
بررسی دالیل گرایش هنرمندان تجسمی به خودنگاری
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چکیده
پژوهش دربارة هنر خودنگاری، که طیف وسیعی از آثار هنری را به خود اختصاص داده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. »خود« یا »نفس« همیشه به عنوان برترین گوهر هر فرد، و به عنوان منشاء و مبداء، و به عنوان مؤلفه ای اساسی در بحث 
فردیت، اصالت، و شخصیت، در هنر نقش بنیادین و انکار ناشدنی دارد. انسان ناگزیر از شناخت خویش است و هنر امری است 
برآمده از خود فرد و تجربه زیسته اش، و حاصل درونی کردن آنچه دیده و دریافته و به جریان انداختن اندیشه اش و در آخر 
بیان آنچه که می خواهد. خودنگاری ها آثاری هستند که به عنوان تاریخچه ای از تجربة بشری در روبه رو شدن با تصویر خویش 
قابل توجه اند و در تفاوت و تنوع نگاه هایشان قابل تامل. رودررویی ای که همگان، در روزمره گی هر روز، از برابرش گذشته اند، 
اما هنرمند آن را ثبت کرده است. دالیل مختلفی برای ظهور و ادامه این هنر وجود دارد که در این مقاله، مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
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مقدمه
برای هنرمند نقاش كشيدن چهره خود و نگريستن خود 
موضوع  و دست يافتنی ترين  نزديک ترين  شايد  آينه  در 
فرود  و  فراز  و  انسان  وجودی  فلسفة  در  كنكاش  برای 
روحی او باشد. درواقع، خودنگاره  زباِن گوياِی هنرمند 
است كه با آن ذهنيات و برداشت های روحی خود را در 
گذر زمان و در موقعيت های مختلف شخصی و اجتماعی 
با بيننده در ميان می گذارد. به همين دليل، در بيشتر 
استفاده  و  آزمايش  مورد  همواره  هنر،  تاريخ  دوره های 
قرارگرفته و هنرمند نگاه خود به هستی را با نگاه خود بر 

خويشتن نجوا نموده است.
مواجهة فرد با چهرة خويش، به منظور دستيابی به 
يک بازنمايی صادقانه يا متقاعدكننده از خود، هميشه با 
از  نهايت،  در  برون،  و  درون  كه  است  توأم  تصور  اين 
يكديگر متمايزند و دست كم دو خود وجود دارد. يكی در 
دسترس و ديگری مخفی و پنهان. بنابراين بسياری از 
چهره ها و پرتره ها، به منزله اشارت های شخصيت و خلق 
نگاه  نوع  چهره،  يک  فيزيک  می شوند.  شناخته  درونی 
سوژه، صحنه ای است كه عالئم درد يا خنده، تمايالت 
عاطفی يا كينه، حاالت روانشناسانة ترس يا آرزو، حتی 
كيفيات روحانی، پارسايی يا اهريمنی را نمايش می دهد. 
ممكن است اين خود، خوِد واقعِی هنرمند باشد و آن را 
صادقانه به مخاطب بشناساند و يا شايد همانی باشد كه 
هنرمند آرزويش را دارد و يا به داليل مختلف بخواهد، 
به مثابه تشبيه يا استعاره، آن ويژگی ها را نشان دهد و 
خود را با لباس مبدل يا با آرايش و گريم، شبيه هر كس 

ديگری بنماياند.
به اين ترتيب، چهره نيز می تواند چهره خود نقاب 
شخصيت است، و خودی ديگر را افشا كند ـ كه به هر 
دليلی، معموالً مستور است يا به صراحت آشكار نيست. 
تصوير  يک  تبديل می شود.  تصوير  به  وجه خيالی  اين 
خود  از  هنرمند  شناخت  با  برخورد  شيوة  از  خودنگاره 
درونی اش نشأت می گيرد. شايد هنرمند با نشان دادن 
خودی ديگر بر آن است تا ابهامات و ناشناختگی ابعاد و 
ظرفيت های گستردة درونی خود را بيان كند. )موسوی 

لر،1390: 6(

خودنگاره)سلفپرتره(
چهره، تصوير شخصی است كه توسط يک هنرمند ديده 
شده و برحسب ديدگاه بصری هنرمند، شخصيت می يابد. 
خودش  از  هنرمند  كه  است  تصويری  نيز  خودنگاره 
ترسيم می كند و به عبارتی، بيانية شخص هنرمند است. 
خودنگاره تنها يک انعكاس ساده از چهره نيست، بلكه 
همچون تصوراْت متنوع و بی حد و حصر است و می تواند 
به طور دقيق شبيه و يا به عكس، تصوير آبستره شده ای 
نيرويی  و  باشد  هنرمند  احساسات  و  افكار  مجموع  از 
 )Self-portraiture( بالقوه برای خلق افسانه. خودنگاری
در نهايت، نوعی رويارويی با فناپذيری خود است. همان 
خودی كه به هنرمند خيره می شود، هنرمندی كه زمان 

خلق اثر حضور داشته و حاال ديگر نيست. 
برای  ميراثی  و  از خودش  هنرمند  تعبير  خودنگاره 
آيندگان است و به مخاطب اجازه می دهد در فضا و زمان 
هنرمند قرار گيرد و احساسی عميق از شخصيت هنرمند 
گذاشتن  جا  به  صدد  در  هميشه  انسان  كند.  دريافت 
بوده  آيندگان  برای  از خود  گران بها  و  ارزش  با  چيزی 

)Bell, 2004: 50(.است
خود نگاره ها كه تاريخی با قدمت بيش از شش قرن 
را همراه خود دارند، با رواج آيينه های ونيزی و استقالل 
يافتن هنرمند و ارزش های روح تنها، تعدادشان افزوده 
شد. موضوعی كه نه تنها از اهميتش كاسته نشد، بلكه 
هر چه  و  موشكافانه، عجيب  نمونه هايی  در سير خود، 
اولين  با  آثار  اين  داشت.  همراه  را  روانشناسانه  بيشتر 
نمونه ها از حدود قرن چهارده آغاز و تاكنون ادامه دارد. 
غالب نقاشان و هنرمندان آثاری از اين دست دارند كه 
همانا پرداختن به خود، يا من هنرمند است. اما به نظر 
می رسد نقاش هم چنان از چهره اش برای بيان شرح حال 
خود و اينكه ميل دارد چگونه جلوه كند، استفاده می كند. 
در كل او به كشف و يا تجلی احساسات و عقايدش تمايل 
دارد. در واقع بخش مهمی از اثر هنری، ارجاع به درون 
يا خود هنرمند و يا برآمده از عواطف مؤلف است، به ويژه 
از زمانی كه يک اثر به واسطه داشتن امضای هنرمند، 
انگيزه  گذارده ،  نمايش  به  را  بودنش  منحصربه فرد 
فرديت گرايی در خود نگاره قوت بيشتری يافته و او را به 
آفريدن آثار هنری معرف هنرمند يا مؤلف سوق می دهد. 
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در  ويژه،  به  مدرن،  دوره  در  خودنگاره ها  حضور  تداوم 
دهه های اخير امری بديهی تلقی می شود،  با وجود اين 
كه  ندارد  وجود  كلی  يا  مشترک  شخصيت پردازی های 
بتوان يک سبک هنری منسجم برای همه آن ها در نظر 
گرفت. در واقع، ندای »اين من هستم« برای هر يک از 
هنرمندان متفاوت است. )موسوی لر،1390: 6( ارتباطی 
كه در خودنگاره ها ميان هنرمند و اثرش به عنوان اينكه 
در آن واحد هم موضوع اثر و هم آفريننده آن است پيش 
و  منحصربه فرد  ويژگی ای  واجد  را  خودنگاره ها  می آيد، 

)Drury, 2001: 45( .متفاوت با ديگر آثار هنری می كند
برای خلق خودنگاره ها ممكن است داليل شخصی 
گونه ای  مثال:   برای  باشد،  داشته  وجود  متعددی 
خودشناسی يا تمرينی برای بهتر نقاشی كردن ديگران. 
گاه هنرمند در حالی كه تصوير يا  خاطره ای از ديگری 
را در ذهن دارد از خود به عنوان مدلی كه در دسترس 
سفارش  است  ممكن  حتی  می كند.  استفاده  است 
خودنگاره داشته باشد. به عنوان خالق موضوع اثر، او قادر 
يا  می انديشد  خود  مورد  در  كه  آنچه  با  دقيقاً،  است 
احساس می كند، ارتباط برقرار كند. او از چهره خود در 
را  خود  خاطرات  و  اذهان  و  افكار  و  می كند  آغاز  آينه 
شخصی  را  خود  می تواند  هنرمند  می كند.  جست وجو 
سرشار از اعتماد به نفس نسبت به استعداد و توانايی و 
جايگاهش در دنيا مجسم كند، بنابراين، تأثير و جذابيت 
را زياد می كند و تماشاگر را تشويق می كند تا او را بهتر، 
موفق تر و مهم تر از آنچه در واقعيت است ببيند و احساس 
از نزديک برخورد داشته است.  او نشسته و  با  كند كه 
برعكس او می تواند، ظاهر خود را عميق و ژرف بكاود و 
تقديرش را با بيم و نگرانی از نظر بگذراند و احساس سر 
شكستگی خود را با ديگرانی كه تصوير او را نگاه می كنند، 

به اشتراک بگذارد.

و آزمایش تبلیغات، امضا، بهعنوان خودنگاری
تجربه

آن ها  به  خودنگاره ها  بازنمودی  و  تصويری  ويژگی های 
خودآزمايی  برای  وسيله ای  عنوان  به  می دهد  اجازه 
استفاده شوند. خودنگاره ها كاربردهای ديگری نيز دارند، 
از جمله: امضا و تبليغی باشند برای مهارت هنرمند و 

آزمايشی برای ارائه انواع تكنيک ها.
ميالدی  پانزدهم  قرن  از  قبل  خودنگاره های  تعداد 
پرهيز  در  بتوان  را  آن  علت  شايد  است.  كم  بسيار 
دانست.  دوران  آن  در  ستودن  و  تجليل  از  هنرمندان 
هنرمندان،  بيشتر  رنسانس  از  پيش  اين،   بر  افزون 
به كارگاه و  بنا  بودند كه در وهله نخست  استادكارانی 
برايشان  خودنگاری  نياز  می كردند  كار  مشتريانشان 
هنرمندان  ميالدی  پانزدهم  قرن  در  نداشت.  اولويت 
اين  و  كردند  خودشان  از  پرتره هايی  توليد  به  شروع 
پرتره ها ابتدا پانوشت يا امضايی بر پرتره های سفارشی 
آثار  درون  در  تماشاگران  يا  شاهدان  يا  و  بود  ديگران 

 )West, 2004:163( . مذهبی ارائه می شدند
چرايی  برای  متعددی  اجتماعی  و  تكنيكی  داليل 
ظهور خودنگاری مستقل در اروپا وجود دارند. خودنگاری 
به وجود آينه های تخت وابسته بود و دسترسی به آنها در 
خارج ونيز ـ جايی كه اختراع شدند ـ تا قرن پانزدهم به 
سادگی ممكن نبود. )Brooke, 1994: 20( دوم اينكه در 
به  رو  خودآگاهی  شانزدهم،  و  پانزدهم  قرن  اروپای 
گسترش درباره  هويت، و دست آخر و شايد مهم ترين 
آمدن  وجود  به  دوران  اين  در  پرتره نگاری  رواج  عامل 
تغييرات قابل توجه در موقعيت اجتماعی هنرمندان بود 
كه الهام بخش آن پيدايش آكادمی ها و تئوری های جديد 
ويژگی های  بودن  ارجح  و  اهميت  خصوص  در  هنری 
ذهنی توليدات هنری نسبت به توليدات مكانيكی بود. 
در زمانی كه شناخت ها و ادراک از نقش هنرمند در حال 
تغيير بود، خودنگاری وسيله ای برای هنرمند فراهم آورد 
را،  ارزش خودش  ايده جديد در مورد  اين  تا گسترش 

تقويت و تسهيل بخشد .
مطالعة موقعيت اجتماعی فقط يكی از داليل بود كه 
هنرمندان، خودنگاره ها را توليد می كردند. خودنگاره ها 
اغلب فرصت هايی برای تجارب و آزمايشات موضوعی و 
پرداخت  كه  هنرمندانی  می آوردند.  پديد  را  تكنيكی 
هزينه های مدل را نداشتند، می توانستند از خودشان به 
همچون  مسائلی  با  نيز  و  كنند  استفاده  سوژه  عنوان 
قرارداد، آداب دانی يا توقعات سوژة نقاشی در تنگنا قرار 
طی  بعد،  به  ميالدی  پانزدهم  قرن  از  نمی گرفتند. 
هنرمندان  مدت،  بلند  يا  كوتاه  زمانی  دوره های 
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تصویر1:پارمیجانینو.)1524میالدی(.نقاشیازخود
)west,p.166(.درآیینةمحدب

مجموعه های مختلفی از خودنگاره ها را در توليد كرده اند. 
در اين موارد پرتره ها می توانستند عملكردهای متعددی 
داشته باشند، مثال: به عنوان نشانگران روند مسن شدن، 
مختلف  حاالت  ارائه  يا  روانشناختی  تغييرات  كاوش 

)West, 2004: 164( .روحی
در قرن های شانزدهم و هفدهم ميالدی، خودنگاره ها 
سودمند  تبليغاتی  وسيله  يک  می توانستند  همچنين 
مكان های  به  را  آنها  كه  باشند  ناآشنا  هنرمندان  برای 
را  تا مهارتهای هنريشان   ارسال سفارش می فرستادند 
Woods-Mars- كنند.  تبليغ  احتمالی،  مشتريان  )برای 

اسناد  به  تبديل  خودنگاره ها  بنابراين   )den,1998:30

مهمی از هنرمندانی شدند كه در آكادمی های اروپايی 
آكادمی  همچون  مؤسساتی  كه  چرا  بودند.  مشغول 
سلطنتی انگلستان و آكادمی سلطنتی فرانسه، به طور 
سنتی نيازمند اعضايی بودند تا خودنگاره های خود را در 
مشهور  مجموعه های  دهند.  قرار  آن ها  مجموعه های 
خودنگاره ها در »افيتسی« )Uffizi (1 در فلورانس نيز به 
عنوان ركوردی از هنرمندان مشهوری عمل می كند كه 
در ايتاليا زندگی يا از آن بازديد كردند، يا آكادمی های 

)West, 2004: 165( .ايتاليايی از آنها تجليل نمودند

خودنگاری،جنسیت،وهویتهنری
خودنگاری به دليل ماهيت آن، از جهات مختلفی كاماًل 
با هويت هنری در ارتباط و درگير است، اما اينكه چگونه 
اين هويت ارائه و ادراک می شود، به مقدار زيادی تحت 
تأثير موقعيت اجتماعی و جنسيت هنرمند در دوره های 
تاريخی مختلف است. از آنجايی كه خودنگاره می تواند 
باشد؛  خودش  وجود  از  هنرمند  اظهار  و  اقرار  يادآور 
استفاده  بصری  بيانيه های  عنوان  به  آنها  از  هنرمندان 
كرده اند كه نقش هنری و جايگاه اجتماعی شان را نشان 
موضوعات،  اين  گستره  دادن  نشان  برای  می دهند. 
مرد  يا  زن  هنرمندان  كه  نگاره هايی  خود  به  می توان 

دردوره های زمانی مختلف توليد كرده اند، رجوع كرد.
Parmi- )برای مثال: هنرمند ايتاليايی، پارميجانينو 

نگاه  حال  در  را  خودش  شانزدهم،  قرن  در   )gianino
كردن به يک آينه محدب كشيد. او با خميده و كج نشان 
دادن فرم خود و اتاق پشت سرش به طرز    ماهرانه ای، 

توجه را به آينة كوژی كه به درونش در حال نگاه كردن 
به  به سّنت هنرمند  را  و مخاطب  است، جلب می كند 
عنوان صنعتكار ارجاع می دهد )چون در گذشته تفاوتی 
ميان هنرمند و صنعتگران وجود نداشته و وجود آينه به 
بخش صنعتگری وجود اين نقاش اشاره دارد( و همچنين 
او درگير يک بازی بصری می شود كه در آن بيننده را 
مجبور می  كند كه درون يک آينه نگاه كند و ببيند كه 
اين  دادن  نشان  دليل  می كند.  نگاه  او  به  هم  هنرمند 
توانايی تكنيكی فاضالنه و خوش قريحه، زمانی مشخص 
می شود كه بدانيم، پارميجانينو اين خودنگاره را به وجود 
 Pope Clement( هفتم  كلمنت  پاپ  حمايت  تا  آورد 
شد.  موفق  هم  نهايت  در  كه  آورد،  بدست  را   )VII

)تصوير1(
بنابراين، در اوايل قرن شانزدهم ،هنرمندان اروپايی 
عليه عرفی كه آن ها را به عنوان استادكاران و صنعتگران 
صرف برچسب می زد، در حال مبارزه بودند و می كوشيدند 
كه از هم قطاران صنعتگر خود جايگاه رفيع تری بدست 
آورند. تأكيد پارميجانينو بر دست خودش و ويژگی های 
كه  )زحمتی  دست  با  كار  سبک  اين  به  كار،  تكنيكی 
هنرمند و صنعتگر با دست خود می كشند و كار انجام 
می دهند( اشاره دارد، اما استيال و تسلط سر او تأكيدی 
است بر اهمّيت دانش هنری نوين، مهارت تكنيكی كه 
پارميجانينو به وسيله آن تصويرش را به طور ناهمواری 
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تصویر2:كاتاریناوانهمسن.)1548میالدی(.
)west:.172 (.خودنگاره

روی آينه محدب گسترانده، با خالقيت او در انتخاب اين 
خودآگاه  مطالعات  شده اند.  آميخته  درهم  چيدمان 
تكنولوژی ها و فلسفه خالقيت هنری، مانند آنچه كه در 
در  شروع،  از  می توان  را  بود  پارميجانينو  خودنگاره 
در   )Ibid, 2004: 165-167( ديد.  مردان  خودنگاره های 
موقعيت  كه  بودند  تالش  در  مرد  هنرمندان  كه  زمانی 
اجتماعی خودشان را ارتقا بخشند و خود را از جنبه های 
مكانيكی صنفشان جدا سازند، زنان، تازه در حال تالش 
در به رسميت شناخته شدن به عنوان هنرمند بودند و 
نمايش دادن خودشان در نقش حرفه ايشان در رسيدن 
به  هدف يا سندی از موفقيت، ضروری به نظر می رسيد. 

)Cheney, 2009: 41( )تصوير2( 
بنابراين تصورات خود، در آثار هنرمندان زن يا مرد،  
با قابليت تكنيكی ، هويت اجتماعی و جنسيت آن ها در 
پيچيدگی های  از  برخی  می توان  و  است،  آميخته  هم 
در  اجتماعی  هويت  كه  اجتماعی  موقعيت  و  جنسيت 
خودنگاری را در بر می گيرند، در اغلب خود نگارها يافت. 
اگر يک خودنگاره، مقلدانه و نمايشی بود الزم  بود كه 
هنرمند را در حال پرتره نگاری كردن نشان دهد، اين امر 
توجه را به سمت فرايند مكانيكی نقاشی جلب می كند 
در حالی كه روندهای مكانيكی هميشه ارزشمند نبود؛ 
از همراه  زمانی  برخی دوره های  واقع هنرمندان در  در 
می دانستند،  محض  هنر  آن ها  آنچه  با  كارشان  كردن 
اجتناب می كردند. از سوی ديگر، اگر يک خودنگاره از به 
تصوير كشيدن لوازم موجود در آتليه هنرمند خودداری 
را  هنرمند  هويت  ديگر  جنبه های  می توانست  می كرد، 
نشان دهند. در مثال های متعددی، جنسيت هنرمند بر 
روشی كه آنها انتخاب می كردند تا خودشان را به تصوير 
برای  نقش ها  برخی  نمونه،  عنوان  به  بود.  مؤثر  كشند، 
زنان معمول تر بودند تا برای مردان و بر عكس. از آنجايی 
يک  هم  و  است  هنری  كار خالقانه  هم  خودنگاره،  كه 
اجتماعی  موقعيت  و  جنسيتی  اهداف  درونی،  كاوش 
هيچ گاه در عمق قرار نمی گيرند و همواره واضح هستند. 

)West, 2004: 171(
وخودنمایشی )Self-fashioning( خودآرایی

)Self-presentation(
در خودنگاره، هنرمندان به سادگی موقعيت اجتماعی و 

هويت جنسيتی خودشان را بدون فكر يا ناخودآگاه ارائه 
نمی دهند. از مراحل اوليه خودنگاری، هنرمندان متوجه 
شدند كه می توانند عقايد و اهداف مشخصی را در مورد 
خودشان  به تصوير كشند. اين خود آرايی به طورعمدی، 
به  خودنگاری  از  هنرمندان  است.  بوده  غايب  به ندرت 
عنوان وسيله ای برای دائمی ساختن نمايی از خويش به 
عنوان افراد ثروتمند، فقير، غمگين، ديوانه يا به عنوان 
فردی نخبه، بت شكن، سرمشق يا ... استفاده می كردند. 
چنين نقش هايی اغلب اسبابی را فراهم می كردند تا از 
خودنگاره، برای بيان مطلبی در مورد زندگی خصوصی 
هنرمند يا جايگاه او در اجتماع استفاده كنند. اين ايده 
كه نقش های عمومی  مختلف می توانند شكل گيرند، در 
نظر گرفته شده و در كتاب های اجرايی از زمان رنسانس 

)Jay Greenblatt, 1984: 40( .به بعد ذكر شده است
كتاب های مختلفی نوشته شده كه بيان می كند نوع 
رفتار،  و  فيزيكی  ظاهر  و شخصيت،  كاراكتر  از  خاصی 
باالی  طبقات  توسط  می بايست،  واقع  در  و  می تواند 
اجتماعی ترويج داده شود. اين امرفرضيه ای را رواج داد 
كه  اين  و  شود  آموخته  می تواند  عمومی  رفتار  كه، 
يابند،  پرورش  می توانند  اخالقی  مشخص  ويژگی های 
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بازيگری می شود كه در مقابل  بنابراين فرد تبديل به  
تماشاچيان در حال اجراست نه اينكه به شكل خود به 
 Goffman, 1973:( .خودی و بدون برنامه ريزی رفتار كند

)50

مهم  خودنگاره ها  از  ما  فهم  برای  ايده هايی  چنين 
در  خود  موقعيت  از  هنرمندان  كه  آنجايی  از  هستند. 
سلسله  در  را  آن ها  موقعيت  اين  كه  محلی  و  اجتماع 
آنها      بودند،  آگاه  می داد،  قرار  اجتماعی  مراتب 
می توانستند از ابزار خودنگاری استفاده كنند تا نقش هايی 

را نمايش دهند كه نشانگر آرمان و اهدافشان بود.
از  نوعی  وسيله  به  خودآرايی  اجتماعی  كاربردهای 
نمايش و ارائه خود و نقش گذاری در خودنگاری، كامل و 
اهداف مشخصی را دنبال می كردند. تعدادی از هنرمندان 
با  را  خود  از  وضعيتی  تصوير،  يک  بر  تمركز  جای  به 
استفاده از خودنگاری، به عنوان نوعی اعالميه از موقعيت 
و  نقش ها  از   متنوعی  مجموعه های  در  اجتماعی شان، 
لباس های مبدل در طی يک دوره زمانی نشان داده اند. 
چنين ارائه هايی از خود، می تواند كاوشگرانه آشكاركننده 
نمايشی تجربی يا من درآوردی باشند. چنين كارهايی 
دوستان  دايره  و  هنرمند  خود  برای  تنها  می توانند 
نزديكش كشيده شده باشند و اين آثار كمتر از نقش هايی 
يک  جاودانه سازی  قصد  آنها  وسيله  به  هنرمندان  كه 
هستند.   كاربردی  و  مشخص  دارند،  را  عمومی  تصوير 

)West, 2004: 173(

خودنگاریوخودزندگینامهنویسی:
اگر پرتره نگاری شرح حال بصری است، خودنگاری، شرح 
دربارة  بررسی  است.   )Autobiography( خود  حال 
اوايل قرن هجدهم، نخست به  از  اتوبيوگرافی در غرب 
از  اما  شد.  آغاز  تاريخی  مطالعات  از  شاخه ای  عنوان 
نيمه های قرن بيستم به بعد، رفته رفته ارزش و اعتبار 
ترديد  مورد  تاريخی  حقيقت  بازنمايی  در  اتوبيوگرافی 
biogra- »زندگينامه«  از  آن  تمايز  وجوه  گرفت.  )قرار 

»خاطرات«   ،)chronicle( »وقايع نگاری«   ،)phy
)memoire( و »يادداشت های روزانه« )diary( آشكارتر 
شد و از يک سّنت عام روايی با نمونه های كم و بيش 
هم سان در همه فرهنگ ها فاصله گرفت و به يک ژانر 

مدرن غربی تغيير چهره داد و به عنوان يكی از مهم ترين 
جای  ادبی  انواع  ديگر  كنار  در  مدرنيته  دستاوردهای 
با  اتوبيوگرافی  نمونه های  پيدايش  زمانی  هم  گرفت. 
از  بسياری  نوشته های  در  شروع دوران مدرن در غرب 
افزايش  با  می گيرد.  قرار  تأكيد  مورد  غربی  محققان 
بر  مدرن،  دوران  شروع  با  اتوبيوگرافی  ادبی  نمونه های 
تعداد خودنگاره های نقاشی شده نيز به طور قابل توجهی 
برمی آورد.  روايات فردی بسياری سر  و  افزوده می شود 
همواره اين سؤال وجود دارد كه خودنگاری تا چه حدی 
با ويژگی های داستان سرايی و افشاگرانه شرح حال نويسی 
خود، ارتباط دارد. بينندگان هنگامی كه به يک خودنگاره 
می نگرند، وسوسه می شوند تا ديدگاه هنرمند در مورد 
می دانند  هنرمند  آن  زندگی  از  كه  آنچه  با  را  خودش 
مقايسه كنند. اگر چه در مقايسه خودنگاری با شرح حال 

 نويسی، شباهت ها و تفاوت های مهمی  وجود دارد.
 )ibid,: 177(

»پل دمن« )Paul de Man( نيز در نوشته خود، به 
محدوديت های فطری شرح حال نويسی  در ثبت كردن 
زندگی يک فرد و به ويژه به ادبيات شرح حال نويسی و 
اينكه اين ژانر، قواعد و تكنيک های خودش را دارد اشاره 
ماهرانه  طرزی  به  تكنيک ها  و  قواعد  اين  كه  می كند، 
 De Man,1984:(.می دهند سازمان  را  داستان  موضوع 

)69

اگر چه موجود انسانی آرايه ای چندپاره از احساسات، 
شرح  و  داستان سرايی  است،  دانش  و  رفتار  تجارب، 
اين ناپيوستگی ها و انفصال ها را از  حال نويسی،  ظاهراً 
بين می برد و يكپارچگی را به وجود می آورد كه از طريق 
يک ژانر می تواند منتقل شود. آنچه كه دمن به عنوان، 
می توان  می نامد،  خودنگاری  تكنيكی  ملزومات 
محدوديت ها و احتماالت رسانه ای دانست كه از طريق 
در  مثال،  عنوان  به  می شود.  گفته  زندگی  داستان  آن 
ما  كه   نظر می رسد  به  خودنگاری يک هنرمند، شايد 
و  پوشيده  خاصی  لباس  كه  را  او  از  كوتاه  تصويری 
احساسات مشخصی در لحظه معينی از زندگی شان ابراز 
می كند، می بينيم، اما قواعد و سنت های پرتره نگاری، اين 
لحظه مشخص زندگی را در فرم هنری در می آورد. عالوه 
بر اين، در حاليكه يک شرح حال نوشته شده، به وسيله 
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آن قسمت هايی كه خود نويسنده انتخاب كرده، محدود 
می شود. محدوديت های تكنيكی چه بسا كار هنری را 
بيشتر محدود می كنند. جدا از رسانه های مبتنی بر زمان 
از  مجموعه ايی  می توانند  تنها  هنری  آثار  ويدئو،  مثل 

)west, 2005: 178.لحظات فريز شده را ارائه دهند
 قابل توجه است كه شكوفايی خودنگاری در اروپا با 
ظهور شرح حال نويسی به عنوان يک ژانر همزمان بود. 

)Nussbaum, 1995: 60(
گفتن  به  شروع  هنرمندان  پانزدهم  قرن  اوايل  از 
داستان زندگی شان كردند. در اواخر قرن شانزدهم،   اگر 
چه شرح حال نويسی اوليه وجود داشت، اما استفاده از 
اين لغت برای توصيف ژانر داستان گويی زندگی خود تا 
حال نويسان  شرح  نشد.  متداول  هجدهم  قرن  اواخر 
می توانستند فرم دفتر خاطرات روزانه و خاطره نويسی را 
منتشر  هنرمند  مرگ  از  پس  اغلب  و  بگيرند  خود  به 
می شدند. اين پيشرفت های عام و كلی با بوجود آمدن 
عالقه همگان به زندگی هنرمندان كه خصوصاً در قرون 
18 و 19 و 20 شكوفا شد، تكميل گرديد. با شروع قرن 
هنرمندان  خصوصی  زندگی  به  مفرط  عالقه  بيستم، 
و  خود  خاطرات  نگارش  به  هنرمندان  گرايش  مشهور، 

ابراز ديدگاه شان در خود نگاره ها را افزايش داد.
)West ,2004: 179(

در خود زندگی نامه، نويسنده از منظر شخصی خود، 
زندگی و دنيای اطراف خود را توصيف می كند. چه بسا  
نگاره  نگاشته شده آشكاركننده تر از خود نگاره نقاشی 
شده باشد و تمام جزئيات موردنظر شخص را بيان كند. 
اما رجحان نقاشی شايد حداقل اين است كه نسبت به 
قرار  انگار  است.  شده تر  تصفيه  زندگی نامه،  خود  متن 

است كه در يک لحظه همه چيز را بخوانيم.
)Drury ,2001: 50( 

Psy-( روانکاوی و )Self-exploration( خودكاوی
 )choanalysis

مسئله  با   ، ادبيات  در  آن  مترادف  همانند  خودنگاری 
ويژه ای مواجه است چون آفريننده اثر، خود موضوع آن 
است. ظرفيت خودكاوی يا خودپژوهی، معموالً در اواخر 

دوره زندگی به اوج می رسد.

سطحی،  نگرش  خودنگاری،  در  مواقع  بعضی 
جاه طلبی اجتماعی، بی قيدی آرزومندانه و ساير ضعفهای 
عمومی مشهود است. بنابراين بيشتر خودنگاره ها منجر 
و   خودفريبی  و  صداقت  بين  تقريبی  تعادل  يک  به 
ظاهرسازی می شوند. اگر به قدر كافی خوش شانس باشيم 
و سری كامل از خود نگاره های يک نقاش را در اختيار 
گذاری های  ارزش  خالل  در  می توانيم  باشيم،  داشته 
به  آنها هم  به مدارج رشد  نسبی، بصورت كامال عينی 
عنوان يک انسان و هم به عنوان يک هنرمند، پی ببريم. 
ظاهراً، خودنگاره ها فرمی از خودكاوی را ارائه می دهند. 
و  شخصيت  بر  تأكيد  از  هستند  تركيبی  نگاره ها  خود 
اجتماعی،  و  شخصی  تنش های  فردی،  استقالل 

آسيب های روانی و جسمانی.
اگر چه اين ايده كه يک هنرمند، عمداً از خودنگاری 
برای كاوش حاالت و افكار ذهنی خود استفاده می كند، 
يک ايده مدرن است، چنين تفسيری از خودنگاره ها در 
می شده  تكرار  متفاوت  شكل های  به  اغلب  نيز  گذشته 

)West ,2004: 180  .است
كه،  عقيده  اين  به  بيستم هنرمندان  قرن  اوايل  در 
بسيار  است،  )نفس(  ضمير  با  مكالمه ای  خودنگاره 
پرداختند. مفهوم هنرمند به عنوان فردی كه، بی ثباتی 
ذهنی اش عالمتی از خالقيتش بود، باعث الهام هنرمندان 
كاوش  برای  وسيله ای  عنوان  به  خودنگاری  از  تا  شد 
Bil- كنند.  استفاده  نفسشان  تمايالت  ميان  )تعارضات 

)leter, 1985: 80

بررسی خودنگاره های هنرمندانی كه در قرن بيستم 
با اين نوع گرايش ها مرتبط بودند، نشان دهنده اين است 
كه كاوش حاالت روانشناختی می توانند مركز توجه اثر 
هنری باشند. به عنوان مثال، در اكسپرسيونيسم اتريشی، 
پرتره نگارانی  اصلی  دغدغه  باطنی،  و  خصوصی  زندگی 
همچون اسكار كوكوشا )Oskar Kokoschka( بود. او 
در اواخر زندگی اش، آنچه را كه مأموريت و وظيفه اصلی 

پرتره هايش می دانست، اين گونه بيان كرد:  
می كنم،  نقاشی  را  پرتره  يک  من  كه  »هنگامی 
ظواهر يک شخص، يعنی نشانه هايی كه مقام های 
دنيوی يا روحانی و يا خاستگاه اجتماعی اوست، 
برای من اهميت ندارد. اين وظيفة تاريخ است كه 
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به  را  منصب ها(  و  مقام  )منظور  مسائلی  چنين 
پرتره های من  در  آنچه كه  منتقل كند.  آيندگان 
مردم را متعجب می كرد، اين بود كه تالش كردم 
آن،  حاالت  و  سيما  بازی های  و  صورت  روی  از 
حقيقت را در مورد يک شخص معين در يابم و به 
به  را  زنده  بصری خودم عصاره يک موجود  زبان 
باقی  خاطر  و  ذهن  در  كه  كنم  بازسازی  طوری 

)Kokoschka, 1974: 33 ( ».بماند

نتیجهگیری
پيچيده ترين  و  دلرباترين  از  يكی  خودنگاری  تاريخچه 
كه  آنجايی  از  است.  پرتره نگاری  ژانر  تاريخچه های 
خودنگاره ها، هنرمند و سوژه را در هم ادغام می كنند، 
افسون و گيرايی يک دفتر خاطرات شخصی را دارند كه 
در آن، دريافت و شناخت هنرمند از شخصيت خودش را 
البته، تفسير خودنگاری به عنوان  ارائه می دهند.  به ما 
شرح روشنی از شخصيت هنری، در واقع ناديده گرفتن 
مؤلفه های متعدد ديگری است كه هنرمندان درآفرينش 

و تلقی از آن تأكيد داشته اند. 
مانند همه انواع پرتره نگاری، خودنگاری نيز اهداف و 
و  ارائه ها  در  و  است  كرده  دنبال  را  مختلفی  داليل 
همه  زيربنای  اما  شده اند،  ظاهر  مختلفی  شكل های 
رازی است كه نشان می دهد يک  خودنگاری ها، رمز و 
فرد چگونه خودش را می بيند و تلقيش از خود چگونه 
است. يک خودنگاره در بردارنده تجسم هنرمند از بدن 

خود و خلق يک همزاد از وجودش می باشد. 
عنوان  به  خودنگاره  از  می توانستند  هنرمندان 
اثر،  توليد  فرايند  و  فضا  به  توجه  برای جلب  وسيله ای 
نشان دادن مهارت خود و تجربه كردن تكنيک يا سبک 
جديد استفاده كنند. هم چنين، بينندة  يک خودنگاره، 
جايگاه عجيب نگاه كردن به يک آينه استعاری را دارد 
كه اين آينه خود او را بازتاب نمی كند، بلكه هنرمندی 
نگاه  بنابراين،  می دهد.  نشان  كرده،  توليد  را  پرتره  كه 
كردن به يک خودنگاره حس قرار گرفتن به جای هنرمند 
ويژگی ها،  اين  می كند.  القا  را  او  احساس  دريافت  و 

خودنگاره ها را جذاب و مرموز می سازد. 
اگر پرتره نگاری را آيينه تمام نمای فرهنگ و هويت 

و  روشن  كنيم، خودنگاری چهرة  يک جامعه محسوب 
ارائه  جامعه  يک  شاخص  و  هنرمند  افراد  از  واضحی 
می دهد كه می تواند به طور غير مستقيم تأثيرات مثبت 
يا منفی تحوالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
ديگر  سوی  از  و  سو  يک  از  را  هنرمند  بر  جامعه  يک 
مكنونات قلبی و شخصيت واقعی شخص هنرمند را با 
تفسيرهای روانشناسانه آشكار سازد. در واقع خودنگاره 
زباِن گوياِی هنرمند است و ذهنيات و برداشت های 
روحی خود را در گذر زمان در موقعيت های مختلف 
و  می كند  بدل  و  رد  بيننده  با  شخصی،  و  اجتماعی 
اين  تصوير  كه  هستند  آينه هايی  نقاشی،  بوم های 
برای هميشه در خود نگه  هنرمندان را در غيابشان 

داشته اند.
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