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چکیده
که از  نگاه، مجرای رویارویی هنرمند نقاش و نیز مخاطب اثر نقاشــی با آن اســت. این مواجهه، نوعی تجربه ی انســانی اســت 
منظر هنرمند نقاش به هنگام خلق اثر، همچنین از ورای مخاطب در زمان نگریســتن به نقاشــی قابل بررســی اســت. ســؤال 
که نسبت نگاه با تجربه ی زیسته ی هنرمند نقاش، نیز درگیری آن با بدن  ح شده است  گونه مطر اصلی در این پژوهش، این 
ک نقاشــی چگونه اســت؟ بر همین اســاس ماهیت آن، به عنوان نوعی از تجربه ی زیسته  زیســته ی مخاطب و خالق اثر در ادرا
گردیده اســت و در باب بدن زیســته نیز،  ح  ک بصری و به طور خاص دریافت اثر نقاشــی اســت، مطر که رخدادش منتج به ادرا
گرفته اســت. در نهایــت با اســتفاده از رویکرد پدیدارشناســی، به  کن در آن، مورد تحلیــل و تأمل قرار  نــگاه بــه عنــوان جــزء ســا
شیوه ی توصیفی- تحلیلی و بر اساس شواهد موجود در آراء و نظریات فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، موریس مرلوپونتی، 
وجود ارتباط نزدیک بین تجربه ی زیسته ی هنرمند نقاش و نگاه او نتیجه گیری شده است. بر اساس یافته های این پژوهش 
گفت، نگاه، نوعی از تجربه ی زیســته بوده اســت و به هنگام مواجهه ی مخاطب با اثر نقاشــی، بدن زیســته ی او را درگیر  باید 

می سازد؛ لذا به عنوان جزئی از آن، در بدن زیسته سکنا خواهد داشت.
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مواجهــه بــا اثــر هنــری و در نوع خــاص آن تابلوی نقاشــی، فرآیندی 
بدن محور است که حواس پنج گانه و بیش از همه حس بینایی را درگیر 
که بــه نوبه ی  ک بصری۱ اســت  می نمایــد. ماحصــل ایــن درگیــری، ادرا
خود مفهوم نگاه۲ در نقاشی را  مطرح می نماید. اهمیت نگاه و بینایی 
گذر تاریخ و  که در  ک بصری اثر، زمانی بیشتر خودنمایی می کند  در ادرا
کنون، برتری حس بینایی در مقایسه با  بررسی جوامع بشری از دیرباز تا
سایر حواس و نیز برابری آن با مفهوم تفکر و اندیشیدن به چشم می خورد. 
به باور موریس مرلوپونتی۳ فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی معاصر، 
ک۴ نقاشی، بدن  سرآغاز تمامی تجارب انسانی از جمله مواجهه و ادرا
و به تعبیر پدیدارشناسی5 »بدن زیسته«6 است که به معنای تجربه ای 
که هر  کــه هر فرد از بدن خــود دارد. می توان اینگونه تعبیر نمود  اســت 
که به نوعی با بدن درگیر است، می تواند وجهی از  نوع فعالیت انسانی 
که به هنگام خلق اثر هنری توسط  بدن زیسته باشد. قابل ذکر است 
نقــاش، بــدن و به طــور خــاص حــس بینایی و المســه درگیر هســتند. 
همچنین در لحظه ی نظاره ی نقاشی توسط مخاطب، بدن از مجرای 
گونه هایی از  بینایی در تجربه ی دیدن مشــارکت می جوید؛ اینها خود 
که مرز بین سوژه و ابژه، یعنی اثر و نقاش،  »تجربه ی زیسته« 7 هستند 
همچنین اثر و مخاطب از میان رفته و نقاش یا مخاطب با تمام وجود 

این تجارب را از سر می گذرانند. 
گفــت نــگاه، تجربه ی زیســته ی نقــاش به هنــگام خلق  می تــوان 
اثــر، یــا مخاطب در زمان نظاره ی 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 تجربه ی 
زیســته ی هنرمند، همچنین درگیری آن با بدن زیسته ی مخاطب و 

ح شده است.  ک اثر نقاشی مطر نیز نقاش در ادرا

ک بصری  کنش بینایی و ادرا به منظور یافتن پاســخ، ابتدا چشم، 
به عنوان وجوه برجســته ی تجربیات انســانی و به طور خاص تجربه ی 
گرفته اند. ســپس  زیســته ی مواجهــه با اثر نقاشــی، مورد بررســی قــرار 
ک  دیــدگاه مرلوپونتــی در قیاس بــا نظریات اندیشــمندانی همچون ژا
گرفته و رویارویی با نقاشی  کان۸، در مقوله ی نگاه مورد تحلیل قرار  ال
همانند کنشی بدن محور در حوزه ی پدیدارشناسی و مبتنی بر رویکرد 
بدن مند۹ بیان شــده اســت. نگاه خیره نیز به عنــوان وجه قابل تاملی 
گرفته، به عالوه  ک اثر نقاشــی محل توجه قــرار  از مفهــوم نــگاه، در ادرا
رابطه ی 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 نتیجه گیــری، بر اســاس جمع بنــدی شــواهد و دســتاوردهای 
حاصل از این پژوهش، نسبت نگاه با تجربه ی زیسته ی نقاش و بدن 
که این  زیسته ی مخاطب، نیز خالق اثر به دست آمده است. اما از آنجا 
مفاهیــم به طور خاص در حیطه ی پدیدارشناســی تعریف می شــوند، 

کیفی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.  این رویکرد 
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی- تحلیلی و در چارچــوب نظری 
که پدیدارشناسی به عنوان  گرفته اســت. چرا  پدیدارشناســی صورت 
کیفی، بیش از روشــی۱0 بــرای تحقیق، رویکــرد و نوعی  نوعــی بررســی 
که به شناخت پدیدارها۱۱ یا نمودهای اشیاء آنچنان که به  نگاه است 
کیفیات حســی دیدن، شنیدن  تجربه درمی آیند، همچنین توصیف 
و ســایر احساسات می پردازد )اســمیت، ۱۳۹۳، ۳۳(. بر این اساس، 
مواجهــه بــا اثــر هنری همچــون نقاشــی، از وجه نقــاش و از دریچه ی 
که بــا رویکــرد پدیدارشناســی  نــگاه مخاطــب، نوعــی از تجربــه اســت 
امــا  اســت.  واقــع شــده  بررســی  مــورد  نگاشــته  ایــن  در  مرلوپونتــی 

تحقیقاتی با موضوعات مشابه، به نتایج زیر نایل آمده اند.

مقدمه

1.پیشینهیپژوهش

بــر پایــه ی نظریــات مرلوپونتــی و در حــوزه ی پدیدارشناســی، در 
ک اثر هنری، تحقیقــات قابل تأمل عبارتنــد از: تجربه ی  رابطــه بــا ادرا
که نشان داد امر  زیباشناختی در پرتو مفهوم سبک۱۲  نزد مرلوپونتی۱۳ 
زیباشناختی امکانی۱۴ است که در ساختار میدان پدیداری ۱5و سوژه ی 
بدن مند به طور مشترک وجود دارد و تجربه ی زیباشناختی جز آشکار 
شدن این امکان در رویارویی سبک »در- جهان- بودن«۱6 انسان، نیز 
سبک پدیدار شدن جهان بر او نیست. در مقاله ای دیگر با عنوان بدن 
و حــواس در رســانه های نوین هنــری، نگاهی از منظر پدیدارشناســی 
بــا  رابطــه  در  مرلوپونتــی  بدن محــور  رویکــرد  مرلوپونتــی۱7،  موریــس 
ک  گرفتــه و به طور خاص بــه ادرا رســانه های هنــری مورد بررســی قرار 
چندحســیتی پرداخته اســت؛ در رابطه با بررســی نگاه در آثار نقاشــی 
پل ســزان۱۸ نیــز از ارجاعات تحقیقاتی چون رویکــرد مرلوپونتی به هنر 
گرفته شده است.  نقاشی سزان با تکیه بر مقاله ی شک سزان۱۹، بهره 

در نهایت برخی دیگر از پژوهش های انجام شده، مواردی چون: 
ک حســی در چیدمان هــای ژوزف بویــز۲0 بــا تکیــه  بررســی نقــش ادرا
ک اثــر هنــری در فلســفه ی  بــر آراء موریــس مرلوپونتــی۲۱، بررســی ادرا
ایــران۲۳،  نقاشــی معاصــر  مرلوپونتــی۲۲، پدیدارشناســی چهره هــای 
تجزیــه و تحلیــل 5 اثــر نقاشــی بــا توجــه بــه رویکــرد مرلوپونتی)شــب 
کریســتینا/اندرو  دنیــای   -۱۹۴۲ هاپــر۲۴  زنــده داران/ادوارد 
نیلوفرهــای  فرویــد۲6۱۹5۲-  مینتون/لوســین  جــان  ویــث۲5۱۹۴۸- 
کاندینســکی۲۸  آبی/کلود مونه۲7۱۹۲0- منظره ی باخانه ها/واســیلی 
۱۹0۹(۲۹ و تحلیل پدیدارشناسانه ی نگاه خیره به مخاطب در نقاشی 

ایران۳0 را در بر می گیرد.
کارکرد  ح می شــود،  امــا آنچــه در وهله ی اول در رابطه با نگاه مطر
به عنــوان  چشــم  اســت.  بینایــی  کنــش۳۱  و  بصــری  ک  ادرا چشــم، 
عضــوی از بدن، نقش قابل توجهی در شــکل دادن به تجربیات، نیز 



۳5
نگاه در نقاشی از منظر پدیدارشناسی موریس مرلوپونتی

کالبــد فیزیکی بوده  تجربــه ی زیســته دارد؛ مضاف بــر اینکه، جزئی از 
گــی تجــارب انســانی، در جهان تعریف می شــود. در  و به مثابــه ی ویژ
ک بصــری و از مجــرای آن، اشــیاء جهــان را دریافت  واقــع فــرد بــا ادرا
نموده و تجربیات خود را از آنها در خاطره و ذهن به ثبت می رساند. 
ک  کنش هــای او، می تواننــد بــر اســاس فرآینــد ادرا همچنیــن ســایر 
کنش  ح اهمیت چشــم،  بصــری صــورت پذیرنــد؛ لــذا در ابتدا به شــر

ک بصری پرداخته می شود: کلی ادرا بینایی و به طور 

کبصری 2.چشم،کنشبیناییوادرا

در طــول تاریــخ و به طور خــاص در فرهنگ غربــی، بینایی به عنوان 
اصیل ترین و ناب ترین حواس شــناخته شده اســت. در تفکرات یونان 
ک چشم ها  باســتان نیز این حس، پایه و اســاس یقین بوده است و ادرا
نسبت به دریافت گوش ها، قابلیت اطمینان بیشتری داشته اند. به عالوه، 
که  امکان تفکر منتقدانه میسر نمی گشت مگر از رهگذر دیدن و بینایی 
خود بنیان فلسفه به شمار می آمد. همچنین نقش برجسته ی بینایی 
که با نظریه ی مرحله ی  در فهم و درک خویشــتن، همان تفکری اســت 
ک خویش  گــردد و ســرآغاز شــناخت و ادرا کان مطــرح مــی  آینــه ای۳۲ ال
که خود را در آینه می نگرد)جانســتون، ۱۳۹۴ ،۴۱ (.  کودکی اســت  برای 
کــه مابین  امــا در هنــگام خلــق اثر، چشــم نقــش میانجــی را دارد 
کات حاصــل از بینایی را به ذهن  هنرمنــد و اشــیاء عمل نموده و ادرا
گونــه تعبیر  منتقــل می نمایــد. همیــن بــاور از ســوی مرلوپونتــی این 
که چشــم از جهــان پذیرفته، موجــب حرکت آن  که تأثیری  می شــود 
شــده و در نهایــت از طریــق آثار دســت در امــری دیدارپذیر۳۳ تجســم 
کــه در اثــر هنــری بــه ظهــور می رســد حاصــل  می یابــد. ایــن تجســم 
کات بصــری اســت )کارمن،  درگیــری و مشــارکت ذهــن و بــدن در ادرا

کارمن، ۱۳۹0، ۲6۹-۲70(.  ۱۳۹۱، ۴5۹؛ 
کات مــا از  کــه در ســایر ادرا پــس می تــوان اینگونــه اســتدالل نمــود 
جهــان پیرامون نیز چشــم همین نقش را ایفا می نمایــد، با این تفاوت 
کــه ماحصــل، بــه صورت فکــر یا ایــده ای در خلــوت ذهن باقــی مانده یا 
به صورت رفتار، بروزی خارجی خواهد داشت. در رابطه با فرآیند نقاشی 
ک  که برخاســته از ادرا و خلــق اثر هنری، نمود بیرونی این میانجی گری 
حسی است، همان تابلوی نقاشی است. لذا آنچه نقاش بر روی بوم به 
ک بصری او  نمایش می گذارد، تنها تصویر شیء نیست؛ بلکه بازتاب ادرا

گرفته است.  که از ورای چشم، عمل دیدن و نگاه صورت  است 
نــگاه خالــق آن اســت.  بــرای حضــور  نقاشــی محملــی  واقــع  در 
مرلوپونتــی ایــن امر را به جای بروز خود بی واســطه ی هنرمند در اثر، 
گر  که ا ح نموده اســت. به ایــن معنا  تحــت عنوان ظهور ســبک، مطر
هنرمنــد از نمایــان ســاختن درونیــات و خویشــتن پنهان خــود در اثر 
احتراز نماید، رد پای سبکش به هر شکل در اثر قابل مشاهده است.

3.نگاهازدیدگاهمرلوپونتی

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

این امر قدری متفاوت اســت. چنانکه نقاشــی مانند ســزان، تمامی 
گذاشت تا به خلق اثر بپردازد. او از  کنار  پیش دانسته ها و عاداتش را 
ک  نگاه متعارف و معمول هنرمندان رنســانس رویگردان بود و از ادرا
بصــری عادت گونــه امتنــاع می ورزیــد. لغو پرســپکتیو نیز توســط او از 
کــه نقاش را در حالی نشــان  مــوارد قابــل تأمــل به شــمار می آمد، چرا 
کنترل خود را از دست داده است. مرلوپونتی این امر  که انگار  می داد 

گوستاو ژوفرای به خوبی توصیف می نماید )تصویر۱(. را در پرتره ی 
که  گونه ای تصویر شــود  بر اســاس قانون پرســپکتیو، میــز باید به 
گویی به  اضالع آن از بیننده دور شــوند. درحالی که در نقاشی سزان، 
بخــش پایینــی تصویر تکیه دارد؛ وقتی فرد مقابل میز می ایســتد، آن 
کج می شــود.  گویی به طرف انســان  که  را ماننــد صفحــه ای می بیند 
کــه او از تعبیر رنسانســی  بــا ایــن وصــف مرلوپونتی بــر این باور اســت 
پرســپکتیو رویگــردان بوده و معنای این قاعــده از منظر او، با دیدگاه 

هنرمندان این عصر متفاوت است.
ک بصــری و نــگاه، تحــت  گونــه ی ادرا از ســوی دیگــر، آرمانی تریــن 
که  عنــوان "نگریســتن از همــه جــا" یــا نگاه از همــه جا مطرح می شــود 
ک ابــژه بــوده و انتظــار مــی رود در آن،  مطلوب تریــن نظــرگاه بــرای ادرا
کثــر دریافــت حاصــل شــود. امــا ایــن نــوع نگریســتن امکان پذیــر  حدا
که با داشتن آن، ابژه  که هیچ دیدگاه واحدی وجود ندارد  نیست، چرا 
کامل و ســه بعدی در دید آشــکار  کثر ظهور رســیده و به صورت  به حدا
گردد. پس این نوع نگریستن، وضعیتی دست نیافتنی و دور از دسترس 
که انســان همواره خود را نســبت به آن، دارای انحراف می داند. بوده 
علیرغم وجود این انحراف و امکان ناپذیری نگاه از همه جا از جمله 
بــه هنگام نگریســتن به نقاشــی، ارتباطی دوســویه بین اثــر و مخاطب، 
که  همچنیــن تابلــو و نقــاش برقــرار می شــود. این بــاور هــم وجــود دارد 
نقاشــی ها که اشــیاء جهان را مجســم می کنند، خود نیز به عنوان نوعی 
شــیء محسوب می شــوند )کارمن، ۱۳۹۱، ۴۴۹ و۱۴۴(. به عالوه چنانکه 
مرلوپونتــی می پنــدارد، در ایــن جهان اشــیاء یکدیگــر را می بینند؛ پس 

گوستاوژوفرای،1895م.،رنگوروغنرویبوم،89*110سانتیمتر،موزهی تصویر1-پرترهی
ارسی،پاریس.
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می توان نتیجه گرفت که اثر نقاشی همچون شیئی، به مخاطب یا نقاش 
که از ســوی ابژه به ســوژه صورت  خــود می نگــرد. این وجه از نگریســتن 

می گیرد، تحت انگاره ی "نگاه خیره"۳۴ مطرح و قابل بررسی است.

4.نگاهخیره

کــه در آثار هنرمنــدان معاصر به ویژه فمینیســت ها  وجهــی از نــگاه 
که برای اولین بار در دهه ی۱۹70،  برجســته است، "نگاه خیره" اســت 
تماشــابارگی  و  بــا جنســیت محوری  رابطــه  مالــوی۳5 در  لــورا  توســط 
مخاطبان سینمای هالیوود مطرح شد. اما تعبیر کلی این نگاه، میان 
کان و ژان پل سارتر۳6، محل اختالف نظر است.  اندیشمندانی چون ال
ک بصری را  که نگاه خیره و ادرا کان، بر خالف سارتر  که ال به این معنا 
تلفیق می نماید، این دو را از  یکدیگر متمایز می داند. زیرا چشم سمت 

سوژه است، حال آنکه نگاه خیره در وجه ابژه قرار دارد. 
ک بصــری در وجــه "خــود"۳7 و نــگاه  گفــت چشــم و ادرا می تــوان 
ک  خیره در سوی "دیگری"۳۸ است. به عبارتی نگاه خیره، ابژه ی ادرا
بصری اســت؛ بر این اســاس پیش از آنکه سوژه به ابژه بنگرد، ابژه به 
 Xuan,(که برای سوژه قابل رؤیت نیست او خیره است اما از زاویه ای 
زمینــه،  ایــن  در  نیــز  مرلوپونتــی   .)2012, 11; Fauvel, 2012, 458
که نــگاه خیره، نگاهــی از پیش  تعبیــری مشــابه دارد؛ بــه ایــن اعتبار 
کــه فــرد در معــرض آن قــرار دارد. لذا  موجــود اســت، همــه چیزبینــی 
که به جهان بنگرد، بلکه  گاه نیست  انسان در وهله ی اول سوژه ای آ
که همواره از پیش در معرض دید است. به این معنا  موجودی است 
گی خود به اشیاء نظر افکند،  گاهانه و در نقش سوژ که قبل از اینکه آ
از سوی دنیای اطراف همچون ابژه ای در معرض دیده شدن است؛ 

پس این بار او سوژه ی نگاه خیره ی پیرامون خود است. 
که قبل از اینکه مخاطب  در مورد اثر نقاشی نیز می توان ادعا نمود 
که  گرفته اند و همانطور  و نقاش به اثر بنگرند، در میدان دید آن قرار 
بــا چشــم و نگاه خــود آن را می کاوند، اثر نیــز از دریچه ی نگاه خود به 
آنهــا می نگــرد. در واقــع نگاه مخاطــب و نقاش، نگاهی از وجه ســوژه 
ک بصری اســت، حــال آنکه نگاه اثــر به آنها  و مرتبــط بــا چشــم و ادرا

نگاهی از وجه ابژه، و همان مفهوم نگاه خیره است.
چنانکه در ندیمه ها۳۹ اثر مشــهور دیه گو والسکس۴0، نقاش خود را 
که پشــت به تصویــر بــوده، و انعکاس آن  کشــیده اســت  در برابــر بومی 
در آینــه ی انتهــای تصویر، یک زن و مرد را نشــان می دهــد )تصویر۲(. 
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 
که در معرض این نگاه قرار  می ورزد. ســپس حس می کند مدتی اســت 
که از  داشته است؛ یعنی در سیطره ی نگاه زن و مرد درون آینه است، 
پیش آماده بوده و به نگاه خیره تعبیر می شــود )کالینر، ۱۳۹۴، ۳۲۹(.
به این معنا، آنچه در مواجهه با اثر نقاشی قابل تأمل است، رخداد 
یــک رویارویــی دو ســویه ی چشــمی بیــن اثــر و مخاطــب، و همچنین 
که شــاید بهتریــن توصیف بــرای آن "چشــم در برابر  اثــر و نقاش اســت 
که بین تداعی ها و عواطف مخاطب،  چشم" باشد؛ داد و ستد غریبی 
بــا قــدرت، ارزش، حــال و هــوا یا هاله ی اثــر انجام می گیــرد و در نهایت 

درک یافت هــا و اندیشــه های او را برانگیخته و می باالنــد. در این زمان 
گاه با او  که فرد به طور ناخودآ اثر هنری همانند شــخص دیگری اســت 
در گفت وگو بوده و احساسات و عواطف خود را به آن فرافکنی می کند؛ 
کنش ها و تجربیــات اش، پاره هایی از  کلیه ی برهــم  که انســان در  چــرا 
ک اثر نقاشی نیز از این قاعده  که ادرا خود را بر دیگری فرافکنی می کند 
مســتثنا نیســت. بــه این اعتبــار نقاش یــا مخاطب بــا برقــراری ارتباط 
دوســویه، بخش های فرافکنی شــده ی خود را در اثر دیدار نموده و به 

شکل اسرارآمیزی با خویشتن روبرو می شوند. 
اما وجه دیگر مواجهه با اثر نقاشی، تبادل و برهم کنش بدنی است. 
هنرمند حین انجام کار، بیش از اینکه بر مسأله ای بیرونی و عینیت یافته 
متمرکــز باشــد، بــا بــدن و تجربه هــای وجودی خــود به طور مســتقیم و 
در لــوای تجربــه ی زیســته، درآمیخته اســت )پالســما،۱۳۹۳، ۸۹ و۱7(. 
چنانکــه ماحصــل این درگیــری در اثر نقاشــی ظهور یافتــه و مخاطب از 
گونه ای بدن منــد با اثر رودررو خواهد شــد؛ طی این  ورای نگاهــش، بــه 
ک نقاشــی در قالب دریافت درآمیختگی بدن محورانه ی  رویارویی، ادرا
نقاش و مخاطب با اثر، عمل می نماید. با توجه به نقش قابل مالحظه ی 
ک اثــر، همچنین مرکزیــت آن در مباحث پدیدارشناســی و  بــدن در ادرا
به طــور خاص دیدگاه مرلوپونتی به اعتبار تجربه ی زیســته، در ادامه به 

تحلیل بدن به عنوان سرآغاز تجربیات انسانی پرداخته می شود.

5.بدننقطهیآغازتجربه

کــه نســبت بــدن  ذات انســان در بدن منــدی او تعریــف می شــود 
که بــه آن هســتی  بــا جهــان، همچــون قلــب بــرای یــک پیکــر اســت 
بخشــیده و به همراهش یک نظام۴۱ را تشکیل می دهد. تعبیر جالب 
که سرآغاز تمام  مرلوپونتی از بدن، "نقطه ی صفر" است؛ به این معنا 
ک، بدن  کات و تجربیــات آدمــی اســت. همچنین به هنــگام ادرا ادرا

تصویر2-ندیمهها،دیهگووالســکس،1656م.،رنگوروغنرویبوم،274*320ســانتیمتر،
موزهیپرادو،مادرید،اسپانیا.
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کرده و غایب اســت تا اشــیاء  کننــده در حکــم عــدد صفر عمل  ک  ادرا
ک بصری اشــیاء  ک شــوند. این امر به هنگام ادرا حضــور یافتــه و ادرا
کنش برای او،  برای نقاش نیز اتفاق افتاده و موجب می شــود تا این 
در نامشخص بودن مرزهای خود و جهان وضوح بیابد. در این زمان 
ک حذف  بــدن او در یگانگــی با پیرامــون خود و در نقش هیــچ از ادرا

شده، تا آشکارا در به ظهور رسیدن اشیاء اطراف مشارکت نماید.
ک بصری و نگاه  آنچــه در این میان اهمیت بــدن را در رابطه با ادرا
برجســته تر می نمایــد، ویژگــی دیــدن آن اســت. یعنی بــدن، هم خود 
ک خود می نگرد. یعنــی از طریق حس بینایی،  می بینــد و هــم بــه ادرا
ک بصری خود را درک می کند. این  دریافت های حســی حاصل از ادرا

امر به خوبی در طراحی دیده شــده از چشــم چپ۴۲ اثر ارنست ماخ۴۳، 
مشــهود اســت )تصویــر ۳(. در این اثر، او درحالی کــه در مبل راحتی لم 
داده و چشــم راســتش را بسته است، ســرگرم نظاره ی آن چیزی است 
گرفته اســت؛  کــه از ورای چشــم چــپ در قــاب ابرو، بینی و ســبیل قرار 
که از طریق جهان دیده می شود. در واقع در این  یعنی قسمتی از بدن 
طراحی، بدن هنرمند عالوه بر اینکه از دریچه ی چشــم چپ جهان را 
می بیند، می تواند دیده شدن خود را نیز توسط جهان مشاهده نماید.
کــه وقتی فــرد می بینــد، در  مرلوپونتــی نیــز بــر ایــن عقیــده اســت 
که  که دیگران نیــز آن را می بینند. پــس هم زمان  کن اســت  بدنی ســا
می بیند، دیده می شود. یعنی سوی دیگر دیدن، دیده شدن است؛ 
که ذکر شد پیش از اینکه ببیند، در معرض دید یا همان  یا همان طور 
که هنرمند  نگاه خیره ی اشــیاء اســت. چنانکه در اثر مزبور نیز زمانی 
خــود را از ورای چشــم چــپ می بیند، از پیش از ســوی جهــان نیز در 

معرض مشاهده است.
ک بصری دو سوی دیدن و دیده شدن مطرح  اما همان طور که در ادرا
ک، در قالب دو مفهوم "زیســته" و  هســتند، بدن نیز به عنوان بســتر ادرا
"مادی" تعریف می شود. چنانکه به باور مرلوپونتی، بدن زیسته نظامی 
پیچیــده و چنــد الیه از هماهنگی هــا و انطباق ها اســت؛ درهم تافته ای 
کــه موجــب شــکل گیری تجربــه ی زیســته می شــود.  از دیــدن و حرکــت 
درحالی کــه »بــدن مــادی« به طــور خــاص، در علــم زیست شناســی۴۴ 
مطرح شــده و در برگیرنده ی ارگان ها و اندام های طبیعی انســان است. 
بــا توجــه به اینکه امکان از ســرگذراندن تجربه ی زیســته از طریق 
تابلــوی  ک  بــدن زیســته مهیــا می شــود، همچنیــن مواجهــه و ادرا
گفت  نقاشی خود نوعی تجربه ی زیسته محسوب می گردد، می توان 
کــه شــرط وقوع ایــن امر و به طــور خاص لحظــه ی نگاه به اثــر، وجود 
بــدن زیســته خواهد بــود. لذا ارتباط نزدیک این ســه مفهــوم، یعنی 

بدن زیسته، تجربه ی زیسته و نگاه قابل نتیجه گیری است. 

کیرویچوب،چاپشده تصویر3-دیدهشــدهازچشــمچپ،ارنســتماخ،1886م.،حکا
درتحلیلاحساسات.

)https://repository.cardiffmet.ac.uk(:ماخذ

بــر اســاس بررســی های انجــام شــده، در پاســخ بــه ســؤال اصلــی 
پژوهش مبنی بر نســبت نگاه با تجربه ی زیســته ی نقاش، همچنین 
ک نقاشــی،  درگیــری آن با بدن زیســته ی مخاطب و خالق اثر در ادرا
ک بصری، از بدن زیســته  کنش چشــم و ادرا ماهیــت نــگاه به عنــوان 
مجزا نبوده و به عنوان بخش حیاتی آن، در صورت پذیرفتن تجربه ی 
ک نقاشــی عمل می نمایــد؛ چنانکه در زمــان نظاره ی  زیســته ی ادرا
اثــر، همچون پیش قراول ســایر بخش هــای بدن زیســته، نیز حواس 
کرد. بنابراین نگاه، در بطن بدن زیســته جای  پنج گانه عمل خواهد 
داشته و در رویارویی با اثر هنری، مهم ترین 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 
می تواننــد به عنــوان پیش زمینــه ی نــگاه عمــل نمایند و آن را شــکل 
کــه بــه تعبیــر مرلوپونتی، تجربــه ی زیســته دقیقًا  دهنــد. همانگونــه 
گذرانده است. لذا هر آنچه  که فرد قباًل از سر  مشــابه آن چیزی اســت 
گذشته تجربه نموده اند، در سازماندهی  نقاش و مخاطب نقاشی در 

نگاهشان به اثر نقش خواهد داشت. 

ک آن، خود نوعی  از ســوی دیگــر نــگاه به اثــر هنری بــه منظــور ادرا
کــه به طــور هم زمــان، از تجربیــات  تجربــه ی زیســته به شــمار مــی رود 
زیسته ی نقاش و مخاطب اغنا می یابد. باید گفت که در لحظه ی نگاه 
به نقاشــی، بدن زیســته ی مخاطب یا خالق اثر، با تجربه ی زیســته ی 
مســتتر در اثــر مواجــه می شــود؛ مضــاف بــر اینکــه تجربــه ی زیســته ی 
کان در اثر  مخاطب یا نقاش در نگاه آنها بارگذاری۴5  شــده و به زعم ال
کاشانی،۱۳۹۲، ۳۴۳(. همچنین اثر نقاشی  برجای می ماند )شــریعت 
کشــیده می شــود، حاصــل در آمیختن  کــه توســط هنرمنــد به تصویــر 
که این آمیزه، در  نگاه او به اشــیاء، تجربیات زیســته و ســبک او اســت 
که  بازنمایــی جهان از هنرمندی به هنرمند دیگر متفاوت اســت. چرا 
نگاه هر انســان به طور عام و هنرمند به طور خاص، یگانه و منحصر به 
فــرد اســت؛ این نگاه برگرفتــه از ســبک در- جهان- بــودن و تجربیات 

چنانکه بدن آنها را زیسته، هم بافتار با آنچه دیده می شود، است.
در مجمــوع آنچــه در نــگاه به آثــار نقاشــی قابل تأمل اســت، نوعی 
که میان اثر و مخاطب  بده بســتان یا مناظره ی چشــمی و بدنی است 
کــه بدن  آن اعــم از خالــق یــا نظاره گــر صــورت می گیــرد. بــه ایــن معنــا 
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زیســته ی نقــاش از ورای نــگاه او، در خلــق اثر ظهور نمــوده و تجربه ی 
زیســته اش را در آن به جــای می گــذارد. این تجربه ی زیســته به هنگام 
مواجهه با نقاشــی، از ورای نگاه مخاطب و به واســطه ی درگیری بدن 
که در نتیجــه او را به فرافکنی، همذات  ک شــده،  زیســته اش بــا اثر ادرا
پنــداری و همدلی با نقــاش وا می دارد. به عالوه همچنانکه نگاه در اثر 
ک آن است، مخاطب از  ســیر می کند و در سطحی فراتر بدن درگیر ادرا
که  ســوی نقاشــی مقابل خود در حال نظاره شــدن اســت. پس مادام 
در حال نگریســتن و جســتجوی چشــمی اســت، زیر نگاه خیره ی اثر و 
جهان پیرامون آن قرار دارد؛ یعنی پیش از آنکه ببیند، دیده می شود. 

در پایــان بــر اســاس نظــر مرلوپونتــی در مــورد اینکه اشــیاء جهان 
که چــه در مقــام هنرمند  یکدیگــر را می بیننــد، می تــوان تصــور نمــود 
نقــاش و چه در جایگاه مخاطــب اثر، فرد خود را در میدانی از نگاه ها 
کوچکی  که نگاه نقاش، مخاطب و اثر هنری بخش  محصور می بیند 
گی خود  از این شبکه ی۴6 گسترده هستند. لذا باید از نقش صرفًا سوژ
در قالــب نقــاش یا مخاطب درآمده و با جهــان و اثر هنری درآمیخته 
ک اثر نقاشــی، به تجربه ای متفاوت و ورای  که ادرا گردد. با این امید 
کالســیک انســانی پیرامــون بینایی و  عــادات از پیش تعریف شــده و 
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he Look, in the  close meaning, is the chan-
nel of the encounter or the gateway of con-

frontation 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 espe-
cial 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 paint-
ing work, as well as from the view point of the audi-
ence 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 out-
put results which would be come from this recent 
study had been completely about the close and 
direct correlation between the Look in the paint-
ing 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 paint-
ing, 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 ap-
proach, 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 cor-
relation between the Lived or Living Experience of 
the artist painter and his or her Look in the painting 
had been consequently deduced and shown. Ac-
cording 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 con-
sequently resident in the Lived or the Living body.

Keywords 
Painting, the Look, Visual Perception, Merleau-
Ponty, Lived Body.
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