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دفتر های زمینه

2

ـــه« منتـــر  ـــدی اســـت کـــه در وب ســـایت »زمین ـــه مجموعـــه ی جدی دفرتهـــای زمین
 می شـــود. ایـــن مجموعـــه شـــامل مطالـــی عمومـــی  دربـــاره ی هـــر معـــارص اســـت 
و ارتباطـــی مســـتقیم  بـــا فضـــای هـــر ایـــران خواهـــد داشـــت و مخاطـــب آن عمـــوم 
ــات  ــرور اتفاقـ ــزارش و مـ ــه گـ ــای زمینـ ــتند. در دفرتهـ ــر هسـ ــه هـ ــدان بـ عالقه منـ
ــایی  ــو و گاه پرونده هـ ــد و یادداشـــت و گفت وگـ ــگاه ها، نقـ ــر و نمایشـ ــای هـ دنیـ

که در اینستاگرام »زمینه« منتر شده اند را می توانید بخوانید. 
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  در ســال 1۹۷1 لیندا ناکلنی )1۹31-2۰1۷(، منتقد آمریکایی و مورخ هر فمینیســت، 
 مقالــه ای بــا ایــن عنــوان نوشــت »چــرا هیــچ زن هرمنــد بزرگــی نداشــته ایم؟«٭ 
در ایــن مقالــه او بــه دالیــل اقتصــادی و اجتماعــی ای پرداخــت کــه زنــان بــا اســتعداد 
را از جامــه ی عمــل پوشــاندن بــه پتانســیل خــود و رســیدن بــه جایگاهــی برابــر بــا 

همکاران مردشان باز می دارد.
 در دهــه ی هشــتاد گریزلــدا پــوالک و رزســیکا پارکر، مورخان هــر، فراتر از ناکلنی 
تاریــخ هــر و اصطالحــات جنســیت زده ی آن را بــرریس کردنــد؛  رفتنــد و زبــان 
اصطالحــایت ماننــد »اســتادکار«)Old Master( و »شــاهکار«)Masterpiece( کــه 
گــویی فقــط بــرای ســتایش مــردان ســاخته شــده اند. گریزلــدا پــوالک معتقــد بــود: 
»دریــغ کــردن بینــش و صــدا از زنــان آنــان را از قــدرت محــروم می کنــد. افســانه ی 
خالقیــت آزاد و فــردی، افســانه ای جنســیت محور اســت: منحــراً مردانــه. ما هرگز 
از هرمنــدان مــرد یــا هــرِ مردانــه ســخن نمی  گوییــم ]امــا[ چنان چــه تمایــل داشــته 
باشــید مشــخص کنیــد کــه هرمنــد مــورد نظــر یــک زن اســت، بایســی از صفــت 
زنانــه اســتفاده کنیــد. به رســمیت شــناخنت ایــن مســئله در ابتــدای تاریــخ هــر 

فمینیسی اتفاق افتاد.« * *

زنان در حال خلق هنر؛ 
تاریخ، فردیت، زیبایی شناسی 
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 فعالیت هــای هــری زنــان را بایــد در بســرت تاریــخ بــرریس کــرد. همــنی نکتــه کــه 
زنــان هرمنــد هم چنــان کم تــر از همــکاران مردشــان شــناخته می شــوند کافــى 
 ا ســت تــا ســؤال های زیــادی را دربــاره ی نقــش تاریخــی زنــان در خلــق فرهنــگ 
و ســاخنت تاریــخ در ذهــن ایجــاد کنــد. در گذشــته ی نــه چنــدان دور فــرض بــر ایــن 
بــود کــه زنــان هرمنــد بــه قــدر کافــى فعــال نیســتند یــا حــی در دنیــای هــر ناموفــق 
و ناکام انــد. بــا وجــود ایــن، پــس از ســه دهــه تحقیــق دربــاره ی ایــن مســئله، ایــن 

گمان به تمامی رد شده و می توان آن را یب اساس دانست.
ــد، آن هــم در  ــان در گذشــته در تمــام جنبه هــای تولیــدات فرهنگــی فعــال بودن زن
ــا آن  مقابــل مخالفت هــای شــخیص، اجتماعــی و حرفــه ای )اغلــب شــدیدی( کــه ب
رو بــه رو بودنــد. در پنــج قــرن گذشــته، در جهــان غــرب زنــان هرمنــد بســیاری موفــق 
بوده انــد و توجــه و حمایــت بــه زسایی از هم عران شــان دریافــت کرده انــد. بــا 
وجــود ایــن، مــراث تاریخــی آن هــا بــه هیچ وجــه بــا همــکاران مردشــان برابــری 
نمی کنــد و ایــن نکتــه احتیــاج بــه توضیــح دارد. آیــا ایــن زنــاِن موفــق آثــاری خلــق  
کرده انــد کــه ارزش کم تــری از آثــار مــردان هــم دوره شــان داشــته؟ یــا زنــان از یــک 

مراث تاریخی حذف شده اند؟
 بــرای رســیدن بــه پاســخ رضوری اســت کــه مثبت نگــری تاریخــی و روایــت خطــی 
و دیــد ابژکتیــو آن را کنــار بگذاریــم تــا بــه حقیقــت برســیم. تــالش بــرای بــه چالــش 
کشــیدن مدل هــای یک پارچــه ی تاریــخ چــز تــازه ای نیســت. حــی می تــوان گفــت 
بســیار ســخت تر اســت که داســتان تاریخ را به عنوان منبعی با ثبات و تک ســویه 
ثبــت کرده انــد  تاریــخ را دیدگاه هــای مختلفــی   حفــظ کنیــم. مــا می دانیــم کــه 

و منفعت های شخیص نقش مهمی در نوشنت آن داشته است.
  تــالش بــرای نوشــنت تاریخــی چنــد وجهــی و افــزودن ســوژه هایی بــه آن کــه 
از فضــای اصلــی هــر بــه حاشــیه رانــده شــده اند، بــه همــان مــزاین کــه امــری 
ــه هیچ وجــه  ــد و آثارشــان ب ــان هرمن ــز هســت. زن ــایت ا ســت، ســیایس ن  تحقیق
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ــرد.  ــد ب  از منطــق حذف کننــده و انحصارطلــب ســنِت تاریــخ هــر منفعــی نخواهن
بــا ایــن منطــق آن هــا همــواره در درجــه ی دوم، بــه حاشــیه رانــده شــده و یب ارزش 
فــرض می شــوند. چالــِش تاریخ نــگار، نقــد کــردن آن الگوهــایی ا ســت کــه زنــان 
هرمند و آثارشان را به حاشیه می راند و به صورت هم زمان یافنت ساختارهایی 
جایگزیــن تــا بتــوان تاریخــی جامــع ثبــت کــرد؛ ســاختارهایی کــه بــه جــای اصــول 
ــگاران، وضعیــت ســوژه ی  جهــاین تاریــخ و ارزش گــذاری گذشــته توســط تاریخ ن
تاریخــی، مرتیــال و روند هــا را نــز شــامل می شــود. کار کــردن بــا تاریخــی چنــد 
وجهــی، چنــد الیــه و گفتمــاینْ تــک قطــی بــودن و تمرکــز روی یــک ســوژه را از بــنی 
می بــرد و الگــویی دیگــر می ســازد کــه بــه هــر زنــان اجــازه می دهــد همان طــور کــه 

باید و شاید دیده  شود، گاهی برای بار اول.
مفهــوم »نَْفــس« و توانــایی بیــان خــود در قالــب اول شــخص مفــرد، آن  هــم بــه 
عنــوان »مــن« صاحــب اختیــار و دارای هویــت، از مزایــای ســوژگِی منســجم اســت. 
ایــن مزیــت در دنیــای غــرب غالبــاً بــا برتــری تاریخــی فردگــرایی همــراه بــوده اســت. 
امــا مرکزیــت و تقویــت ایــن »مــِن« واحــد بــه قیمــت حــذف »دیگــری« بــوده اســت. 
ــا شــکل گری  ــل توجهــی در رابطــه ب از حلــاظ فرهنگــی ایــن حــذف پیامدهــای قاب
مفهــوم مؤلــف و عاملیــت خــالق داشــته اســت. بــه بیــان ســاده تر، ایــن »مــن« 
مؤلــف کــه مــنت می نوشــت، قــدرت تفکــر منطقــی داشــت و نابغــه  ای بــود کــه هــر 
واال خلــق می کــرد ســوژه ای منفعــل نبــود؛ بلکــه ســوژه ای مذکــر، هرتوسکشــوال 
)دگرجنســگرا(، ســفید، از قــوم اروپــا و از حلــاظ فزیکــی توانــا بــود. از آن جــایی کــه 
»زن« بــا جایــگاه »زنانــه« ی خــود از حلــاظ ســاختاری ورای مرزهــای بیــان فردیــت 

ریچل وایرتد، »یادبود«، 
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تبدیــل بــه همــان نقطــه ی تمایــز می شــود؛ بــه جــای ســوژه »ابــژه« اســت و از آن 
رو خامــوش، غــر قابــل شناســایی و عرضــه اســت. بــا وجــود ایــن، زنــان هم صحبت 
ــن  ــه ای ــد. ســؤال کنایه آمــزی ک ــد، هــم می نویســند و هــم هــر می آفرینن می کنن
میــان مطــرح می شــود ایــن اســت کــه زنــان بــا مطــرح کــردن ایده های شــان در 

منت و تصویر چه نوع فردیی را بیان می کنند.
مارشــا مســکیمون در کتــاب »زنــان در حــال خلــق هــر«*** می گویــد: »نظــر مــن 
ایــن اســت کــه آن هــا نــه جایــگاه ســوژ گی مردانــه را دارنــد و نــه نقــش منفعــل ابــژه 
را؛ فردیــت زنانــه تقابــل بــنی ســوژه و ٱبــژه را در هــم می آمــزد. ]...[ ایــن نکتــه کــه 

ــه  ــور ب ــا را مجب ــرد، م ــا پارادایم هــای معمــول درک  ک ــوان ب ــه را نمی ت ــت زنان فردی
 انــکار کامــل فردیــت نمی کنــد یــا موظف مــان نمی کنــد دنبــال ســوژه ی پاره پــاره 
و تجزیــه شــده باشــیم. ســوژه ای کــه از هرگونــه عاملیــت، مســئولیت یــا پتانســیل 
ــاِن خــالق، هوشــمند و ماهــر از مــا می خواهــد  ســیایس بــه دور اســت. حضــور زن
که پارامرتهای ســوژه را به شــیوه ای تازه و راهگشــا بازتعریف کنیم. به شــیوه ای 
کــه تفــاوت و رونــد، مفاهیــم دقیــق و ظریف تــری را به ســوژه ببخشــد. فیلســوفان 
فمینیســت پیــرِو ایــن پــروژه بودنــد و آثارشــان تأثــر بــه زسایی بــر نظریه هــای 

آنجلیکا کافمن، »خودانگاره ی مردد میان هر نقایش و موسیقی«، 
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آکادمیک، زیبایی شنایس و اکتیویسم  سیایس گذاشته است«.
امــروزه بــرای مــا بدیهــی اســت که از آن جا که خلق هر در ذاتش با زیبایی شــنایس 
ــا زیبایی شــنایس رس  ــز ب ــد ن ــق می کنن ــر هــری خل ــه اث ــاین ک ــه، پــس زن  درآمیخت
و کار دارنــد. امــا پذیــرش ایــن اصــل در تاریــخ هــر بــه ایــن آســاین نبــوده. اســتفاده 
از اصطــالح زیبایی شــنایس بــه آن شــیوه ای کــه امــروز بــرای  مــا آشناســت بــه اواخر 
هــر  ارزیــایب  اســتاندارد های  هــر  فلســفه  های  می گــردد.  بــاز  هجدهــم   قــرن 
و درک مــا از پایــه ی حــی دانــش تــا بــه امــروز جهت گری هــای جنســیی را در 
چارچوب تاریخی شــان همراه داشــته اند و این چارچوِب زیبایی شــنایس به صورت 
مشــخیص هــر زنــان را تضعیــف کــرده اســت. آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه منطــق 
دروین اش از مفاهیــم عــرِف مــرِد صاحــب امتیــاز در زمینــه ی هــر، ارزش و دانــش 

پروی می کند .
تنهــا در اوایــل دهــه ی هفتــاد میــالدی بــود کــه هرمنــدان فمینیســت پــروژه ی از آن 
خود ســازی شــکل هایی از هــر و صنعــت و تولیــد را فراگرفتنــد کــه بــه علــت 
آن هــا  آثــار  شــدند.  شــمرده  یب ارزش  داشــتند  زنانــه  عالــم  بــا  کــه  نســبی 
دست ســاخته هایی تزئیــی از ســازندگاین ناشــناس و فعالیت هــایی جمعــی تلقــی 
تولیــد  از  صــورت  ایــن  نه تنهــا  فمینیســت  هرمنــدان  بنابرایــن،   می شــد. 

آن همیلتون ، »رسرشته«، رویداد نخ، چیدمان با پارچه، 2۰12، نیویورک.



لیندا ناکلنی

و زیبایی شــنایس را گرامــی می داشــتند بلکــه ســعی داشــتند تــا خشم شــان را نــز 
ــرای ایــن  ــد کــه ب ــده گرفــنت زحمــی نشــان دهن از دســت کم گرفتــه شــدن و نادی
کارهــای معمــواًل خانگــی کشــیده می شــد. آن هــا می خواســتند تــا توجه  هــا را بــه 
انــکاری جلــب کننــد کــه متوجــه دنیــای زنان بود. اکنــون بازخواهی و گرامی داشــنت 
ــه کــه فمینیســت ها  ــه ظاهــر زنان ــاریت دیگــر ســاختارزدایی ســنت های ب ــه عب ــا ب ی
توجــه زیــادی را بــه آن اختصــاص داده انــد مــورد بحــث اســت و در مرکــز ایــن بحــث 

خطر منحرسازی وجود دارد.
امــروزه تصــور عرصــه ی هــر معــارص بــدون حضــور چشــمگر زنــان ناممکــن اســت. 
اکنــون امتیــاز مردانگــی بــرای هرمنــدان معــارص امــری منســوخ بــه شــمار می آیــد 
و این دســتاورد تا حد زیادی نتیجه ی مبارزه و فعالیت فمینیســت ها در دهه های 

گذشته است.

ــد زن بزرگــی نداشــته ایم؟«، ترجمــه ی افشــنگ  ــدا ناکلنی،»چــرا هیــچ هرمن * لین
مقصودی، حرفه هرمند، شماره ی 1۰.

ــدا پولــوک، »کدبانوهــای کهــن، زن، هــر، ایدئولــوژی«،  **رزســیکا پارکــز و گریزل
ترجمه ی فائزه جعفریان، نر شوند، 13۹۸.

 *** Marsha Meskimmon, Women Making Art: History, Subjectivity,
Aesthetics, Routledge, 2003.
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دفترهای زمینه

صاحب امتیاز 

و مدیرمسئول

دبیرتحریریه

ترجمه و گردآوری

ویراستار

مدیرهنری

طراح گرافیک

مدیر اجرایی و مدیر پروژه

مدیر رسانه های اجتماعی

مدیر فناوری

مدیر فنی

سرپرست مارکتینگ

سرپرست روابط عمومی و 

مالتی مدیا

طراحی و تولید ویدئو

سرپرست پروژه های محتوایی

کارشناس شبکه های اجتماعی

کارشناس پروژه ژنوم

کارشناس داده

مدیر مالی

اسفند 1۴۰1

 محمد مهمانچی

سیاوش خائف

یاسمن نوذری

دلناز ساالربهزادی

پیمان پورحسنی )استودیو کارگاه(

سپیده هرمند )استودیو کارگاه(

فریده ابطحی

یاسمن نوذری

پرهام مرادی

اشکان قویدل )آرمان پردازان نوژن(

کیانا ابریشمی

هلیا رضایئ

 

خاتون فاروقى

نگار کریمخاین

فاطمه حیدر حسیی

محسن توکلی

طرالن یب طرف

منصور دهقاین

●  تمام حقوق مادی و معنوی نریه ی زمینه به پلتفرم زمینه 

تعلق دارد.

●  نقل و بازنر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتر شده رصفاً نظر نویسندگان است و لزوماً 

منطبق با دیدگاه زمینه نیست. 

۹
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