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مقدمه
و بنیادین همواره هنر تاریخ طول در بدن نقش
اساسیبودهاست.اینموضوعدرجهانعكاسیبهمانند
هررسانةهنریدیگربهسهاعتبارقابلبررسیومطالعه
در است. هنری آثار موضوع بدن اول نقش در است.
نقشدومنحوةمواجهةبدنمخاطبدردرکودریافت
اثرهنریموردمطالعهقرارمیگیرد.درنقشسومکه
نقش اهمیت میباشد نیز نوشتار این موضوع به ناظر
در است. مداقه مورد هنری اثر درخلق هنرمند بدن
که مدرن هنر به مرلو-پونتی نگاه رویكردی، چنین
بسزایی اهمیت است نقاشی حوزه به معطوف عموماً
بیشک ادراک باب در تئوری هر او نزد زیرا مییابد.
تئوریدربارهبدناست.گرچهنگاهمرلو-پونتیبههنر
درسهمقالهمشهورشبانامهای»شکسزان«،2»زبان
ذهن«۴ و »چشم و سكوت«۳ آواهای و مستقیم غیر
شبكه حال، این با است نقاشی جهان به ناظر عموماً
وجهان هنر میان نسبت از مرلو-پونتی که مفاهیمی
میآفریندامكانیرافراهممیآوردکهفراترازنگاهاوبه
نمایش به را جدیدی خوانشهای و بیندیشیم هنر
رسانه ماهیت او نقدهای تیز تیغ اگر حتی گذاریم
عكاسیراهدفگرفتهباشند.نزدمرلو-پونتیهستیما
درجهانباتمامابژههایدیگرمتفاوتاست،زیرانزداو
انسانازجهاناستودرمشارکتیدائمدرآنبهسر
بدنشكل واسطه به هستی در مشارکت این میبرد.
مییابدزیرابدنمقومهرادراکیاست.بهاینترتیباو
نسبتاثروخالقاثررادرپرتویتازهدید.هنرمنددر
درونجهانمیزیدوجهانراازطریقحواسبهچنگ
درمیآورد»تئوریخلقاثرهنریدرهمآمیزیخودو
جهاناستنهتقلیدیازجهانبهوسیلهینقاشکه
نقشسوژهراایفامیکندوجهانیکهنقشابژهرادارد.«
)Johnson,1993:13(نگاهمرلو-پونتیبنیانهایهنررا

بیان به یا وجهان اوهنرمند نزد زیرا نشانهمیگیرد
عامترانسانوجهانازیکجنساند.عكاسنیزبهمانند
هرهنرمنددیگریدردلچنینرابطهایقرارداردگرچه
تجربه بیان در عكاسی رسانه ناتوانی مرلو-پونتی نزد
دو حرکت تجربه ارائه توانائی عدم و هنرمند زیسته
فقداناساسیبرایرسانهعكاسیاستکهشأنعكاسی

راخدشهدارکردهاند.امامیتوانباردیگرنقدهایاورا
رسانة تحوالت و تغییر به توجه با جدیدتر افقی در

عكاسیموردمطالعهقرارداد.
از تصویری ابتدا نخست بخش در نوشتار، این در
مفهومادراکبدنمندانهترسیممیگردد.دربخشدوم
بهخوانشمرلو-پونتیازهنرمدرنبرمبنایمقالههای
اوهنر اومیپردازمونشانخواهمدادچگونه مشهور
از سبب بدین و میدهد قرار فلسفه همتراز را مدرن
بر هنر با اندیشمندان مواجهه دهنده تقلیل خصایص
حذرمیماند.همچنینازاینرهگذراشارهخواهیمکرد
کهویژگیهایادراکبدنمندونسبتآنباجهانهنر
است گشته هنر با مواجهه در نو منظری خلق سبب
چنینخوانشیامكانیرافراهممیآوردکهنحوةخلقو
ویژگیهای با عمیق پیوند در را هنری اثر دریافت
این از هدف گیرد. قرار مخاطب و هنرمند بدنمندانه
نقدهای بررسی برای بستری نمودن فراهم پژوهش
بنیادینمرلو-پونتیبهجهانعكاسیوارائةخوانشهای
جدیدیازنقدهامیباشد.همچنینتالشبرایتسری
اسلوبهایموجوددرتفكراوبهرسانهعكاسیوبررسی
عكاسی تصویر خلق در بدنمند ادراک مفهوم اهمیت
دلیل بدین است. پژوهش این ازهدف دیگری بخش
چهارچوبنظریاینپژوهشبرمبنایپدیدارشناسیبه
طوراعموپدیدارشناسیبدنبهصورتاخصمیباشد.

پیشینة پژوهش
خوانشمرلو-پونتیازهنرکاربردگستردهدربررسی
آثاردرحوزهنقاشی،تئاتروسینماداشتهاستوبدین
سببدستمایهپژوهشهایبسیاریقرارگرفتهاست
از اما برشمرد را آن از بسیاری نمونههای کهمیتوان
میانآنهامیتوانبهمقالهThe art of doubtingتوسط
Toadvine Jr Theodore)1997(7اشارهکرداینمقالهدر

بابرابطةمیانجهانسزان5ومرلو-پونتیاستکهدر
نگرش در مستتر تمایزهای به میکوشد نویسنده آن
و بپردازد هنر به مرلو-پونتی و سارتر۶ پدیدارشناسی
بدینسببتوانستهاستنسبتدقیقیازرابطهمرلو-
نمایش به گستردهتر افقی در را هنر جهان و پونتی
Film and the phenomenology of art: Reap- گذاردیا
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praising Merleau-ponty on cinema as form, medi-

)201۶(Daniel Yacauone توسط um, and expression

کهدربابارتباطادراکبدنمندانهوتجربةزیباییشناسی
درسینمابرمبنایمطالعاتمرلو-پونتیدرحوزهسینما
تسری جهت را مسیری پژوهش این میگیرد. شكل
آموزههایمرلو-پونتیبهسایررسانههافراهممیآورد.
تجربه ،)1۳9۳( رشتیپور مانی پایاننامه ایران در
زیباشناختیدرپرتویمفهومسبکنزدمرلو-پونتیکه
درآنبااستعانتازدومفهومبدنوتجربهزیباشناسی
نشانمیدهدکهامرزیباشناختیامكانیاستکهدر
ساختارمیدانپدیداریوسوژهبدنمندبهطورمشترک
وجودداردقابلذکراست.یادرپایاننامهسیدمحسن
فلسفة در هنری اثر ادراک بررسی ،)1۳9۴( رضایی
مرلو-پونتی.بامبناقراردادنکتابپدیدارشناسیادراک
و ادراک پدیدارشناسی از صورتبندیی تا است برآن
نسبتآنباهنربراساسآرامرلو-پونتیارائهدهدقابل
مشاهدهاست.همچنیندرکتابمرلو-پونتیوروش
با اسماسبزکار)1۳9۶(پژوهشگر نقاشی، آثار تحلیل
یاریجستنازآموزههایاودربابادراکوهنربرآن
استشرحوتحلیلیبرآثاریازنقاشیقرنبیستمارائه
دهد.عموماًاینخوانشهاناظربهجهاننقاشیوسینما
اطالع سطور این نگارنده که جایی تا لیكن میباشد،
دارد،تاکنونپژوهشیباتكیهبرخوانشهایمرلو-پونتی

ونسبتآنباجهانعكاسیصورتنپذیرفتهاست.

شکص  یری م دوم اگرام بدنمند
مرلو-پونتیباهرگونهنگاهابژکتیوبهبدنکهآنرا
تبدیلبهشیئیدرمیاناشیامیکندمخالفتمیورزد.
اوبرایتحققاینمقصودکارخودراازتاریخفلسفهو
سادهتر بیان به میکند. آغاز دکارتی۸ ثنویت7
پدیدارشناسیبدنمرلو-پونتیبیشازهرچیزپاسخی
استبهآراءدکارتدربابنسبتبدنونفس،درنزد
فكر آن طبیعت کل که هستم جوهری »من دکارت:
و واضح تصور در و نكند فكر بدن اگر و است، کردن
متمایزیکهمنازخودبهعنوانیکشیءمتفكردارم
یا ذات به بدن که میآید الزم ظاهراً نباشد، مندرج
)کاپلستون،1۳92: باشد.« نداشته تعلق من ماهیت
15۴(ایننگرشدکارتدرباببدننشانمیدهدکه

اندیشههموارهمقدمبرجسمانیتاستوذهنیانفس
اصلبنیادینمادرجهاناست.ثنویتدکارتیتصویر
روشنیازچیستیاندیشهدکارتدراختیارمیگذارد،
چیزی سوژه، یک بهعنوان را خود وجود دکارت زیرا
کاماًلجداازهرگونهاشتغالدرجهانمادیمینگرد.
نظر در جهان با آمیزی درهم هرگونه از کنارهگیری
دکارت،تصویریازسوژهارائهمیدهدکهتماماًنامتجسد
استوبهتمامیمدرکاتهستیبهگونهکاماًلمنفک
مینگرد.بدینصورتسوژهدکارتیموقعیتیدردرون
مینگرد. خدایی چشم با نوعی به بلكه ندارد جهان
پدیدارشناسیبدنمرلو-پونتیپاسخیاستبههمین
بامطالعهدرسنت انگاریدکارت.مرلو-پونتی دوگانه
فلسفهپدیدارشناسی،بررسیچیستیتجسددرقالب
بدنکههستهاگزیستانسبشریاست،خوشهمفاهیمی
ازنسبتبینبدنوهستیوادراکراارائهمیدهد.از
دلچنیننگاهیاستکهاوسخنازاینمفهومبهمیان
میآوردکه»هرتئوریایدربارهادراکبیشکتئوریای
بر .)Merleau-ponty,2012:209( است« بدن درباره
شرط بدن مرلو-پونتی برای نگاهی چنین مبنای
استعالییامكانادراکاست.فحوایکالماودراینباب
کوششیبرایفهمچیستیالیههایتجربهماازجهان
است،نهارائةتفسیرعلمیازآن.مرلو-پونتیبااستفاده
ازهمیننگاهباهرگونهتفكرابژکتیوکهمیکوشدبدن
راازموضوعیتادراکبیندازدوآنرابهمثابةابژهایدر
میانسایرابژههابداندمخالفتمیورزد.وازسویدیگر
تالشزیستشناساندرتبدیلبدنبهارگانیسمزنده
واکنشهای و کنش زیستی، اطالعات حاصل که
اندامهاست.بهبیانعامبدنبیولوژیکرانیزموردانتقاد
قرارمیدهدوبدنرادرکلیتیازحواسموردمداقه
قرارمیدهد.اینتحلیلنشاندهندةاینموضوعاست
بدن زیرا دارد. نظرگاهی ساختاری ماهو به بدن که
بهواسطهبدنهایمانو لنگرگاهمادرجهاناست.ما

قابلیتهایآنهادرمتنجهانقرارداریم.

مرلو- نزگ  هنر  پدیدارشنانی  گر  بدت  جایراه 
پونکی

مرلو-پونتیدرطولدورانحیاتخودعالوهبرخلق
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چشماندازییكهدرپدیدارشناسی،توجهخاصیبههنر
دردورانمدرننیزدارد.گرچهتوجهاودرنوشتههایش
بیشازهرچیزناظربهرسانةنقاشیاست.مرلو-پونتی
آغاز موضوع این باطرح را هنری آثار از تحلیلخود
میکندکهنقاشانمدرنجهانپیرامونشانراصرفاًبر
اساسپرسپكتیوهندسیبازنمایینكردهاند،بلكهنقاشان
رئالیسم معنای از رفتن فراتر دنبال به دوره این در
مرسومهستند.درایندورهتالشمرلو-پونتیدرتحلیل
خوان پیكاسو،9 سزان، پل آثار به معطوف هنری آثار
گریس10وچندینهنرمنددیگراست.اماصرفاًتحلیل
غایت مدرن هنرمندان این کار در فرمی ویژگیهای
هدفشنیستبلكهاوبانظربهویژگیهایادراککهنزد
اوبدنمنداستدستبهخلقمنظرینودرتحلیلو
از گرفتن بهره با مرلو-پونتی میزند. هنری آثار فهم
ویژگیهایبدنمندانهادراکموقعیتیرافراهممیآورد

کهنحوةمواجهةهنرمندباجهانراسامانبخشد.
مرلو-پونتیباطرحاینارتباطمیانهنرمندوجهان
درپیشرحیازبنیانهایتجربهاست.بنیانهاییکه
هنرمندان نگاه یا علمی معلولهای و علت به وابسته
زیست به وابسته هرچیز از بیش بلكه نیستند پشین
مرلو- نزد )جهان(اند. طبیعیاش زیستگاه در هنرمند
هنرمندان کار در تجربه بنیانهای این تشریح پونتی
بیشازهرچیزبانظرگاهزیستةهنرمندانعجینشده
که است این میان این در اهمیت حائز نكته است.
پرسپكتیوزیستةمابهشكلهندسییاتصویریفهم
نمیشود.زیراماازیکنقطهثابتبهجهاننمینگریم
بلكه رنسانس( دوره پرسپكتیو قواعد )همچون
ویژگیهایحرکتیماوبهشكلکلیتربدنماستکه
جهان با مواجهه در ما زیستة پرسپكتیو تبیینکننده

است.
دردورانمدرن،نقاشانیهمچونسزانوپیكاسوبا
نمایش به جهان از تصاویری ابژهها، به دادن اهمیت
گذاشتندکهبهشكلابژهایکاماًلآشناازمقابلدیدگان
ماعبورنمیکنندبلكهنگاهمانرامتوقفمیسازندوآن
رابهپرسشمیگیرند.آشكارشدنماهیتهایموجود
درپسایننقاشیهاصرفاًازطریققدرتبیناییمیسر
نمیشودزیراهنرمندبهشكلمستقیمیبابدنخودو

تجربههای این است. روبرو جهان از خود تجربههای
هنرمندازجهانبهکمکتمامحواسهنرمندازمحیط
پیرامونحاصلمیشودنهازبرتریحسیهمانندبینایی
برحواسدیگر.اینموضوعبیانگرفحوایکالممرلو-
پونتیدربابحواساستاینکهحواسباگشودهشدن
بهرویجهان،ارتباطیمتقابلباجهانایجادمیکندکه
نهبهصورتتکتکبلكهبهصورتیکمجموعهتجربه
میشود.بهعنوانمثالماسختیوشكنندگیشیشهرا
که مطلب این بیان با سزان نیز هنر در میبینیم.
نقش به بكشد تصویر به را درختان بوی میخواهد

ویژگیهایحسیماازادراکجهاناشارهدارد.

مرلو-پونکی و جدات هنر
دربخشقبلبیانشدکهرابطهماباجهانبهسان
حاصل جهان، از ما ادراک و است بدنمند موجوداتی
دریافتماازجهانبهوسیلهقابلیتهایبدنی.هنرمندان
ومخصوصاًنقاشاننزدمرلو-پونتینیزبیشکدردل
همینپیوندناگسستنیمیانبدنوجهانقراردارند.
جهان به معطوف صرفاً ادراک، خود همانند »نقاشی،
نیستبلكهدرجهانجایدارد.مرلو-پونتیمیخواهد
بازگرداند.« جهانش با تماس ساحت به را نقاش

)کارمن،2۶۴:1۳9۴(
کار در تجربه بنیانهای تشریح مرلو-پونتی نزد
هنرمندان زیستة نظرگاه با هرچیز از بیش هنرمندان
عجینشدهاست.بههمیندلیلآثارسزاندرنقاشیرا
موردمطالعهقرارمیدهدزیرادرنظراوروشومنطق
پدیدارشناسانهدرکارسزانبیشازهمنسالنشتجلی
یافتهاست.همچنیندراینبارهمینویسد:»پرسپكتیو
جنس از میکنیم ادراک را آن عماًل ما که زیسته
نزدیكی در ما که اشیایی نیست. عكاسانه یا هندسی
میبینیمکوچکتروآنهاییکهازدورمیبینیمبزرگتر
ازآنیبهنظرمیرسندکهدرتصویرعكاسیمشاهده
میکنیم.اینموضوعدرسینمانیزقابلمشاهدهاست.
قطاریکهبهمانزدیکمیشودبسیارسریعترازقطاری
Mer-( میشود.« بزرگتر شرایط همان در واقعی
چهرهای سزان مرلو-پونتی، نزد )leau-ponty,1993:64

یكتادرتاریخهنراست،چون»سزانهموارهپایبندبه
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خودپدیدهاستونظرگاهزیستهخودش،چیزیکه]از
میکند.« نقاشی را است کرده دریافت جهان[ جانب
از او نقاشیهای مجموعه همچون )Johnson,1993:9(

کوهسنتویكتور)تصویر1(اینویژگیهایطرحشده
درآثارسزانازارتباطمیانبدن،جهانونحوةادراک
جهانمنحصربهنقاشیهایاونیستبلكهبسیاریاز
نقاشاندردورانمدرنحتیدرانتزاعیترینشكلآن
سودای که انتزاعی11 اکسپرسیونیستهای همچون
نیز دارند را ارجاعی ازهرگونه نقاشیخود تهیکردن
نقاشی تكنیک مثال بهعنوان است. مشاهده قابل
بدن کل استفاده نیازمند پاالک12 جكسون چكاندنی
هنرمنددرتقابلباصرفدستهنرمنداست.بایددر
تمام با هنر باب در مرلو-پونتی فلسفه داشت نظر
رسانة زیرا است هنر محرکه نیروی پیچیدگیهایش
میداند. جهان باب در هنرمند تفكر ابزار را هنرمند
دارد. قرار انسان بدن با تنگاتنگ پیوند در جهانیکه
هستیبدنمندماباجهاننشاندهندةاینموضوعاست
کهبدنماپیشاپیشسبكیازبودنمادرجهاناست.

مفهومسبک1۳ازدوترازدرنوشتههایاوقابلبررسی
است،ترازاولبیانگرسبکخاصوعامیاستکهجهان
برماهویدامیشودکهناظربهادراکماازجهانورابطه
نسبت که دوم تراز است. جهان خاص سبک با آن
هنرمند سبک مفهوم به دارد هنر جهان با مستقیم
میپردازد.اوبرایشرحمفهومسبکهنرمنددرابتدا
خلقاثرهنریراازوابستگیاشبهدوگانهسوژهوابژه
رهامیسازدوبراینیلبهاینهدفجهانونگوگ1۴
رابهمطالعهمینشیندوبیانمیکندکهدرآثارونگوگ
ضخامترنگ،ابعادونحوةاستفادهازرنگهایاصلیو
از فهرستی کردن درست حتی یا او، آثار در مكمل
کرده ترسیم را آنها آثارش در ونگوگ که ابژههایی
نمیتواندجامعسبکاینهنرمندباشد.زیراایننگرش
بهآثارونگوگصرفاًازمنظرشخصیاستکهدرپی
صرفاً هنرمند است.سبک آمده هنرمند آثار از تقلید
زمانیبرماآشكارمیشودکهمخاطبدرمعرضظهور
بیان مرلو-پونتی باشد. داشته قرار ونگوگ نقاشی
میکندکهسبکهنرمندچندانبرایخودهنرمندنیز

تصویر1. پل سزان، جاده ای درکوه سنت ویکتور، 1898 تا 1902، رنگ روغن، 81×99 سانتی متر، موزه هرمیتاژ، مأخذ:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Route_de_la_Montagne_Sainte-Victoire%2C_
par_Paul_C%C3%A9zanne_210.jp
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هویدانمیباشدبلكهبیشترمخاطبینآثارآنرادرک
مینمایند.

عکانی همچوت عملی تنانه
 نقدهای مرلو-پونکی به رنانه عکانی

مرلو-پونتیدرطولحیاتخودهیچگاهمشخصاًبه
اشاراتکوتاهخود ودر نپرداختهاست رسانهعكاسی
عكاسیرافاقدملزوماتالزمبرایتبدیلشدنبهرسانة
هنریمیدانست؛زیرانزداودرفرآیندعكاسیلحظهای
مرلو-پونتی میشود. ثبت دوربین توسط مشخص
»عكاسیرااشتیاقیبرایساختنتصویریمیدانست

 )Hacklin,2012:130(».کهآلودهتكنولوژیاست
محوراصلیانتقادمرلو-پونتیبهرسانةعكاسیعدم
تواناییرسانهعكاسیدربیانحرکتاست؛زیرانزداو
برای و است ادراک در تعیینکنندهای عنصر حرکت
انسانفاقدتواناییحرکتکردنجهانتبدیلبهنمایی
دوبعدیازپیشموجودمیشود؛بههمیندلیلابژهها
»نقد میشود. معنا حامل انسان حرکت با نسبت در
مرلو-پونتیبهعكاسیمشابهنقداوبهعلماست؛کهبه
همهچیزازباالمینگرد؛ازخارج.درعكاسییکابزار
ازطریقچشمانی دنیا و جایگزینتجربهزیستهشده
رابطهدوسویهایکهدر نگریستهمیشود. بدونبدن
Hack-( نقاشیوجوددارددرعكاسیحذفمیشود.«
lin,2012:131(بهنظرمیرسدمهمترینسویهانتقادی

مرلو-پونتیدرخصوصعكاسیبهتواناییاینرسالهدر
بیانحرکتبازمیگردد.درپدیدارشناسیادراک،مرلو-
شیوة حرکت که میورزد تأکید مفهوم این بر پونتی
خاصیازدرنسبتقرارگرفتنماباابژههااست.ازنظر
از متحرک ابژههای لحظهای مكان درک بدون ما او
حرکتآگاهیمبرایمثالهاکلین15میگوید:»پرندهای
کهبرفرازحیاطمنپروازمیکنددرزمانپروازشتنها
یکتوان)خاکستری(پرواز1۶است،منهرلحظهوهر
نقطهایراکهطیمیشوددرکنمیکنم.پرندهوحدت
حرکتراطیپروازشدرعیناینكهمكانشراتغییر
میدهدنشانمیدهد.اینجاطوفانپَروبالهااست.
نوعیحضورهمیشگیوهمهوقتمانندستارهدنبالهدار

)Hacklin, 2012:134(».ودنبالهاش

مرلو-پونتی»حرکتبهمثابهپدیدار«راجمعساده
تغییرمكانهاییکابژهنمیداند.ازنظراواساساًحرکت
مكان تغییر بهعنوان کالسیک تعریف طبق نمیتواند
مباحث با او آراء پیوند نظر نقطه این از تعریفشود.
روانشناسیگشتالت17روشناست.»حرکتنمیتواند
حرکت مایة جان شود. تعریف مكان تغییر بهعنوان
و متحرک ابژههای که: است این پدیدار بهعنوانیک
حرکتوحدتادراکیراشكلمیدهند.اساساًمیدانو
جوهر )Ibid:135( است.« حرکت قلمرو ادراک عرصه
ادراکحرکتاستیاحرکتوادراکدوبعدیکرویداد
بهعنوان حرکت قاعده، یک بهعنوان هستند. بنیادین
یکپدیداِرجداییناپذیر،زمانوفضاراتبیینمیکند.

ازسویدیگربرایمرلو-پونتی»حرکتدرپیدایشش
همیشهبهسمتجاییاست.شیوهایدرونیبرایازهم
پاشیدنبدندرمسیرجاییاستکهترکمیکندو
که است عبث فیزیكدان یک برای میرود؛ که جایی
بر بیشتر او تأکید کند، تفسیر سویش در را حرکت
اشاره کلیات به توجه با )Ibid:134( است.«  جابجایی
شدهدربابنگرشمرلو-پونتیبهحرکتشایددومثال
زیرچكیدهاندیشهاورانشاندهد.مرلو-پونتیمینویسد:
»وقتیدرنقاشیمسیرپنهانیازحرکتخلقشدهاست
است؛ داده رخ جابجایی بدون حرکتی خودش در
حرکتیهمراهباارتعاشوپرتوافشانی.اومعتقداست
کهنقاشیژریكو1۸حرکترانشانمیدهدوبهگونهای
هدایتشدهتاچندینلحظهرادرخودتسخیرکنددر
تكهتكه مصنوعی بهطور را زمان حالیکهعكسصرفاً
میکندواسبیبدونحرکترانشانمیدهد.بدینقرار
درتقابلبازمانعملمیکندوازاینكهزمانخودرا
بنمایدممانعتمیکند.«)بهنقلاز:Ibid:133()تصویر2(
بهبیاندیگر،حرکتکردندرجهتکاهشفاصله
ادراکیماوجهانعملمیکند.اینارتباطیادآورتفكر
مرلو-پونتیدربابدرهمتنیدهبودنادراکوهستی
مادرجهاناستوبهاینواقعیتاشارهداردکهحوزه
ادراکاساساًقلمروحرکتاستوساختارحرکتاست
کهمعنارابهوجودمیآوردواجازةتفكربهمحسوسات
رافراهممیآورد.اینویژگیازنظرنگارندهاینسطور
است. عكاس بدن و عكاسی فرآیند نسبت بیانگر
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اشارات در مرلو-پونتی کردیم، اشاره که همانطور
توانایی کوتاهشبهعالمعكاس،رسانهعكاسیرافاقد
که میکند بیان او میداند. تصاویر در حرکت بیان
را عكاسیلحظههاییراحفظمیکندکهیورشزمان
بیدرنگمتوقفمیسازد؛اوبااستنادبهعكسهایژول
اصلیاش هدف  که فرانسوی فیزیولوژیست مری19
مطالعهودرکحرکتانسانوحیوانبود.بیانکردکه
عكسهایمریتأکیدیبرطبیعیبودنتصاویرندارندو
صرفاًخصیصهعلمیرابازنماییمیکند.بههمیندلیل
نزدمرلو-پونتیعكاسیفاقدتواناییانتقالتجربهحرکت
بهمخاطبخودبهمثابةهنربوداگرچهحتیازلحاظ
پژوهشگران از بسیاری حال کمک میتوانستند علمی
باشد.)تصویر۳(بهعنوانمثالمرلو-پونتیعكسگرفتن
ازاسبیدرحالدویدنراچیزیفراترازاسبمنجمد
داشته علمی کارکرد میتوانست صرفاً که نمیدانست

باشدوکمکحالتحقیقاتدرباباندامحیوانباشد.
امامرلو-پونتیتأکیدمیکندکهنقاشیازیکاسب،
در اگر حتی میدهد نشان حرکت در بیشتر را اسب
نقاشی،اسبدرحالتیباشدکهازلحاظعلمیامكانپذیر
نیست.یاعكسازپرندهایدرحالپروازهیچگاهماهیت
حرکتآنرابهمانشاننمیدهد،زیرانزدمرلو-پونتی
حرکتبرفضامقدماست،فضابهواسطهحرکتکردن
از دلیلعكاسیکهگسستی بههمین شكلمیگیرد.
یکپیوستاراستهیچگاهنمیتواندحرکترابهشكل
تاموتمامآنبازنماییکند.نزداوعكسهایمریبیش
ازآنكهبیانگرحرکتباشددیدگاهیانتقادیاونسبتبه
نگرشعلمیبههنراست.نقدمرلو-پونتیبهعكاسیبه
نوعییادآورنقداوبهعلماست.چیزیکهدراینمیان
بهنظرمیرسدمرلو-پونتینادیدهگرفتهاستعدمتوجه
اوبهخنثینبودندوربینعكاسیاست.هربرتدامیش20
دریادداشتکوتاهیباعنوانپنجنكتهبرایپدیدارشناسی
ساختار عكاسی »دوربین مینویسد: عكاسی تصاویر
بیغرضینیست.عكاسیحتیاگرکپیازجهانباشد
از نقل )به نمیدهد.« ارائه جهان از خنثی نسخه
عكاسی دوربین که نشانمیدهد نكته این )Ibid:131

خودتبدیلبهبخشیازبدنهنرمندمیشودوهنرمند
بااستفادهازآنتجاربشازجهانرابازنماییمیکند.

درسالهایاخیروباپیشرفتتكنولوژی،بسیاری
ازعكاسانتواناییعكاسیدربیانحرکترادستمایه
خلقعكسهایخودقراردادهاند.بهعنوانمثال:درسال
2007عكاسیبهنامکریستینمایر،21یکاسالیدشورا
ازپایتختمغولستاناوالنباتوربهنامدگرشهر،نهشهر
من22کهشامل190تصویراستبهنمایشگذاشت.
اینتصاویرحاصلوصلکردندوربینعكاسیبهسگی
ولگرددرپایتختمغولستاناست.سگدرشهرپرسه
تصویری اتوماتیک شكل به دقیقه یک هر و میزند
تا میشود. ثبت سگ به شده متصل دوربین توسط
تكنولوژی از استفاده با صرفاً مجموعه این کار اینجا
جدیدترینسبتبهآثارمریدرسنتیمشابهآنقرار
میگیرد.اماتفاوتعمدهایدراینمجموعهنسبتبه
کارآنعكاسوجوددارد.درکارمریبانگاهیتحلیلی
بهپدیدهعلمینزدیکمیشویماماهدفمایربهروش
مریعلمیوتحلیلینیست.اوتالشیبرایتكهتكه
بر ندارد. اجزاء به اسب تجزیه مانند ابژه یک کردن
بهسوی تا میشود دعوت ناظر او، تصاویر در عكس
حیوانودنیایشحرکتکند.بجایاینكهدوربینبه
سویحیوانهدفبگیرداودوربینراحملمیکنداز
اینطریقناظرمیتواندآنچهاومیبیندراببیند.اوبا
اینعملشهرراازچشماندازیمتفاوتباآنچهتاکنون
دیدهشدهبازنماییمیکندومسئلهبنیادیننسبتما
وجهانرابهچالشمیکشد.عكسهایاینمجموعه
توسطفرآیندیمكانیكیثبتشدهاند.بههمیندلیل
اینتصاویرناشیازمالحظاتزیباییشناسانهنیستند
منظر و حرکت میان نسبت از جدیدی تجربه بلكه
منفک زمان از مجموعه این در حرکت شهریاند.
قالب در یكدیگر به تصاویر اتصال بلكه نمیگردد
پیوستگیکلیتریهمچوناسالیدشواستکههدف
عكاسرابرآوردهکردهاست.بهنوعیدراینمجموعه
سگباکلیتیازحواسخودهمچونبویاییوالمسه
هیچ بدون و میکند انتخاب را خود حرکت مسیر
ادامهمیدهد.و ازخلقتصویربهمسیرخود قصدی
تصاویربهشكلتصادفیخلقمیشوندکهیادآورایدة
سوررئالیستهادرخلقاثرهنریاست.اینمجموعه
نشانمیدهدکهعكاسیازتعریفسنتیخودفاصله



88

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ ۴۱، زمستان 1400

گرفتهاست.بااینحالدربیانکلیترمیتواناشاره
کردکهنزدبرخیپدیدارشناسان،هنرهایمبتنیبرلنز
زیرا برانگیزند؛ هنرهایچالش وسینما عكاسی مانند
این و است جهان و هنرمند میان واسطهای دوربین
واسطهشایدسببشودکههنرمندبهمنظریشهودی
ازجهاننرسد.درچنینترازیاستکهنقددیگرمرلو-
ارائهتجربهزیستهدرعكسهاهویدا ناتوانی پونتیدر
بر لغزندهای نمای صرفاً عكاسی دانست باید میشود.
سطحجهانعینینیستبلكهمیتواندتجربهزیستهو
بیانکند. را پیرامونش بهجهان نگرشیگانههنرمند
را عكس همان واحد موضوعی از کسی هرگز زیرا
تصویری دوربین که فرض این دیگری، که نمیگیرد
کاماًلعینیوغیرشخصیارائهمیدهد؛جایخودرابه
اینواقعیتدادکهعكسهانهتنهاگواهیهستندبر
آنچهوجوددارد؛بلكهگواهیهستندبرآنچهفردادراک
میکندبههمینسببنحوهمواجههمنحصربهفردهر
شخصباجهانصرفاًثبتوسندازیکموقعیتنیستند
بلكهارزشیابیجهاننیزمیباشد.یادرسطحیدیگر

جهان از جنبههایی تصویر چاپ و عكاسی فرآیند در
نحوة بزرگنمایی، دید، زاویه انتخاب بهواسطه عینی
چاپو...برایماآشكارمیشودکهبهطریقبازتولید
امكانفراهمنمیگردد.»میتوانگفتکه این دستی
عكسهابهجهتشكارلحظهایواحدوتاراندنافقهای
اندکگویاوروشنگرند؛ولی زمانیپیرامونآنبسیار
بهواسطهنشاندادن آنها راهممیشودگفتکه این
آنچهمعموالًهیچگاهنمیبینموقراردادنقهریآندر
زیادی بسیار روشنگری و گویایی از ما توجه کانون
برخوردارند.«)کارمن،2۸0:1۳9۴(بدونتردیدمیتوان
یكیازعمدهتریندالیلنقدمرلو-پونتیبهعدمتوانایی
سازوکار در را زیسته تجربه بیان در عكاسی رسانه
دوربینعكاسیدرآندورانجستجوکرد،درسالیان
اخیرباشكلگیریفرآینددیجیتالوبهسببآنراحتی
و سبکتر دیجیتال، دوربینهای بودن دسترس در و
ثبت عكسها، چاپ سهولت و آنها شدن کوچکتر
کردنتصویربهامریعادیبدلگشتهاستبههمین
دلیلعالوهبروجهاسنادیعكسها،تصویربرداریاز

تصویر2. تئودور ژریکو، اسب ها، 1821، رنگ روغن، 92 × 123 سانتی متر، موزه لوور. مأخذ:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_1821_Derby_at_Epsom#/media/File:Jean_Louis_Th%C3%A-
9odore_G%C3%A9ricault_001.jpg
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رخدادهایپیرامونعكاسانتسریعیافته،گرچهاینامر
امتیازیبرایرسانةعكاسی دربسیاریازمواردلزوماً
محسوبنمیشودوچهبساعكاسیراتبدیلبهامری
نزدیکتر سبب تردید، بدون اما نموده الوصول سهل
شدنرسانةعكاسیبهجهانشخصیعكاسشدهاست
رسانه توانایی در باید را رخدادی چنین اصلی دلیل
کرد. جستجو جهان جزئیات از بازنمایی در عكاسی
تمام در پراهمیتی مفهوم جزئیات بازنمایی گرچه
رسانههااستامانوعآندررسانهعكاسیباتوجهبه
یافتهاست.چنین تغییر شكلگیریعكاسیدیجیتال
ویژگیایبدونتردیدرسانةعكاسیراازسایررسانههای
عكاسی رسانه برای را امكانی و ساخته متمایز هنری
امكان بیناالذهانی تجربه بستر در که میآورد فراهم
برای بیشتر و گستردهتر شكل به را تجربه مراودة
سبب همین به میآورد فراهم هنری اثر مخاطبین
عكاسیبهسطحیپانهادهاستکهشخصیتریناُمور
به تبدیل جهان در اُمور عمومیترین عین در عكاس
موضوعیتیبرایعكاسیشوندوبدینترتیبدرجات
مختلفیازدادهگی2۳چیزهابهوصفکشیدهشودکه

منحصربهنوعنگاهخاصعكاسبهجهاناست.

ب. رنانة عکانی از منظر اگرام بدنمند
عکانی و گیدت

رسانهعكاسی»نهتنهاسیرعادیزمانومكانرابر

همزد،بلكهدرمواردیساختارخطیروایتسنتیرا
مهمترین از یكی )۳1: )ولز،1۳90 ساخت.« متزلزل
دالیلتغییرروایتسنتی،اهمیتاینموضوعبودکه
ابژةبازنماییشدهبهوسیلهدوربیننسبتبهآنچهبه
نتیجه در است؛ متفاوت میشود ارسال انسان چشم
به ازهمآمیزیحواسخوددست عكاسدرشرایطی
در دیدن عمل نوعی به میزند عكاسانه تصویر خلق
عكاسیباتمامحواسدیگردرارتباطتنگاتنگاست،تا
سازد. خود آن از را خود دلخواه تصویر بتواند عكاس
در زیبایی کشف قابلیت معنای به عكاسانه »دیدن
چیزهابودکههمهمیبینندامابابیتوجهیازکنارشان
ردمیشوند.ازعكاسهاانتظارمیرفتکهکاریبیشاز
دیدنصرفجهانوشگفتیهایموردتحسینهمگان
انجامدهند؛آنهامیبایستباتصمیمهاوانتخابهای
بصریجدید،چیزیجذابمیآفریدند.«)سونتاگ،1۳9۶
:1۸2(تمامقابلیتهایذکرشدهرابطةمیانعكاسیو
دیدنباپیشرفتتكنولوژیرنگوبویتازهتریبهخود
دوربینهای شدن کوچک با مثال بهعنوان گرفت.
عكاسیمفهومدیدندرعكاسیبهچالشکشیدهشد.
واکراوانز2۴درمجموعةمترو)تصویر۴(خودبااستفاده
کردنازهمینتمهیدجهانپیرامونخودرابهشكلی
نوبهمطالعهمینشیند.واکراوانزبانگریستنبهجهان
پیرامونازدلدوربینمخفیایکهبرایخودطراحی
کردهاست،جهانیرابهتصویرمیکشدکهدرمقابللنز

تصویر3. ژول مری، اسب سوار عرب، 1887،  6.9× 17.6سانتی متر، موزه هنرهای زیبایی هیستون. مأخذ:

https://artsandculture.google.com/asset/arab-horse-gallup-%C3%89tienne-jules-marey/KAHC--dOK5i-
8Ug
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دوربینبیدفاعاست.همینموضوعاهمیتدوربینرا
نشان جهان به جدید نگاه نوع به دادن شكل برای
نظر فوتی25مینویسد:»از از نقل به میدهد؛هاکلین
که است؛ دیدن از شیوهای تصویر، یک مرلو-پونتی
پیچیدگیهایمفهومیوساختارییکتجربهرابرای
Hack-( میگشاید.« آن مشتاق 2۶ ندریابندگا

)lin,2012:132

نادیده نباید میان این در که پراهمیتی نكته اما
گرفتکلیتیبهنامحواساست.بااینكهنقشبینایی
نقشپررنگیدرخلقودریافتعكسدارد،اماعكاس
میرود تصویر خلق سراغ به حواس نام به کلیتی با
)19۳1( وستون27 کلم« »برگ عكس مثال بهعنوان
)تصویر5(درنگاهاولبیشترشبیهپارچهچینخورده
استتابرگکلم.دراینعكسصرفاًبینایینقشاصلی
بلكهلمسجهانپیراموناستکهبه ایفانمیکند را
عكسرنگوبویتازهتریدادهاست.عكاسباتمهیدات
ما به مثال این است. کرده پذیر لمس را خودعكس
به صرفاً عكاسی در حسی ادراک که میدهد نشان
به صرفاً ادراک بلكه نمیگیرد، شكل بینایی وسیلة
وسیلةکلیتیبهنامحواسشكلمیگیردوهمینتعمق
کردندرساختارهایادراکاستکهعكاسرابهخلق

اثرعكاسانهرهنمونمیسازد.

مقیاه
دانستیمادراکازجهانتوسطقابلیتهایبدنیرخ
میدهد.بهنوعیجهاندربدنانسانطنیناندازاستو
توسطهنرمندکهبهقابلیتهایرسانهخودتسلطدارد
بازآفرینیمیشود.بههمیندلیلعكاسصرفاًجهان
پیرامونخودرانهبراساسقابلیتهایدوربینعكاس
محیط از که نیروهایی مرکز در گرفتن قرار با بلكه
توانایی میکند. بازنمایی گذارند تأثیر او بر پیرامون
بدنماندرارتباطباابژههایپیرامونمانرکناصلیدرک
ارتباطمیانخودمانوجهاناطرافاست،اینارتباط
بدنوجهانمارادعوتبهبازگشتبهفهمپیشانظریمان
ازبدنمیکند،جاییکهبدننهبهمثابةماشینیاشیء
بلكهبهعنوانجهتگیریمادرجهانمعنامییابدکهبا
توجهبهویژگیهایمنحصربهفردامكانهایبیشماریرا
برایمدِرکفراهممیآورد.بیشکیكیازجلوهگاههای
اساسیمقیاسبدنیدرکارعكاساناستزیراباابداع
عكاسیزاویهدیدمرسومیازنسبتمیانبدنعكاسو
ابژهموردنظراوشكلمیگیرد؛اماایننسبتبهمثابة
رکنغیرقابلتغییرعملنمیکندزیراماهیتدوربین

تصویر4. واکر اوانز، از مجموعه مترو، 1938 تا 1941، 13.8×20.5 سانتی متر، موزه هنر متروپلیتن. مأخذ:

    https://www.metmuseum.org/art/collection/search/279111
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عكاسیتابهامروزهیچگاهازقاعدهاینظاممندپیروی
نكردهاست.بهعنوانمثالدراواسطقرننوزدهمنادار2۸
عكاسفرانسویازاولیناشخاصیاستکهزاویهدید
مرسومدوربینعكاسیدرزمانخودرابهچالشکشید.
ناداربااستفادهازبالنعكسهایهواییازشهرپاریس
گرفتکهدرآندوراننگاهیجدیدبهشهرپاریسبود.
از دیدجدیدی زاویة ارائه برای است تالشی عكسها
جهانبرایمخاطب،گرچهحتیاینتصاویرتاحدودی
یادآورچشمخداییباشندکهدکارتازآنناممیبرد.
ایرانیدرمجموعة درمثالدیگرمحمدغزالیعكاس
دوربین از استفاده با )تصویر۶( خوبان« سر »جای
عكاسیونزدیککردنآنبهسرمجسمهنامدارانایران
کهدرمیادینیاسطحشهرنصبشدهاست،زاویهدید
مینماید. ثبت را شهر به مجسمهها این فرضی نگاه
گوییدوربینجایگزینچشممجسمهگشتهاست.اودر
اینکارمقیاسبدنیخوددرهنگامثبتتصویررابه
دید زاویه از استفاده با و میسپارد مجسمه مقیاس
مجسمهدستبهخلقتصویرمیزند.مقیاسمجسمه
از اینمجموعهرکنپراهمیتیاست؛زیرابسیاری در

اینمجسمههادرارتفاعیباالترازسطحزمینقراردارند.
تغییراتی دستخوش عكس تناسبات دلیل همین به
بهره عاریتی بدن از اینمجموعه میگردد.عكاسدر
نظر در انتزاعی فاعلیت مجسمه ابژه برای و میگیرد
بدنی مقیاس که میدهد نشان ویژگی این میگیرد.
هنرمندرکنپراهمیتیدرادراکمحیطونحوةگرفت

ادراکیهنرمنداست.

 رفت اگراکی گر عکانی
اما است. انسانها تمام میان ادراکرکنمشترک
برایهنرمندانگرفتادراکیدرافقمعناییگستردهتری
و جهان با هنرمند مواجهه نحوة زیرا میگیرد. شكل
چگونهفهمکردنآنرکنپراهمیتواساسیدرخلق
رابطه در اثر خلق هنگام در هنرمند است. هنری اثر
دوسویهمیانخودوجهانقراردارد.بهزعممالبرانش29
»ذهنازطریقچشمهابیرونمیرودتادرمیانابژهها
پرسهزند.«)Merleau-ponty,1993:128(انسانجهان
دارد سعی هنرمند و میکند تجربه بهفرد منحصر را
جهانپیرامونخودراآنگونهکهدرهستیتنفسکرده

تصویر5. ادوارد وستون، برگ کلم، 1931، 19.2×24 سانتی متر، موزه هنر مدرن نیویورك. مأخذ:

https://www.moma.org/collection/works/46644
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هم در ارتباط دلیل همین به نماید. بازنمایی است
تنیدهایمیانکسیکهاثریراخلقمیکندواثرشكل

میگیرد.
ابزاری بسیاری نزد در گرچه عكاسی دوربین
مكانیكیاستکهواسطهایمیانماوجهاناستامادر
طولتاریخبهکراتبهاهمیتاینرسانهدربیاننحوة
شده پرداخته جهان با عكاس منحصربالفرد مواجهه
است.بهعنوانمثالاوژناتژه،۳0عكاسفرانسوی،پاریس
رادرسالهایفعالیتشبهنحویبازنماییمیکندکه
مرسومنگاهغالبآندوراننیست.اتژهازیکسوشیفتة
سیاستهای نگران دیگر سوی از و عكاسی فرآیند
با دلیل بههمین است. پاریس تخریب در هوسمان۳1
نگاهیمتفاوتنسبتبههمنسالنخودشهررابازنمایی
میکند.نزداوپاریسدرحالاضمحاللاستوسعیاو
که است شهر از تصویری مبنای بر پاریس بازنمایی
گمانمیبردتاسالیانبعدازمیانمیرود.براینیلبه
ابرازهای و دوربین ازتمهیدات استفاده با مقصود این
مختلفوقرارگرفتندرزاویهدیدهاینهچندانمرسوم،
بلكه موجود پیش از فرمهای براساس نه را پاریس
پاریسراهمچونشهریمتروکودرآستانهویرانیبه

تصویرمیکشد.اهمیتنگاهاتژهبهپاریسنزدسونتاگ۳2
و مرسوم »واقعیتهای میشود: توصیف گونه این
فالنور برای جذابیتی شهری زندگی شده پذیرفته
]پرسهزن[ندارد،اومشتاقخلوتهایتنگوتاریکو
شده رانده درحاشیه و مطرود آدمهای عرف، خالف
است.واقعیتیغیررسمیکهپشتظاهرزیبایزندگی
بورژوازیپنهانشدهوعكاسیآنرابهچنگمیاندازد.
درستمثلکارآگاهیکهیکجنایتکاررابهچنگ
میاندازد.«)سونتاگ،11۶:1۳9۶(نگاهعكاسبهجهان
و ابراز وسیله به نگاه آن کردن بازنمایی سپس و
ادراکی درگرفت اهمیتی پر رکن خود، قابلیتهای
عكاساست.درمثالدیگرمهرانمهاجردرکتابتهران
نام با کتاب سوم مجموعه در مشخصاً و خود بیگاه
نمایش به را عكسهایی )۸ و 7 )تصاویر تهرانبسته،
میگذاردکهدررابطهتنگاتنگیمیانادراکبدنمندو
شرایطاجتماعیسیاسیشكلگرفتهاند.عكاسدراین
بسان کتاب این دیگر مجموعههای همچون مجموعه
شرایط علت به بلكه نمیکند عمل شهر در پرسهزن
تواناییارتباطبرقرارکردنباتهرانراازدستمیدهد.
بههمینعلتتهرانراازدریچهایدیگرمینگرد.اوبا

تصویر 6. محمد غزالی، از مجموعه جای سر خوبان، 1388 تا 1390، 112×134.4 سانتی متر، مجموعه هنرمند. مأخذ:

http://www.mohammadghazali.com/src/2011%20-%20MOHAMMAD%20GHAZALI%20-%20
WHERE%20THE%20HEADS%20OF%20THE%20RENOWNED%20REST.pdf
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قبولحصریخودخواسته،ارتباطخودباتهرانرابه
واسطةعكسهاییکهازپنجرهخانهثبتمیکندبرقرار
بهسان مجموعه این در مهاجر عكسهای میسازد.
بازنماییمعمولشهرتهراننیستند،بلكهادراکهنرمند
بر اجتماعیسیاسیحاکم وشرایط بدنش واسطه به
کشورشكلمیگیرد.تهراندراینمجموعهصرفاًابژهای
بازنماییشوندهنیستبلكهتهرانبخشیازعكاساست
وعكاسبخشیازتهرانبهسانرباطهایمتداخلدر

یکگوشتکهبیشکدرکلیتیواحدمعنامییابند.

نکیجه  یری 
در مرلو-پونتی قرائت شد، مشاهده که همانطور
روبرو جدید معانی از گسترهای با را هنر ادراک، باب
ساخت.زیراهنر،بههرشكلکهباشددرنسبتباجهان
بدنش واسطة به هنرمند سبب بدین میگردد؛ خلق
جهانرابهادراکدرمیآوردوآنرافهممیکندوبا
استفادهازرسانةخودجهانرابهاثرشدعوتمیکند.
اینموضوعیكیازمهمتریندالیلخلقاثرهنریدر
میان رابطة پژوهش این است. بوده هنر تاریخ طول
هنرمندوخلقاثرهنریرادردوترازدرعكاسیمورد
توانایی بهفقدانعكاسیدر اول تراز بررسیقرارداد.
تجربه ازوجوهحیاتیدرهنرهمچون پارهای نمایش
حرکتوتجربهزیستهاشارهدارد.ترازدوممربوطبهاین
نكتهاستکههرتصویریکهبهواسطةدوربینعكاسی
خلقمیشوددرارتباطتنگاتنگیبابدنخالقاثرشكل

گرفتهاستحتیاگرعكاسازعكسهنرمنِددیگری
بهرهبردهباشدویانسبتبهادراکبدنمندناآگاهباشد.
رسانه به مرلو-پونتی توجه عدم چرایی دانستن برای
عكاسیبایددانستکهنگاهاودربابعكاسیبیشاز
هرچیزوامدارنگاهسنتیبهعالمعكاسیبود.امروزهبا
نهاده، پشتسر عكاسی رسانة که مختلفی تحوالت
بسیاریازمفاهیمبنیادیندرعكاسیبازتعریفگشتهاند
وجایگاهعكاسیدرهنرمعاصرمستحكمترازگذشته
گشتهاست.اینپژوهشگرچهمبینایننتیجهگیری
در مرلو-پونتی رهیافتهای از بسیاری که است
پدیدارشناسیادراکقابلتسریبهرسانةعكاسیاست
کهنمونههایازچنینرویكردیدراینپژوهشمورد
مداقهقرارگرفتهمچونمجموعهعكسهایکریستین
مایر)اسالیدشو(ازپرسهزنیسگیحاملدوربینعكاسی
دراوالنباتورپایتختمغولستانکهگذشتهازجنبههای
بدیعآن،ایناثرمصداقیاستازخلقحرکتکهمرلو-
برابر در را آن خلق توانایی عكس بود معتقد پونتی
با مهاجر مهران عكسهای مجموعه یا ندارد. نقاشی
عنوانتهرانبستهکهبرنقشانكارناپذیربدنعكاسو
اجتماعی مناسبات و شرایط در او بدنمندانه تفسیر
خاصتأکیددارد.امابرایدرکعمیقترچنینموقعیتی
نیازمندبررسیماهیترسانةعكاسیدرافقپدیداری
گستردهتریهستیم،همانطورکهاشارهشددستیابی
بهچنینافقیازمسیریمحققمیگرددکهخالقاثر،
به نداند.خلقعكس بدنش از منفک ابژهای را جهان
از بستری وجود نیازمند دیگر هنری آثار تمام مانند

تصاویر 7 و 8. مهران مهاجر، از مجموعه تهران بسته، 1392. مأخذ: برگرفته از کتاب تهران، بی گاه. انتشارات مانوش، تهران،1393
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همآمیزیمیانبدنوجهاناست.
اثر خلق که درمییابیم نوشتار، این در بنابراین
عكاسانهدرگرونسخهبرداریازروشهاوتكنیکهای
عكاساندیگرنیستوچنینعملینهتنهاعكاسرادر
مقامتقلیدگرانقرارمیدهد،بلكههیچرویاروییحائز
اهمیتیمیانعكاسوجهانشكلنمیگیرد.توجهبه
نسبتمیانبدنوجهانوفهماینموضوعکهعكاس
سوبژکتیویتیه بلكه نیست جهان از جدا سوژهای
بدنمندیاستکهدرجهانمیزید،سببخلقنگرش
جدیدیدررسانةعكاسیمیشودکهبهرویكردمرلو-

پونتیدربابهنرنیزنزدیکاست.
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