
 

 دیگری /ز خوداروایتی  – اتوفکسیون

 نژادهاجر سعیدی

 
Gentileschi – Venus and Cupid (1626) 

کشیش از او پرسیده بود آیا شیطان الی پای  ،ی رمدر میدان اصلی شهر، در جوار دیوار کلیسا

باکرگی از  آزمایشسوال وقیحانه طرز مرسومی از پرسش کلیسا پیش از او خفته است؟ این 

در داد و پاسخ می شدند. زن باید به این سوالزنانی بود که متهم به روابط پیش از ازدواج می

و او  کردهممکن بود کلیسا پس از روشن شدن حقیقت به زن لطف  ،صورت اذعان به حقیقت

پاسخ داده بود شیطان چشمانی فروافتاده  اب «جنتیلسکی آرتمیزا». نکندحقوقش محروم  را از

گوستینو تاسی»ش سرخانه استاد. رسدنمی استاد منهیچ گاه به پای  به او تجاوز کرده بود،  «آ

به علت ستتترقت تابلوهای « تاستتتی»از  آرتمیزاپس از آن با هم رابطه داشتتتتند و اکنون که پدر 

به داوری بکارت در محضتتر کلیستتا  ار آرتمیزااو در عوض  بردهاش شتتکایت کارواجیو از خانه

 کشانده بود. 



 

 
Gentileschi- Salomé (1620) 

 

نقاش باروک از نخستتتین زنانی بود که  جنتیلستتکیی اوراتزیو دختر نابغه جنتلیستتکی آرتمیزا 

کادمی هنرهای تصویری در فلورانس درآمد. در آن زمان دختران را فاقد استعداد به عضویت  آ

که به مدرستته برود به پیروی از پدرش به نقاشتتی آنبی دادند.به مدرستته راه نمی و دانستتته کافی

آن اتفاق  زود هنر فلورانس را تحت تاثیر خود قرار داد. هرچند باروک روی آورد و بستتتتیار

در  ز و ستتتآس آزمایش بکارتی تجاوتجربه نامیمون نتوانستتتت او را از نقاشتتتی دور کند اما

بازنمایی تاثر او از آن آزمایش عمومی ناروا، آن نهاده بود.  دیگریتاثیر  آرتمیزاای زندگی حرفه

 .  «اتوفیکسیون!» ی اعتماد در قالباضاله

های های کتاب مقدس و روایتهای باروک در قرن هفدهم داستتتتتانموضتتتتوز روز نقاشتتتتی

صویر می سایی بود. آرتمیزا نیز همان روایات را ت شت: کرد اما آن روایتکلی ها یک قهرمان دا

های کلیستتتتتایی یا کتاب مقدس او پرتره خودش را به جای تصتتتتویر در همه روایت خودش.

تابلوی معروف ستربریدن هلوفرانس توستط جودیت، نوشتاندن شتیر کشتید. قهرمان اصتلی می



 

ش، ایستتتر دربرابر اوزاروس همه یک ونوس و کیوپید، جودیت و ندیمهتوستتط مریم به کودک، 

گری از روایت «اتوفیکسیون»پرتره بودند از زنی که مشغول روایت داستانی دیگر است. سلف

س شان از هم گ ستان  نهشود. سته مییک من/ او که در یک لحظه مرز صرف تعریف کردن دا

 ."من"با روایت یک  "دیگری"خود یا یک اتوبیوگرافی، تعریف کردن داستان 

  

 
Gentileschi- Susanna and the Elders (1610) 

 

ی ادبیات به درباره 1977( در کیدبروس) اتوفیکسیون را نخستین بار سرژ دبروفسکی عبارت

ش که البته بیشتتتر از اهای زندگیطش با زنهای خودش، داستتتان ارتبای رمانکار برد. درباره



 

سوب می ستانیک اتوبیوگرافی مح شن بودند. واجد یک پالت تخیلی شد. آن دا ها واجد فیک

 آشفت. عالوه بر شرح واقعیت. شاید همین امر هم زنان زندگیش را بر می

بارهدبروفستتتتکی  خود ؟ نه این یک صتتتترفا یک اتوبیوگرافینویستتتتتد: اتوفیکستتتتیون می در

ساحتی از  در خالل روایتی از دیگری. زیستن من اتوفیکسیون است. تعبیر روایتی از خود در 

نه تخیل که می ند برای  فاق بیفتد. آن من اتخیلی «منِ»بل برای  ،در واقعیت «منِ»توا م ات

باشتتتتتد.دیگر که از من واقعی خون هایی اتوبیوگرافیک بود که منظورش نوشتتتتتن رمان دارتر 

ستتآردن »شتتدند. ی از تخیل متجلی میردر بستتتو  ماندندهایی واقعی باقی نمیمحصتتور اتفاق

ها البته روایت داستتتان ی اصتتلی اتوفیکستتیون مستتهله «.آزاد زبان یک ماجرا به ماجرای زبان

شتتتود. اتوفیکستتتیون اتوبیوگرافی در این لحظه آشتتتکار میخود نیستتتت. تفاوت فریف آن با 

من "من یا  "او انگاریِ"کند. روایت می« من»که آن را ست در حالیتعریف داستانی از دیگری

 کند: تخیل. می مخدوش. جایی که این مرز را فقط یک واژه او "انگاریِ

 

Left: Gentileschi – Judith Slaying Holofernes (1620) – Right: Caravaggio – Judith Beheading Holofernes (1599) 



 

ته به خود شتتتتیف که  یت  لب واقع به ق نه  یاری دوبروفستتتتکی را  ند.گی متهم میبستتتت  کرد

مستتتتهله  کردند.پروتاگونیستتتتت/نویستتتتنده داستتتتتان خود را از ستتتتطوح دیگر روایت مجزا می

ابایی ندارد  عاملیت دارد،یت این روا های جنتیلستتتکی هم همین بود: پروتاگونیستتتتِنقاشتتتی

به نفع  کندتر نشتتتان دهد. او دارد داستتتتان را بازروایت میبندی برجستتتتهخودش را در ترکیب

. داستان قتل هلوفرانس به دست جودیت را در اثر کارواجیو با نقاشی آرتمیزا مقایسه خودش

کند. کد میؤاو را م ی هلوفرانس تابیدهکنید. در نقاشتتتتی کارواجیو نوری که در مرکز بر چهره

اما همین روایت در . « مرگ هلوفرانس استتتتت توستتتتط زنی به نام جودیت»نقاشتتتتی روایت 

سکی این سیون جنتیل ستاتوفیک ستانِ. «بردسر هرودت را می جودیت»: گونه ا اتقان نگاه  دا

کنند. واقعیت که نه هرودت بل آرتمیزا را برجستتته میها و خطوطی ها، عاملیت دستتتچشتتم

کشتتد: آرتمیزا از آن بیرون می ستتت کهین نقاشتتی آن چیزی نیستتت که اتفاق افتاده، آن چیزیا

 انتقام از آن مرد، آن مرد که شیطان پیش او هیچ نبود.

 
Left: Anguissola – Family (1580) Self Portrait-  Right: Anguissola _ Message (1610) Self Portrait 

 



 

 

اند. کشتتتتیدهپرتره میاند که ستتتتلفودهپیش از آرتمیزا زنان دیگری ب در ستتتتنت نقاشتتتتی اروپا

هایش به ی نقاشتتتیی خودش را در همهستتتال پیش از او چهره از ستتتی «ستتتوفینزبا انگیزوال»

صویر کشیده بود، ی  .دی خودش کشیده بوهای تابلو را به چهرهی شخصیتبهتر بگوییم همه ات

ها همه شتتتتبیه او بودند. اما او خود را نگی نقاشتتتتیهای خااز کودکان تا ملکه و حتی حیوان

گاه قهرمان داستانی از دیگری قرار نداده بود. این آرتمیزا جنتیلسکی بود که برای نخستین هیچ

شتتتود یا شتتتاید هم خودِ او ستتتوژه را از خارج گرفته با او ممزوج شتتتده، باردیگر خود/او می بار

 شود. می

 
Gentileschi – Mother and Child (1654) 


