاساختمان

اواخر قرن نوزدهم. ون گوگ از  ی( نقاش هلند1191ـ  1183: )(Vincent van Gogh)گوگ سان ونون

رم و گ یهااربرد زمخت قلم مو، رنگکآثار او، همچون  یهاشود اما مولفهیم ست شناختهیونینقاشان پست امپرس

ه کدارد  یشماریب گوگ آثار معروفسم نهاد. ونیبر فوو یفراوان ریتأثو درخت ها، ها دن جادهیشکر یل به تصوکش

 است.« شب ستاره باران»ن آنها، یمشهورتر

ستم و از یدر قرن ب یسیمعروف انگل یهسندی( نو1941ـ  1112: )(Virginia Woolf)ا وولف ینیرجیو

ت س ینیاز آن خود و سه گ یزابها، اتاقی، خیهمچون خانم دالوو یال ذهن. وولف صاحب آثاریان سیشتازان جریپ

 اند.موج دوم یستینیفم یادب یتاب آخر، آغازگر نقدهاکه دو ک

 ییهاپرترهخاطر ه بهک ی( نقاش فرانسو1188ـ  1142: )(Mme Vigee - Lebrun)لبرون ـ  یجیمادام و

 افته است.یده، شهرت یشکه از زنان ک

 یهانین مجسمه سازان میگذارترر یتأثاز  یکی( 1918ـ  1913: )(Barbara Hepworth)ورث بارابارا هپ
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فاده از است یهد. نحویآیم آبستره به شمار كن مجسمه سازان سبیست و از نخست یسیانگل یستم. ویقرن ب

 .استشده یار وی، باعث شهرت بسیمصرفشاعرانه و مواد  یهافرم

ن دادا. یبرل یهسم آلمان، در حلقیاز هنرمندان دادائ یکی( 1911ـ  1119: )(Hannah Hoch)هانا هخ 

شتر یه بک یسی( شاعر انگل1148ـ  1199: )(Thomas Hood)انگذاران فوتومونتاژ بود. توماس هود یاز بن یکیاو 

 نوشت. یو طنز م یمدک

معروف خود با مواد  یارهاکه کاالصل یساز آلمان( مجسمه1911ـ  1936: )(Eva Hesse)اوا هسه 

 رد.کعرضه  كور یویرا در ن كیپالست

خاطر ه بهک یسینقاش و طنزپرداز و هجوپرداز انگل (1697 - 1764): (William Hogarth)ام هوگارث یلیو

 استشدهش معروف یمعاصر خو یترهاکاراک یش از زندگیهاییبازنما

ه به خاطر ک ی( نقاش آلمان۱0۹8ـ  ۱۹۲9: )(The Younger Hans Holbein)ِن پسر یهانس هولبا

)پدر(، نقاش  نیفرزند هانس هولبا یا، مشهور است. ویتانیپنجم، پادشان بر یاز هنرش یهار پرترهیسم باورپذیرئال

 ند. ز نقاش بودیوس نیبرادرش آمبروس گموند ویش زین، عمویتب اوگسبورگ بود. عالوه بر پدر هانس هولباکم
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