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 )سخنرانی( 1نشانه شناسی نگاه

 حمید رضا شعیری
بینیم. قبل از اینکه  را می گفتگوی کالمی، یکدیگرچرا موضوع نگاه را انتخاب کردیم؟ برای اینکه قبل از شروع 

ای؛ به  گیرد. دیدن امری است نشانه هر نوع تعاملی با دنیا داشته باشیم، یا دنیا با ما داشته باشد، دیدن شکل می

دهد. دو بحث پیش روی ماست: یکی اینکه ما مسئول دیدن هستیم؛  ما را با جهان پیرامون ارتباط میدلیل اینکه 

 بینادیداری بیند؛ بنابراین این رفت و آمد ای ما را می یعنی سوژه شویم. یت، دیده میاما به میزان همین مسئول

شرایط معنایی را  دیدن، شدن، وجود دارد. این دیدن و سوژةما  ةبدون اینکه متوجه باشیم در زندگی روزمر

 شود. ها چگونه معنادار می این است که دیدن چیست و این دیدن . بحث من دربارةکند ایجاد می

. نگاه اطالعات را کند و ایجادکننده تعامل است نگاه همواره یک فرازبان است؛ چون )بدون کالم( گفتگو می

تواند به شما بفهماند که منظور من چیست،  تنهایی می سادگی و به دهد. نگاه به از منبعی به منبع دیگر انتقال می

همه اینها از طریق نگاه منعکس  فعالم یا غیرفعال و... .ای دارم... خوشحالم یا ناراحت،  چه حالت و روحیه

ن است تا بتوان یک نوع شناسی از دیدن ارایه دهم. برای روشن نمودن موضوع یاینک سعی بنده بر ا. شود می

  تا کید بیشتر من بر عکس خواهد بود و از تعامل دیداری در عکس سخن خواهم کرد.

 عمومی یا بدون مدعی 2. نگاه1

نگاه ، نگاه انفصالی، شمول یا نگاه از باال هانتوان برای این نوع نگاه در نظر گرفت: نگاه ج های دیگری نیز می نام

و جهانشمول است که در  ، فراگیربسیار کلی یاین نگاه، نگاه .عمومییا  فراگیرنگاه ، یافته تعمیمخنثی یا نگاه 

خاطر همین کلی بودن  شود و به ین نگاه اطالق نمیبه ا خاصی اسمهیچ آن چیزی ریز یا برجسته نشده. 

 برجستهبینیم. در این نگاه چیزی  در این تصویر یک شهر را در کلیت آن میشود.  دار آن نمی کس عهده هیچ

، با تفکیک خاصی مواجه نیستیم و منظورمان کلیت یک مجموعه ایم بر جهان خاصی متمرکز نشدهو نشده؛ 

این نگاه از  کننده باشد. شخص نگاه ةدهند شاهد، چشم یا سوژه خاصی نداریم که نشان ،اگر دقت کنید است.

این جهت عمومی است که نمی دانیم معلق به کیست. کسی این نگاه را از آنِ خودش نکرده است. چشم بیننده 

 در موضوع یا ابژه دیداری یافت نمی شود. به همین دلیل این نگاه مدعی ندارد. 

                                                           
1
 در موسسه بهاران انجام شد.  93بهمن  8این سخنرانی روز چهارشنبه   

2
معناشناس حوزۀ عکس و استاد دانشگاه  –، متخصص و نشانه (Maria Julia Dondero)در اینجا الزم می دانم از همکار عزیزم  خانم ماریا ژولیا دوندرو   

 1392ایشان در تابستان  لی یژ بلژیک، که تعداد زیادی از این تصاویر را در اختیارم گذاشتند و از نظریاتشان هم استفاده کردم، نهایت تشکر را داشته باشم.

  .ه نمودندسمینار مهمی را در خانه هنرمندان تحت عنوان گفتمان دیداری ارای
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را با این تصویر مقایسه کنیم، متوجه نگاه مدعی می شویم. در آنجا هم ابژه  11صویر شماره حاال اگر ت

دیداری شهر پاریش را ازباال نشان می دهد. ولی یک نگاه شاهد به عنوان نگاه مدعی وجود دارد که مسیر نگاه 

ببینید. این تفاوت مهمی بین دو  او را دنبال می کنیم. در اینجا نگاه می گوید پاریس را آنگونه که من می بینم،

نگاه است. در تصویر اول نگاه التفاتی وجود ندارد و ابژة دیداری رها شده است تا آنطور که می خواهیم آن را 

ابژه دیداری تحت اراده و کنترل یک نگاه شاهد به ما رسیده است. به همین دلیل یک نگاه  11ببینیم. در تصویر 

ویر وجود دارد. و به همین سبب این عکس التفاتی است. از سوی دیگر علی رغم میانجی بین نگاه ما و تص

اینکه با پالن شهری مواجه هستیم، در این تصویر فشاره دیداری باالست. چون یک نگاهی که تن وارگی یافته 

 است یعنی در تنی قبض یافته تجلی پیدا کرده، نگاه ما را هدایت می کند. 

 

 
 راگ نگاه کل: 1تصویر 

 محور( خنثی، نگاه بیننده . نگاه بینابینی )نگاه نیمه2

متمرکزی است که بر ابژة  و محدودو نه به آن فراگیری و عمومیت نگاه اول است و نه نگاه خاص این نگاه 

 ،های دیگر که کمتر آشکارند طور آشکار از بخش دیداری به ةبخشی از ابژدر این نوع نگاه،  خاصی تمرکز دارد.

و  «اینجا»بین و  شود جدا می «آشکارغیر»و  «آنجا»از  «بارز»و  «آشکار»و  «اینجا». به همین دلیل شود جدا می

 گیرد.  صورت میتفکیک  «آنجا»

ما در پیرامون هم . اکند تحت تسلط نگاه اوست وجود دارد که بیننده ادعا می «اینجا»یک  ،تصویردر این 

ساختمانی در وسط قرار دارد که . و بیننده از آنها منفصل استچیزهایی هستند که در حاشیه قرار دارند 

اند.  و محو شده تر هستند های دیگری وجود دارند که کمرنگ شود؛ اما در پشت، ساختمان وضوح دیده می به

کند  های چپ و راست تصویر هم در حال محو شدن هستند و فقط یک ساختمان است که بیشتر جلوه می خانه

تمایزی قائل « دیگران آنجا هستند»و « من اینجا هستم»که بین  محور است ست. این نگاه بینندهو کمتر خنثی ا
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اگر  (.رود یی که در قلب وجود دارد و آنجایی که در پیرامون )و آهسته آهسته به حاشیه فرو می«اینجا»شود:  می

چه چشم شاهد در تصویر وجود ندارد، اما تصویر به من نزدیک شده است. به نحوی که قسمت مرکزی آن در 

حال تسلط یافتن بر من است. این امر نشان می دهد که شاهدی وجود دارد که قسمتی را بر قسمتی دیگر 

تا نگاه غایب شاهد نگاهی ترجیح داده است و روی قسمتی تمرکز بیشتری دارد. این تمرکز سبب شده است 

 خنثی نباشد؛ بلکه نگاهی فعال باشد که دست به تفکیک و ایجاد مرکز و حاشیه زده است.  

 
 نگاه بینابینی: 2تصویر 

 یا نگاه همراه . نگاه دستیار3

کند و دیگر خنثی نیست.  با دو نگاه قبلی تفاوت بارزی دارد و آن اینکه بیننده و کنشگرانی را در صحنه وارد می

 شود چون حضور انسانی در دار می نقشحاضر است و مانند دو تصویر قبلی غایب نیست. نگاه نگاه در اینجا 

اما افراد  کنند. انتهای تصویر وجود دارد، نگاه میدر این تصویر دو نفر دارند گریزگاهی را که در  آن وجود دارد.

کنند. این نگاه ها خنثی نیستند  رویشان نگاه می صورت ندارند و فاقد چشم هستند. پشت به ما هستند و به روبه

 اند. بنابراین با دستیاری منفعل دهز نقش عاطفی یا کنشی ندارند؛ چراکه با بیننده وارد ارتباط مستقیم نشاما هنو

دخالتی در حوادث و اتفاقات پیرامون و یا اتفاقات شود و  واجهیم؛ دستیاری که تنها نگاه از طریق او دنبال میم

طور مستقل و منفک از منِ بینندة تصویر دارند جایی را در دوردست تصویر نگاه  خودشان بهجاری ندارد. 

 ها درواقع دستیار نگاه دوربین یا منِ دنبال کنم. اینتوانم مسیر نگاهشان را  کنند و اگر من به آنها نگاه کنم، می می

در این توصویر نوع حضور نگاه به درجۀ عاطفی نرسیده است. یعنی نه کنشی است و نه  هستند. پرداز قصه

 تنشی. نگاه فقط حاضر است و این حضور انفعالی است.  -عاطفی
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 یا نگاه همراه نگاه دستیار: 3تصویر 

 یا دستیار فعال دیداری  (Maino) نگاه دستیار فعال. 4

روی کسی که هم نگاه حاضر دارد و هم این حضور به  روبهما  .گیرد این نگاه با نگاه قبلی در تضاد قرار می

با دست یا انگشت دارد  او: و ما متوجه کنش او می شویمایم؛  قرار گرفتهموضع گیری و کنش تبدیل شده است 

کند. در تفاوت با نگاه قبلی سه اتفاق می صحبت  اش دهد تا درباره نشان می کند و دارد تصویری را دخالت می

 دهد:  مهم رخ می

 بینیم و ارتباط مستقیم است؛  روی من قرار دارد، صورتش را می گر روبه الف( کنش

 . ب( دست او درحال نشان دادن چیزی است، یعنی انفعالی که قبال از آن صحبت کردیم وجود ندارد

آفرین است؛   دیداری فعال است، درحال گفتگو و احتماال درحال القای چیزی است. پس نگاه نقشسوژة ج( 

  چون چهره دارد، دست دارد. چیزی را نشانه رفته است؛ پس هم کنشی است و هم عاطفی است

 در این نوع نگاه با نقشی فعال مواجه هستیم. 

 
 Maino یا همراه فعالنگاه دستیار فعال: 4تصویر 

ای را در نظر داشته باشید. در نقاشی، دست نقاش واسط بین من و دنیا  به تصویر بعدی نگاه کنید و نکته

تصویر شود. در  رنگ، دنیا حاضر می و ترکیبواسطه لغزش دست او روی پرده  لغزد و به است. روی پرده می
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کند. و این حذف شدن  واسطه و با چشم مسلح دنیا را ثبت می و دوربین بی شود این واسطه حذف می بعدی

 کند. ارتباط را مستقیم می ،فاصله

رو ما  رخ است. از روبه اینجا نگاه دستیار نیم طور مضاعف و دوبرابر. اینجا هم نگاه دستیار وجود دارد اما به

، کند( کند )یعنی دستیاری می ، ما را متوجه چیزی میکند. اما نگاهی که بدون آنکه به ما نگاه کند را نگاه نمی

نگاه مردی است که تکیه داده به ستونی و با خم کردن سر و نگاه به دو نفری که در عکس فعال هستند، دارد 

به  شیطنت با ی ظریف وگوید که شما هم به چیزی که مورد نگاه من است، نگاه کنید. اما این را با ژست به ما می

در  بیند دقت بیشتری داشته باشید. بینم و هم دوربین می گوید به چیزی که هم من می او به ما می ماند.فه ما می

این عکس یک بازی مهم بین چند نگاه صورت گرفته است. شاید بتوان گفت در وضعیت ترادیداری قرار 

به ما می گوید این خانم رابیینید. داریم. خانمی و فرزندش ما را نگاه می کنند و ما هم مردی را می بینیم که باز 

اما مرد درون تصویر به ما نگاه نمی کند؛ او از ژستی استفاده می کند که با حرکت سر مسیر نگاه را خط کشی 

می کند. گویا مرد سر راه نگاه ما قرار گرفته تا مسیر نگاه ما را از دور شدن و به انتهای تصویر رفتن، مانع شود 

ی آن خانم برگرداند. یعنی او از هدر رفتن انرژی دیدایر جلوگیری می کند. این هم نوعی و نگاه ما را به سو

 دستیار فعال دیداری است.   

 
 Doisneau پرداز نگاه دستیار گفته: 5تصویر 

 محور تن نگاه دستیار فعالِ. 5

  ویژگی دارد. این نوع نگاه چندنگاه در این تصویر، نگاهی چالشی است. چالش بین دیدن و ندیدن. 
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اش را آورده بیرون و در معرض دید عموم دارد نقاشی  بینیم که یک نفر آتلیه نقاشی در عکس میالف( 

اما ما مدل را  هنرمند نشسته و نقاش دارد او را نقاشی می کند؛روی این  روبهزنده عنوان مدل  کند. خانمی به می

  شود. بینیم؛ فقط پای او در تصویر دیده می نمی

عابری که درحال عبور است، کنجکاو شده، حرکتش به سمت ما را متوقف کرده، برگشته و دارد به ب( 

بیند: نگاه کنجکاو. خم شدن بدن به سمت تابلو  احتماال مدل نقاشی را هم میکند. این عابر  تابلو نقاشی نگاه می

ابژة دیداری، نگاهی فعال است )تصور سمت  بهو تن تر کرده است. این نگاهِ با ژست  نگاه را پررنگ ،و نقاش

  کند، غیرفعال است(. نشود که چون به ما نگاه نمی

بیند و نه هنرمند نقاش؛ یک سگ است که با لذت و  ج( اتفاق بعدی این است که نه عابر کنجکاو ما را می

چشم  پیوستاریِاین سگ عامل تغییر وضعیت انفصالی به وضعیت اتصالی یا  کند. اشتیاق به دوربین نگاه می

  کند. است. یعنی چشم غایب را فقط این حیوان حاضر می

اینجا ما در مقام بیننده کنند؟  تردید این است که ما باید به سگ نگاه کنیم یا به دیگرانی که به هم نگاه می

ین نگاه را اگر سگ را نگاه نکنیم، ادهیم،  شویم. اگر سگ را نگاه کنیم، مدل را از دست می دچار سرگردانی می

 به این دلیل که نگاهِ شود. تبع آن نگاه ما هم مردد می کند و به دهیم. پس دوربین تردید را ایجاد می از دست می

شود. این جانشینی باعث  کنجکاو پشتش به ماست و چشمش حاضر نیست، چشم ما جانشین چشم او می

ما در این دیدار است. هرگاه چشم غایب باشد ولی  ما در این تصویر باشد؛ او نمایندة ةاو نمایندشود که  می

 شود غایب شده است تا ما را حاضر کند.  عامل دیداری وجود داشته باشد، معلوم می

اما نگاه د. تن به جای چشم و نگاه مستقیم نشسته است. شو  بار از طریق تن هویدا می نگاه فعال اینپس 

در کند و ما را  ست؛ دارد ما را به دیدار خودش دعوت میگ به نوعی رقیب دیداری او س رقیب هم داریم

یعنی  ما مشخص می کند. ینگاه مسیر دیدن را برا –اما شکی نیست که تن  دوراهی تردید دیدن قرار می دهد.

معلوم می شود ما کجا را باید نگاه کنیم. فقط دو چشم دیداری حیوان کمی در مسیر نگاه ما تردید ایجاد می 

  کند.  
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  محور و نگاه رقیب : نگاه دستیار تن6تصویر 

 Le pont des arts, Doisneau, 1953 

 (اجتناب از دیده شدن. مقاومت در برابر دیده شدن) و گریزان نگاه فلو و مبهم. 6

بین حرکتی که در راستای فرار و دور شدن است و حرکتی که سعی دارد سوژه فراری را ثبت  ی استفلو تعامل

بینیم که در حال  ای تصویر، زن و مردی را می کنید، در پالن اول و پالن پرتره طور که مشاهده می همان. کند

یک ویژگی مشترک بین هردو وجود دارد و آن این است که هم خانم نگاهش به سمت پایین  .هستندحرکت 

مقاومت  کند: فرار می کننده خانم عابر از مقابل نگاه ثبت کند و هم مرد. یعنی دوربین را نگاه نمیاست و 

؛ چون خورد میلیز پرداز  برابر نگاه گفته؛ نگاهی که ی یا گریزانفرارگویم نگاه  . من به این نگاه میدیداری

همین لیز خوردن فلو یا ابهام کند.  شدن مقاومت می یعنی در برابر دیدهخواهد به ابژة دیدن تبدیل شود.  نمی

 کند.  دیداری ایجاد می

قدر به زن نزدیک است که گویی او مسیرش  ای دارد: دوربین آن این نوع مقاومت شکل ویژهدر این عکس 

اش نوعی ابهام و شفاف نبودن وجود دارد.  را کج کرده است تا از برابر دوربین فرار کند. به همین دلیل در چهره

در تصویر خنثی شده است. دست از  لحظه ، برای یک«نوعی بگریزم خواهم دیده نشوم پس باید به می»همین 

یعنی به همان  نوعی که نفر پشتی بتواند این دست را ببیند. چادر بیرون مانده و حرکتی به سمت باال دارد؛ به

 کند. پس از یک سو مقاومت دیداری از ناحیه صورت بندد، دیدن را تحریک می میزان که راه را بر دیدن می

می دیگری خود را به نگاه  خانم واین مقاومت می شکند رون گذاشتن دست بیبا و از سوی دیگر  وجود دارد

  .سپارد
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و تصمیم ندارد لیز بخورد؛  شود اما نفر دوم شفاف است. در وضعیت فلو قرار ندارد. کامال واضح دیده می

شمار  این مرد کنشگر دیداری نیز به. و حتی این دیده شدن دارای شفافیت است خواهد دیده شود چون می

به این دلیل که کامال پشت سر و کند؛  او هم نگاه نمیرود. با این تفاوت که کنش او باید پنهان بماند.  می

؛ اما این تعقیب پنهان می ماند. ما با وجهی از نگاه مواجه و گویی در تعقیب اوست موضوع دیداری قرار دارد

 به اند. یعنی کنش دیداری قصد ندارد بگوید من دنبال دیدن هستم. در اینجا ماهستیم که می خواهد مخفی بم

عد فرهنگی به خودش گرفته است. جریانی که در آن و نگاه بُمی شویم نوعی وارد جریان نجابت دیداری  

خود را  نگاهی که کنش دیداری. گیرد اندازیم و فرار دیداری به دلیل فرهنگی صورت می پایین می ها را به پلک

پنهان می کند متانگاه است. یعنی نگاهی است که سعی در کنترل نگاه خود و یا مهار آن دارد. مهار نگاه امری 

 فرهنگی است و در فرهنگ های مختلف به شیوه های گوناگون تجلی می یابد. 

 
 1998بازی دیدن و ندیدن( ایزابل اشراقی، ): نگاه گریزان و مهار شده 7تصویر 

 در نگاه: جانشینی دیداری نگاه. 7

پردازی:  گفته مشارکت دیداری و هم) وجود دارد مقاومت دیدارینگاه بسیار پیچیده است و باز هم  8در تصویر 

پشت سر زنی  این بار مقاومت در برابر دیده شدن به شکل دیگری ادامه می یابد. .(فرار از طعمه دیداری شدن

حربه به کار بردن خانم خود با خواهد او را شکار کند اما  شود یک کافه است. دوربین می که در عکس دیده می

کند به جای  می شکارشود. او دوربین را  تبدیل می به شریک دیداری کند و ( این شکار شدن را رد میآیینه)

از  زن شود تا ابژه دیدن شود. استفاده از آینه باعث میخواهد  این خانم نمی. طعمه دوربین شود داینکه بگذار

که شود  میابژه دیداری به سوژه فعال دیداری تبدیل شود. گویا این خانم رقیب دیدن یا رقیب دوربینی 

شود، مانعی برای دیده شدن  او نگاه را دور کرده است؛ یعنی در حین اینکه دیده می .خواهد او را ثبت کند می

شود و ما را در دنیایی بینابینی )بین طعمه و  حین شکار بودن، به شکارچی تبدیل می در آورد و میوجود  به

 . شود بازی دیداری به شیطنت دیداری تبدیل میو . پرسپکتیوی جدیددهد. این یعنی گشودن  شکار( قرار می
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ین دو ا گیرد و مانند پروتز می نگاه پروتزی نگاهی است که بین دو نگاه قرار اینجا با نگاه پروتزی مواجهیم. 

کند. نگاه پروتزی نقش میانجی یا نگاه حائل را دارد. آیینه یک پروتز است و دوربین هم  می را به هم متصل 

شود و نگاه را  نگاه می)آینه( جانشین پروتز  و بنا بر این نگاه مابین این دو نگاه قرار گرفته است.  پروتز دیگر

ابژة دیداری  شود؛ هم حاضر است و هم غایب. شود و هم دیده نمی م دیده میکند: سوژه ه پارادوکسی می

ندة وضعیت شناختی جدیدی شده و به همین دلیل شناخت را پیچیده کرده است. و چون دنیا را به شیوة تولیدکن

  جدید رقم زده است، شناخت جدیدی ایجاد کرده است.

 
 Denis Roche, Rome, « Pierluigi », 1984 : نگاه در نگاه8تصویر 

 
 (Doisneau: نگاه پروتزی )9تصویر 

 (نگاه نماینده محور و یا نگاه سنتزی) . نگاه تفویضی8

ها در این عکس ترکیبی از یک مثلث فعال است. ما در تئاتر شهر هستیم. خانمی که در انتهای تصویر است،  نگاه

هم برخورد کرده و در یک تقاطع همدیگر را مالقات  اتفاق مهم این است که دو کنشگر باگریمور است. 

وسی و احوالپرسی چشمهایشان بسته اند. در حین روب هم رفتن، پنهان شده تو این دو صورت درحیناند.  کرده
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طور شفاف و برجسته بیرون  اند، یک سر و یک نگاه به شده است. ناگهان بین این دو تن که به هم برخورد کرده

بلند شود یا یکباره از ماند که دو ابژه به هم برخورد کنند و صدای شکستن آنها  ای می زده است. مثل حادثه

 ،نگاهشود. اینجا هم نگاهی بیرون جهیده و به دنیای ما پرتاب شده است. این  برخورد آنها چیز دیگری تولید

د. شو  ای از دو نگاه دیگر تبدیل می به نماینده رخ قرار دارند و سنتزی از دو نگاه دیگر است که در وضعیت نیم

. یعنی من را نگاه کنم است. یعنی من نگاهم را تفویض می محور بودن آن تفویضی یا نماینده ،ویژگی این نگاه

که اند و نگاه خود را به دیگری  دو نفر دیگر تفویض اختیار کردهاید.  کنید که با دیدن من گویی بقیه را دیده

در  معنای اعالم حضور است. ای به . همیشه نگاه پرترهاند تا او به جای آنها نگاه کند سپردهای دارد،  نگاهی پرتره

؛ اول شخص یعنی وضعیت تعاملی کنیم. شخص صحبت می شخص و سوم ادبیات و داستان معموال از اول

کنند؛ از آنها استفاده  شخص یعنی وضعیت غیرفردی. در رمان افراد همدیگر را من و تو صدا نمی وضعیت سوم

ای هستی در بیرون و من اینجا  کند. تو بیننده شخص تغییر پیدا می کنند. اما در نگاه رودررو وضعیت به اول می

که کامال فردی است و هم انقباضی از دو  ت. چون هم نگاه خود استواند باشد مینشی نیز این نگاه تتم. هس

با  دیداری صورت گرفته است و انقباض و فشارة پس، توانند ما را مستقیم نگاه کنند. نگاه دیگر است که نمی

 مواجه هستیم. دیگر در یک نگاه نگاه دو تجمیع 

 
 1998تفویض. آیزابل اشراقی : نگاه 10تصویر 

 (Doisneauای ) . نگاه اسطوره9

شدگی همچنان نگاه  است که منجمد و سنگ شده است؛ اما علیرغم انجماد و مجسمه نگاهینگاه این تصویر، 

و این نگاه متعلق به انسان نیست؛ فیزیک ها انسان بودند  کند. این نگاه با انواع قبلی متفاوت است؛ چون قبلی می

فقط در نگاه مستقیم نیست که کنش دیدن  کند. ای است و منجمد شده است؛ اما همچنان نگاه می مجسمهاو 

درحال انجام است؛ در بعضی موارد کنش دیداری وابسته به حضور و شرایط جسمانی است. نگاه این تصویر 

 کند و بسیار قوی است نگاه می بینیم و از باال به پایین رخش را می ای است که نیم بسیار قوی است؛ نگاه مجسمه

برجستگی کنش دیداری نسبت به گر دیداری، حجم داشتن کنشیافتگی و  حجمعلت این قدرت دیداری در و 
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شود و تا گردن  حالت انحنایی که از پایین شروع می . همچنین،گراست شمولی دارد و کل کل تصویر که جهان

پیدا کند، وضعیت سر که به سمت پایین قوس پیدا کرده است،  و سبب شده است تا فشاره نگاه اوجادامه دارد، 

شود علیرغم وضعیت  باعث می کند که خاصی پیدا میوضعیت تهاجمی و کم شدن فاصلۀ کنشگر دیداری با ما، 

که متمرکز است و کل ابژه در سیطره او قرار دارند؛ نگاهی که  ای داشته باشیم ی نگاه مسلط و چیرهشدگ سنگ

گاهی که به حادثه نزدیک است. چون گویا تن آماده اند؛ ن ای قرار گرفته خاطر آن در وضعیت فشارههمه تن به 

در اینجا نگاه اسطوره ای به دلیل قدرت نگاه و سنگ وارگی آن صورت گرفته است. نگاه ما را کنش است. 

کنش گر تجلی یافته است. به همین اسطوره هدایت می کند. یعنی ما می بینیم اما از طریق نگاهی که در کل تنِ 

اسطوره ای نامید. چرا که با تنیدگی تن در وضعیت انقباضی و آماده  -همین دلیل این نگاه را می توان تنشی

 کنش مواجه هستیم. 

 
 Doisneau  ای : نگاه اسطوره11تصویر 

 یا البیرانتی نگاه دوبل. 10

شود. نقاش دارد  کند و در دو حالت دیده می والسکس این نقاش است که ما را نگاه می تابلوی معروف در

اند.  اند و جای ما نشسته اند و در آینه منعکس شده کند که در روبه روی او نشسته امپراطور و ملکه را نقاشی می

طرفی، نقاش  کند. از نقاشی می واقع دارد ما رااو درآید که آیا ما ملکه و امپراطور هستیم؟  این تردید پیش می

یا نگاه  تو در تو، هزار تو وگویند نگاه  میبیند. به این  خود در آینه منعکس است، یعنی عمل نقاشی خود را می

ما را نقاشی  بیند. امپراطور ما هستیم. نقاش بیند؛ امپراطور آینه را می نقاش امپراطور را می. )البیرانتی( دار الیه

. پس نقاش با خودش مرتبط رود بیند در حال نقاشی کردن. و خودش را نشانه می ود را میکند. نقاش خ می

 و ... . شود... می



12 
 

شود. چون کنش نقاشی در آیینه منعکس و توسط  به نگاه ما به نقاش تبدیل می ،ما نگاه نقاش به ،در تصویر

شاید بتوان در اینجا از نوعی نگاه دوبل  شویم. دیداری او تبدیل می این ما هستیم که به ابژة. شود ما دیده می

 بینیم: نگاه در نگاه.  بیند و یکبار ما نقاش را در آیینه می یکبار نقاش ما را می :صحبت کرد

کند. هم ما را نگاه می کند، هم ما ابژه دیداری  نگاه شکل گرفته است. نقاش هم نگاه میویا در تابلو یک متاگ

این نظارت را در آیینه مشاهده گویا نقاش ناظر نگاه خود است. کند.  د را اندیشه میشویم و هم نگاه خو او می

کند. به دلیل این نگاه دوبل که نقاش کنش نقاشی خود را  ش خود را در حال کنش نقاشی نگاه میکنیم که نق می

 مواجه هستیم.  «نگاه متا»با  ،کند نگاه می

 
 La Méninas,Vélazquez, 1656 : متا نگاه؛ نگاه دوبل12تصویر 

 یا انصراف دیداری  . نگاه غایب11

نگاه به گزارش غایب است؛  یعنی دیگر من و تو وجود ندارد؛ است شخصی  سوماین نگاه سه ویژگی دارد: 

گویا دوربین فقط کار راوی را انجام این عکس حاوی گزارشی ژورنالیستی از نگاه است. . شود نگاه تبدیل می

خود نگاه غایب یعنی به جای خود نگاه، توصیفش را داریم )دهد.  نگاهی را برای ما شرح می داده است که

نیم. یا این نگاه به خاطره تبدیل شده است که ک  . نگاه سوم شخص نگاهی است که فقط از آن صحبت می(است

ست است. گسست از حاال در دسترس نیست. در این صورت نگاه به داستان نگاه تبدیل می گردد. این نگاه گس

شود. نگاه  حادثه دیدن. نگاه منفصل از نگاه. نگاهی که مخاطب خاص ندارد. به هیچ کس خاصی خطاب نمی

تواند مخاطب نگاه غایب باشد یا نباشد.  کس میهرشود.  کند. رابطه عمومی می غایب رابطه شخصی را قطع می

در اینجا گستره کمی نگاه را نرسیده است. مستقیم ی پرداز گفتهکامل  ۀبنا بر این نگاهی است که هنوز به درج

داریم. اما گستره کیفی و عاطفی آن را نداریم. نگاه به بیرون از دایرة نگاه برده است بدون اینکه تن غایب باشد. 
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بنا بر این غیاب در اینجا به منزلۀ انصراف از دیدن است این انصراف به این دلیل است که تن در وضعیت 

ز خود قرار گرفته و حاضر نشده است در کانون تعامل دیداری قرار بگیرد. با توجه به این انصراف، ما رهایی ا

 با انفصال گفتمانی و پرتاب گفتمان به بیرون از خود مواجه هستیم.  

 
 Doisneau : نگاه غایب13تصویر 

امیدوارم در جلساتی دیگر امکان کامل کامل نیست؛ اولیه که بنده از نگاه ارایه دادم هنوزبندی  این تقسیم

  نمودن این بحث وجود داشته باشد. 
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