
سزان و مرلوپونتی
طاهره غالمی*

چکیده

مرلوپونتی، فیلسوف اگزیستانسیالیست و پدیدارشناس فرانسوی در صدد بود تا روش جدیدی در توصیف تجربة انسان در جهان 
ارائه کند و برای رسیدن به این مقصود، روش پدیدارشناسی را برمی گزید تا از بن بست ها و معضالت عقل گرایان و تجربه گرایان 
رهایی یابد. از این رو، مرلوپونتی به جای تکیه بر ایده ها، ادراک حسی را پدیدارشناسی می کند و جنبه های آن مانند بدن، آگاهی، 
هنرها و گفتارها و، به طور کلّی، مباحث عملی در مورد انسان را مورد بررسی قرار می دهد. از نظر وی شیوة ادراک نه تنها دستاورد 
فلسفه مدرن بلکه مربوط به هنر مدرن نیز می باشد. از نظر وی بر آن است، که هنرمندان و، بخصوص نقاشان، کاری همانند 
پدیدارشناسان انجام می دهند. در این میان، مرلوپونتی خصوصیات و جنبه های پدیدارشناسی ادراک حسی خود را بیش از همه 
در آثار سزان یافت؛ جنبه هایی که سزان قدرت استدالل آنها را با کمک تئوری نداشت و در نتیجه آنها را با آثارش ارائه می داد. 

در این مقاله سعی شده است این جنبه ها از منظر مرلوپونتی و سزان مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد. 
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فصلنـامه                        سال اول، شماره 6، زمستان 1391           

مقدمه

توجه  خود  حسی  ادراک  پدیدارشناسی  در  مرلوپونتی 
نقاشی قرن نوزدهم  به ویژه  خاصی به هنر مدرن دارد، 
نام سزان،  به  میان  این  در  و  بیستم،  قرن  اول  نیمة  و 
ژان گریس، براک و پیکاسو اشاره می کند، آنچه در آثار 
این هنرمندان به نحو چشم گیری خودنمایی می کند این 
است که آنها آنچه را در دنیای واقعی می بینیم بازنمایی 
نقاشی کالسیک  با  نکرده اند بدین معنا که در مقایسه 
که دیدگاهی رئالیستی نسبت به اشیاء در نظر می گیرد 
و در صدد انطباق نقاشی با جهان خارج و بازنمایی، تا 
حّد ممکن، دقیق جهان است که براساس اصول علمی 
و قواعد از پیش تعیین شده محقق می گردد، درنتیجه 
نقاشی کالسیک نقاشی غیر شخصی جهان، هم چنان که 
علم آن را توصیف می کند تلقی شده است. در صورتی 
که در هنرهای مدرن مطابق نظر مرلوپونتی، هنرمندان 
به دنبال فراتر رفتن از این معنای رئالیسم هستند )در 
مورد  علمی  پرسپکتیو  یا  چشم انداز  غالباً  مدرن  هنر 
با آنچه هستند متفاوت اند  اعتنا نبوده، اشیاء و رنگ ها 
و شکل و آرایش اشیاء تحریف شده به نظر می آید.( در 
می بیند،  را  نقاشی  که  کسی  یا  و  نقاش  مدرْن  نقاشی 
آن گونه نیست که رابطه ای غیر شخصی )مانند شبکیه 
قرار  فیلم که در قسمت پشت دوربین  یا  انسان  چشم 
گرفته است( با جهان داشته باشد. نقاش تالش می کند 
با شیوه ای کاماًل شخصی حقیقتی را در باب جهان، آن 
گونه که وی آن را زندگی کرده است، آشکار کند؛ جهان 
نقاشی  بوم  روی  بر  که  معنایی  از  سرشار  شدة  تجربه 
متجسم و آشکار می شود که در آن سوژه و ابژه به گونه ای 
ناگسستنی در هم تنیده شده اند )ماتیوز، 1389(، بدین 
معنا جهان دیگر ابژه ای در برابر سوژه نیست و جدایی 
میان سوژه و ابژه، یا عین و ذهن از بین می رود به این 
ترتیب خود بدن، هم به عنوان سوژه و هم به عنوان ابژه 
مطرح می شود چیزی که در سزان نیز شاهد آن هستیم 
که تمامی تالش خود را بر فائق آمدن بر دوگانگی هایی 
همچون حس و اندیشه، طبیعت و هنر که سنت بر او 

تحمیل می کرد بکار می برد تا این دو را یکی کند، از این 
منظر راهکارهای ویژه او در آثارش هم سو و موافق آرای 
عنوان  تحت  مقاله ای  در  مرلوپونتی  و  است  مرلوپونتی 
نوشتار  و  است  پرداخته  مسئله  این  به  سزان«  »شّک 

حاضر بر همین اساس شکل گرفته است. 

1.تعلیقپدیدارشناسانه

پدیدارها،  به  دست یابی  پدیدارشناسانه،  تعلیق  در 
هر  و  شده  میسر  می شوند،  پدیدار  ما  بر  که  همانگونه 
گونه پیش فرض های علمی و مفهومی راجع به جهان و 
پدیدارها را در پرانتز شک قرار می دهد. مرلوپونتی، بر آن 
است که در آثار سزان نمونه ای از تعلیق پدیدارشناسانه به 
چشم می خورد؛ زیرا سزان برای خلق نقاشی های خود، 
با اجتناب از تمامی پیش فرض های علمی و قواعد سنتی 
و عادات فکری و معمول، از تسلط و سیطره مفاهیم از 
پیش تعیین شده رهایی یافته و بدین ترتیب، نه تنها به 
عنوان یک هنرمند، بلکه در مقام یک آفریننده، مبدع 
و آغازگر نگرشی جدید قرار می گیرد. با این وجود، در 
پرانتز گذاشتن قواعد سّنتی و عادت های معمول در تفکر 
سزان به معنی نفی علم و سنت نیست، زیرا سزان در 
این طریق اساس و بنای  از  موزه لوور مشق می کند و 
را  است  نموده  استوار  آن  بر  را  خود  بشر  که  آغازینی 

آشکار می نماید. )نبئی، 1385: 47-50(
»موزه لوور کتابی است که خواندن را به ما می آموزد 
ولی ما نباید خود را به حفظ فرمول ها و قواعد موجود 
در تابلوهای متقدمان محدود نماییم، بلکه خود را باید 
از قید و بند آنها خالص کرد، پیش برویم و طبیعت زیبا 
را مطالعه کنیم تا بتوانیم بر طبق خصلت های شخصی 

خودمان اثر بیافرینیم«. )والر، 1369: 162( 

2.پدیدارشناسیادراکحسی

1.2.دیدن
است  دید  مسئله  مرلوپونتی  اندیشه  مسائل  از  یکي 
است  نقاشي  این  موسیقي  و  مجسمه سازي  کنار  در  و 
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که روشن ترین و خالصانه ترین دید را دارد. وی معتقد 
رویکردي  مي کند  نقاشي  که  حالي  در  نقاش  هر  است 
خارق العاده از دید را تمرین مي کند؛ دیدی که از اتحاد 
مکان  و  برمی خیزد  آمدنی  به چشم  و  نیامدنی  به چشم 
می داند.  بدن  را  آمدن  چشم  به  قابلیت  این  جایگاه  و 
که  است  این  نقاشي  در  اساسي  جهت گیري  بنابراین، 
هر چیزي براي وجود داشتن بایستي قابل رویت گردد. 
مرلوپونتی با فراخوان ادراک حسی در نقاشی سزان آن 
را عرصه ای قلمداد می کند که عالوه بر نمایش و حضور 
شیء، نحوه دیدن ما را نیز به نمایش می  گذارد همان 
گونه که شی در حضور چشمان ما پدیدار می شود. به 
این معنا که ما صرفا شیء را نمی بینیم بلکه شی را همان 
گونه که مشاهده می کنیم می بینیم به عبارتی عالوه بر 
شیء، دیدنمان را مجددا در نقاشی به نمایش می گذاریم. 
به مطالعه و تمرین  این است که خود  قصد سزان 
راهنمای  بزرگترین  از  راه  این  در  و  پرداخته  پدیدارها 
خود، یعنی طبیعت، بهره می گیرد، بنابراین آنچه مورد 
توجه فیلسوف است دریافت نوعی تعلیق پدیدارشناسانه 
در هنر نقاش است زیرا ما همواره عادت کرده ایم اشیاء 
که  صورتی  همان  به  را  اطرافمان  مصنوعات  تمامی  و 

هستند و به گونه ای که مسلم و قطعی هستند ببینیم.
با  سوی  هم  را  جهان  از  سزان  دریافِت  مرلوپونتی 
یافته های خود می دید و او را کسی می داند که از طریق 
پیش  از  مفاهیم  و  سّنت  معیارهای  چالش کشیدن  به 
تعیین شده، مسیر نوینی را در دیدن و نگاه به جهان آغاز 
نموده است. به عبارتی، مقدم داشتن ادراک پیشاتأملی 
بر ادراکی که بر پایة علم و تجربه است اولین نبوغ سزان 

است یعنی او ابتدا نوع دیدن خود را تغییر می دهد. 
در این روش، رویارویي با جهان واقع بار دیگر حاصل 
مي شود و طبیعت یا جهان واقع چیزي را احیا مي کند 
که تا قبل از این عقل آن را در انحصار خود کشیده بود. 
در این مواجهه است که ادراک حسي به عنوان نخستین 
واسطه تماس ما با جهان هویدا مي شود، پس نکته مهم 
در شأن سزان تأکید هنر مند بر ادراک حسي به عنوان 

نخستین واسطه تماس با جهان است.

بنابراین، سزان نقاشی های خود را با مطالعه اصول 
با نگاه عمیق  هندسی مناظر و اشیا آغاز کرده، سپس 
خود به آنها نگریسته و درنگ می کرد و همان گونه که 
او شکل می گرفتند،  مقابل چشمان  در  مناظر  و  اشیاء 
با  نه  سزان  رو  این  از  می کرد،  آفرینی  باز  را  آن ها 
نگریستن  رهگذر  از  بلکه  عیني  و  منطقي  معیارهاي 
پي درپي و مداوم که شي بر او پدیدار مي گشت ابژه مورد 
نظر خود را ترسیم مي نمود یعنی بازآموزي نگریستن به 

جهان. )نبئی، 1385: 49-72(
در این راستا سزان با تبعیت از آنچه امپرسیونیست ها 
تا پیش از این انجام داده بودند، یعنی ترک کارگاه ها و 
رجوع به طبیعت، وی نیز طبیعت را اثر هنری ای می داند 
که باید با آن، هم سو و هماهنگ گردید، چراکه از نظر 

سزان همه چیز از سوی طبیعت به ما عرضه می شود. 
سزان: »برای حصول پیشرفت تنها باید به طبیعت 
تربیت  با طبیعت  پیوند  تنها در  چشم داشت، و چشم 
متحدالمرکز  کردن  کار  و  دیدن  راه  از  چشم  می یابد. 

می شود.« )همان، 1369: 158-159( 

2-2.آگاهیوبدن،همبافتینقاشوجهان
مرلوپونتی تمایالت ساختارگرایانه دارد و به مباحث عملی 
کتاب  در  دوم  دورة  در  نشان می دهد مخصوصاً  تمایل 
]عالمت ها، signs[، ]دیدنی و نادیدنی[ و ]پدیدارشناسی 
ادراک حسی[، آگاهی در مرلوپونتی به سّنت هوسرلی 
پدیدارشناسانه،  تحلیل  برای  و  است  وابسته  دکارتی  ـ 
)حوزة  می گیرد  نظر  در  را  روانشناسانه  جنبه های 
روانشناسی پدیدارشناسی(، نتیجه این که روان شناسی 
است  نزدیک  بسیار  گشتالت  نظریة  به  پدیدارشناسانه 
پدیدارشناسی  به  گشتالتی  و  کل گرایانه  دیدگاه  زیرا 
بسیار، کمک می کند، از این منظر مرلوپونتی به مسائل 
تقابل آگاهی و بدن توجه می کند وی آگاهی را در بدن 
به  باید  را  آگاهی  که  دارد  تأکید  و  می کند.  جاسازی 
نوعی  به  این دیدگاه  نظر گرفت در  صورت مجسم مد 
بدن از ماشینی بودن خارج شده و حی و زنده می شود. 
در بحث embodiment )بحث بدنی شدن آگاهی(، 
یعنی بدن و آگاهی یکی هستند و آگاهی عنصری مجزا 

سزان و مرلوپونتی 
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از بدن نیست تا بخواهیم نحوة پیوند این دو را کشف 
مواجه  آگاه(  )بدن   conscious-body با  ما  یعنی  کنیم، 
هستیم. این بدن دیگر، دکارتی و ماشینی نیست بلکه 
هر یک از ما یک آگاهی بدن دار است یعنی آگاهی به 
ندارد  بدنی  غیر  صورت  و  می کند  ظهور  بدنی  صورت 
ادراک  که  .زمانی  حسی(  ادراک  پدیدارشناسی  )بحث 
حسی پدیدار شناسی می شود، جنبه های بدنی تفسیر 
جمله  از  می شود  تقسیم  بدن  کارکردهای  و  می شود 
جنبه های هنری آگاهی، حیوانی و . . . ، در نتیجه بدن 
به عنوان آگاهی پدیدارشناسی شده است نه به عنوان 

یک جسم دارای امتداد )ابعاد ثالثه(.
توسعه  بیش تر  آگاهی  چه،  هر  مرلوپونتی  تفکر  در 
پیدا کند آن گاه embodiment )تن یافتگی( آن بیش تر 
خواهد شد. یعنی تن، آگاه است، آگاهی صورت ادراک 

حسی دارد یعنی perception هستند.
از آن جهت که ادراک  ویژگی آگاهی آن است که 
حسی است، ظهور بدنی است، لذا آگاهی چیزی غیر از 
بدن من نیست، بنابراین رفتارهایی از من ظهور می کنند 

که رفتارهای آگاهی هستند.
نتیجه آنکه مرلوپونتی می کوشد تفکیک سوژه و ابژه 
را با یکی کردن بدن و آگاهی به گونه ای حل کند. به این 
ترتیب که خود بدن، هم به عنوان سوژه و هم به عنوان 
ابژه مطرح می شود. سوژه چیزی بیرون از بدن نیست. 
)در سوبژکتیویسم، سوژه وجه غیر بدنی انسان است که 
نزد مرلوپونتی  می تواند به صورت مستقل لحاظ شود( 
همواره  یعنی  شود،  لحاظ  بدن  بدون  نمی تواند  آگاهی 
جنبه های تن یافتگی در آگاهی مقدر است، راه مطالعه 
آگاهی همان بدن است، اعمال مختلفی که از بدن صادر 
می شود چه حیوانی و چه روحانی جنبه های  بدنی دارد 
نتیجه آن که مرلوپونتی تمایز ذهن و بدن را رّد می کند.
In-  به بیانی دیگر، مرلوپونتی این مسئله را با بحث
یا تجّسد خداوند در حضرت مسیح توضیح   carnation

در حضرت  خداوند  تجّسد  که  ترتیب  این  به  می دهد، 
این  به  می کند  پیدا  را   embodiment صورت  مسیح، 
ترتیب که همان طور که خداوند در جسم مسیح ظهور 

کرده، آگاهی نیز در بدن انسان ظهور می کند و با آن 
و  خداست  خود  مسیح  که  همانطور  و  می شود  یکی 
نیست،  عالم  و  آگاهی  بین  واسطه  نیز  بدن  واسطه،  نه 
بنابراین خود آگاهی من است و عالم دیگر مطرح نیست، 
بدنی است )نه حضوری  زیرا در عالم بودن من، اساساً 
وجودی مانند هایدگر( مرلوپونتی حضور وجودی هایدگر 
را  مسائل  جهانی  این  بسیار  و  می داند  بدنی  حضور  را 

تقریر می کند. )خاتمی، 1385: مرلوپونتی(
از این منظر مرلوپونتی در هنر سزان نیز موازنه پر 
نوسانی را میان احساس جسمانی )منطق دید( و اندیشه 
بیان  توانایی  سزان  که  دیدی  منطق  می کند  مالحظه 
آن را به واسطه گفتار خود نداشت و در عوض ترجیح 
کشیدن  چالش  به  بر  مبنی  خود  استدالل های  می داد 
به سّنت می دید در  وابسته  افراد  دوگانگی هایی که در 
همچون:  دوگانگی هایی  دهد،  نشان  خود  نقاشی های 
برابر  در  می بیند  که  نقاشی  تعقل،  مقابل  در  احساس 
نقاشی که می اندیشد، طبیعت مقابل ترکیب، بدویّت در 
مقابل سّنت. سزان قصد داشت دوگانگی های طبیت و 

هنر را شبیه هم کند.
»هنر یک درک فردی است که در احساسات آن را تجسم 
می بخشم و بواسطه درک آن نقاشی را سامان می بخشم«.

به همین دلیل، سزان نیازی به انتخاب میان تفکر 
و احساس نمی دید و در نتیجه تمایز بنیادینی را میان 
حواس و ادراک قائل نمی شد. او قصد داشت جهان آغازین، 
یعنی آنچه تاکنون به وجود نیامده و برای نخستین بار 
از جهان وی تولد خواهد یافت را نقاشی کند، در نتیجه 
با این  نقاشی های او طبیعت خالص را نشان می دهند. 
وجود نقاشی های سزان همچون یک نافرهیخته یا بدوی 
نبود. او می خواست هوشمندی، علم، ایده، چشم انداز، و 
سّنت را دوباره به دنیای طبیعی بازگرداند. او قصد این 
را داشت که علوم را با طبیعتی مواجه سازد که از آن 
برگرفته شده است. از این جهت، نقاشی های سزان فراتر 
از جهان روزمره انسان می رود و به خلق تجربه ای که از 
طریق آن جهان خود را می سازیم، می پردازد. نقاشی های 
شکل  که  آن گونه  را،  شیء  و  طبیعت  خاستگاه  وی 
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می گیرد، نشان می دهد نقاشی های وی با اجازه دادن به 
شیء برای ظهور از موقعیت خاص خود در حوزه ادراک 
حسی انکار مستقیم عقل گرایی و تجربه گرایی است که 
بین ذهن و بدن تمایز قائل هستند؛ در حالی که در آثار 
سزان ذهن و بدن، حس و اگاهی دو جزء الینفک بوده 
 Merleau – ponty,( .و تمایزی بین این دو وجود ندارد

)1945:11-&12

2.3.رنگ
و...  مزه  و  بو،  رنگ،  همیشه  فلسفه  تاریخ  طول  در   .1
شیء  جوهر  یا  ذات  بر  که  ثانویه  کیفیات  عنوان  به 
اهمیت  دوم  درجه  در  لحاظ  این  از  و  می شوند  عارض 
توجه  رنگ  ثانویه  کیفیت  بر  مرلوپونتی  اما  دارند.  قرار 
می داند  نمونه ای  را  سزان  نقاشی های  و  داشته  خاصی 
که در آن رنگ، اهمیتی هم شأن با کیفیات اولیه پیدا 
بنا  مستحکم  ساختاری  رنگ  با  سزان  که  چرا  می کند 

می کند. )نبئی،1385: 60(
سزان در این رابطه می گوید:

متفاوت  چیز  دو  وجه  هیچ  به  رنگ  و  »طراحی 
هر  می کنید.  طراحی  درواقع  نقاشی  هنگام  و  نیستند 
بارزتر  کلی  طرح  باشد  هماهنگ تر  رنگ ها  ترکیب  چه 
می نماید. وقتی رنگ پرمایه باشد، شکل نیز غنی خواهد 

بود«. )پاکباز،1381 :372(
این مسئله درواقع خاتمه دادن به نزاع پوسن گرایان 

)طرح( و روبنس گرایان )رنگ( نیز می باشد. 
مورد  نیز  دیگر  زاویه ای  از  مرلوپونتی  چنین  هم 
بررسی قرار داده و تأکید می کند که غلبه رنگ بر طرح 
در هنر امپرسیونیست ها و سزان دارای معنای یکسانی 
نیست، زیرا سزان تمایزی میان طرح و رنگ قائل نیست.
هم  در  را  قرادادی  رنگ های  امپرسیونیست ها   «
شکستند. فرد می تواند در حالت کلی با جا به جا کردن 
یا با کنار هم قرار دادن رنگ های سازنده یک رنگ به 
رنگ دل خواهی  به هر  با یک دیگر،  آن ها  ترکیب  جای 
دست پیدا کند و بدین ترتیب به یک رنگ درخشان تری 
نقطه  دیگر  بود که  بوم هایی  این شیوه ها  نتیجه  برسد. 
به نقطه با طبیعت متناظر نبود و موجب دریافت یک 

واقعیت کلّی از طریق انعکاس و تأثیر بخش های مجزا 
بر روی یک دیگر می شد در نتیجه نشان دادن فضا و در 
هم شکستن رنگ سایه ها به طور هم زمان باعث پنهان 
ماندن شیء شده و باعث می شد اثر وزن مناسب )اهمیت 
ویژه و طبیعی( خود را از دست بدهد. در صورتی که در 
می توان  سزان  آثار  در  که  رنگ هایی  ترکیب  و  ساخت 
یافت بر خالف امپرسیونیست ها که از هفت رنگ طیف 
ـ  یافت  را می توان  استفاده می کردند هیجده رنگ  نور 
شش قرمز، پنج زرد، سه آبی، سه سبز، و سیاه. استفاده از 
رنگ های گرم و سیاه نشان می دهد که سزان می خواهد 
شیئی را بازنمایی کند که آن را از پس فضا بیرون کشیده 
باشد، بدین ترتیب، او رنگ سایه را بهم نمی ریزد؛ بلکه 
با رنگ های درجه بندی شده جایگزین می کند،  آن را 
درواقع شکلی از توالی رنگ در شی، نوعی نوسان رنگ ها 
که به فرم شیء و نوری که بر آن می تابد وفادار می ماند. 
بازتاب های مختلف بر  تأثیر  اینجا شیء دیگر تحت  در 
روی یک دیگر قرار نمی گیرد و در ارتباط با فضا و دیگر 
اشیاء پنهان نمی گردد بلکه به نظر می رسد نور پنهانی 
از درون شیء ساطع شده و شیء با جمود و استحکام 
آثار  در  اشیا  دیگر،  بیانی  ]به  می گردد  آشکار  خاصی 
امپرسیونیستی مستحیل و پنهان می شود در حالی که 
در آثار سزان شیء با ساختاری قدرتمند خود را نشان 
می دهد[. عالوه بر این سزان نه تنها این شور رنگ آمیزی 
با  بلکه  می آورد  بدست  گرم  رنگ های  از  استفاده  با  را 
کاربرد رنگ آبی آن را کامل می کند، بنابراین، می توان 
چنین عنوان کرد که سزان قصد بازگشت به شیء بدون 
فاصله گرفتن از زیباشناختی امپرسیونیست ها را داشته 

)Merleau – ponty, 1945: 11,12( ».است
عنوان  به  رنگ  شد  اشاره  قبال  که  طور  همان   .2
عنصری اساسی که حاکی از یک واقعیت انضمامی است 
نزد مرلوپونتی از اهمیتی اساسی برخوردار است. از منظر 
وی جهان توده ای از رنگ هاست، اگر نقاش جهان را بیان 
می کند باید ترکیب و تنظیم رنگ هایش در چهار چوب 
این کّل بخش ناپذیر حفظ شود، کاری که در نظر او از 

عهده سزان برآمده است. )نبئی،1385: 61(

سزان و مرلوپونتی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 12

http://kimiahonar.ir/article-1-72-fa.html


56

فصلنـامه                        سال اول، شماره 6، زمستان 1391           

به این منظور در نقاشی های سزان هر لکه رنگ به 
یک عنصر تجسمی یا یک رنگ سایه مبدل می شود که 
ایفا  رنگی  و  تصویری  ترکیب بندی  در  را  معین  نقشی 
نظر  در  و...  لیوان ها  درختان، سیب ها،  کوه ها،  می کند، 
سزان دیگر فقط اشیایی برای نقاشی کردن نیستند، بلکه 
این ها به عناصر فرم و رنگ در نظمی تصویری تبدیل 
را  پدیده ها  همه  زیربنایی  و  درونی  قوانین  که  شده اند 

آشکار می کنند. )بکوال، 1387: 100 ـ 103( 
»من رنگ ها و درجات اختالف رنگی را بدان گونه که 
می یابم بکار می برم و این ها چیزهای خارجی می شوند بدون 
هیچ گونه اندیشه ای از جانب من« )پاکباز، 1381: 371(

آثارش  در  رنگ  به  سزان  نگرش  و  برخورد  نحوة   
نمایی  باعث می شود که خط و رنگ، سایه و برجسته 
در سازمان رنگی تصویر حل شود، تابلو بافتی فشرده از 
لکه رنگ ها و سازمانی خود ویژه شده و به یک وحدت و 
انسجام کلّی می رسد و در نتیجه سطح و عمق کاماًل در 
هم گره می خورد. سطوح و پالن های استوار که به مدد 
فواصل رنگی منظم در سراسر صفحه تصویر در جهات 
عمودی، مورب و افقی که در اثر تباین های تیره / روشن 
و سرد/ گرم به طپشی آهنگین در آمده اند به یک دیگر 
متصل شده و صراحت می یابند. این نوع ژرفانمایی ناشی 
از خطای دید یا پرسپکتیو علمی نیست بلکه از به مدد 
شیوه های وی در رنگ گذاری بوجود آمده است. )همان، 

)370-372 :1381

2.4.پرسپکتیو
1. مرلوپونتی مقصود خود از پرسپکتیو را این گونه 

بیان می کند:
»اشیاء خارجی هرگز بدون پوشاندن و نهان کردن 
سایر وجوه خود، وجهی از وجوه خود را بر من آشکار 
وجوهی  آزادانه  می توانم  حداقل  من  لیکن  نمی کنند. 
ظاهر  آن ها  برگزینم  دارند  حضور  من  برای  که  را 
پرسپکتیو خاصی که  اما  پرسپکتیو،  نمی شوند مگر در 
فیزیکی  ضرورت  یک  نتیجه  می یابم  در  لحظه  در  من 
فیزیکی  ضرورت  از  مقصود  زنده(.  )پرسپکتیو  است 
یک  )پرسپکتیوی(  بودن  چشم اندازانه  ویژگی  همان 

بنابراین، ادراک شیء منوط به حضور شیء  ابژه است. 
نگاه مرلوپونتی  از  بنابراین،  در پرسپکتیو خاصی است. 
دید  از  که  شیء(  پنهان  )وجوه  واقعی  پدیدارهای  آن 
پنهان هستند کافی است با تغییر موضع و مکان آن ها 
چیزی  منزله  به  را،  نادیده  وجه  من  کنیم.  مشاهده  را 
که حاضر است در می یابم. وجه پنهان به شیوه خاص 
حوش  و  حول  در  پنهان  وجه  این  دارد  حضور  خود 
یک  از  را  منظره ای  ما  وقتی  که  معنا  بدین  است  من 
زاویة خاص می بینیم آن را به طور کلّی درک می کنیم 
)77  :1385 )نبئی،  دهیم.«  موضع  تغییر  است  کافی 
سزان در یکی از نامه های خود به این موضوع اشاره 

می کند: 
»این جا در ساحل رودخانه »موتیف ها«1 متنوع اند ؛ 
اگر موضوعی را از زوایای مختلف ببینید، مضمونی برای 
... و چنان متنوع و گوناگون  مطالعه به دست می دهد 
به راست  به چپ و گاه  است که فقط کافی است گاه 

بچرخم.« )والر، 1369: 164( )تصاویر: 3،2،1(
ارائه  را  پرسپکتیوی  خود  آثار  در  سزان  بنابراین، 
می کند که ویژگی آن عبارت است از تغییرات گاه به گاه 
زوایا، جا به جایی تناسبات و محورها و به خصوص درنگ 
غریبی در حرکت خطوط هم گرا و فقدان کشاکش در 

عمق پرسپکتیوی. )نووتنی، 1363: 12( 
نه  دارد  اشاره  آن  به  پونتی  ـ  مرلو  که  آنچه  پس 
تجربه ای عینی و نه ذهنی یا سوبژکتیو است بلکه خود 
واقعیت جاگرفتگی ادراکی ما در جهان است. اگر هرگز 
چیزی چیز دیگری را نهان یا عیان نمی کرد، اگر چیزی 
پشت یا جلوی چیز دیگری قرار نمی گرفت – خالصه 
اگر عمقی وجود نمی داشت ـ جهانی هم در کار نمی بود 
که بتوانیم خودرا مستقر و ساکن در آن ادراک کنیم: 
»رازگونگی این امر در این مسئله نهفته است، که چیزها 
را، هر یک در جای خودش، دقیقا از آن رو می بینیم که 
آن ها یکدیگر را می پوشانند و هر کدام در جای خود قرار 

دارد«. )کارمن، 1390 : 266-303(
2. مرلوپونتی دالیل اعوجاج هایی را که در آثار سزان 
این  می خورد  به چشم  و 1890،  سال های 1870  بین 

طور شرح می دهد: 
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با  و  زیبایی شناسانه  و  شهودی  طور  به  سزان   ...«
پیرامون  خود  تحقیقات  در  پدیده ها  به  ماندن  وفادار 
پرسپکتیو، آنچه را که روانشناسی گشتالت آن را به طور 
روشن در قالب نظریه بیان کرد را کشف نمود: یعنی این 
که »چشم انداز یا پرسپکتیوی را که ما درک می کنیم، از 
نوع تصویری یا هندسی نیست. یک دلیل آن این است 
که بازنمایی تصویری، ثبات اندازه را که در بطن ادراک 
واقعی است از میان برمی دارد: ترن روی پرده سینما وقتی 
نزدیک تر می شود یکباره بزرگ تر می گردد تا این که چهار 
چوب تصویر دیگر نمی تواند آن را در بر بگیرد، حال آن 
که در زندگی واقعی ترن رفته رفته به دید می آید تا این 
که کاماًل این جا قرار می گیرد. در تجربه دیداری سینما 
تماشاگر  مقام  در  ما  زیرا  نیست،  کار  در  جایی[  ]این 
که  حالی  در  می بینیم،  که  داریم  قرار  تصویری  بیرون 
. ادراک می کنیم...  باشیم که  بیرون جهانی  نمی توانیم 
نکته دیگری که سبب شد مرلوپونتی توجه خاصی 
نگاه  از  سزان  که  است  این  دهد  نشان  سزان  روش  به 
متعارف و معمول از مسیر دیدی که هنرمندان رنسانس 
پیرو آن بودند روی گردانده بود؛ روشی که با آن می توان 
شرایطی که تحت آن، دیدن ما از جهان حاصل می شود 
را مشاهده کرد، تکنیک و روش او به گونه ای است که به 
محض دیدن شیء یا منظره مانع از این می شود که تجربه 
دیدن به عنوان تصویر صرف مانند تصویر عکاسی لحاظ 
را مشاهده  بیضی  واقعیت یک  اگر در  ما  شود چرا که 
می کنیم که شکلی به دور آن در نوسان است بدون آنکه 
آن شکل را با خود بیضی مشتبه کنیم آن را می بینیم، 
بر خالف تصویر عکاسی که چنین نیست و دایره ای را 
که به شکل مایل می بینیم مانند بیضی مالحظه می شود. 
و در حقیقت به شکل بیضی ثبت می گردد. در تصاویر 
سزان لحظه ثبت نمی شود، بلکه تجربه لحظه به نمایش 
تصاویر  یا  عکاسی  تصویر  که  گفت  می توان  درمی آید 
است  به جهان  رو  پنجره ای  مانند  هنرمندان کالسیک 
اما سزان، پرده نقاشی را خوِد جهان با قوانین خاص آن 

می بیند نه مانند پنجره ای رو به جهان. 
با وجود  ژوفروآ  میز گوستاو  تابلوی  مثال، در  برای 

این که ساختار پرسپکتیوی حکم می کند که میز مانند 
سطحی با کناره های به عقب کشیده شده ترسیم گردد، 
سزان آن را به گونه ای ترسیم می کند که به سمت پائین 
تصویر متمایل است زیرا این نحوه ترسیم نشان می دهد 
که فرد چگونه میزی را که در مقابل آن ایستاده و به 
سمت او متمایل شده است می بیند. در واقع زمانی که 
چشم ما روی سطح بزرگ بوم گردش می کند تصاویری 
دیدهای  زاویه  از  می کند  دریافت  متوالی  طور  به  که 
از  متوالی  طور  به  که  تصاویری  به  می باشد  متفاوتی 
نیستند  اثر دریافت می شود دارای زوایه دید مشترکی 
به لحاظ  از پرسپکتیوی خاص چه  گویی که هر شیء 
رنگ و چه به لحاظ هندسی، در یک تابلو ترکیب بندی 
و ترسیم شده است که بیشترین جنبه مرئی و حضور 
خود را به نمایش بگذارد، و این از نبوغ سزان است چرا 
که وقتی تصویر به طور یک پارچه دیده می شود، )ت: 
6،5،4( اعوجاج های پرسپکتیوی دیگر به نوبه خود قابل 
رویت نیستند و تصویر دارای وحدت و انسجام کلّی است 
به عبارتی شیء در حال ظهور همان طور که در مقابل 
چشمان ما شکل می گیرد سازمان می یابد و در یک کّل 
 Merleau( .منسجم و سازمان یافته به نمایش در می آید

))– ponty, 1945: 13

3.کّلينگریگشتالتي)دیالکتیكشکلوزمینه(

انسانی  تجربه  با  رابطه  در  مرلوپونتی  رویکرد   .1
تجربی  روان شناسی  شامل  که  است  دوگانه  رویکردی 
پدیدارشناسانه،  تحلیل  وبرای  است  پدیدارشناسی  و 
این  از  و  می گیرد  نظر  در  را  روانشناسانه  جنبه های 
کلّ گرایانه  دیدگاه  به  پدیدارشناسانه  روانشناسی  منظر 
این  و  است  نزدیک تر  بسیار  گشتالت  روان شناسی 
نقطه مقابل روانشناسی پیاژه )پوزیتیویستی( می باشد. 
گشتالتی،  رویکردی  با  مرلوپونتی   )   :1385 )خاتمی، 
بنیادین  و  متقابل  رابطه  از  دوباره  ارزیابی  صدد  در 
زیسته  تجربة  نظر  این  از  و  است  جهان  و  نفس  میان 
نظر  در  جهان  و  نفس  به  تشخص بخشی  سرآغاز  را 

سزان و مرلوپونتی 
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فصلنـامه                        سال اول، شماره 6، زمستان 1391           

صدد  در  سّنت  این  از  پیش  تا  که  حالی  در  می گیرد، 
بود  از جهان  به عنوان هستی ای مستقل  نفس  تحلیل 
مرلوپونتی  نظر  از  بنابراین،   )608  :1382 پین،  )مایکل 
شیء کّل یا مجموعه ای است که هیچ یک از صفات آن 
را نمی توان کاماًل جدا از صفات دیگر تصورکرد. این با 
هم بودن صفات به هیچ وجه حاصل استنتاج نیست بلکه 
درخودشی مشهود است شیء در حقیقت مجموعه ای از 
همین صفات و جنبه هاست. اگر شیء این شکل و این 
خاصیت لمسی و این بو را نمی داشت، این رنگ را نیز 
نمی داشت. شکنندگی و سختی و شفافیت همه حاکی 
بستگی  است. پس هم  وجود  نحوه  و یک  از یک طور 
کیفیت ها، از دیدگاه مرلوپونی بیش از آن است که بدواً 
به نظر می آید. در شیء جنبه رمزگونه ای است که هر 
دیگر  محسوس  کیفیت های  به  را  محسوسی  کیفیت 
یا آهنگ واحدی  آوا  وصل می کند، بعالوه شیء دارای 
است که در همه خصوصیات آن با همه گوناگونی آنها 
به  در شیء  گفت:  باید  کالم  یک  در  است.  طنین انداز 
عالوه نوعی هم حسی و هم دلی وجود دارد که هر یک از 
صفاتش را به صفت دیگر آن پیوند می زند. )پیراوی ونک، 
1389: 108-107(. مرلوپونتی در رابطه با آثار سزان به 
این مسئله اشاره می کند که تمایز میان حس المسه و 
ما  نامعلوم هستند و  اولیه  بینایی در تجربه و مشاهده 
تمایز و تشخیص میان حواس خود را به واسطه علمی 
 که نسبت به بدن خود پیدا می کنیم فرا می گیریم. شیء 
ساخته  می کنند  ایفا  حواس  که  نقشی  اساس  بر  زنده 
به  را  ابتدا خود  از همان  بلکه  نمی شود  نو کشف  از  یا 
عنوان مرکز تشعشع این حواس نشان می دهد، ما عمق، 
همواری، نرمی  و سختی اشیاء را می بینیم سزان حتی 
ادعا کرد ما بوی آنها را نیز می بینیم. اگر قرار است نقاش 
دنیا را به بیان خود تصویر کند، چیدمان رنگ های وی 
بایستی در این کّل پیوسته و تقسیم ناپذیر بنشینند و 
گرنه نقاشی او تنها به چیزهایی اشاره می کنند و هیچ 
برای  که  نمی بخشد  آن ها  به  انسجامی   و  وحدت  گونه 
قلم  نقش  هر  دلیل  بهمین  و  دارد  را  واقعیت  ما حکم 
مو باید تعداد نامحدودی از شرایط را مهیا سازد. سزان 

به  قلم مو  حرکت  یک  از  قبل  ساعت ها  اوقات  گاهی 
برنار هر ضربه  امیل  به قول  فرو می رفت، چرا که  فکر 
قلم بایستی حاوی تمام کیفیت هایی از قبیل هوا، نور، 
سبک  و  پیرامون  خط  شخصیت،  شیء،ترکیب بندی، 

)Merleau – ponty 1945:14( .باشد
2. از جهتی دیگر مرلوپونتی بر دیالکتیک شکل و 
زمینه از این منظر که اثری را در یک تمامیت و کّل به 
نمایش می گذارد اهمیت قائل است. در یک اثر هنری 
و  با صراحت  که  محوري تري  یک شکل، شکل  ادراک 
وضوح بیشتري پدیدار شده است از پس زمینه اي که آن 
را احاطه کرده جدا مي شود، شکل و زمینه به عنوان دو 
گشتاور پدید آوردنده یک وضعیت کلّي از طریق عمل 
کرد ادراک که به نحوي سازمند بر ترکیبي از عناصر در 
دوم  و  در هم مي آمیزند  تأثیر مي گذارد  معین  میداني 
این که نوعي وحدت برجسته شکلي به واسطه حرکتي 
دوگانه که در آن شکل بیش تر از زمینه مورد توجه قرار 
مي گیرد و درک زمینه کم رنگ مي شود و از زمینه احاطه 
کننده اش جدا مي شود بوجود می آید. )نبئی، 1385: 72(

تأثیر  و  زمینه  و  بین شکل  دیالکتیک  بر  عالوه   .3
صفات و کیفیت های محسوس بر هم دیگر در یک اثر که 
وحدت و انسجامی  کلّی را به تصویر می بخشد، همواره 
بین مخاطب و اثر نیز دیالکتیکی برقرار است که نوعی از 

تجربه هنری و یا زیبایی شناختی را سبب می شود. 

نتیجه

هــر چیز  از  پیش  هنـری  اثــر  پـدیدارشناســی  کل 
پدیدارشناسی  البته  است،  ادراک حسی  پدیدارشناسِی 
این فرصت را در اختیارمان می گذارد تا ادراک حسی مان 
از اثر هنری و، به شکل غیر مستقیم، کار هنرمند را بهتر 
درک کنیم. از نظر مرلوپونتی کار هنرمند به سیستمی  از 
ایده ها وابسته نیست بلکه طبیعتاً سیستم ادراک حسی 
ما را گسترش می دهد. در واقع، نقاش می کوشد به کمک 
شیوه های خاص خود این سیستم را باز یابد و گسترش 
دهد. مرلوپونتی به رابطة مستقیم اثر هنری و امر واقعی 
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اشاره می کند. اثر هنری نقشه ای است که مسیر تکوین 
چیزها را به ما نشان می دهد. اثر هنری بدان دلیل ما 
بسیار  جهان  جسم  به  که  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را 
نزدیک است و به نوبه خود ما را به جسم خودمان باز 
می گرداند. )سوانه، 1389: 109-107( از این منظر شاید 
بتوان نقاشی های سزان )یا هر کس دیگر( را نشانه ها و 
بازتاب هایی از خصوصیات فردی او دانست و نه آثاری 
که با ما درباره جهان و ادراک سخن می گویند، اما با این 
حال، سبک سزان صرفاً تجلی احساسات و نگرش های 
ذهن  می زد  نقش  سزان  آنچه  بلکه  نیست  او  درونی 
که  معنایی  می دید:  که  بود  جهانی  بلکه  نبود  خودش 
سزان در نقاشی هایش به اشیا و چهره ها می بخشید در 
جهانی که بر او ظاهر می شد به ضمیرش خطور می کرد. 

سزان فقط این معنا را رها و عرضه می کرد: 
»خود اشیا و چهره ها آن طور که او آن ها را می دید 
بودند که می طلبیدند به نقاشی در آیند و سزان فقط 
می کرد،  بیان  بگویند  می خواستند  آن ها  که  را  چیزی 
بنابراین سزان در ساحتی بیرون از تشویش خویش قادر 
بود همین وزن و استحکام جهان دیدارپذیر را که هرگز 
نمی توانیم خود را از آن خالص کنیم دریابد. نقاشی های 
سزان، مثل خود ادراک، عیان کننده انکشاف ضرورتاً مقید 
جهان هستند، عیان کننده هم آمیزی انقیاد ما نسبت به 
ما.«  سیطره  و  نگاه  روی  به  جهان  گشودگی  و  جهان 
هنرمندی مانند سزان تجربة پدیدارشناختی خودش 
را نقاشی می کرد؛ تجربه ای از آنچه که در حوزه دیدش 
واقعاً می دید و به گونه ای پیشا تأملی حس اش می کرد. 
اما، باید به یاد داشته باشیم که هر نقاشی قادر نیست راز 
و رمز و دوسویگی تماس مستقیم و عریان ما با جهان را 
به تصویر بکشد و فقط نقاشی مانند سزان می تواند چنین 
انجام برساند. )کارمن، 1390: 303 -296( به  را  کاری 

پینوشتها

تمامی  انگیزش  عامل  چیز  یک  تنها  مرلوپونتی  منظر  از  موتیف:   .1
حرکاتی است که یک تصویر به طور تدریجی ازآنها ظاهر میشود: 
تمام و کمال بودن مطلق آن منظره طبیعی که سزان آن را دقیقاً 

)Merleau – ponty, 1945:25( .نقش مایه یا موتیف« نامید«

گوگن(  زبان  در  »ایده«  که  )چنان  سزان  کالم  تکیه  در  موتیف   .2
معنایی وسیع، شخصی، و غیر متداول می یابد و خاصه در مواردی 
اشیا و دستمایه های کار خود  یا  تابلوها  به  بکار می رود که سزان 

)انسان، میوه، منظره، و مانند آن( اشاره دارد. )والر، 1369: 66(
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