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نظر یههای هنر لیندا نا کلین
۱
آرونا ِد سوزا

در بهار ســال  1999گروهی از پژوهشــگران در انســتیتوی هنرهای
ز یبای دانشــگاه نیو یورک جهت برگزاری همایشــی در بزرگداشت
معلــم ،همــکار و دوســت خود لینــدا ناکلین گرد هم جمع شــدند.
َ
ناکلیــن ،که کرســی اســتادی هنر مــدرن لیال اچســون واالس 2در
انســتیتوی هنرهــای ز یبــا را در اختیــار دارد ،و ســابقۀ تدر یس در
کالج واســار ،3مرکز تحصیالت عالیۀ دانشــگاه سیتی 4نیو یورک و
دانشــگاه ییــل را نیــز در کارنامۀ پربــار خود دارد ،بیــش از هر چیز
بهعنــوان پیشــگام نقــد فمینیســتی تار یخ هنر شــناخته میشــود.
در حقیقت ،مقالۀ او با عنوان «چرا تاکنون زن هنرمند بزرگی وجود
نداشته است؟» 5که در سال  1971انتشار یافت ،چالشی اساسی
و مناقشــهبرانگیز پیش روی تار یخنگاران هنــر قرار داد تا روشهای
1
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عملی و چارچوبهای مفهومی خود را در راســتای ایجاد تحولی
فکری ،سیاسـی ،و اخالقی در حوزۀ کارشان بهنحوی اساسـی
دیگرگون سازند.
پژوهشهای سیسالۀ بعدی او پیرامون مضامین و دستمایههایی
چون هو یت ،حاشیهای بودن ،1مقاومت و ازخودبیگانگی ،ابزارهایی
بودهاند که ناکلین به کمک آنها مسئلۀ جنسیت را در کانون فعالیت
ً
دانشگاهی عمیقا سیاسی خود جای داده است.
ِ
توصیف لیندا نا کلین بهعنوان یک مورخ هنر فمینیست
وجه مهمی از موضع فکری او را بر ما آشکار میسازد ،مشروط بر
آنکه نخواهیم فمینیســم او را بهعنوان یک روششناســی واحد
یا چنانکه خود وی زمانی به ز یبایی گفته اســـت ،بهعنوان
«نوعــی روغــن نرمکننده که در هر مورد ورود به مســئله را تســهیل
و نتیجــۀ بیدردســر و بینقــص آن را تضمین میکند» درک کنیم.
ناکلیــن از همــان دهۀ  1970فمینیســمهای ذاتگــرا را رد میکند و
فمینیســم را بهعنــوان نوعی عدســی در نظر میگیرد کــه از رهگذر
آن میتواند مســائل تار یخ هنر را مورد مشــاهده و پژوهش قرار
دهد ،و همین مسئله است که نوع نگاه او را ساماندهی میکند.
اگــر ناکلیــن در نقــد فمینیســتی تار یخ هنر چهــرهای پیشــگام ـــــ  و
نیرو یــی پیشرونده ـــــ  بــوده اســت ،باید گفت کار او در گســترش
تار یــخ اجتماعــی هنــر نیــز اهمیتــی کمتــر از ایــن نداشــته اســت؛
در حالی کــه برخــی از مورخان هنر نیروی خــود را وقف پژوهش در
1. marginality
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امکان همز یستی این دو رو یکرد کردهاند ،ناکلین نمیتواند در کار
خو یش یکی را بدون دیگری متصور شــود .و اگر نوشــتههای وی
در درجۀ نخســت بر مسائل زنانگی و ساختبندی اجتماعی آن
در ارو پــا و آمر یــکای قــرون نوزدهم و بیســتم متمرکــز بودهاند ،این
بــه معنــای فقدان مالحظات مرتبــط با قومیت و نژاد در آثار وی
ً
نیست .در حقیقت ،دقیقا فمینیسم ناکلین است که موجبات
طرح و به پیشزمینه آمدن سایر  این اصطالحات ـــــ  اصطالحات
گو یای تفاوت و ّ
غیریت ـــــ  را فراهم میسازد.
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مطالعــۀ موجــز ناکلیــن بــا عنــوان بــدن تکهتکهشــده :قطعــه
بهمثابــۀ اســتعارهای از مدرنیتــه ،کــه بهعنــوان بیستوششــمین
ســخنرانی یادبــود والتــر نو یــرات در ســال  1994ارائه شــد ،بهترین
نقطۀ شروع برای بررسی نحوۀ استفاده ناکلین از عنصر قطعه است.
ناکلیــن در ایــن متــن بــا ارائۀ چشــماندازی کلی از تار یــخ هنر قرن
بدن
نوزدهم ،داللتهای مختلف بازنمایی بصری قطعات بدن و ِ 
قطعهقطعهشــده در این دوره را ردیابی میکند :بهعنوان واکنشــی
سیاســی و روانیـــ جنســی در قبال انقالب فرانســه ،و ناآرامیهای
سیاسی بهطور کلی؛ بهعنوان نشانهای از جلوههای ّفرار و کیفیت
شتابزدۀ تجربۀ مدرن؛ و بهعنوان نشان مشخصۀ واقعگرایی ـــــ  یا
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هنری میانۀ قرن نوزدهم.
داعیۀ حقیقت ـــــ  شاخۀ خاصی از تولید ِ
ٔ
عمده نوشــتههای او ،توجه ما را به خود
آنچه در این متن ،مانند
معطــوف میســازد ،خودداری از ارائــۀ نتیجهگیریهای عام و کلی
اســت .همانطــور کــه قطعهـــ بدنهــای به نمایش درآمــده در این
کتاب امکان وحدت کالبد انسانی را منکر میشوند ،متن ناکلین نیز
در مقام مجموعهای از قطعات ـــــ  یا به گفتۀ خود او« ،مجموعهای
از موقعیتهــای گسســته و تعمیمناپذیر» ـــــ  به نگارش درآمده
است .در مجموعه آثار او چنین فرمی چندان غیرمعمول نیست:
«زنــان ،هنــر ،و قــدرت» ،1کــه یکــی از مهمتریــن مقاالت اوســت،
بهعنوان پروژهای در حال تکامل طرح شــده اســت ،و هر بار که در
موقعیتی تازه انتشار یافته یا بهصورت سخنرانی ارائه شده است،
پژوهشــی در حال
فرم آن نیز دیگرگون شــده ،و به تبع فعالیتهای
ِ
تغییر او قطعاتی به آن افزوده شــده و قطعاتی دیگر تغییر یافتهاند؛
ِ
در حالی که مقاالتی چون «اسطورۀ زن مبارز» 2بیشتر خصیصهای
ترکیبــی و کمتــر تحلیلــی دارند ،و نشــانگر گرایش ناکلیــن به ترکیب
موقعیتهــا یــا مطالعــات موردی مختلــف بهعنوان راهــی برای به
نمایش گذاردن حوزۀ مناقشهبرانگیز داللت هستند.
   

"1. "Women, Art and Power
"2. "The Myth of the Woman Warrior

هنری فوسلی ،هنرمند از پایدرآمده از عظمت
و یرانههای باستانی.۱۷۷۰-۷۸ ،
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قطعه به ٔ
مثابه استعارهای از مدرنیته
ا

هیچ تصو یری بهتر از کار هنری فوسلی با عنوان هنرمند از  پای درآمده
از عظمــت و یرانههــای باســتانی بــرای آغــاز بحــث مــن مناســب
طراحــی بهیادماندنی کــه با گچ قرمــز و آبمرکب
نیســت .در ایــن
ِ
قهوهای کار شــده است ،مدرنیته بهعنوان فقدانی بازگشتناپذیر،
افسوســی جانکاه برای کلیت ازدســترفته و تمامیتی تباهشــده به
تصو یر درآمده است .هنرمند از این تباهی چنان ضربهای خورده
اســت که حتی قادر به دیدن نیســت؛ او در حالی بازنمایی شــده
کــه تــوان دیدن را از خود ســلب کرده اســت .او در حالی که با یک
دست چشمان خود را پوشانده است ،دست دیگر خود را با نرمی
و مالطفت به پای غولآسای کنار خود رسانده تا آن را در بر بگیرد
و درعینحــال انــدازه ،حجــم و بافــت آن را حس کند .حســی که
در اینجا مورد تأ کید قرار گرفته حس المســه اســت ،چیزی که هم
حالــت فیگــور آن را نشــان میدهــد و هــم بهواســطۀ کیفیتهــای
خود طراحی به نمایش درآمده است.
صوری ِ
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در این تصو یر شور حماسی گذشته به کمک چند عامل به ما
پردازی فخیم تکتک انگشتان ،مفصلهایی
القا شده است :حجم
ِ
ّ
که بهوســیلۀ آب مرکب قهوهای تنــد از صراحت و حدتی عضالنی
پای ناتمام بهواسطۀ سایهپردازی
برخوردار گشــتهاند ـــــ  این قطعه ِ
حجمدهندۀ خود چنان در صفحه نقر شده است که قسمت رو یی
آن مانند عضالت سینۀ یک قهرمان ز یبایی اندام به پیش جسته
ً
اســت .حتی ناخنهای انگشــتان ،که معموال عنصر آناتومیکی به
حساب نمیآیند که چندان کشش حمل ارجاعات نمادین را داشته
باشــند ،بهواســطۀ خطوط خود ،انرژی چشــمگیر و پرســروصدایی
یافتهاند؛ و کلیت پا نیز با حالتی حاکی از اطمینان و اعتمادبهنفس
بر روی زمینۀ خو یش استقرار یافته است .دستی که رو به باال اشاره
میکند و به حالتی حاکی از اقتدار شاهانه بر جای مانده است ـــــ  و
تنها با فاصلهای نامرئی ،از بریده شدن توسط حاشیۀ فوقانی قاب
تصو یــر جســته اســت ـــــ  را نیــز میتوان تــا حدود ز یــادی به همین
ســیاق مورد مشــاهده قــرار داد؛ چنیــن مینماید کــه محدودههای
شکل و یرانشدۀ این عظمت جامع و فناناپذیر را
تصو یر توان حمل ِ
نیز ندارند .به منظور کاهش مقیاس غولآسای قطعات باستانی در
نسبت با خردی رقتآور فیگور پیشزمینه ،پسزمینه و پیشزمینۀ
تصو یر به شــکل نوعی شــبکۀ دوبعدی ،یا شــبکهای که در گسترۀ
فضایی کمعمق صحنه امتداد مییابد ،سازماندهی شدهاند.
در این تصو یر فیگور هنرمند در مقام ماهیتی عام عرضه شده
نوعی خود ،به لحاظ امکان
است .این فیگور ،که با وجود خصیصۀ ِ
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خود فوســلی کیفیتی «مــدرن» پیدا میکند،
مرتبط ســاختن آن بــا ِ

در مقایســه با عظمت قطعهقطعهشــدۀ گذشــته ،فقیر و تهیدست
مینماید ]1[ .پاهای او ،که کموبیش از ظرافتی زنانه برخوردارند،
یــارای تحمــل وزن بدنش را ندارند؛ و دســتهایش ،که با
گو یــی
ِ

اعمال قدرت فاصلۀ بسیار دارند ،کیفیتی حفاظتآمیز و جو ینده
را بــه مــا منتقــل میســازند .بــدن وی کیفیــت گــرد و ْ
الر ْوماننــدی
ً
دارد ـــــ  اگر نگو ییم مشــخصا ضعیف است ـــــ  و پیکر او ،بهواسطۀ
انــدوه و ظرافــت مشــهود در تضــاد مایهرنگهایش ،تــوان خود را
از دست داده است.
ً
هنرمند در اینجا صرفا «از پایدرآمده» نیســت ،بلکه در حال
زاری است ،زاری بر فقدانی جبرانناپذیر ،زاری بر شادمانی و کلیت
ازدســترفتهای کــه حاال بهناگزیر باید به گذشــته یــا آینده منتقل
شــود :ده ســال پیش از فوران ناگهانی انقالب فرانسه ،نوستالژی
و اتو پیا تنها گزینههایی هســتند که تصو یر فوســلی پیش روی ما
قرار میدهد.
ً
دادن کلیت فاجعۀ محض نیست؛ اساسا
با این همه ،از دست ِ

امر مدرن از دل این فقدان ساخته میشود .به یک معنای خاص،
ً
فوسلی چشمانداز مشخصا مدرنی از دورۀ باستانـــ درمقامـــ فقدان
بــه وجــود آورده است ـــــ  چشــمانداز یــا «برش»ی 1کــه بنیان وجه
بازنمایانۀ مدرنیسم را پیر یزی خواهد کرد.
1. crop

