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نگاه در نقاشی از منظر پدیدارشناسی موریس مرلوپونتی*
جمال عرب زاده** ،1لیال غفاری

2

 1استادیار دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد نقاشی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/7/5 :تاریخ پذیرش نهایی)97/4/10 :

چکیده

نگاه ،مجرای رویارویی هنرمند نقاش و نیز مخاطب اثر نقاشــی با آن اســت .این مواجهه ،نوعی تجربهی انســانی اســت که از
منظر هنرمند نقاش به هنگام خلق اثر ،همچنین از ورای مخاطب در زمان نگریســتن به نقاشــی قابل بررســی اســت .ســؤال
اصلی در این پژوهش ،این گونه مطرح شده است که نسبت نگاه با تجربهی زیستهی هنرمند نقاش ،نیز درگیری آن با بدن
زیســتهی مخاطب و خالق اثر در ادرا ک نقاشــی چگونه اســت؟ بر همین اســاس ماهیت آن ،به عنوان نوعی از تجربهی زیسته
که رخدادش منتج به ادرا ک بصری و به طور خاص دریافت اثر نقاشــی اســت ،مطرح گردیده اســت و در باب بدن زیســته نیز،
نــگاه بــه عنــوان جــزء ســا کن در آن ،مورد تحلیــل و تأمل قرار گرفته اســت .در نهایــت با اســتفاده از رویکرد پدیدارشناســی ،به
شیوهی توصیفی -تحلیلی و بر اساس شواهد موجود در آراء و نظریات فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی ،موریس مرلوپونتی،
وجود ارتباط نزدیک بین تجربهی زیستهی هنرمند نقاش و نگاه او نتیجهگیری شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش
باید گفت ،نگاه ،نوعی از تجربهی زیســته بوده اســت و به هنگام مواجههی مخاطب با اثر نقاشــی ،بدن زیســتهی او را درگیر
میسازد؛ لذا به عنوان جزئی از آن ،در بدن زیسته سکنا خواهد داشت.

واژههای کلیدی

نقاشی ،نگاه ،ادرا ک بصری ،مرلوپونتی ،بدن زیسته.

*این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم تحت عنوان« :نقاشی به روایت نگاه :پژوهشی بر نقاشی از منظر موریس مرلوپونتی» به راهنمایی
نگارنده اول است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09127010467 :نمابر.E-mail: jamalarabzadeh@yahoo.com ،026-32554949 :
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مقدمه
مواجهــه بــا اثــر هنــری و در نوع خــاص آن تابلوی نقاشــی ،فرآیندی
بدنمحور است که حواس پنجگانه و بیش از همه حس بینایی را درگیر
مینمایــد .ماحصــل ایــن درگیــری ،ادرا ک بصری 1اســت که بــه نوبهی
خود مفهوم نگاه 2در نقاشی را مطرح مینماید .اهمیت نگاه و بینایی
در ادرا ک بصری اثر ،زمانی بیشتر خودنمایی میکند که در گذر تاریخ و
بررسی جوامع بشری از دیرباز تا کنون ،برتری حس بینایی در مقایسه با
سایرحواسونیزبرابریآنبامفهومتفکرواندیشیدنبهچشممیخورد.
به باور موریس مرلوپونتی 3فیلسوف و نظریهپرداز فرانسوی معاصر،
سرآغاز تمامی تجارب انسانی از جمله مواجهه و ادرا ک 4نقاشی ،بدن
و به تعبیر پدیدارشناسی« 5بدن زیسته» 6است که به معنای تجربهای
اســت کــه هر فرد از بدن خــود دارد .میتوان اینگونه تعبیر نمود که هر
نوع فعالیت انسانی که به نوعی با بدن درگیر است ،میتواند وجهی از
بدن زیسته باشد .قابل ذکر است که به هنگام خلق اثر هنری توسط
نقــاش ،بــدن و بهطــور خــاص حــس بینایی و المســه درگیر هســتند.
همچنین در لحظهی نظارهی نقاشی توسط مخاطب ،بدن از مجرای
بینایی در تجربهی دیدن مشــارکت میجوید؛ اینها خود گونههایی از
«تجربهی زیسته»  7هستند که مرز بین سوژه و ابژه ،یعنی اثر و نقاش،
همچنین اثر و مخاطب از میان رفته و نقاش یا مخاطب با تمام وجود
این تجارب را از سر میگذرانند.
میتــوان گفــت نــگاه ،تجربهی زیســتهی نقــاش به هنــگام خلق
اثــر ،یــا مخاطب در زمان نظارهی آن ،نیز جزئی از بدن زیســته اســت
کــه موضــوع درگیــری ایــن دو بــا نقاشــی اســت؛ بــا تمرکــز بــر نظریات
مرلوپونتــی ،ســؤال اصلــی پژوهش پیرامون نســبت نگاه بــا تجربهی
زیســتهی هنرمند ،همچنین درگیری آن با بدن زیستهی مخاطب و
نیز نقاش در ادرا ک اثر نقاشی مطرح شده است.

به منظور یافتن پاســخ ،ابتدا چشم ،کنش بینایی و ادرا ک بصری
بهعنوان وجوه برجســتهی تجربیات انســانی و بهطور خاص تجربهی
زیســتهی مواجهــه با اثر نقاشــی ،مورد بررســی قــرار گرفتهاند .ســپس
دیــدگاه مرلوپونتــی در قیاس بــا نظریات اندیشــمندانی همچون ژا ک
ال کان ،8در مقولهی نگاه مورد تحلیل قرار گرفته و رویارویی با نقاشی
همانند کنشی بدنمحور در حوزهی پدیدارشناسی و مبتنی بر رویکرد
بدنمند 9بیان شــده اســت .نگاه خیره نیز بهعنــوان وجه قابل تاملی
از مفهــوم نــگاه ،در ادرا ک اثر نقاشــی محل توجه قــرار گرفته ،بهعالوه
رابطهی بدن با نگاه با در نظر داشتن نقش آن در مواجهه با اثر ،از منظر
پدیدارشناســی مرلوپونتی مورد بررســی واقع شده است .در نهایت در
بخــش نتیجهگیــری ،بر اســاس جمعبنــدی شــواهد و دســتاوردهای
حاصل از این پژوهش ،نسبت نگاه با تجربهی زیستهی نقاش و بدن
زیستهی مخاطب ،نیز خالق اثر بهدست آمده است .اما از آنجا که این
مفاهیــم بهطور خاص در حیطهی پدیدارشناســی تعریف میشــوند،
این رویکرد کیفی بهعنوان چارچوب نظری استفاده شده است.
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی -تحلیلی و در چارچــوب نظری
پدیدارشناســی صورت گرفته اســت .چرا که پدیدارشناسی بهعنوان
نوعــی بررســی کیفی ،بیش از روشــی 10بــرای تحقیق ،رویکــرد و نوعی
نگاه است که به شناخت پدیدارها 11یا نمودهای اشیاء آنچنانکه به
تجربه درمیآیند ،همچنین توصیف کیفیات حســی دیدن ،شنیدن
و ســایر احساسات میپردازد (اســمیت .)33 ،1393 ،بر این اساس،
مواجهــه بــا اثــر هنری همچــون نقاشــی ،از وجه نقــاش و از دریچهی
نــگاه مخاطــب ،نوعــی از تجربــه اســت که بــا رویکــرد پدیدارشناســی
مرلوپونتــی در ایــن نگاشــته مــورد بررســی واقــع شــده اســت .امــا
تحقیقاتی با موضوعات مشابه ،به نتایج زیر نایل آمدهاند.

 .1پیشینهی پژوهش
بــر پایــهی نظریــات مرلوپونتــی و در حــوزهی پدیدارشناســی ،در
رابطــه بــا ادرا ک اثر هنری ،تحقیقــات قابل تأمل عبارتنــد از :تجربهی
زیباشناختی در پرتو مفهوم سبک 12نزد مرلوپونتی 13که نشان داد امر
زیباشناختی امکانی 14است که در ساختار میدان پدیداری 15و سوژهی
بدنمند بهطور مشترک وجود دارد و تجربهی زیباشناختی جز آشکار
شدن این امکان در رویارویی سبک «در -جهان -بودن» 16انسان ،نیز
سبک پدیدار شدن جهان بر او نیست .در مقالهای دیگر با عنوان بدن
و حــواس در رســانههای نوین هنــری ،نگاهی از منظر پدیدارشناســی
موریــس مرلوپونتــی ،17رویکــرد بدنمحــور مرلوپونتــی در رابطــه بــا
رســانههای هنــری مورد بررســی قرار گرفتــه و بهطور خاص بــه ادرا ک
چندحســیتی پرداخته اســت؛ در رابطه با بررســی نگاه در آثار نقاشــی
پل ســزان 18نیــز از ارجاعات تحقیقاتی چون رویکــرد مرلوپونتی به هنر
نقاشی سزان با تکیه بر مقالهی شک سزان ،19بهره گرفته شده است.

در نهایت برخی دیگر از پژوهشهای انجام شده ،مواردی چون:
بررســی نقــش ادرا ک حســی در چیدمانهــای ژوزف بویــز 20بــا تکیــه
بــر آراء موریــس مرلوپونتــی ،21بررســی ادرا ک اثــر هنــری در فلســفهی
مرلوپونتــی ،22پدیدارشناســی چهر ههــای نقاشــی معاصــر ایــران،23
تجزیــه و تحلیــل  5اثــر نقاشــی بــا توجــه بــه رویکــرد مرلوپونتی(شــب
زنــدهداران/ادوارد هاپــر -1942 24دنیــای کریســتینا/اندرو
ویــث -251948جــان مینتون/لوســین فرویــد -261952نیلوفرهــای
28
آبی/کلود مونه -271920منظرهی باخانهها/واســیلی کاندینســکی
 29)1909و تحلیل پدیدارشناسانهی نگاه خیره به مخاطب در نقاشی
ایران 30را در بر میگیرد.
امــا آنچــه در وهلهی اول در رابطه با نگاه مطرح میشــود ،کارکرد
چشــم ،ادرا ک بصــری و کنــش 31بینایــی اســت .چشــم بهعنــوان
عضــوی از بدن ،نقش قابل توجهی در شــکل دادن به تجربیات ،نیز
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تجرب ـهی زیســته دارد؛ مضاف بــر اینکه ،جزئی از کالبــد فیزیکی بوده
و بهمثابــهی ویژگــی تجــارب انســانی ،در جهان تعریف میشــود .در
واقــع فــرد بــا ادرا ک بصــری و از مجــرای آن ،اشــیاء جهــان را دریافت
نموده و تجربیات خود را از آنها در خاطره و ذهن به ثبت میرساند.
همچنیــن ســایر کنشهــای او ،میتواننــد بــر اســاس فرآینــد ادرا ک
بصــری صــورت پذیرنــد؛ لــذا در ابتدا به شــرح اهمیت چشــم ،کنش
بینایی و بهطور کلی ادرا ک بصری پرداخته میشود:

 .2چشم،کنش بینایی و ادرا ک بصری
در طــول تاریــخ و بهطور خــاص در فرهنگ غربــی ،بینایی بهعنوان
اصیلترین و نابترین حواس شــناخته شده اســت .در تفکرات یونان
باســتان نیز این حس ،پایه و اســاس یقین بوده است و ادرا ک چشمها
نسبتبهدریافت گوشها،قابلیتاطمینانبیشتریداشتهاند.بهعالوه،
امکان تفکر منتقدانه میسر نمیگشت مگر از رهگذر دیدن و بینایی که
خود بنیان فلسفه به شمار میآمد .همچنین نقش برجستهی بینایی
در فهم و درک خویشــتن ،همان تفکری اســت که با نظریهی مرحلهی
آین ـهای 32ال کان مطــرح مــی گــردد و ســرآغاز شــناخت و ادرا ک خویش
برای کودکی اســت که خود را در آینه مینگرد(جانســتون.) 41، 1394 ،
امــا در هنــگام خلــق اثر ،چشــم نقــش میانجــی را دارد کــه مابین
هنرمنــد و اشــیاء عمل نموده و ادرا کات حاصــل از بینایی را به ذهن
منتقــل مینمایــد .همیــن بــاور از ســوی مرلوپونتــی این گونــه تعبیر
میشــود که تأثیری که چشــم از جهــان پذیرفته ،موجــب حرکت آن
شــده و در نهایــت از طریــق آثار دســت در امــری دیدارپذیر 33تجســم
مییابــد .ایــن تجســم کــه در اثــر هنــری بــه ظهــور میرســد حاصــل
درگیــری و مشــارکت ذهــن و بــدن در ادرا کات بصــری اســت (کارمن،
459 ،1391؛ کارمن.)269-270 ،1390 ،
پــس میتــوان اینگونــه اســتدالل نمــود کــه در ســایر ادرا کات مــا از
جهــان پیرامون نیز چشــم همین نقش را ایفا می نمایــد ،با این تفاوت
کــه ماحصــل ،بــه صورت فکــر یا ایــدهای در خلــوت ذهن باقــی مانده یا
بهصورت رفتار ،بروزی خارجی خواهد داشت .در رابطه با فرآیند نقاشی
و خلــق اثر هنری ،نمود بیرونی این میانجیگری که برخاســته از ادرا ک
حسی است ،همان تابلوی نقاشی است .لذا آنچه نقاش بر روی بوم به
نمایش میگذارد ،تنها تصویر شیء نیست؛ بلکه بازتاب ادرا ک بصری او
است که از ورای چشم ،عمل دیدن و نگاه صورت گرفته است.
در واقــع نقاشــی محملــی بــرای حضــور نــگاه خالــق آن اســت.
مرلوپونتــی ایــن امر را به جای بروز خود بیواســطهی هنرمند در اثر،
تحــت عنوان ظهور ســبک ،مطرح نموده اســت .به ایــن معنا که ا گر
هنرمنــد از نمایــان ســاختن درونیــات و خویشــتن پنهان خــود در اثر
احتراز نماید ،رد پای سبکش به هر شکل در اثر قابل مشاهده است.

این امر قدری متفاوت اســت .چنانکه نقاشــی مانند ســزان ،تمامی
پیشدانستهها و عاداتش را کنار گذاشت تا به خلق اثر بپردازد .او از
نگاه متعارف و معمول هنرمندان رنســانس رویگردان بود و از ادرا ک
بصــری عادتگونــه امتنــاع میورزیــد .لغو پرســپکتیو نیز توســط او از
مــوارد قابــل تأمــل بهشــمار میآمد ،چرا کــه نقاش را در حالی نشــان
میداد که انگار کنترل خود را از دست داده است .مرلوپونتی این امر
را در پرترهی گوستاو ژوفرای به خوبی توصیف مینماید (تصویر.)1
بر اســاس قانون پرســپکتیو ،میــز باید به گونهای تصویر شــود که
اضالع آن از بیننده دور شــوند .درحالیکه در نقاشی سزان ،گویی به
بخــش پایینــی تصویر تکیه دارد؛ وقتی فرد مقابل میز میایســتد ،آن
را ماننــد صفحــهای میبیند که گویی به طرف انســان کج میشــود.
بــا ایــن وصــف مرلوپونتی بــر این باور اســت کــه او از تعبیر رنسانســی
پرســپکتیو رویگــردان بوده و معنای این قاعــده از منظر او ،با دیدگاه
هنرمندان این عصر متفاوت است.
از ســوی دیگــر ،آرمانیتریــن گونــهی ادرا ک بصــری و نــگاه ،تحــت
عنــوان "نگریســتن از همــه جــا" یــا نگاه از همــه جا مطرح میشــود که
مطلوبتریــن نظــرگاه بــرای ادرا ک ابــژه بــوده و انتظــار م ـیرود در آن،
حدا کثــر دریافــت حاصــل شــود .امــا ایــن نــوع نگریســتن امکانپذیــر
نیست ،چرا که هیچ دیدگاه واحدی وجود ندارد که با داشتن آن ،ابژه
به حدا کثر ظهور رســیده و به صورت کامل و ســهبعدی در دید آشــکار
گردد .پس این نوع نگریستن ،وضعیتی دستنیافتنی و دور از دسترس
بوده که انســان همواره خود را نســبت به آن ،دارای انحراف میداند.
علیرغم وجود این انحراف و امکانناپذیری نگاه از همه جا از جمله
بــه هنگام نگریســتن به نقاشــی ،ارتباطی دوســویه بین اثــر و مخاطب،
همچنیــن تابلــو و نقــاش برقــرار میشــود .این بــاور هــم وجــود دارد که
نقاشــیها که اشــیاء جهان را مجســم میکنند ،خود نیز بهعنوان نوعی
شــیء محسوب میشــوند (کارمن 449 ،1391 ،و .)144بهعالوه چنانکه
مرلوپونتــی میپنــدارد ،در ایــن جهان اشــیاء یکدیگــر را میبینند؛ پس

 .3نگاه از دیدگاه مرلوپونتی
انســان همواره عادت کرده اســت که اشــیاء اطرافش را به همان
صورتــی که هســتند ،قطعی و مســلم ببینــد .اما در مــورد هنرمندان

تصویر -1پرترهی گوستاو ژوفرای1895 ،م ،.رنگ و روغن روی بوم 110*89 ،سانتیمتر ،موزهی
ارسی ،پاریس.
ماخذ)http://www.musee-orsay.fr ( :

36
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره ،۲۴شماره ،۴زمستان ۱۳۹۸

میتواننتیجه گرفت کهاثرنقاشیهمچونشیئی،بهمخاطبیانقاش
خــود مینگــرد .این وجه از نگریســتن که از ســوی ابژه به ســوژه صورت
میگیرد ،تحت انگارهی "نگاه خیره" 34مطرح و قابل بررسی است.

 .4نگاه خیره
وجهــی از نــگاه کــه در آثار هنرمنــدان معاصر بهویژه فمینیس ـتها
برجســته است" ،نگاه خیره" اســت که برای اولین بار در دههی،1970
توســط لــورا مالــوی 35در رابطــه بــا جنســیتمحوری و تماشــابارگی
مخاطبان سینمای هالیوود مطرح شد .اما تعبیر کلی این نگاه ،میان
اندیشمندانی چون ال کان و ژان پل سارتر ،36محل اختالف نظر است.
به این معنا که ال کان ،بر خالف سارتر که نگاه خیره و ادرا ک بصری را
تلفیق مینماید ،این دو را از یکدیگر متمایز میداند .زیرا چشم سمت
سوژه است ،حال آنکه نگاه خیره در وجه ابژه قرار دارد.
37
میتــوان گفــت چشــم و ادرا ک بصــری در وجــه "خــود" و نــگاه
خیره در سوی "دیگری" 38است .به عبارتی نگاه خیره ،ابژهی ادرا ک
بصری اســت؛ بر این اســاس پیش از آنکه سوژه به ابژه بنگرد ،ابژه به
او خیره است اما از زاویهای که برای سوژه قابل رؤیت نیست(Xuan,
 .)2012, 11; Fauvel, 2012, 458مرلوپونتــی نیــز در ایــن زمینــه،
تعبیــری مشــابه دارد؛ بــه ایــن اعتبار که نــگاه خیره ،نگاهــی از پیش
موجــود اســت ،همــه چیزبینــی کــه فــرد در معــرض آن قــرار دارد .لذا
انسان در وهلهی اول سوژهای آ گاه نیست که به جهان بنگرد ،بلکه
موجودی است که همواره از پیش در معرض دید است .به این معنا
که قبل از اینکه آ گاهانه و در نقش سوژگی خود به اشیاء نظر افکند،
از سوی دنیای اطراف همچون ابژهای در معرض دیده شدن است؛
پس این بار او سوژهی نگاه خیرهی پیرامون خود است.
در مورد اثر نقاشی نیز میتوان ادعا نمود که قبل از اینکه مخاطب
و نقاش به اثر بنگرند ،در میدان دید آن قرار گرفتهاند و همانطور که
بــا چشــم و نگاه خــود آن را میکاوند ،اثر نیــز از دریچهی نگاه خود به
آنهــا مینگــرد .در واقــع نگاه مخاطــب و نقاش ،نگاهی از وجه ســوژه
و مرتبــط بــا چشــم و ادرا ک بصری اســت ،حــال آنکه نگاه اثــر به آنها
نگاهی از وجه ابژه ،و همان مفهوم نگاه خیره است.
چنانکه در ندیمهها 39اثر مشــهور دیهگو والسکس ،40نقاش خود را
در برابــر بومی کشــیده اســت که پشــت به تصویــر بــوده ،و انعکاس آن
در آین ـهی انتهــای تصویر ،یک زن و مرد را نشــان میدهــد (تصویر.)2
بــه احتمــال زیاد مخاطب خــود را در معرض نگاه درون آینه احســاس
نموده ،اما چون آینه در انتهای تصویر قرار دارد ،ابتدا چشم از آن غفلت
میورزد .ســپس حس میکند مدتی اســت که در معرض این نگاه قرار
داشته است؛ یعنی در سیطرهی نگاه زن و مرد درون آینه است ،که از
پیش آماده بوده و به نگاه خیره تعبیر میشــود (کالینر.)329 ،1394 ،
به این معنا ،آنچه در مواجهه با اثر نقاشی قابل تأمل است ،رخداد
یــک رویارویــی دو ســویهی چشــمی بیــن اثــر و مخاطــب ،و همچنین
اثــر و نقاش اســت که شــاید بهتریــن توصیف بــرای آن "چشــم در برابر
چشم" باشد؛ داد و ستد غریبی که بین تداعیها و عواطف مخاطب،
بــا قــدرت ،ارزش ،حــال و هــوا یا هالهی اثــر انجام میگیــرد و در نهایت

درکیافتهــا و اندیشــههای او را برانگیخته و میباالنــد .در این زمان
اثر هنری همانند شــخص دیگری اســت که فرد بهطور ناخودآ گاه با او
در گفتوگو بوده و احساسات و عواطف خود را به آن فرافکنی میکند؛
چــرا که انســان در کلیهی برهــم کنشها و تجربیــاتاش ،پارههایی از
خود را بر دیگری فرافکنی میکند که ادرا ک اثر نقاشی نیز از این قاعده
مســتثنا نیســت .بــه این اعتبــار نقاش یــا مخاطب بــا برقــراری ارتباط
دوســویه ،بخشهای فرافکنی شــدهی خود را در اثر دیدار نموده و به
شکل اسرارآمیزی با خویشتن روبرو میشوند.
اما وجه دیگر مواجهه با اثر نقاشی ،تبادل و برهم کنش بدنی است.
هنرمند حین انجام کار ،بیش از اینکه بر مسألهای بیرونی و عینیتیافته
متمرکــز باشــد ،بــا بــدن و تجربههــای وجودی خــود بهطور مســتقیم و
در لــوای تجربــهی زیســته ،درآمیخته اســت (پالســما 89 ،1393،و.)17
چنانکــه ماحصــل این درگیــری در اثر نقاشــی ظهور یافتــه و مخاطب از
ورای نگاهــش ،بــه گونهای بدنمنــد با اثر رودررو خواهد شــد؛ طی این
رویارویی ،ادرا ک نقاشــی در قالب دریافت درآمیختگی بدنمحورانهی
نقاش و مخاطب با اثر ،عمل مینماید .با توجه به نقش قابل مالحظهی
بــدن در ادرا ک اثــر ،همچنین مرکزیــت آن در مباحث پدیدارشناســی و
بهطــور خاص دیدگاه مرلوپونتی به اعتبار تجربهی زیســته ،در ادامه به
تحلیل بدن بهعنوان سرآغاز تجربیات انسانی پرداخته میشود.

 .5بدن نقطهی آغاز تجربه
ذات انســان در بدنمنــدی او تعریــف میشــود کــه نســبت بــدن
بــا جهــان ،همچــون قلــب بــرای یــک پیکــر اســت که بــه آن هســتی
بخشــیده و به همراهش یک نظام 41را تشکیل میدهد .تعبیر جالب
مرلوپونتی از بدن" ،نقطهی صفر" است؛ به این معنا که سرآغاز تمام
ادرا کات و تجربیــات آدمــی اســت .همچنین به هنــگام ادرا ک ،بدن

تصویر -2ندیمهها ،دیهگو والســکس1656 ،م ،.رنگ و روغن روی بوم 320*274 ،ســانتیمتر،
موزهی پرادو ،مادرید ،اسپانیا.
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ادرا ک کننــده در حکــم عــدد صفر عمل کرده و غایب اســت تا اشــیاء
حضــور یافتــه و ادرا ک شــوند .این امر به هنگام ادرا ک بصری اشــیاء
برای نقاش نیز اتفاق افتاده و موجب میشــود تا این کنش برای او،
در نامشخص بودن مرزهای خود و جهان وضوح بیابد .در این زمان
بــدن او در یگانگــی با پیرامــون خود و در نقش هیــچ از ادرا ک حذف
شده ،تا آشکارا در به ظهور رسیدن اشیاء اطراف مشارکت نماید.
آنچــه در این میان اهمیت بــدن را در رابطه با ادرا ک بصری و نگاه
برجســتهتر مینمایــد ،ویژگــی دیــدن آن اســت .یعنی بــدن ،هم خود
میبینــد و هــم بــه ادرا ک خود مینگرد .یعنــی از طریق حس بینایی،
دریافتهای حســی حاصل از ادرا ک بصری خود را درک میکند .این

تصویر  -3دیده شــده از چشــم چپ ،ارنســت ماخ1886 ،م ،.حکا کی روی چوب ،چاپ شده
در تحلیل احساسات.
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امر به خوبی در طراحی دیده شــده از چشــم چپ 42اثر ارنست ماخ،43
مشــهود اســت (تصویــر  .)3در این اثر ،او درحالیکــه در مبل راحتی لم
داده و چشــم راســتش را بسته است ،ســرگرم نظارهی آن چیزی است
کــه از ورای چشــم چــپ در قــاب ابرو ،بینی و ســبیل قرار گرفته اســت؛
یعنی قسمتی از بدن که از طریق جهان دیده میشود .در واقع در این
طراحی ،بدن هنرمند عالوه بر اینکه از دریچهی چشــم چپ جهان را
میبیند ،میتواند دیده شدن خود را نیز توسط جهان مشاهده نماید.
مرلوپونتــی نیــز بــر ایــن عقیــده اســت کــه وقتی فــرد میبینــد ،در
بدنی ســا کن اســت که دیگران نیــز آن را میبینند .پــس همزمان که
میبیند ،دیده میشود .یعنی سوی دیگر دیدن ،دیده شدن است؛
یا همانطور که ذکر شد پیش از اینکه ببیند ،در معرض دید یا همان
نگاه خیرهی اشــیاء اســت .چنانکه در اثر مزبور نیز زمانی که هنرمند
خــود را از ورای چشــم چــپ میبیند ،از پیش از ســوی جهــان نیز در
معرض مشاهده است.
اماهمانطور کهدر ادرا کبصریدوسویدیدنودیدهشدنمطرح
هســتند ،بدن نیز بهعنوان بســتر ادرا ک ،در قالب دو مفهوم "زیســته" و
"مادی" تعریف میشود .چنانکه به باور مرلوپونتی ،بدن زیسته نظامی
پیچیــده و چنــد الیه از هماهنگیهــا و انطباقها اســت؛ درهمتافتهای
از دیــدن و حرکــت کــه موجــب شــکلگیری تجربــهی زیســته میشــود.
44
یکــه «بــدن مــادی» بهطــور خــاص ،در علــم زیستشناســی
درحال 
مطر حشــده و در برگیرندهی ارگانها و اندامهای طبیعی انســان است.
بــا توجــه به اینکه امکان از ســرگذراندن تجربهی زیســته از طریق
بــدن زیســته مهیــا میشــود ،همچنیــن مواجهــه و ادرا ک تابلــوی
نقاشی خود نوعی تجربهی زیسته محسوب میگردد ،میتوان گفت
کــه شــرط وقوع ایــن امر و بهطــور خاص لحظــهی نگاه به اثــر ،وجود
بــدن زیســته خواهد بــود .لذا ارتباط نزدیک این ســه مفهــوم ،یعنی
بدن زیسته ،تجربهی زیسته و نگاه قابل نتیجهگیری است.

نتیجه
بــر اســاس بررس ـیهای انجــام شــده ،در پاســخ بــه ســؤال اصلــی
پژوهش مبنی بر نســبت نگاه با تجربهی زیســتهی نقاش ،همچنین
درگیــری آن با بدن زیســتهی مخاطب و خالق اثر در ادرا ک نقاشــی،
ماهیــت نــگاه بهعنــوان کنش چشــم و ادرا ک بصری ،از بدن زیســته
مجزا نبوده و بهعنوان بخش حیاتی آن ،در صورت پذیرفتن تجربهی
زیســتهی ادرا ک نقاشــی عمل مینمایــد؛ چنانکه در زمــان نظارهی
اثــر ،همچون پیشقراول ســایر بخشهــای بدن زیســته ،نیز حواس
پنجگانه عمل خواهد کرد .بنابراین نگاه ،در بطن بدن زیســته جای
داشته و در رویارویی با اثر هنری ،مهمترین مجرای ارتباطی است.
امــا در مواجهــه بــا نقاشــی ،چه هنــگام خلــق آن توســط نقاش و
چــه در زمان نظاره توســط مخاطــب ،نیز خالق اثر ،تجربیات زیســته
میتواننــد بهعنــوان پیشزمین ـهی نــگاه عمــل نمایند و آن را شــکل
ً
دهنــد .همانگونــه کــه بــه تعبیــر مرلوپونتی ،تجرب ـهی زیســته دقیقا
ً
مشــابه آن چیزی اســت که فرد قبال از سر گذرانده است .لذا هر آنچه
نقاش و مخاطب نقاشی در گذشته تجربه نمودهاند ،در سازماندهی
نگاهشان به اثر نقش خواهد داشت.

از ســوی دیگــر نــگاه به اثــر هنری بــه منظــور ادرا ک آن ،خود نوعی
تجرب ـهی زیســته بهشــمار مــیرود کــه بهطــور همزمــان ،از تجربیــات
زیستهی نقاش و مخاطب اغنا مییابد .باید گفت که در لحظهی نگاه
به نقاشــی ،بدن زیســتهی مخاطب یا خالق اثر ،با تجربهی زیســتهی
مســتتر در اثــر مواجــه میشــود؛ مضــاف بــر اینکــه تجربــهی زیســتهی
مخاطب یا نقاش در نگاه آنها بارگذاری 45شــده و به زعم ال کان در اثر
برجای میماند (شــریعت کاشانی .)343 ،1392،همچنین اثر نقاشی
کــه توســط هنرمنــد به تصویــر کشــیده میشــود ،حاصــل در آمیختن
نگاه او به اشــیاء ،تجربیات زیســته و ســبک او اســت که این آمیزه ،در
بازنمایــی جهان از هنرمندی به هنرمند دیگر متفاوت اســت .چرا که
نگاه هر انســان بهطور عام و هنرمند بهطور خاص ،یگانه و منحصر به
فــرد اســت؛ این نگاه برگرفتــه از ســبک در -جهان -بــودن و تجربیات
چنانکه بدن آنها را زیسته ،همبافتار با آنچه دیده میشود ،است.
در مجمــوع آنچــه در نــگاه به آثــار نقاشــی قابل تأمل اســت ،نوعی
بدهبســتان یا مناظرهی چشــمی و بدنی است که میان اثر و مخاطب
آن اعــم از خالــق یــا نظارهگــر صــورت میگیــرد .بــه ایــن معنــا کــه بدن
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زیســتهی نقــاش از ورای نــگاه او ،در خلــق اثر ظهور نمــوده و تجربهی
زیســتهاش را در آن بهجــای میگــذارد .این تجربهی زیســته به هنگام
مواجهه با نقاشــی ،از ورای نگاه مخاطب و به واســطهی درگیری بدن
زیســتهاش بــا اثر ادرا ک شــده ،که در نتیجــه او را به فرافکنی ،همذات
پنــداری و همدلی با نقــاش وا میدارد .به عالوه همچنانکه نگاه در اثر
ســیر میکند و در سطحی فراتر بدن درگیر ادرا ک آن است ،مخاطب از
ســوی نقاشــی مقابل خود در حال نظاره شــدن اســت .پس مادام که
در حال نگریســتن و جســتجوی چشــمی اســت ،زیر نگاه خیرهی اثر و
جهان پیرامون آن قرار دارد؛ یعنی پیش از آنکه ببیند ،دیده میشود.

در پایــان بــر اســاس نظــر مرلوپونتــی در مــورد اینکه اشــیاء جهان
یکدیگــر را میبیننــد ،میتــوان تصــور نمــود که چــه در مقــام هنرمند
نقــاش و چه در جایگاه مخاطــب اثر ،فرد خود را در میدانی از نگاهها
محصور میبیند که نگاه نقاش ،مخاطب و اثر هنری بخش کوچکی
ً
از این شبکهی 46گسترده هستند .لذا باید از نقش صرفا سوژ گی خود
در قالــب نقــاش یا مخاطب درآمده و با جهــان و اثر هنری درآمیخته
گردد .با این امید که ادرا ک اثر نقاشــی ،به تجربهای متفاوت و ورای
عــادات از پیش تعریف شــده و کالســیک انســانی پیرامــون بینایی و
دریافت بصری مبدل گردد.
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T

he Look, in the close meaning, is the channel of the encounter or the gateway of confrontation for an artist such as a painter and the
audience or the viewer of the art work to a painting
work, which can be viewed definitely as an especial human experience, from the view point of the
painter or the artist during the whole process of the
creation and making an art work such as the painting work, as well as from the view point of the audience of the art work or the painting at the definite
moment of the looking or the gazing at the painting
work. The main and the typical chief question about
the Look in the painting, which would be supposed
to be answered as well, closely regards to the output results which would be come from this recent
study had been completely about the close and
direct correlation between the Look in the painting and the Lived or the Living Experience of the
painter or an artist(as an human being) as well as
his or her involvement with the Lived or the Living
Body of the audience or the viewer of the art work
such as a painting, so as the painter or the artist,
who is the creator of the art work as well, in the
act of the painting work perception or the reception
from the painting work. According to this fine point
of view towards the nature of the Look in the painting, it had been also described specifically as a
kind of Lived or the Living Experience, which would
be eventually resulted in the Visual Perception, as
well as specifically in the perception of the painting
work. So that, totally it would be seen regards to the
Lived or the Living Body, the Look in the painting as
a stable component or part it, had been considered

and analyzed. Regards to the Final outputs of this
research, by the use of the phenomenological approach, in a definitely descriptive-analytical method
and at last, based on the evidences which would be
contained in such a famous French contemporary
Phenomenologist Philosopher, Maurice Merleau
Ponty’s point of views, the existence of a close correlation between the Lived or Living Experience of
the artist painter and his or her Look in the painting
had been consequently deduced and shown. According to the recent study, it should be clearly said,
the Look in the painting is a kind of Lived or the
Living Experience for an human being, and when
the audience of the art work, such as a painting,
encounters closely with an art work or a typical
painting work, the Look completely engages his or
her Lived or the Living Body; So it could be derived
from all of these points, that as a part of it, the Look
at the painting should be lived and should be consequently resident in the Lived or the Living body.
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