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چکیده

ژانر مستندنگاری در عکاسی، با دیدگاه واقع گرایانه و استنادی اش واجد کارکردهای متنوعی است. این ژانر، گزارشی 

از یک رویداد یا واقعيت عينی ارائه می دهد و شرایط انسان را در مواجهه با رویدادهای خوب و بد زندگی به نمایش 

می گذارد. شاید به راحتی نتوان تصور کرد که چنين عکس هایی کارکرد زیباشناختی نيز داشته باشند. برای جست وجوی 

چنين کارکردی باید فارغ از ارزش اطالع رسانی و واقع گرایانة آن به دیدگاهی متوسل شد که می تواند تجربة زیباشناختی 

را تقویت کند. در دیدگاه منبعث از آرای بيردزلی، ارزش  اثر هنری ایجاد تجربة زیباشناختی است که با ویژگی های عينی 

همچون وحدت، شدت و ترکيب، فارغ از نيت پدیدآور آن مشخص می شود. این پژوهش با استعانت از چنين دیدگاهی در 

عکس هایی با موضوعات مختلف که به نوعی به بحران کرونا مربوط می شوند، نشان می دهد که می توان به عکس هایی که 

یادآور روزهای سخت کرونایی هستند نيز زیباشناسانه نگریست. درست همان طور که برخی تصاویر مربوط به بحران های 

متعدد گذشته همچون جنگ ها و انقالب ها در تاریخ هنر وارد شده اند. بدین منظور، داده های نظری پژوهش از طریق 

مطالعة کتابخانه ای و جست وجوی اینترنتی گردآوری و به همراه عکس های انتخاب شده از رسانه های مختلف توصيف و 

تحليل شده اند.
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در ماه های اخير، دنيا با بحرانی ناشی از مواجهه با فعاليت یک ویروس 
مواجه بوده است که تلخی آن شاید تا مدت ها در کام هنر، هنرمندان 
و  موضوع سازی  آینده  در  قطع  به طور  باشد.  ماندگار  هنردوستان  و 
ایده پردازی هایی از این بحران پدید خواهند آمد، همان طور که تاکنون نيز 
آثار متعددی در حوزة هنرهای تجسمی شکل گرفته است. عکاسی از بين 
تمام گونه های هنری چگونه می تواند از این موضوع ناخوشایند، هنر بسازد، 
آیا انسان با تغيير زاویة نگاهش برای عکس هایی که در این شرایط گرفته 
شده اند می تواند ابعاد هنری تعریف کند؟ البته در گيرودار این بحران باید 
سراغ ژانری را گرفت که مستقيماً با بحران سروکار داشته است که بی تردید 
ژانر مستند نگاری چنين وظيفه ای دارد. عکاسی مستندنگاری عالوه بر 
جنبه های واقع گرایانه و استنادی که کارکردهای گوناگونی نظير مستند 
تخصيص  خود  به  را  جنگی  و  ژورناليستی  اجتماعی،  مناظر  اجتماعی، 
می دهد، می تواند دارای ارزش زیباشناختی نيز باشد. ارزش زیباشناختی از 
طریق عکس به مثابه اثر هنری می تواند با ایجاد تجربة زیباشناختی خود را 
نشان دهد. البته برای تحقق این منظور به رویکرد نظری خاصی نياز است، 
زیرا تشخيص وجه هنری در این آثار با نگاه فارغ از رویکرد برای مخاطبان 
غيرممکن است. به نظر می رسد در نقد هنر مونرو بيردزلی1 که به تجربة 
زیباشناختی به عنوان کارکرد هنر می پردازد بتوان ابزار الزم را برای چنين 
نگاهی یافت. در این بين باید نخست از ماهيت ابژة زیباشناختی سؤال کرد. 

ابژة  ابزارگرایانه  تعریف  به  هنری،  نقد  مؤلفه های  تعریف  با  بيردزلی 
زیباشناختی اقدام می کند. وی برای ارزیابی یا به عبارتی ارزش سنجی آثار 
هنری تعریف ابزارگرایانه از ابژة زیباشناختی ارائه می دهد. براساس چنين 
تعریفی کارکرد هنر ایجاد تجربة زیباشناختی است که به عنوان ارزش ابژه 
تلقی می شود. تجربة زیباشناختی با ویژگی های عينی اثر مانند شدت، 
وحدت و امر مرکب ایجاد می شود که به مثابه ظرفيت های ابژه در ایجاد 
تجربه زیباشناختی شناخته می شوند. به این ترتيب، برای ارزش  داوری 
معيارهای الزم در اختيار منتقد قرار می گيرد؛ اثری خوب و دارای ارزش 
زیباشناختی است که ظرفيت ایجاد تجربة زیباشناختی را دارد و اثر بد 
برخالف اثر خوب دارای چنين ظرفيتی نيست. با این وصف، قصد داریم 
در این پژوهش روشن سازیم آیا عکس هایی که این روزها به مناسبت یک 
بيماری همه گير، بعضاً خيلی اتفاقی، گرفته شده اند هم می توانند عالوه 
بر کارکردهای مستند و واقع گرایانه، که رنج و اضطراب انسان را در برابر 
این بيماری نشان می دهند، کارکرد یا ابعاد زیباشناختی داشته باشند؟ بر 
این اساس عکس های انتخاب شده موضوعاتی پرداخته اند از قبيل شرایط 
قرنطينه، ماسک زدن و تالش و خستگی کادر درمان. اما بی تردید، پيش از 
هرگونه تحليلی الزم است تا از کارکردهای عکاسی مستندنگار و رویکرد 

نظری این پژوهش شرح مختصری به ميان آید. 

مقد  مه

روش پژوهش
داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و جست وجوی اینترنتی گردآوری 
و سپس توصيف، تفسير و تحليل شده اند. قسمت توصيفی به معرفی 
کارکردهای گوناگون عکاسی مستند و نظریه زیباشناسی مونرو بيردزلی 
پرداخته شده است و در قسمت تحليلی با نمایش چند عکس مستند با 

موضوع کرونا، ارزش زیباشناختی آن ها را به بحث گذاشته ایم.

پیشینه پژوهش
تنها مقالة »ضد نيت گرایی مونرو بيردزلی در تحليل عکس هایی منتخب 
از آندریاس گورسکی« نوشته مریم بختياریان، مهدیه السادات سجادیان 
و  هادی صمدی در فصلنامه علمی-پژوهشی کيميای هنر، شماره 13 
در این زمينه منتشر شده است که به کارکرد زیباشناختی مونرو بيرزلی 
با استناد به عکس های گورسکی می پردازد و به این نتيجه می رسد که 
عکس های مزبور با دیدگاه بيردزلی هم خوانی دارد، اما در مقالة حاضر، 
این مسأله اهميت می یابد که عکس هایی با موضوع بيماری کرونا که جنبة 

مستندنگارانه دارند، چگونه می توانند جنبة زیباشناسانه هم بيابند؟

مبانی نظری پژوهش
1- کارکردهای مستندنگاری عکاسی 

انعطاف پذیری رسانة عکاسی، کارکردهای گوناگون عکس را می طلبد؛ 
کارکردهای عکاسی عبارتند از: عکاسی معماری، منظره، تبليغاتی، پرتره، 
خبری و غيره که هریک می توانند بخشی از اهداف عکاسی را تأمين کنند. 
در این مقاله مجالی برای بررسی تمامی کارکردهای عکاسی وجود نداشت؛ 

ازاین رو، صرفاً به جریان مهم و اصلی عکاسی یعنی مستندنگاری پرداخته و 
کارکردهای آن مد نظر قرار داده شده است.  عکاسی زمانی به عنوان رشته ای 
از هنر شناخته شد که گروهی از عکاسان آمریکایی تحت عنوان ناب گرایی2 
تالش کردند به ویژگی ها و خصوصيات درونی این رسانه همچون وضوح 
تصویر و نمایش دقيِق جزئيات توجه کنند و با این روش، عکاسی را به مثابه 
هنر معرفی کنند. اما در مقابل عکاسان ناب گرای آمریکایی، عکاسان اروپایی  
به پيکتورئاليسم3 شهرت داشتند؛ آنها نيز برای این که عکاسی را به عنوان 
رشته ای از هنر مطرح کنند روی تصاویر تصنعی از نقاشی دوران خود کار 
کردند؛ اما این دست تصاویر، تنها تقليد عکاسان از نقاشی بوده و به مثابه 
هنِر مبتذل شناخته شد و مورد بی اعتنایی بسياری از هنردوستان قرار 
گرفت. از این رو، جریان ناب گرایی به تنهایی در اروپا و امریکا تداوم یافت. 
ناب گرایی در اروپا با مکتب باهاوس، متأثر از ساختارگرایاِن روس احياء 
می شود و با تأکيد بر عينی بودن عکس و همچنين جنبة سياسی آن نوعی 
مدرنيسم اروپایی را شکل می دهد، اما ناب گرایی آمریکایی عکس ها جنبة 
سياسی ندارند و بر دیدگاه شخصی تأکيد می کنند. سرانجام  هردو جریان 
)ناب گرایی اروپایی و آمریکایی( باهم ادغام می شوند و مدرنيسم عکاسی 
را ایجاد می کنند )لين کزبان، 1377، 20-18(. در قرن بيستم، مدرنيسم 
عکاسی دارای توانایی های توصيفی و واقع نمایی می شود؛ این توانایی ها، 
جنبة مستندنگاری عکاسی را پررنگ  می سازند و عکاسی به عنوان تنها 
سند راستين شناخته می شود که آنچه به معرض دید می آید را بدون 
کم و کاستی بازنمایی می کند. توجه به جنبة مستندنگاری در این دوران، 
عکاسی را واداشت به خصلت اجتماعی روی آورد و عکاس را به عنوان 
تنها شاهدی معرفی کند که گزارشی از یک رویداد یا حقيقِت تجربی 
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ارائه می دهد به تمام مسائِل انسانی توجه نشان می دهد. از این رو، عکاسی 
مستندنگاری با دیدگاه واقع گرایانه و استنادی اش کارکردهای گوناگونی 
مانند مستند اجتماعی، مستند جنگی، مستند خبری و مواردی از این 
دست را به خود اختصاص می دهد. امروزه به سختی می توان عکس ها را 
با کارکردهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد، مسلماً عکس ها در بستری 
که قرار می گيرند خوانش می شوند؛ اما آنچه یک عکس را در طول تاریخ 
ماندگار می سازد صرفاً کارکرد مستندنگاری و یا اطالع رسانی آن نيست، بلکه 
جنبة زیباشناختی آن نيز می تواند باشد. به طور مثال، یک عکس خبری 
در روزنامه، مصرفی کوتاه مدت و شاید لحظه ای داشته باشد و بالفاصله 
بعد از افول اهميت خبری آن از یادها می رود؛ ولی برخی از عکس ها در 
چنين بستری به دليل ایجاد تجربة زیباشناختی ساليان سال در یادها باقی 
می مانند و چه بسا خوِد خبر از یادها رفته باشد. عکس های منتخب با 
موضوعات بحران کرونا نيز دیدگاه مستندنگاری دارند و مسائل انسانی را در 
مواجهه با چنين معضلی بازنمایی می کنند، اما چگونه چنين عکس هایی 
می توانند تجربة زیباشناختی ایجاد کنند؟ پاسخ این سؤال دست فيلسوفان 
و تحليل گران هنری است، آنها معيارهایی را برای ایجاد تجربة زیباشناختی 
به دست می دهند تا بتوانيم ظرفيت اثر هنری را برای ایجاد آن بسنجيم. 
در ميان فراهم کنندگان رویکرد برای منتقدان و مفسران هنری شرحی از 
آرای مونرو بيردزلی می آوریم تا بعد از آگاهی از معيارهای او برای ایجاد 
تجربة زیباشناختی یک اثر هنری، از آن به مثابه عياری در سنجش کارکرد 

زیباشناختی در عکس هایی با موضوع بحران کرونا بهره گيریم.

2- نظریه زیباشناختی مونرو بیردزلی 
مونرو بيردزلی، اندیشمند آمریکایی و از مهم ترین چهره  های زیباشناسی 
تحليلی قرن بيستم، در مهم ترین اثر شناخته شده اش زیباشناسی برای 
نخستين بار در سنت تحليلی، فلسفه هنر را به صورت نظام مند، استداللی 
و انتقادی مطرح می کند و نشان می دهد اولين کاربرد عمدة زیباشناسی 
در تعيين مسائل نظریه  و نقد هنر است. بيردزلی درکتاب زیباشناسی  
بيان می دارد احساس مخاطب در مواجهه با اثر به دو صورت است. او 
مدعی است دو نوع ساحت پدیدار4 وجود دارد: یکی از آنها ذهن پدیداری5 
و دیگری عين پدیداری6 است. عين پدیداری، مربوط به آن چيزی است که  
به قلمرو »بيرون« از انسان تعلق دارد و ابژه در آن مستقل از ارادة انسان، 
دارای کيفيات و رنگ و شکل خاص خود می باشد. در مقابل، ذهن پدیداری 
هر آن چيزی است که همچون خشم به »درون« انسان مربوط است. 
ذهن پدیداری مولد احساسی است که از خصوصيات ظاهری ابژه به دست 
نمی آید، به این معنا که وابسته به حواس پنج گانه انسان نيست، بلکه 
به عنوان احساسی است که در درون انسان پدید می آید و متمایز از ابژه های 
اطراف اوست. عين پدیداری، اما، به ابژة زیباشناختی نسبت داده می شود 
همچون وقتی که کسی بيان می دارد: نقاشی ماتيس حال وهوای شادی 
دارد و این کيفيت همان عين پدیداری است. اما وقتی کسی می گوید: 
نقاشی ماتيس احساس شادی را در انسان برمی انگيزد آنگاه این احساس، 
ذهن پدیداری و در مورد تأثير و دریافت است. به نظر بيردزلی، منتقدانی 
که بين ذهن پدیداری و عين پدیداری تمایز قائل نمی شوند، به جای اینکه از 
ابژة زیباشناختی سخن بگویند در مورد احساس خودشان سخن به ميان 

  .)Beardsley, 1981, 35-43( می آورند

نمایش یا بيان ابژة زیباشناختی، وقتی است که ابژه در زمان خاص 
توسط فردی خاص تجربه می شود؛ بنابراین، وقتی یک ابژة زیباشناختی 
در ميان باشد می تواند زمينه ساز تجربه های زیادی شود که حتی ممکن 
است با هم یکسان نباشند. زمانی که منتقد دربارة تجربه اش از یک ابژة 
ابژه دریافت  از  تجربه ای که  دربارة  زیباشناختی سخن می گوید، صرفاً 
کرده،  نيست، بلکه می تواند دربارة نوعی امپرسيونيسم7 یا دریافت گرایی 
انتقادی نيز باشد. اینجا استفادة بيردزلی از این اصطالح در ایجاد تشابه 
ميان کار منتقدانی از این دست با نقاشان امپرسيونيست سدة نوزدهم 
است. امپرسيونيسم انتقادی، نظام مند نيست و منتقدان امپرسيونيستی، 
اغلب در مورد تجربة شخصی خود از ابژة زیباشناختی صحبت می کنند 
و نه در مورد خود ابژه و عرف عام8  یک ابژه در ميان است با تجربه های 
بسيار آنها برای آگاه ساختن مخاطبان، خود را به نظریه ای که اصول و 
معيارهای خاص در مورد ابژه دارند مقيد نمی کنند. به این ترتيب، زمانی که 
منتقد امپرسيونيستی بيان می دارد: »این نقاشی برای من، احساسی به نظر 
می رسد دیگر احتياجی به اثبات درآن نيست. در مقابل، منتقد عين باور 
تجربيات  است  است. مکلف  احساسی  نقاشی،  این  زمانی  که می گوید: 
معناداری که از عين پدیدار در آن ابژه درک کرده را توضيح دهد و به اثبات 

 .)Ibid.,44-45( »برساند
نقد هنری  نيت مؤلف و دریافت مخاطب در  باور دارد  بيردزلی     
ناکارآمد هستند و براین اساس، اثر هنری را به عنوان محور اصلی نقد 
معرفی می کند. به عبارتی، اظهارات زیباشناختی به محتوای اثر محدود 
می شوند؛ زیرا هيچ معنایی بيرون از آن نيست و اثر هنری به جای اینکه 
اثر محدود می شود. این نوع  در گسترة وسيعی پراکنده شود، فقط به 
نقد همچنين از نقد کالسيک و رمانتيک که به نظر اومانيستی است، 
فاصله می گيرد و خود را با واقعيت های خاص و کلی درگير نمی کند، 
 Kaelin,( بلکه تنها خود را با تجربة کيفی یا ارزش ابژه درگير می سازد
290 ,1964(. وی همچنين معتقد است: »اولين چيزی که نقد را ممکن 
 .)Carney, 1994, 16( »می سازد، ابژه است که باید مورد نقد قرار گيرد
بيردزلی اثر هنری را ابژة زیباشناختی می خواند تا از ابژة ادراکی و ابژة 
فيزیکی مجزا سازد. او تحت تأثير ویتگنشتاینی ها تمام آثار هنری و ادبی را 
برحسب شباهت خانوادگی، زیر پرچم ابژة زیباشناختی گرد می آورد و بيان 
می دارد: »می توانيم گروه تصنيف های موسيقيایی، طرح های تجسمی، آثار 
ادبی، و تمام گروه های دیگر ابژه ها را که جداگانه تعریف شده اند، تک تک 
 Beardsley,( »گرد هم آوریم و همگی را »ابژة زیباشناختی« بخوانيم

   .)1981, 64
   ابژة زیباشناختی معموالً دارای ویژگی های بدیهی و مشخص است 
که الگوها و کيفيت های غالب ابژه را ایجاد می کند. بيردزلی برای ایجاد 
تحليل زیباشناختی، اصطالحات و کيفياتی را به کار می برد که در ابژه های 
زیباشناختی قابل اثبات هستند و به عناصر و روابط آنها اشاره دارند؛ این 
کيفيات ترکيب9، شدت10 و وحدت11 هستند. این نوعی نگاه ساختارگرایانه 
به فرم است. شناسایی و تشخيص این سه ویژگی به این علت که ابژة 
زیباشناختی را از ابژة ادراکی مجزا می سازد و همچنين محور اصلی نقد 

هنری بيردزلی به شمار می آید، دارای اهميت ویژه ای است. 
در ابژة زیباشناختی، »جزء«12 بخشی از کل است، مانند یک نُت یا 
یک ملودی در تصنيف موسيقی یا یک لکه رنگی که در نقاشی است. 
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اجزای ابژه تا زمانی  که بتوانند ناهماهنگی هایی را در ابژه به وجود آورند 
و تفاوت هایی را در آن ایجاد کنند، از کل حاصل می شوند. جزء می تواند 
»عنصر«13 نيز خوانده  شود با این تفاوت که به ارتباط عناصر با یکدیگر 
اشاره دارد. عنصر در اثر هنری کيفيتی می یابد که قابل درک ميشود، این 
کيفيت  »کيفيت  محلی«14 خوانده می شود. عناصر در ترکيب با هم  کيفيتی 
ایجاد می کنند که به کيفيت های محلی تعلق ندارد بلکه به کيفيتی به نام 
»کيفيت ناحيه ای«15 تعلق دارند. به طور مثال، واژة Local  پنج حرف دارد 
که هيچ حرفی در آن به تنهایی واژة Local را شکل نمی دهد، این کيفيتی 
Ibid.,79-( حاصل از ترکيب است و به آن »کيفيت ناحيه ای«15 می گویند

82(.  به این ترتيب در یک تحليل هنری، عنصرها می توانند به تنهایی در 
قالب کيفيتی محلی و یا در قالب کيفيت ناحيه ای توصيف شوند.

کيفيت ناحيه ای، بيانگر است و با درگيرکردن دریافت حسی ویژگی ای 
به نام شدت را ایجاد می کند. ویژگی شدِت حاصل از کيفيت ناحيه ای، 
کيفيت ناحيه ای شدت یافته16 خوانده می شود. کيفيت شدت با دریافت 
حسی شناسایی می شود که برخی منتقدان آن را با دریافت عاطفی یکی 
می دانند. بيردزلی این دو را از هم تفکيک می کند؛ زیرا شدت، عين پدیدار 
و دریافت عاطفی، ذهن پدیدار است. دریافت عاطفی، صرفاً ادعای گوینده 
به شمار می آید که در ابژه دیده نمی شود )Ibid., 463-464(.  اما شدت، 
ویژگی ای مربوط به ابژه است.  اکنون از چيستی وحدت می پرسيم ویژگی 
دیگری که در فرم باید آن را سراغ گرفت. یکی از معانی »فرم« انتظام است. 
انتظام در ارتباط خاص اجزاِی ابژة زیباشناختی قابل دریافت است و نزد 
برخی از فرماليست ها ارزش ابژه شناخته می شود. بيردزلی، فرم در معنای 
انتظام را به گونه ای دیگر فهم می کند و آن را وحدت ابژة زیباشناختی 
می نامد. وحدت بر دو مفهوم متفاوت داللت دارد: تماميت17  و انسجام18.  
هرچند این دو مفهوم با یکدیگر در ارتباط هستند، اما باهم یکی نيستند. 
وقتی طرح به عنوان یک بخش محدود و مشخصی تعيين می شود آنگاه 
می توان گفت طرح تجسمی تماميت دارد؛ به این معنا که به چيزی بيرون 
وحدت،  دیگِر  مفهوم  دارد.  در خودش  را  لوازم  و  ندارد  نياز  از خودش 
»انسجام« است که به تناسب تمامی اجزای تصویر اشاره دارد. بيردزلی 
»اصول انسجام« را مجموعه ای از عناصر یا روابط آنها می داند که تمایل 
به ایجاد و افزایش انسجام دارند، او آنها را به سه دسته تقسيم می کند: 1. 
انسجام از طریق مرکزیت تصویر ایجاد می شود و با هم گرایی، خطوط چشم 
را هدایت می کند؛ 2. انسجام با توازن و تعادل ایجاد می شود؛ 3. انسجام 
با شباهت  بين اجزای طرح ایجاد می شود، از این اصل، اغلب به عنوان 
»اصل هماهنگی« یاد می شود )Ibid.,190-195(. همان طور که اشاره 
شد ویژگی های وحدت، ترکيب و شدت، کليد اصلی نقد عينی مد نظر 
بيردزلی هستند. ازاین رو، در این بخش به مسائل زیباشناختی ميپردازیم 
که از نظر بيردزلی شامل توصيف، تفسير و ارزیابی در نقد هنری است.   

تجربۀ زیباشناختی و مراحل نقد از نظر بیردزلی        
نقد هنری »عبارت انتقادی«19 است و لزوماً یک داوری ارزشی که 
را  زیباشناسی  بيردزلی  نيست.  می شود،  گفته  حرفه ای  منتقد  توسط 
حوزه ای از دانش می پندارد و آن را فلسفه نقد یا فرانقد20 می خواند. مطالعة 
زیباشناسی ما را منتقد نمی کند، با وجود این نمی توانيم زیباشناسی و نقد 
را مستقل از یکدیگر بدانيم. هرچند، هریک از آنها وظایف خود را دارند، 

ولی به یکدیگر وابسته هستند )Beardsley, 1981, 3-4(. به تعبيری، 
زیباشناسی و نقد، الزم و ملزوم یکدیگر هستند و زیباشناسی، نقد هنری 
را به صورت علمی در می آورد تا برای هریک از فرضيه های خود ادله ای 

ایجاد کند.  
به این ترتيب، زیباشناسی روشی از نقد است که برای تحليل آثار هنری 
به کار برده می شود. به عبارتی، در نقد هنر، زیباشناسی نظریه ای است که 
روش کارآمدی از تحليل را پيش می کشد و کاربرد آن از منظر عملی، نقد 

 .)Kaelin, 1964, 289( به حساب می آید
بيردزلی مدعی است سه مبنای متفاوت در مورد مسائل زیباشناختی 
عبارت های  بين  همچنين  وی  ارزیابی.  و  تفسير  توصيف،  دارد:  وجود 
هنجاری و عبارت های غيرهنجاری در مورد آثار هنری تفاوت قائل    می شود. 
عبارت های هنجاری، ارزیابی های انتقادی هستند؛ زمانی  که به یک اثر 
هنری صفت هایی مانند خوبی یا بدی و زشتی یا زیبایی نسبت می دهيم یا 
آن را به عنوان ابژة هنری دنبال می کنيم درحال ارزیابی اثر هنری هستيم. 
تفسيِر  هستند.  هنری  آثار  تفسير  و  توصيف  غيرهنجاری  عبارت های 
انتقادی، »معنای« اثر هنری را اعالم می کند. اصطالح »معنا« برای بيان 
ارتباِط معنایی بين خود اثر و چيزی که بيرون اثر وجود دارد، به کار می رود 
از مسائل  اصلی  این سه گروه  بيردزلی،   )Beardsley, 1981, 9-10(
زیباشناختی فلسفی را که نقش منظمی در این رویکرد ایفا می کنند در 

بحث نقد اصل قرار می دهد. 
به نظر می رسد اهميت زیباشناختی اثر از این منظر است که سطوح 
مختلف معنا و ارتباط درونی آنها را در بر می گيرد و کل شبکه روابط 
با سطح خاص  ساختاری را شکل می دهد. این شبکة روابط ساختاری 
 Kaelin,( یعنی عمق اثر تجربه می شود که بيان زیباشناختی کل اثر است
اثر  دارد  قصد  زیباشناسی،  مطرح کردن  با  نيز  بيردزلی   )1964, 295
هنری را همراه با توصيف و تفسير شناسایی کند و به کمک ارزیابی دليل 
خوب بودن اثر را به اثبات برساند. به این ترتيب، ارزیابی محور اصلی مسائل 
زیباشناختی است؛ چراکه تنها در ارزیابی می توان به ویژگی های اثر توجه 
کرد و برمبنای آن، تعریفی از هنر ارائه داد. پس، ارزیابی مستدل است و با 
دليل می توان حکم به خوبی یا بدی اثر صادر کرد.  در بحث  ارزیابی، جایی 
که به خوبی یا بدی اثر هنر حکم می دهيم، در اصل درحال سنجش ارزش 
اثر هنری هستيم که معموالً با اصطالح »ارزش زیباشناختی« شناخته 
می شود. به تعبيری، چيزی وجود دارد که ابژه های زیباشناختی در آن خوب 
هستند و آنها را دارای ارزش می کنند. آن چيزی که یک ابژة زیباشناختی 
نوع خاصی  باشد، کارکرد است که  و در آن خوب  ایجاد کند  می تواند 
از تجربه با عنوان »تجربة زیباشناختی« شناخته می شود. ازاین رو، ابژة 

 .)Ibid., 527(      زیباشناختی کارکردی به مثابه تجربة زیباشناختی دارد
   ارزش زیباشناختی یک ابژة زیباشناختی به کارکرد آن، یعنی تجربة 
زیباشناختی محدود می شود. بيردزلی مبنای نظریة زیباشناسی خود را در 
تجربة زیباشناختی می داند، که ویژگی های زیباشناختی از یک اثر هنری 
باعث تجربة زیباشناختی می شود و از این طریق معيار نقد هنری و اساس 

ارزش هنری مشخص می شود.
   تجربة زیباشناختی زمانی ایجاد می شود که شخص هنگام گوش دادن 
به قطعه موسيقی یا نگاه کردن به یک تصویر به ویژگی های عين پدیدار 
توجه دارد و ناگهان به رویدادهای ذهن پدیدار آگاه می شود و احساس 
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رضایت می کند )Beardsley, 1961, 5-6(. به این معنا که   تأثيرات با 
ویژگی های عينی ایجاد می شوند و با ویژگی های ذهنی به پایان می رسند؛ 
ازاین رو، تجربة زیباشناختی، عين پدیداری و ذهن پدیداری را در برمی گيرد. 
درهم  را  ذهن پدیداری  و  عين پدیداری  زیباشناختی  تجربة  عبارتی،  به  
می آميزد و این به تجربه زیباشناختی جنبه ای پدیدارشناسانه می بخشد که 
در ایجاد آن به تعبير برخی فيلسوفان سوژه و ابژه نقش دارند و این شرط 

پدیدار شدن امر زیباشناختی است.   
اما سوال این است که آیا ابژه برای امر زیباشناختی محسوب شدن 
نباید شرایط یا ظرفيتی داشته باشد؟ گروهی خاص از افراد وجود دارند 
که ظرفيت ابژة زیباشناختی را می شناسند و مفهوم ابژه را غنی می سازند. 
این گروه از افراد، منتقدان و هنرشناسان هستند که با نقد ابژه، آگاهی 
مخاطبان را باال می برند. اگر ظرفيت ابژه توسط منتقدی شناخته نشود، 
به این معنا نيست که ابژه ظرفيت ندارد، بلکه ممکن است ظرفيت ابژه 
شناخته نشده است )به طور مثال، منابع طبيعی همچنان منابع محسوب 
می شوند حتی اگر از آنها بهره برداری نشود(. برای درک این نکته که آیا 
ابژه می تواند تجربة زیباشناختی ایجاد کند یا خير، نخست باید به نمایش 
درآمده و دیده یا تجربه شود. پس با نمایش ابژه می توان دریافت آیا ابژه 
می تواند تجربة زیباشناختی  ایجاد کند یا خير، یعنی آیا ابژه ظرفيت ایجاد 
تجربة زیباشناختی را دارد. اصطالح »ظرفيت«21 یک اصطالح ایجابی است 
که هم به ظرفيت ابژه  برای ایجاد یک تجربة زیباشناختی و هم به ظرفيت 
)صالحيت( شخِص تحت تأثير ابژة زیباشناختی اشاره دارد. هر دو ظرفيت 
در مسير پيشرفت تجربة زیباشناختی هستند، با این تفاوت که هریک 
می توانند ظرفيت کم تر و بيشتری را ایجاد  کنند. یک ابژه نمی تواند ظرفيت 
خود را از آنچه هست باالتر ببرد، ولی افراد می توانند در برابر ابژة هنری، 

  .)Ibid., 531-532( خود را باالتر ببرند )ظرفيت )صالحيت
به عبارتی، ظرفيت ابژه، ثابت و ظرفيت )صالحيت( افراد در مواجهه 
با آثار در حال تغيير است. ازاین رو، وظيفه منتقد است که ظرفيت ابژه را 
به خوبی بشناسد و ظرفيت و توانش مخاطب را باال ببرد. تعریف ابزارگرایانه 
می گوید:  منتقدی  کنيد  فرض  دارد.  هم خوانی  عملی  نقد  با  همچنين 
یک ابژة زیباشناختی بخصوصی خوب است، به این دليل که ویژگی های 
را  ناحيهای شدت یافته  کيفيت  یا  ترکيب  وحدت،  تا حدی  ابژه  خاص 
شامل می شود. چرا وحدت و ترکيب و شدت مطلوب هستند؟ زیرا هرچه 
ميزان این ویژگی ها بيشتر باشد، یک ابژه ظرفيت بيشتری برای ایجاد 
عظمت تجربة زیباشناختی دارد. به عنوان مثال، هرچه ابژه وحدت بيشتری 

داشته باشد، تجربه  نيز وحدت بيشتری خواهد داشت. پس براَنگيختن 
چنين تجربه ای، ارزش زیباشناختی ابژه به شمار می آید. هر استداللی از 
ظرفيت ابژه برای ایجاد تجربه، برابر با استداللی برای ارزش زیباشناختی 
ابژه است. به این ترتيب، این سه معيار کلی بسياری از بحث های انتقادی 
را در بر می گيرند که می توانند خود را با توجه به تعریف ابزارگرایانه از 
ارزش زیباشناختی توجيه کنند. اکنون برای اینکه از یک سو مشخص کنيم 
»چگونه اثر هنری می تواند بر مبنای نظریه بيردزلی، کارکرد زیباشناختی 
بيابد؟« و از سوی دیگر برای اینکه ببينيم آیا هر عکسی پتانسيل چنين 
خوانشی را دارد به طور موردی عکس هایی را با موضوع بحران کرونا انتخاب 
کردیم که جنبة مستندنگاری آنها بر همگان معلوم است، اما اینکه بتوانند 

تجربة زیباشناختی ایجاد کنند محل تردید است.  

4- نقد زیباشناسانه عکس هایی که در شرایط بحران کرونا  
گرفته شده اند. 

این روزها تمام مردم جهان با خطرات احتمالی ویروس کرونا آشنایی 
دارند و برای پيشگيری از همه گيری این بيماری به پروتکل های بهداشتی 
همچون ماندن در خانه، زدن ماسک در محافل عمومی، شستن مداوم 
دست ها و رعایت فاصلة اجتماعی عمل می کنند. رعایت چنين پروتکل هایی 
روند عادی زندگی روزمره را تغيير داده و فرهنگ جدیدی را نيز به مردم 
تحميل کرده است. مسائل و معضالت ویروس کرونا، جامعة جهانی را 
درگير کرده و از این طریق سوژه های متعددی برای عکاسان در سراسر 
دنيا نمایان شده است به ویژه آنها که در ژانر مستند اجتماعی کار می کنند 
ترغيب شده اند به اینکه رفتار مختلف مردم و جوامع را در شرایط کرونایی 
به نمایش بگذارند. ما نيز در این بخش، عکس های مستندنگاری با موضوع 
بحران کرونا از قبيل شرایط قرنطينه، ماسک زدن و کادر درمان برگزیدیم 
تا با تحليل آنها براساس آرای بيردزلی از این بپرسيم که چگونه عکس های 
مستندنگار کرونایی می توانند ظرفيت ایجاد تجربة زیباشناختی را داشته 
باشند؟ اولين عکس های منتخب از بحران کرونا، موضوع قرنطينه شدن 
در خانه است؛ قرنطينه شدن اولين شگردی بود که جامعه جهانی با شعار 
»ماندن در خانه« برعليه ویروس کرونا اجرا کرد تا جلوی شيوع بيشتر 
آن را بگيرد. توصيف: تصویر )1(، دو عکس از مجموعه »تعطيلی ایتاليا 
به علت ویروس کرونا و ماندن ساکنان در خانه« است که توسط گابریل 
گاليمبرتی22 در 24 مارچ 2020 گرفته شده است. عکس های این مجموعه 
نقاط مشترک زیادی با یکدیگر دارند. عکس ها، فضاهای درونی خانه ها را   

           
)www.nationalgiographic.com( :تصویر 1- گابریل گالیمبرتی، تعطیلی ایتالیا به علت ویروس کرونا و ماندن ساکنان در خانه، 2020. مأخذ

نگاهی متفاوت به عکس های مستندنگار کرونایی: تحليلی براساس نقد 
هنر بيردزلی
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از فضای بيرونی نشان می دهند. در این عکس ها نور تنگستن درون خانه ها  
با نور کم طبيعی فضاهای بيرونی ترکيب می شوند و فضایی دلگيرکننده ای 
را ایجاد می کنند. توجه و تمرکز هر دو تصویر بر افراد درون خانه هاست 
که رو به پنجره هستند و به دوربين نگاه می کنند. تصویر سمت راست 
)1(، گلدان های خشک شده در فضای بيرونی، مقابل گلدان های سرزنده و 
سرحال در فضای درونی قرار می گيرند. درون خانه، مردی در باالی پله ها 
نشسته و درمقابل زنی روی صندلی پایين پله ها نشسته  که با خط عمودِی 
پنجره در مرکز تصویر، تقارنی االکلنگی ایجاد می کند. رنگ غالب تصویر 
سمت راست، قرمز و سبز است؛ رنگ لباس زن، گل ها و لولة عمودی روی 
دیوار همگی قرمز و رنگ برگ ها سبز هستند که تضاد رنگی ای ایجاد 
می کنند. در تصویر سمت چپ )1(، خطوط عمودی و افقی ترکيب بندی 
هندسی شده ای را با رنگ های خنثی به نمایش می گذارند. این ترکيب بندی 
هندسی بی نقص با ورود بخشی از ماشين مشکی به هم می ریزد و بخش 
سمت چِپ تصویر را سنگين می کند. تفسير: از نظر بيردزلی تفسير معنایی 
است که در ارتباط ميان تصویر و آنچه در جهان بيرون است، ایجاد می شود. 
ازاین رو، برای تفسير باید به دنبال موضوع )پرتره( و تفسيِر موضوع )تصویر( 
باشيم تا گزاره ای دربارة تصویر بيان کنيم. موضوع اصلی عکس ها در این 
مجموعه، زن و مردی هستند که در درون ساختمان بازنمایی شده اند 
که در نور گرم خانه زندگی می کنند. آنها درون خانه قرنطينه شده اند و 
با نگاهی به بيرون، منتظر روزی هستند که این سرما و تاریکی و یا حتی 

مرگ به پایان برسد.
البته واقفيم که برای نقد و تحليل اثر نباید به نيت مؤلف بپردازیم این 
مدلی از نقد است که بيردزلی آن را مردود شمرده و معتقد است با آن 
توفيق چندانی به دست نمی آوریم اما برای اینکه از آن طریق عمل نکنيم 
بهتر است که در این قسمت، مختصری به نيت اصلی عکاس این عکس 

اشاره داشته باشيم. 
گابریل گاليمبرتی عکاِس این مجموعه عکس ها می گوید »زمانی  که 
ایتاليا برای مبارزه عليه این بيماری همه گير تالش می کرد من نيز برآن 
شدم تا موضوعی متناسب آن بيابم. هنگامی که تمام شهِر ميالن در خانه 
قرنطينه شدند، از این دو هنرمند در خانه عکس گرفتم و این گونه موضوع 
پروژه ام دربارة بحران کرونا را پيدا می کنم )تصویر  1، سمت راست(. حين 
گرفتن عکس از این دو هنرمند، آنها درمورد حبس خانگی با من صحبت 
کردند. دانيل که در زمينة ُمد فعاليت دارد با آنا در یک انباری بزرگ زندگی 
می کند. آنها می گویند هنگامی که قرنطينه در23 فوریه شروع شد، به نظر 
می آمد یک تعطيالت زودگذر باشد، ولی با طوالنی شدن زمان قرنطينه، 
نگرانی های ما نيز بيشتر شد و متوجه شدیم موضوع بسيار جدی  است« 
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در  »گيوانا  دربارة عکس سمت چپ می گوید  گاليمبرتی همچنين 
استودیوی اش همراه با آلساندرا قرنطينه شده  است، فضایی که به گفتة آنها 
بزرگ تر از آپارتمان شان است. آلساندرا یک عکاس است و باور دارد این 
شرایط پتانسيل باالیی برای تأمل کردن دربارة کارهای روزمره ای که انجام 
می دهيم، دارد. هنگامی که به نظر می رسيد وقفه در امور و نظم جهان 
غيرممکن باشد، یک ویروس ما را وادار ساخت تا همه چيز را رها کنيم و 
به تبعات آن فکر کنيم. از طرفی این شرایط قرنطينه به ما فرصت داد تا 
از خيلی چيزهای اطرافمان که در روزمرگی گم شده بودند، آگاه شویم« 

(.Ibid(. این نظر مؤلف است اما برای بيننده می تواند حاوی معنایی باشد 
همچون انتظار، اميد و هراس از آینده. مثل اینکه اوضاع کرونایی وضعيتی 
را پيش آورده که می توان امور جهان را از پشت قاب پنجره مالحظه کرد 
آن هم در فاصله ای که به ما تحميل شده است شاید این فاصله چشم ما را 

برای دیدن تاریک و روشنای بيرون بازتر کرده باشد.
   ارزیابی: در تصویر سمت راست )1(، تمام عناصر در کليت کادر قرار 
می گيرند و از این منظر دارای تماميت است و به نظر می رسد چيزی از 
دیِد مخاطب پنهان نباشد. این تصویر همچنين دارای تعادل و تقارن است، 
خط عمودی قاِب پنجره در وسط کادر، تقارن را ایجاد می کند و همچنين 
دو پنجرة دیگر نيز به این تعادل و تقارن کمک می کنند. رنگ های قرمز و 
سبز کيفيت محلی از اميد به زندگی سخن می گویند و همچنين هماهنگی 
بين عناصر را تقویت می کنند که از انسجام باالی تصویر ناشی می شود. 
انسجام تصویر همچنين با مرکزیت دو فردی که به صورت االکلنگی در 
مقابل هم هستند، تشدید می یابد. ویژگی های انسجام و تماميت در عکس، 
از دو  با ترکيبی  افزایش می دهند. جذابيت تصویر  ميزان وحدت آن را 
فضای درونی و بيرونی که دیواری بين آنها حائل شده، دوچندان می شود. 
فضای درونی در قاب پنجره که با خط عمودی به دو بخش تقسيم شده به 
نمایش در ميآید؛ در قاِب چپ پنجره، پله هایی وجود دارند که مرد جوان 
در باالی آن نشسته است، در قاب راست پنجره، ميز و صندلی هایی قرار 
دارند که زن جوان با بلوزی قرمز رنگ بر روی آن نشسته و صندلی را 
طوری به عقب کشيده تا به دوربين نگاه کند؛ این ترکيِب عناصر در حرکتی 
االکلنگی )باال و پایين( ایجاد می شود تا کيفيت بيانی تصویر را به بهترین 
وجه نشان دهد. هردو نفر که موضوع اصلی عکس هستند به دوربين نگاه 
می کنند که آگاهی آنها از حضور دوربين را نشان می دهد. این ترکيب در 
ناحيه ای بزرگتر یعنی گرمای درون خانه و سرمای بيرون خانه و نگاه آن دو 
به ما )دوربين( به بيانی از کيفيت ناحيه ای اشاره دارد و آن در خانه ماندن 
است که با نگاهشان، ما را نيز به آن دعوت می کنند که همگی باید برای 
محافظت مان در برابر سردی و تاریکی بيرون خانه  استعاره ای از ویروس 
کرونا که هر موجود زنده ای ازجمله گياهان درون گلدان را به نابودی و 

مرگ می کشاند، ملزم به انجامش هستيم.    
تصویر سمت چپ )1(، فضای بيرون ساختمان با پالکی از نام کوچه 
و بخشی از ماشين نشان داده می شود. نمایش بخِش کوچکی از ماشين 
سياه رنگ در سمت چِپ کادر، تماميت تصویر را می کاهد؛ زیرا بخش عظيم 
ماشين از دید ما پنهان مانده است و آن را باید در ذهن تصور کنيم، ولی 
تصویر انسجام باالیی دارد؛ تصویر با مرکزیت که چشم به موضوع اصلی )زن 
و مرد( هدایت می شود، هماهنگی ميان سطوح و خطوط عمودی و افقی 
و همچنين بين رنگ های خنثی ای همچون سفيد و سياه و خاکستری 
و تعادل و توازن تقویت می بابد و ميزان وحدت تصویر را نسبت به امر 
مرکب باال می برد. ترکيب فضای بيرونی با فضای درونی توسط دیوار بزرگ 
خاکستری رنگ همراه با پنجره های نيمه بسته و یا نرده کشی شده مجزا 
می شود. پنجرة بيش از حد افقی در بخش پایيِن دیوار که نرده های محافظ 
دارد، زن و مردی که  دست به سينه رو به دوربين در دو کادر مجزا هستند 
را نشان می دهد. نرده های محافظ پنجره که آ ن  دو نفر را از فضای بيرون 
خانه در امان نگه می دارد و رنگ خاکستری تصویر که کيفيت محلی از 
فقدان لذت زندگی یا مرگ را القاء می کند حکایت از کيفيت ناحيه ای دارد 
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و آن زندانی کردن خودمان برای محافظت در برابر ویروس کروناست.
کيفيت ناحيه ای این دو عکس با توجه به ارتباط عناصر کيفی اثر، 
سبک جدیدی از زندگی را  نشان می دهد که افراد برای محافظت خود در 
برابر ویروس کرونا ملزم به انجام آن شدند و آن شرایط قرنطينه  خانگی 
تجربة  ایجاد  برای  بيردزلی  که  عينی  شواهد  با  عکس ها  ارزیابی  است. 
زیباشناختی اثر هنری در نظر می گيرد نيز روشن می سازد که هردو عکس 
دارای ظرفيت ایجاد تجربة زیباشناختی هستند؛ تجربه ای که ارزش اثر 
به شمار می آید و به عکس ها عالوه بر ابعاد مستندنگاری در خانه ماندن 

شهروندان ایتاليا  ابعاد زیباشناختی می دهد.  
استفاده ماسک در محافل  با موضوع بحران کرونا،  دومين عکس ها 
عمومی برای جلوگيری از مبتالشدن به ویروس است که همة ما در حال 
حاضر نيز آن را تجربه می کنيم. استفادة مداوم ماسک ما را با مشکل کمبود 
آن مواجهه کرد که به ناچار خالقيت به خرج دادیم و برای درست کردنش 

دست به کار شدیم.
توصيف: این عکس با عنوان »تغيير فرهنگ ماسک زدن در آمریکا« 
توسط ماریسو گارسيا23  در27 آوریل 2020 گرفته شده است. این عکس 
افرادی را در خيابانی نشان می دهد که به نظر می رسد یک خانواده هستند. 
آنها کاله مشکی لبه داری به سر دارند و مشمایی به آن دوخته شده که 
چهره ها را می پوشاند. این خانوادة پنج نفره در مرکز کادر به طور منسجم 
به دوربين  آبی رو  و  از رنگ های قرمز  با پوشش هایی  در زمينة آجری 
ایستاده اند. عضو کوچک تر خانواده با چکمه ای قرمزرنگ بر روی کالسکة 

خاکستری نشسته است.  
تفسير: موضوع اصلی این عکس، خانوادة پنج نفره ای است که مادر 
خانواده را همراه با چهار فرزندش که ماسکی بر صورت دارند در خيابان 
و رو به دوربين نشان می دهد. ماسک آنها تلْقی است که تمام صورت را 
پوشانده و توسط کالهی نگه  داشته می شود. این نقاب کاردستی خانوادگی 
است که صورت را با آن پنهان می سازد. آنها در روزهای بحران کرونا از 
خانه بيرون آمده اند و به ناچار برای محافظت خودشان این ماسک را ساخته 

تا از بيماری در امان باشند. 
در اوایل همه گيری ویروس کرونا ، مردم در شهرها هنوز عادت نداشتن 
مردم،  از  بسياری  برای  همه گيری  از  قبل  ببينند.  نقاب دار  چهره های 
ماسک ها نشانة بيماری بود، گویی که این پوشش چيزی برای پنهان کردن 

داشت. اما امروزها که تأثير ویروس کرونا در جوامع درحال روی دادن است، 
عالوه بر عادی سازی پوشش ماسک، روابط اجتماعی نيز درحال تغيير است. 
ماسک از طرفی ارتباط افراد را تضعيف می کند و از طرف دیگر می تواند 
نشانه همبستگی اجتماعی ای برعليه ویروس کرونا باشد با این پيام که این 
ویروس یک مشکل جمعی است و استفاده از آن می تواند به پيشگيری از 

مبتالشدن به ویروس کرونا کمک کند. 
در دوران کرونایی به علت کمبود ماسک ها، شهروندان ناچار شدند که 
خود برای ساختن ماسک دست به کار شوند و هرکس نسبت به توانایی اش 
دست به خالقيت زد. در این عکس هم به نظر می رسد مادر خانواده در 
برابر  را در  تا خانواده اش  به خرج داده  را  تهيه ماسک چنين خالقيتی 
ویروس کرونا محافظت کند.  اکنون در این تصویر ببينيم نظر پدیدآور 
اثر و برداشت ما از آن چيست؟ گارسيا عکس را این گونه توصيف می کند: 
»جان و فرزاندانش، شنبه بعدازظهر در خيابان برادوی منهتن نيویورک 
گردش می کنند« (.Ibid(. این توصيف، اطالعات ابتدایی درباة افراد و 
مکان و زمان می دهد، ولی از این توصيف کوتاهِ عکاس می توان برداشت 
کرد که فرزنداِن این مادر از شرایط قرنطينة خانگی خسته شده اند و مادر را 
مجبور کرده اند که در بعدازظهر روز تعطيل، آنها را برای گردش به خيابان 
برادوی منهتن بياورد، ولی متأسفانه برخالف هميشه با مکان های بسته 

مواجهه شده اند. 
ارزیابی: تصویر )2( ميزان وحدت باالیی دارد؛ زیرا تمام عناصر به طور 
کامل در یک کادر جای می گيرند و تماميت تصویر را ایجاد می کنند؛ 
انسجام تصویر همچون هماهنگی بين رنگ های قرمز و آبی که به نظر 
می رسد کيفيت محلی از پرچم آمریکا باشد و همچنين مرکزیت تصویر که 
چشم را به سمت این خانواده هدایت می کند که ترکيبی از یک خانوادة 
آمریکایی دارد. ویژگی های مرکزیت و هماهنگی، تعادل و توازنی تصویر را 
نيز تقویت می کند؛ تمام این کيفيات در کنار یکدیگر از ميزان باالی وحدت 
تصویر سخن می گویند. ترکيب اعضای خانواده ای در پس زمينة  خيابان و 
ماسکی دست سازی که به  چهره دارند، اشاره به حفاظتی که خانواده در 
برابر ویروس کرونا انجام دادند، دارد تا بتوانند آن نقطة امنی را که در خانه 
تجربه می کنند را در بيرون از خانه نيز تجربه  کنند. همچنين این ترکيب، 
شاید کيفيت ناحيه ای از همبستگی خانواده با استفادة ماسک های غير 
متعارفی که بيشتر جنبة تزئينی یافته اند را در برابر ویروس کرونا نشان 

می دهد. 
عکس ماریسو گارسيا   )تصویر2( به مثابه یک ابژة زیباشناختی می تواند 
زیباشناختی  تجربة  ایجاد  بيردزلی ظرفيت  زیباشناسی  نظریة  برمبنای 
را داشته باشد؛ زیرا عکس دارای کيفيت های شدت )جنبة تزئينی و یا 
حتی جنبة مضحک- اختالل در دید آن(، وحدت )تماميت و انسجام( 
و ترکيب )اعضای خانواده با ماسک هایی غير متعارف در فضایی بيرون از 
خانه( از تغيير فرهنگ ماسک زدن افراد آمریکایی در قالب عکسی می گوید 
که مخاطب را عالوه  بر تأمل، به کسب تجربه ای جدید دعوت می کند.  
سومين عکس های انتخابی با موضوع بحران کرونا مربوط به کادر پزشکی 
است، کسانيکه در این روزگار کرونایی شبانه روز فداکارانه به مبتالیان کمک 
می کنند و حتی خود را در معرض خطر این بيماری قرار می دهند. کم 
لطفی است در تحليل عکس هایی با موضوع بحران کرونا از آنها یادی نکنيم 

و زحماتشان را نادیده بگيریم. 
 

تصویر 2- ماریسو گارسیا، تغییر فرهنگ ماسک زدن در آمریکا، 2020.
 )www.national giographic.com( :مأخذ
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برعليه  روسيه  درمانی  کادر  »نبرد  عنوان  با   )3( تصویر  توصيف:    
همه گيری کرونا« توسط نانا هيتمن24 در14 آگوست2020 گرفته شده 
است.  این مجموعه از افراد کادر بيمارستان با پس زمينه ای سبزرنگ که 
استودیوها گرفته می شوند، عکاسی  در  پرسنلی که  همانند عکس های 
شده است. نور فالش از روبه رو است و فوکوِس دوربين نيز روی چهره 
تنظيم شده، دیافراگم لنز نيز باز است که موجب می شود عکس عمق 
ميدان کمی داشته باشد و تنها چهره ها که مرکز توجه تصاویر است، واضح 
باشند. نگاه های افراد خسته و روی چهره های آنها، نشانه هایی از قرمزی و 

زخم هایی از ردِّ ماسک ها دیده می شوند. 
تفسير: موضوع این مجموعه عکس افرادی هستند که در بيمارستان 
احاطه  رنگ  سبز  پس زمينة  در  سفيد  پوششهای  با  آنها  می کنند.  کار 
شده اند. رنگ سبز گویای حياتی دوباره است و رنگ سفيد گویای پاکی 
است و به نظر می رسد این افراد فرشتگانی هستند که به بيماران حياتی 
حاکی  که  شده  گرفته  پرسنلی  درحالت  عکس ها  می بخشند.  دوباره 
از جایگاه اجتماعی آنهاست که شأن انسانی را یادآور می شود. عالئم و 
نشانه های زخم برروی صورت ها این موضوع را متبادر می کند آنها فداکارانه 
اینکه  بربالين بيماران مبتال به ویروس بودند، بدون  ساعت های متوالی 

توجهی به سالمتی خودشان داشته باشند. 
   ارزیابی: در مجموعه عکس تصویر )3(، ميزان وحدت بيشتر از ترکيب 
است؛ زیرا اجزای تشکيل دهندة تصویر کم است و انسجام آن مانند مرکزیت 
تصویر و تعادل و توازن و همچنين هماهنگی بين رنگ ها در ميان اجزای 
تصویر وجود دارد، اما تماميِت تصویر کم است و تصویر از نيم تنة افراد 
برش خورده است و ما نمی توانيم کل اندام های آنها را بينيم. هریک از این 
تصاویر، افرادی از پرسنل بيمارستان را معرفی می کنند که با لباِس سفيد 
و چهره هایی خسته که ردِّی از قرمزی و زخم دارند، در مقابل دوربين قرار 

گرفته اند که ترکيِب ناحيه ای تصویر را شکل می دهند و بيانی از ساعت ها 
کارِ بی وقفة این افراد دارند. احساس خستگی روی چهره و بدن آنها نشسته 
است، با این همه آنها با نگاهی مهربان به ما می نگرند و کيفيت ناحيه ای 
شدت یافته ای از فرشتگانی را می دهند که بدون چشم داشتی و حتی با 
آگاهی از خطر مبتالشدن بر بالين بيماران بوده  و به آنها خدمات رسانی 
می کنند. این ترکيب از عناصر همچنين می تواند به کيفيت ناحيه ای فراتر 
از آنچه دیده می شود، اشاره داشته باشد و آن خبر از آمار باالی مبتالیان و 
همچنين خطر بيماری است که تا این حد پزشکان و پرستاران را بی رمق و 
خسته کرده است. این مجموعه با ترکيبی در ناحيه ای بزرگتر مانند افرادی 
با لباس های سفيد و بک گراند )زمينة( سبز و همچنين فرمت پرسنلی از 
ناجيانی سخن می گوید که قهرمانان جامعه هستند و جوامع باید قدردان 
ایثار آنها باشند. بنابراین، این عکس ها ظرفيت ایجاد تجربة زیباشناختی 
را دارند، تجربه ای که تنها از طریق این عکس ها ایجاد می شوند و آنها را 
ماندگار می سازند. هر کدام از این مجموعه عکس ها که از بحران ویروس 
کرونا اطالع رسانی می کنند با موضوعات مختلف و همچنين نقاط متفاوت 
انتخاب شده اند تا جنبة مستند اجتماعی و خبری آنها را پررنگ سازد، ولی 
عکس ها عالوه بر پرداختن به مسائل اجتماعی بحران کرونا، تجربه های 
زیباشناختی را ایجاد می کنند که جنبه مستند اجتماعی شان با کيفيت های 
زیباشناختی بهتر درک می شوند. به این ترتيب، ما نه تنها ممکن است از 
آنها لذت ببریم، بلکه اطالعاتی را از عناصر تصویر دریافت می کنيم که آنها 
را در یادها ماندگار می سازد و این می تواند چيزی باشد که برمبنای دیدگاه 
بيردزلی ارزش اثر  خوانده شود. البته نباید فراموش کرد که شرط ایجاد این 
تجربه وابسته به ظرفيت ابژه )عکس( و صالحيت مخاطب است و این مورد 

به مداخلة منتقد و شاید گذر زمان نياز داشته باشد.

نتیجه
جنبة  کرونا  بحران  به  مربوط  موضوعاتی  با  عکس هایی  بی تردید، 
انسان های  همة  که  می کنند  بيان  را  رنج هایی  و  دارند  مستندنگاری 
هم عصرمان تقریباً آنها را تجربه کرده اند. با این همه با تمام ابعاد رنج آوری 
که این عکس ها در بر دارند و بينندگانشان را برای روزهای غير کرونایی 
دلتنگ می سازند، به ویژه برای روزهای پساکرونایی و برای آیندگان ممکن 
است ابعاد زیباشناختی نيز پيدا کنند. هرچند هنوز در این شرایط، انسان 
از بحران فاصله نگرفته  است که ابعاد مختلف آنها را به درستی ببيند و 

دریابد، اما می توان گامی متفاوت در تفسير عکس ها برداشت و تفاوت در 
نگاه را از همين امروز آغاز کرد. برای این نگاه متفاوت رویکرد فارغ از نيت 
پدیدآورنده، بيردزلی توانست اندکی نگاه ما را از رنج به نمایش درآمده 
در تصاویر دور سازد. همان طور که مالحظه شد بر اساس این تحليل، 
تجربه ای در ارتباط با عناصر و کيفيات درون عکس ها قابل دریافت است و 
می تواند لذتی پدیدارشناسانه را از ادغام شدن عين پدیداری و ذهن پدیداری 
یعنی  است،  ابژه الزم  و  از مشارکت سوژه  ميزانی  البته  که  آورد،  پدید 
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ظرفيت ابژه )عکس( و صالحيت مخاطب هر دو مدخليت دارند. تنها در 
این مناسبت است که ارزش زیباشناختی پدیدار می شود، به شرط آنکه به 
اطالعات عناصر تصویر نگاه کنيم. این بدان معناست که برای توفيق در این 
فرایند نياز است نگاه خویش را بر فرم به معنای ساختارگرایانة آن تأمل 
کنيم. تصویر )3( از کادر درمان می تواند از سوی عکاس برای آگاهی بخشی 
به مردم گرفته شده باشد تا مشارکت بيشتری در رعایت پروتکل ها داشته 
باشند، اما اگر منظر بيردزلی بخواهيم درنگ کنيم باید این را کنار گذاشته 
و در عناصر فرمی )ساختار( دنبال معنای دیگری باشيم که خود به آن 

ازاین رو، همان طور که  بوده است.  رسيده ایم و فقط فرم هدایت گر ما 
در متن مالحظه شد عناصر فرمی همچون فرمت عکس، نور، رنگ های 
سفيد و سبز، زمينه هایی ساده، رد و نشان هایی از ماسک ها برروی صورت، 
پوشش ها، نگاه و خستگی افراد می توانند آن سوی تصویر، خصلت های 
خوب انسانی از قبيل همدلی و همدردی و همياری را برای ما بازنمایی کند. 
براساس آنچه قصدمان بود توانستيم با نگاه بيردزلی برای متفاوت نگریستن 

خود به این تصاویر روشی بيابيم. 

پی نوشت ها

1. Monroe Beardsley )1915-1985).
2. Purist.
3. Pictorialism .
4. Phenomenal Field.
5. Phenomenally Subjective.
6. Phenomenally Objective.

سوبژکتيو  و  ابژکتيو  دربارة  هنر  فالسفه   ،Critical Impressionism  .7
بحث های بسياری کردند، اما تنها بيردزلی است که اصطالح جدیدی را در این 
زمينه به کار می گيرد. امپرسيونيسم انتقادی همان دریافت عاطفی است که به 
ذهن پدیدار اشاره دارد. بيردزلی اصطالح امپرسيونيسم را از نقاشان امپرسيونيست 
اقتباس می کند که هنگام نقاشی کردن تنها به دریافت شخصی و آنی شان توجه 

دارند.
8. Common-Sense.
9. Complex.
10. Intense.
11. Unity.
12. Part.

Element .13، عنصرها درهم می آميزند و ترکيبات جدیدی را شکل می دهند. 
به طور مثال، آب از ترکيب دو عنصر هيدروژن و اکسيژن ایجاد شده است که با 
عناصر سازنده اش متفاوت است. از طرفی، خوِد عنصر به عناصر دیگری تقسيم 
نمی شوند. انتخاب بيردزلی در تحليل زیباشناختی از این واژه به نظر می رسد به 
همين علت باشد که عنصر توانایی ایجاد ترکيب جدیدی را دارد و خود به عنصر 
دیگری قابل تقسيم نيست و با جزء نيز متفاوت است؛ زیرا جزء فقط بخشی از کل 
است اما عنصر به روابط عناصر نيز اشاره دارد. از طرف دیگر، بيردزلی در استفادة 
واژه عنصر، جنبه مادی و فيزیکی ابژه را در نظر ندارد، بلکه آن را از جنبة ادراکی 
به کار می گيرد تا مقصود خود را بهتر برساند. به طور مثال، عنصر در زمينة ادراکی 
مانند یک نقاشی یا یک عکاسی، یک لکه رنگ به شمار می آید و به عنوان یک 
پيکسل در عکس یا یک پيگمنت رنگی در نقاشی نيست که صرفاً جنبه مادی 

داشته باشد.
14. Local Qualities.
15. Regional Quality.

شدت به معنای دریافت حسی یا   ،Intense Regional Quality .16
عاطفی است. بيردزلی برای این که شدت را با دریافت عاطفی از نوع ذهن پدیدار 
مجزا سازد، آن را با کيفيت ناحيه ای همراه می سازد که آن را کيفيت ناحيه ای 
شدت یافته و در برخی موارد شدت کيفيت ناحيه ای می خواند. وی مدعی است 
که وحدت و ترکيب نيز می توانند با کيفيت ناحيه ای همراه شوند، ولی چون 
این ویژگی ها به طور مستقيم با اجزای اثر مرتبط هستند، آن را با این ویژگی ها 

نمی خواند، فقط در شرایطی که کيفيت ناحيه ای بخواهد بيانی داشته باشد، به 
تنهایی آورده می شود که از ویژگی های ترکيب یا وحدت نشأت گرفته است.

17. Completeness.
18. Coherence.
19. Critical Statement.
20. Metacriticism.
21. Capacity.
22. Gabriele Galimberti.
23. Mariceu Garcia.
24. Nanna Heitmann.
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Documentary photography is known as the only true 
document and represents what is seen without wanes. The 
documentary aspect pays attention to the social nature, 
and the photographer, as the only witness who reports on 
empirical truth, deals with all human issues. The functions 
of photography in the documentary genre are numerous 
and varied; A genre that depicts the human conditions in 
the face of human with life's problems. According to some 
experts, it can be said that another function of photography 
is to make the aesthetic experience. For example, Monroe 
Beardsley, in an instrumentalist definition, considers the 
aesthetic experience as aesthetic value. The value of a 
work of art is determined by objective characteristics 
such as unity, intensity, and complexity. These features 
can be considered as aesthetic value in photographs that 
they encompass corona issues. The aesthetic value of a 
photograph as a work of art can be demonstrated by making 
an aesthetic experience. The value of the judgment is given 
to the critic by the necessary criteria; It is a good work with 
aesthetic value that has the capacity to make an aesthetic 
experience, and a bad work does not have such a capacity. 
We will show these photographs have capacity for the 
aesthetic experience, of course here it is nessesery capacity 
in spectators. Documentary photography, In addition to 
the realistic and documentary aspects that take on various 
functions such as social documentary, social landscape, 
journalism and war photography, can be also have aesthetic 
value. In this article, it is clear that photographs of the 
corona crisis also have a documentary aspect and express 
the pain that almost all of us have experienced. However, 
with all the painful dimensions that these photos have and 
make us miss non-coronary days, based on Beardsley's 
view, they can also have aesthetic dimensions and make an 
aesthetic experience. The experience received in relation to 
the elements and qualities within the photographs, which 
produces phenomenological pleasure from the combine 

of the Phenomenally Objective and the Phenomenally 
Subjective, that is, a percentage of the capacity of the 
object )photograph) and the competence of the audience. 
On this occasion, aesthetic value emerges, and with the 
passage of man through this crisis, in the future, in addition 
to the unpleasant feeling that these photographs convey 
to the viewer, they can also be aesthetically critiqued and 
make another sense, provided that critics pay attention to 
their aesthetic dimensions. In this way, by looking at these 
photographs aesthetically, we can get a capacity in them 
through their inner quality and features, which requires the 
passage of time and our deeper look to see them.The done 
studies in this article can show that these photographies, 
besides of the documentary and realistic aspects, have 
aesthetic dimensions which will make them last in the 
history of photography. The collect data in research is 
library study and the internet search, then describe and 
analyze them in accordance with Corona’s the selected 
works as a case study.
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