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چکیده
بر  و  تاثیر گرفته  از هم  دارند،  یکدیگر  با  نزدیک تری  ارتباط  آورده که هرنها  پدید  دوران مدرن رشایطی 
هم تاثیر می گذارند. هرنمندان متاثر از هرن یکدیگر تالش می کنند در خلق آثار خود نوآوری و نگاه جدید 
داشته باشند. بررسی عمیق تر آثار هرنی و نقد آن به مخاطب کمک می کند درک بهرت و عمیق تری از اثر 
و پیرامنت اثر داشته باشد. دوئین مایکلز عکاس در مسیر حرفه ای خود از این رشایط استفادۀ زیادی کرده 
آثار هرنمندان سوررئالیست باعث شده هرنش ویژگی های خاص و متفاوتی به خود  به  است. عالقۀ وی 
است. روش  انجام شده  نقاش  ماگریت  رنه  از  او  از عکس های  یکی  واکاوی  با هدف  تحقیق  این  بگیرد. 
انجام به شیوه تحلیل محتوایی اثر بوده و اطالعات به شیوۀ کتابخانه ای به دست آمده است. نتایج نشان 
می دهد مایکلز خودخواسته به دنیای پنهان درون خود رجوع می کند و به آن امکان تجلی می دهد. عکس 
ماگریت )در حال رفت و آمد(، نشان از دوگانگی عکاس دارد. البته ماهیت آثار ماگریت در چگونگی خلق 
پرترۀ وی بی تاثیر نبوده است. این عکس الهام پذیری مایکلز از نقاشی ارسار افق مگریت را تایید می کند. 
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مقدمه و بیان مساله
در مواجهه با آثار هرنی برخی مخاطبان تنها به کسب لذت برصی 
بسنده کرده و از آن عبور می کنند؛ در حالی که عده ای از آن ها که 
آشنایی بیشرتی با هرن دارند مشتاقند تا عالوه بر کسب لذت برصی، 
اثر هرنی را هر چه بیشرت درک کنند و آن را از زوایای مختلف 
مورد توجه قرار دهند. در این میان، آنچه موجب درک عمیق تر 
اثر هرنی می گردد مطالعۀ نوشتار منتقدان گوناگون دربارۀ آن 
است. هر منتقد از دیدگاه منحرص به  فرد خود اثر را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و نگرشی ویژه پیرامون اثر به دست می دهد. 
دست اندرکاران نقد آثار هرنی دیدگاه های متفاوتی دربارۀ »نقد 
خوب« دارند. تری برت1  در کتاب نقد عکس از زبان گریس کلوک2  
می نویسد: »نقد خوب، نقدی آگاهی دهنده و روشنگر است. به 
خواننده کمک می کند تا هرن را در منت خود ببیند و رسچشمۀ آن 
را بیابد؛ کشف  کند که اثر از چه تغذیه کرده و چگونه پدید آمده 

است و با هرنهای دیگر چه ارتباطی دارد« )برت، 1379: 13(.

با این وصف، تحقیق پیِش رو با واکاوی و تحلیل و نقد یک  عکس 
سعی دارد آن را در منت خود ببیند و رسچشمۀ آن را بیابد؛ کشف  
کند که اثر از چه تغذیه کرده و چگونه پدید آمده است و با هرنهای 
دیگر چه ارتباطی دارد.  عکس  مذکور با عنوان ماگریت )در حال 
رفت و آمد( ]1965 م.[، اثر دوئین مایکلز3 است که در گالری دی 
سی مور4 نگهداری می شود. در این راستا ابتدا موضوع، کارماده، 
فرم و روابط میان این سه در اثر مورد کندوکاو قرار خواهد گرفت، 
سپس به طور مخترص، اطالعاتی دربارۀ زندگی هرنمند، سایر آثار 
او، سبک کاری وی، نیت او از خلق اثر هم چنین تاریخ، سیاست، 
محیط دینی و فکری دوره ای که هرنمند در آن حضور داشته است، 
ارزیابی و داوری قرار  اثر مورد  این  نیز  انتها  ارائه می گردد. در 
می گیرد.  این تحقیق به شیوه تحلیل محتوا انجام شده و اطالعات 
به شـیوه کتابخانه ای به دست آمده است.  علیرغم اینکه تحقیقاتی 
در خصوص سوررئالیسم، و عکاسی هرنی انجام گرفته است، در 
ارتباط با موضوع این تحقیق، واکاوی عکس ماگریت از دوئین 

مایکلز، تحقیق آکادمیک منترش شده ای به دست نیامد. 

درباره اثر
هامنگونه که از عنوان برمی آید سوژۀ اصلی این تصویر رنه ماگریت5، 
نقاش مشهور سوررئالیست است، اما چرا یک جفت از وی در عکس 
حضور دارد؟! آیا این تصویر، تصویر وی و برادر دوقلوی اوست؟ 
]البته اگر چنین برادری واقعاً وجود داشته باشد![ با نگاهی دقیق تر 
مشخص می شود نه تنها ماگریت، بلکه دیگر عنارص عکس نیز 
دوگانه اند! به عبارتی در این عکِس سیاه و سفید از هر جزء یک 
جفت وجود دارد! یک جفت در، یک جفت دیوار، یک جفت پنجره 
و یک جفت رنه ماگریت! عجیب تر آنکه اجزای این جفت ها با 
یکدیگر تداخل نیز دارند! شانۀ ماگریت ها در هم فرورفته! درها و 

پنجره ها نیز با هم سطح مشرتک دارند و البته دیوارها!  

از میان دو ماگریت 67 ساله ای که با هامن پوشش آشنا و همیشگی 
)کت، کراوات و کاله( در عکس حضور دارند، یکی به دوربین چشم 
دوخته و مستقیامً به مخاطب نگاه می کند، در حالی که دیگری 
به دوربین و مخاطب پشت کرده است. عموماً در عکس هایی 
که سوژه ای شاخص، موضوع اصلی عکس را مشخص می سازد، 
عکاس سوژه را در مقام نقطۀ کانونی روی اضالع، رئوس یا داخل 
کادر طالیِی تصویر قرار می دهد تا بیشرتین توجه بیننده را هنگام 
متاشای عکس به آن جلب کند. برای درک بهرت این که کادر طالیی 
چیست به تصویر 2 مراجعه شود. اگر هر ضلع از عکس با دو پاره 
خط به سه بخش مساوی تقسیم شود، حاصل برخورد این خطوط 

کادر طالیی در تصویر است. 
 

نقطه  الزاماً  کانونی  نقطه های  که  است  یادآوری  به  الزم  البته 
نیستند! گاهی دایره، گاهی مربع، گاهی مستطیل و گاهی حتی 
شکل های کامالً آزاد به عنوان نقطۀ کانونی در نظر گرفته می شوند. 
در این تصویر مایکلز دو نقطۀ کانونی عمودی را به مخاطب 
عرضه می کند: ماگریت ها! به عبارتی او از تکنیک هم جواری دو 
نقطه بهره برده است. »همین که دو نقطه به صورت هم زمان 
بر روی سطحی پدیدار شوند، چشم حرکت رفت و برگشتی را 
میان آن ها به عمل می آورد« )مانته، 1380: 30(. با این حال در 
جلب نگاه مخاطب در این حرکت رفت و برگشتی، سهم ماگریتی 
نقطۀ  دو  او  چراکه  است  بیشرت  می کند،  نگاه  دوربین  به  که 
باارزش چشم ها را نیز همراه دارد که دقیقاً روی ضلع باالیِی کادر 
طالیی قرار گرفته اند؛ چشم هایی که با نگاهی نه از رس غرور و 
خودبرتربینی به خاطر شهرت، بلکه با نگاهی رسشار از ابهام و رمز 
و راز هم چون آثار نقاشی وی به مخاطب می نگرند. عمِق میداِن 
کم، حضور دیوار سفید در پس زمینه و نزدیکی سوژه به دوربین 
با لباسی تیره و در تضاد با رنِگ روشِن دیوار تأثیر این نگاه را بر 

مخاطب دوچندان می کند. 

قرار دادن دو نقطۀ کانونی عمودی –ماگریت ها- در دو طرف خط 
تعادل عمودی تصویر، تا حد زیادی عکس را به دو نیم تقسیم کرده 
است اما عکاس ]با متهیدی که احتامالً اتفاقی روی  داده![ موفق 
شده است تا حدی جلوی دو نیم شدن تصویر را بگیرد. تداخل 
شانه های راست ماگریت ها و سطح مشرتک شان که درجۀ تیرگی اش 
نسبت به دو سطح مجاور بیشرت است سوژه ها را جدایی ناپذیر 
جلوه می دهد )تصویر 3(. نکتۀ جالب توجه دیگر دربارۀ نقاط 
کانونی عمودی »حس قدرت، وقار و نجابتی است که به واسطۀ 
آن ها –به خاطر عمودی بودن شان- به ناظر القا می شود« )شفائیه، 

 .)124 :1380

اگر از لحاظ طیف رنگی تعادل برصی این اثر مورد ارزیابی قرار 
گیرد، آنگاه سمت چپ تصویر به خاطر وجود لباس سیاه ماگریِت 
پشت به دوربین و سیاهی نسبتاً وسیع سطح پنجره، سنگین تر 
لباس  از  است  متشکل  که  بود  تصویر خواهد  راست  از سمت 
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این  با  در.  روزنۀ  اندک  و سیاهی  به دوربین  رو  ماگریِت  سیاه 
 حال چشامن نافذ ماگریت در سمت راست، عکس را به تعادل 
می رساند. چشامنی که گیرایی شان با گیرایی سطحِ نسبتاً بزرگی از 
رنگ سیاه برابری می کند. از طرفی اگر از میانۀ تصویر خطی افقی 
به صورت فرضی در نظر بگیریم باز هم گیرایی چشم ها به همراه 
دیگر لکه های سیاه باالی خط افق در برابر بخش های سیاه زیر 

خط افق به تعادل برصی می رسند )تصویر 4(. 
 

بعد از طرح این مباحث بهرت است به رساغ نور برویم؛ مهم ترین 
عنرص خلق هر عکس! دوئین مایکلز که اعتقادی به استفاده از نور 
مصنوعی ندارد در این عکس از نور طبیعی بهره برده است. منظور 
از نور طبیعی »نور روزمره است –آفتاب از صبح تا بعدازظهر یا 
نور آسامن روشن، نورپردازی عادی داخلی- نوری که بدان عادت 
داریم و هامن قدر به آن توجه می کنیم که به هوایی که تنفس 
این نوع نورپردازی در جاهایی که وضوح، آشناسازی  می کنیم. 
)جهت تشخیص( و طبیعی بودن، مالحظات مهمی باشند بهرتین 
نتایج را به دست می دهد. به طور مثال، عکس های خانوادگی و 
یادگاری، عکس های علمی و مستند یا عکس های رنگی متوسط« 

)فینینگر، 1387: 25(.  

مایکلز چهرۀ ماگریت را آن چنان که هست بدون تأکیدی که به 
واسطۀ نور بر بخش خاصی از چهره صورت گرفته باشد به منایش 

گذاشته است. احتامالً این عدم تأکید کامالً خودخواسته صورت 
گرفته. از آنجایی که هیچ سایه ای از ماگریت روی دیوار به چشم 
منی خورد امکان ندارد عکاس ساعتی از روز را که نور خورشید از 
روبه رو می تابد، انتخاب کرده باشد. از طرفی سایۀ بینی روی لب ها 
و سایۀ ابروها روی چشم ها به قدری مالیم و ضعیف است که 
تقریباً به چشم منی آید؛ از این رو احتامالً عکس در ظهر روزی ابری 
تهیه شده است. البته ممکن است نور صبح یا بعد از ظهر –نوری 
که نه از باال و مستقیم بلکه از پایین و زاویه دار می تابد- به پشت 

ساختامن تابیده باشد.
 

مایکلز توانسته است بافت ]تکسچر[ دیوار را به خوبی نشان دهد. 
»در هر عکس پس زمینه نیز به اندازۀ موضوع دارای اهمیت است. 
وقتی شخص بر پس زمینه ای شلوغ قرار می گیرد در آن گُم می شود، 
در حالی که به یک موضوع غیرقابل توجه با انتخاب پس زمینه ای 
)دینین،  بخشید«  دراماتیک  و  جلوه ای جذاب  می توان  مناسب 
1375: 10(. تکسچر دیواری که در پس زمینۀ ماگریت قرار گرفته به 
ارجح شدن سوژه کمک شایان توجهی کرده است. »کیفیت سطح 
اشیا مانند صافی، زبری، نرمی، برآمدگی و فرورفتگی، سطح موی دار 
و... را اصطالحاً در عکاسی تکسچر می گویند ]...[ که می تواند نقش 
مؤثری در بیان مطلب و تأثیر آن بر بیننده داشته باشد. ولی نباید 
این مهم را فراموش کرد که منایش این کیفیت در عکاسی بستگی 
مستقیم به نوع و نحوۀ نورپردازی و نور موجود در صحنه دارد« 

.)URL 1( 1965.م، چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته، 16.8 در 25.1 سانتی مرت، گالری دی سی مور ،)تصویر1: دوئین مایکلز ، ماگریت )در حال رفت و آمد
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)لنگفورد، 1360: 111(. مایکلز در عین اینکه بخش اعظم توجه 
بیننده را به سوژۀ مورد نظرش –ماگریت- جلب می کند با به منایش 

گذاشنت تکسچر بافت دار دیوار به جذابیت برصی اثر می افزاید. 

پس از اشارۀ مخترص به فرم اثر، ارائۀ پاره ای اطالعات راجع به اینکه 
چه کسی، کجا، چه زمان و به چه منظور این عکس را تهیه کرده 
است می تواند گامی مؤثر در جهت درک و تفسیر صحیح تر آن 
باشد. خالق این تصویر کیست؟ آیا عکاسی حرفه ای و مشهور است 
یا فردی مبتدی که تازه دوربین به دست می گیرد؟ اگر عکاسی 
شناخته  شده است دیگر آثار او در غالب سال هایی که به عکاسی 

می پرداخته چه ویژگی هایی دارند؟

دوئین مایکلز
مایکلز  دوئین  از عمر حرفه ای  »ماگریت« 7 سال  هنگام خلق 
33 ساله در زمینۀ عکاسی می گذشت. »او در 18 فوریۀ 1932.م 
در شهر مک کیسپورت6  ایالت پنسیلوانیا7ی  آمریکا به دنیا آمد. 
خانوادۀ چک تبار او پیش از تولد فرزندشان به خاطر یافنت شغل 
به آمریکا مهاجرت کرده و دل نگران مسالۀ اقامت در کشور جدید، 
نام خانوادگی شان را از میهال به مایلکز تغییر داده بودند. پدرش 
در کارخانۀ فوالد کار می کرد و مادرش به نظافت خانۀ ثرومتندان 
شهر مشغول بود. خانم مایکلز در آغاز مستخدم زوج ثرومتندی 
بود که پرسی به نام "دوئین" داشتند و تحت تأثیر این کودک 
تصمیم گرفت نام پرسش را از "استفان" به "دوئین" تغییر دهد. 
در 11  داشت.  دشواری  نسبتاً  نوجوانی  و  کودکی  دورۀ  مایکلز 
سالگی روزنامه تحویل می داد و 17 ساله بود که توانست هم زمان 
مسئولیت سه شغل را بر عهده بگیرد: شاگردی فروشگاه لباس 
 :1379 )پایدار،  بستنی سازی«  کارگری  و  جواهرفروشی  بچگانه، 
4-23(. »در 14  سالگی در یک مسابقۀ طراحی رشکت کرد و جایزۀ 
آن  را که آموزش آبرنگ در مؤسسۀ کارنجی پیتسبورگ8  در روزهای 
یکشنبه بود به دست آورد. تصاویری که او را در کسب بورس 
تحصیلی برای دانشگاه دنِور9  موفق ساخت. هم زمان با گذراندن 
کالج به عنوان مدیر استخدام شد. این در حالی بود که کاری در 
کتابخانه نیز به او محول شده بود؛ مسئولیتی که به اشتیاق او 
در خواندن کتاب پاسخ می گفت. پس از امتام تحصیل و گذراندن 
دوران عضویت در ارتش، به طراحی در چند نرشیه از جمله نرشیۀ 
تایم پرداخت. مایکلز در آن جا با طراحان تبلیغاتی فروِش خانه نیز 

همکاری می کرد« )هامن: 26-7(.

»در سال 1958.م مایکلز 26ساله در حالی که از نظر اقتصادی به 
سطح قابل قبولی رسیده بود با دوربینی امانتی به روسیه سفر 
کرد. او که جملۀ "می توانم از شام عکس بگیرم؟" را به زبان روسی 
یاد گرفته بود تعداد قابل توجهی پرتره از مردم روسیه تهیه کرد«  
)URL 2(. طبق گفتۀ خودش در این سفر »سعی نداشت عکاس 
به  بگیرد«)H. Bailey,1975:19؛  عکس  می خواست  تنها  باشد 
نقل از: پایدار، 1379: 29-28(. »مایکلز جلوۀ تصویری "نوردهی 

دوگانه10" را که در عکس ماگریت نیز به کار گرفته است، به طور 
کامالً تصادفی در یکی از عکس های سفرش به روسیه آموخت. 
دوربینی که او به همراه داشت –آرگوس مدل c.3- فاقد وسیلۀ 
خودکاری بود که مانع نوردهی مجدد به نگاتیو شود. مایکلز نتیجۀ 
تصادفی این اشتباه را که موجب خلق تصویری جالب توجه شده 
بود بعدها -زمانی که عکاسی را به طور حرفه ای آغاز کرد- برای به 
تصویر کشیدن ایده هایش مورد استفاده قرار داد« )پایدار، 1379: 

.)44

»در بازگشت به نیویورک او با مرستی گنگ و قلبی سودازده روی 
پا بند نبود. رشکت تایم را ترک کرد و به استودیوی طراحی کوچکی 

تصویر2 :کادر طالیی 

تصویر3: نقاط کانونی

تصویر 4: تعادل تیرگی ها و روشنی ها
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پیوست ]...[ با گذشت شش ماه استودیوی طراحی به دلیلی بسته 
شد. مایکلز خود را برای آن روش بیانی متفاوت )عکاسی( مصمم 
می دید؛ او دوران تازۀ هرنی خود را آغاز کرده بود« )هامن، 29-30(. 
»در ابتدای کار با یک دوربین امانتی با لنز نرمال عکاسی می کرد. 
از 1961.م-یک سال پس از دست کشیدن از کار طراحی- مایکلز با 
عکاسی حرفه ای برای مجالتی از قبیل مادموزل11، اسکوار12و مجلۀ 
شو13  زندگی خود را می گذراند. در آن زمان مایکلز در پی فرصت 
به وجود آمده برای حضور در دنیای عکاسان، دوستان جدیدی 
می یافت که دانیل انتین -عکاس تبلیغاتی- یکی از آن ها بود. او 
صمیامنه از مایکلز خواست تا آخر هفته ها از کارگاه عکاسی او 
استفاده کند. او چون معلمی دلسوز چگونگی کار با نورسنج، چاپ 
درست و قابل قبول و استفادۀ به جا از فیلم های رنگی را به مایکلز 

آموخت« )هامن: 32- 31(. 

هر چند مایکلز به صورت آکادمیک عکاسی را نیاموخت و هرگز 
به مدرسۀ طراحی نرفت، این مساله را نه مایۀ ضعف که برعکس 
نقطۀ قوت خود می داند: »زمانی که 28سال داشتم به والدینم گفتم 
که می خواهم عکاس شوم. مادرم در جواب با تعجب گفت: "اما 
تو هیچ وقت به مدرسۀ عکاسی نرفته ای!" اساسی ترین و بهرتین 
نکته دربارۀ کار من همین است! من هرگز قوانین را نیاموختم. در 
مدرسه مجبورند چیزی به شام بیاموزند بنابراین آن ها قوانین را به 
شام یاد می دهند: درحالی که مدرسۀ خوب مدرسه ای است که شام 
را آزاد بگذارد تا خودتان باشید اما اکرث مدرسه ها این طور نیستند« 
)URL 2(. مایکلز در مصاحبه ای دیگر بیان می کند: »سخت ترین 
چیز نیاموخنت است. من همیشه به دانش آموزانم می گویم یا مدیوم 
شام را تعریف می کند یا شام آن را تعریف می کنید و اغلب مردم 
هستند که به واسطۀ قوانین درون ذهن شان توسط مدیوم تعریف 
می شوند. این حیطۀ عکاسی عمومی است. آنچه که همه با آن 
موافقیم –عکاسی خربی، عکاسی از جهان اطراف، عکاسی مراسم 
ازدواج و... - در این دسته می گنجد. اما متام این ها اموری بیرونی 
هستند. من به سادگی دستکش را وارونه می کنم. برای من متام 
امور درونی هستند« )URL 3(. مایکلز ماجراجویی، نادیده گرفنت 
قوانین و توجه به دنیای درونی را در ادامۀ زندگی حرفه ای خود 

در پیش می گیرد.
 

دوئین  عکس های  حرفه ای  مجموعۀ  نخستین  خالی14  نیویورک 
خودش  گفتۀ  طبق  است.   1966 تا   1964 سال های  در  مایکلز 
الهام بخش وی برای تهیۀ این مجموعه اوژن اوتژه15-عکاس فرانسوی 

قرن نوزدهم- است که از خیابان های پاریس عکاسی کرده: »ایدۀ 
خلق چنین مجموعه ای بسیار اتفاقی بعد از مواجهه با کتاب اوژن 
اوتژه در ذهن من شکل گرفت. من مسحور صمیمیت اتاق ها، 
خیابان ها و مردمی شدم که او از آن ها عکاسی کرده بود به گونه ای 
که انگار در حال متاشای نیویورک قرن بیستم از چشامن صبح های 
به  نوزدهم آن هستم. هر جای ممکن صحنۀ منایش  زود قرن 
نظر می رسید لذا هر یکشنبه صبح زود از خواب بر می خواستم 
و دوربین به دست، رسگردان و متحیر در نیویورک قدم می زدم. 
با دقت از پنجرۀ مغازه ها داخل را می نگریستم و وارد کوچه های 

بن بست می شدم در حالی که نگاه اوتژه همراهم بود« )هامن(. 

»دوئین مایکلز در این مجموعه تنها لحظه ای از زمان را به ثبت 
نرسانده، بلکه احساس سکنی گزیده و زنده در فضا را ثبت کرده 
است. در واقع این تصاویر لحظه هایی منفرد و مجزا نیستند، بلکه 
هامنطور که هانری برگسون16 -فیلسوف فرانسوی قرن نوزدهم و 
بیستم- رشح می دهد "مدت" هستند. مکان  مالقات گذشته، حال 
و آینده؛ مکان مالقات عکاس و مردمی که در این فضاهای خالی 
زندگی و کار می کنند؛ مکان مالقات عکاس و بیننده. این مجموعه 
نخستین گام دوئین مایکلز در مسیر سبک شناخت شدۀ عکاسی 
او –سیکوئنس ها17 -است. سبکی که در آن زماِن قطعی به واسطۀ 
.)URL 4( »چندین عکس و دست نوشته های وی گسرتش می یابد

»بی شک آنچه در نیویورک خالی بیش از هر چیز دیگر برای مایکلز 
اهمیت یافت، برخورد با فضاهایی بود که چونان صحنه هایی آماده 
در انتظار بازیگران خود بودند و این به شکل گیری آگاهی خاصی 
این ها صحنه هستند، پس می توان  براستی  اگر  انجامید:  او  در 
شخصیت های منایشی را در قالب مدل در آن ها جای داد« )پایدار، 
1379: 39-38(. خود در این باره می گوید: »متام اتاق های خالی 
به تدریج برایم صحنۀ منایش به نظر رسیدند. من آن ها را کامالً 
شبیه تئاتر می دیدم. بگذارید برایتان مثالی از آرایشگاه بزنم: ژاکت 
آویزان شده است، ساعت روی صندلی است. خب من فکر کردم 
آرایشگری  روپوش  می آید.  داخل  مرد  است.  میزانسن  یک  این 
خود را به تن و نقش آرایشگری خود را بازی می کند. برای من 
خیابان ها و مغازه های خالی به پشِت صحنه های تئاتر بدل شدند. 
مجموعۀ نیویورک خالی برای من آغازی بود که هر چیزی را مثل 
تئاتری بی عیب و نقص ببینم. یک بار که به این تصاویِر همچون 
صحنه های خالی تئاتر می نگریستم احساس کردم باید در آن ها 
انسان قرار دهم و همین اتفاق من را به مسیر اصلی کارم هدایت 

 )URL 6( تصویر5: دوئین مایکلز، مرگ به رساغ بانوی پیر می آید، 1969.م، 5 چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته، هر پرینت: 12.5 در 17.5 سانتی مرت، گالری دی سی مور



116
نرشیه مطالعات عالی هرن / دوره اول/ شامره 1، پاییز 1398 Advanced Studies of Art Quarterly

کرد« )URL 5(. به تدریج سمت و سوی عکاسی وی حالتی منایشی 
و تئاترگونه به خود گرفت. او صحنه  را از قبل آماده می کرد و 
از مدل ها –بازیگران- می خواست طبق خواستۀ او ژست بگیرند. 

شیوه ای که به تدریج به خلق سیکوئنس ها انجامید. 

سیکوئنس 
»سیکوئنس را در فارسی با نام های پی رفت، متوالی، پیاپی، روایی 
و دنباله دار می شناسیم. عکسی که دستی در ادبیات دارد و دستی 
در سینام. روایت و قصه گویی اش آن را به ادبیات وصل می کند 
و تصاویر متوالی اش به سینام. ]...[ سیکوئنس یک عکس شمرده 

تک عکس هایی  دیگر  آن  تشکیل دهندۀ  عکس های  و  می شود 
مستقل نیستند و معنایی که در تک عکس بودن دارند مستقل از 
معنایی خواهد بود که در سیکوئنس دارند. سیکوئنس روایت گر 
است )ماهیت وجودی آن چنین اقتضا می کند( و در پرشامری 
عکس هایش قصۀ خود را می پردازد و روایت می کند و به پیش 
می برد. از این منظر متفاوت است با روایت و قصه ای که تک عکس 
می آفریند و غنا و تکامل خود را به مخاطبش محول می کند« 

)کریم مسیحی، 1395: 203-4(.

در سیکوئنس »برخالف فتورُمان عکس ها متامی بار روایی اثر را 

 .)URL 6( 1817.8 سانتی مرت، گالری نوهرا هیم x 12.8  :تصویر6: دوئین مایکلز، رشایط انسانی، 1969.م، چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته، ابعاد هر عکس
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بر عهده دارند. شکل ارتباط نوشتار و عکس در فتورُمان غالباً به 
لزوم گزینش عکس های مناسب و روایتی رصیح می انجامد. به هر 
رو در عمل، عکس ها جدای از چگونگی ارتباطی که با موضوع 
روایت دارند به جز حلقه هایی جدا افتاده و ناجور از زنجیرهایی 
گسسته نیستند. شاید بتوان گفت که مایکلز فتورمان را تنها با 
بازآفرینی تصویری داستان اصلی شکل داده است؛ کاری که رک و 
بی پرده کارگردانی شده و رسیدن به دو هدف لذت برصی و وضوح 
داستانی را در ساختار اثر ممکن ساخته است« )پایدار، 1379: 95(.

سیکوئنس های مایکلز تنها روایِت تصویرِی داستانی پیش پا افتاده 
و ساده نیستند. آن ها برآمده از فلسفه و بزرگ ترین پرسش برشی 
از هر چیزی که انسان با آن مواجه می شود: »چرا؟«، پرسش های 
بنیادین دربارۀ مرگ، قدرت آن جهانی اشیا، هم چنین احساساِت 
خاموِش درونی و افکاری هستند که در ناخودآگاه انسان ها مغفول 
مانده اند. او که آثارش را به صورت کتاب هم منترش می کند در 
یکی از مصاحبه هایش یادآور شده است: »زمانی که در حال تهیۀ 
کتابم، پرسش های بدون پاسخ بودم از دستیاران خود خواستم تا 
سؤاالتی دربارۀ زندگی و هر چیز ممکن مطرح کنند، اما این اتفاق 
هرگز رخ نداد. بعدها زمانی که خود این کار را برای تهیۀ کتاب 
انجام دادم و منایشگاهی برپا کردم منتقدی در واکنش به منایشگاه 
گفت: "دوئین مایکلز جهنمی که چنین سؤاالتی پرسیده کیست؟" 
و من در پاسخ گفتم که هر کسی باید این سؤاالت را بپرسد. هر 

.)URL 5( »!انسانی که زنده است باید این سؤاالت را بپرسد

سیکوئنس های مایکلز که از کمیک اسرتیپ و فتورُمان مینیامل تر 
هستند، مخاطب را در قالب چند فریم و در کمرتین زمان ممکن 
]نسبت به کمیک اسرتیپ و فتورُمان[ به مواجهۀ عمیق با رویدادهای 
سادۀ روزمره یا پرسش های بزرگ درونی دعوت می کنند. متاشای 
چندثانیه ای یا حداکرث چنددقیقه ای یک سیکوئنس، ذهن مخاطب 
را برای ساعت ها و حتی روزها به تفکر و درون کاوی وامی دارد و 
موجب می شود در رویارویی با رخدادهای پیِش پاافتاده ای که هر 

روز بارها و بارها اتفاق می افتند با نگاهی پرسش گرانه به دنبال 
معنا و مفهومی عمیق و بنیادی بگردد. 

توجه مایکلز به دنیای درون و به تصویر کشیدن آنچه به تصویر 
منی آید او را به گامی فراتر از سیکوئنس ها سوق داد. او که هرنمندانه 
فریم های سیکوئنس هایش را کارگردانی می کرد نوشتار را برای بیان 
حداکرثی آنچه در ذهن داشت به عکس هایش افزود. او عکاسی 
محض را محدودکننده می دانست و در یکی از مصاحبه هایش این 
گونه اظهار کرده بود: »من آغاز به نوشنت روی عکس هایم کردم چرا 
که آن ها خاموش و بی صدا بودند. اگر بخواهم دربارۀ مادرم، پدرم 
و برادرم سخن بگویم هرگز حرف های مرا تنها به واسطۀ نگریسنت 

.)URL 2( »درک منی کنید، بنابراین باید دربارۀ آن ها بنویسم
 

دوئین مایکلز، مانند بسیاری از هرنمندان غربی، زندگی غیراخالقی 
عجیبی دارد. از آن جا که او یک عکاس هم جنسگرا   است19، عالوه 
بر عکاسی از پیکرۀ برهنۀ زنان، به بدن مردان و روابط جنسی آن ها 
پرداخته است. مایکلز، پیکره های زنانه و مردانه و کنش و واکنش 
آنها را ]چه در سیکوئنس ها و چه در عکس نوشتارهایش[ به تصویر 

کشیده است. 
       

دادن  نشان  راه  در  داشت  که  ماجراجویانه ای  روحیۀ  با  مایکلز 
آنچه به چشم منی آید از مرز عکس-نوشتار نیز فراتر رفت. او که 
فارغ التحصیل رشتۀ گرافیک بوده و دورۀ آبرنگ را پیش از ورود 
به دانشگاه گذرانده است، از سال 1978 با قلم مو در عکس هایش 
به نقاشی پرداخت. وی مدیوم عکس نوشتارنقاشی را برای بیان 
هر چه بیشرت آنچه در ذهن داشت، انتخاب کرد. مایکلز روحیۀ 
ماجراجویانۀ خود را به شدت می ستاید: »یکی از چیزهایی که من را 
از دیگر انسان ها و دیگر عکاسان متامیز می کند، این است که من 
حس کنجکاوی بالقوه ای دارم و هرگز دمل منی خواهد کاری یکسان 

.)URL 2( »را دوبار انجام دهم

تصویر7: دوئین مایکلز، این عکس مدرک من است، 1974.م، 
چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته، 

.)URL 7( گالری دی سی مور

تصویر8: دوئین مایکلز، ماهیت ]طبیعت[ میل، 1986.م، 
چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته،  

.)URL 8( موزۀ هرن کارنگی
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 با این تفاسیر فرقی منی کند کدام برهه از کارهای مایکلز را مورد 
بررسی و تدقیق قرار داد. آنچه مسلم است دوئین مایکلز –این 
عکاس کارگردان!- »نه تنها از بازسازی وفادارانۀ واقعیت می گریزد، 
بلکه می کوشد حتی در باور عمومی ما نسبت به آن تردید راه دهد. 
]...[ او در خلق دنیای تصاویر خود ابتدا به طرح غریب قصه هایش 
می اندیشد. آنگاه با گزینش سادۀ مکانی به فضای خیالی صحنه ها 
شکل می دهد« )پایدار، 1379: 13-112(. »عکس های وی را نه تنها 
بازتاب واقعیت که دگرگون کنندۀ آن نیز می توان به شامر آورد. 
او با استفاده از برخی ویژگی های عکاسِی مستقیم به جنبه های 
ساختگی قصه هایش صورتی باورپذیر بخشیده است به گونه ای که 
مخاطب تصاویری را که پیش از این فقط در رویا و خیال جلوه گر 

می شد در عکس های مایکلز به آسانی می پذیرد« )هامن، 151(.
 

هامن گونه که پیشرت نیز ذکر شد مایکلز تقریباً در متامی آثارش 
تالش  در  داده،  قرار  استفاده  مورد  که  مدیوم هایی  متامی  در  و 
برای پاسخ گویی به پیچیده ترین سؤاالت درونی است. این توجه 
زیاد به دنیای درون موجب شده بسیاری از منتقدان هرنی او 
را عکاسی سوررئالیست قلمداد کنند. ان. اچ. هوی20 دربارۀ آثار 
دوئین مایکلز می نویسد: »تصاویر او تجلیلی است از سبک های 
بی پیرایه، واقع گرایانه و مضامین رویاگونۀ نقاشان سوررئالیست 
نظیر رنه ماگریت، جورجیو ِد کریکو21 و بالتوس22« )هوی به نقل 

از: برت، 1379: 71(. مایکلز خود به تأثیرپذیری اش از رنه ماگریت 
با  که  بود  نخستین کسی  »ماگریت  می گوید:  و  اشاره می کند 
روشنگری در تصورات پیشین من از واقعیت، تردید به وجود 
آورد. روشنگرانه نه روشنفکرانه، او باعث رشد من شد و مرا به 
پرسش واداشت« )H. Bailey,1975: 49؛ به نقل از پایدار، 1379: 45(.
او که به شیوۀ موضوعی آثار ماگریت عالقه مند بود در سال 1965–
در حالی که تهِیۀ پرترۀ افراد مشهوری که با آن ها مراوده داشت 
)نظیر اندی وارهول23، هرنمند مشهور آمریکایی، از بنیان گذاران 
هرن پاپ دهه 1950 در ایاالت متحده( را به زمینۀ فعالیتش در 

.)URL 10( تصویر10: دوئین مایکلز، ماگریت همراه کاله، 1965.م، چاپ ژالتین  سیلور به همراه دست نوشته، گالری دی سی مور

تصویر 9: دوئین مایکلز، تابستان، 1980.م، عکس به همراه نقاشی رنگ روغنی، 
.)URL 9( گالری دی سی مور
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عکاسی افزوده بود- در سفری به منزل رنه ماگریت پرتره های 
بسیاری از وی و همرسش تهیه کرد. آنچه پرتره های مایکلز را از آثار 
دیگر عکاسان متامیز می کند به تصویر کشیدن حال  و هوای درونی 
و بارزترین ویژگی افراد است. خود در این  باره می گوید: »من 
مفهوم جدیدی ابداع کرده ام و آن را پرترۀ منثور24 می نامم. چنین 
پرتره ای الزاماً این که یک نفر چه شکلی است را نشان منی دهد و 
مطمئناً بازسازی خط به خط چهرۀ وی نخواهد بود. پرترۀ منثور 
دربارۀ طبیعت یک شخص با شام سخن خواهد گفت. زمانی که 
از ماگریت عکاسی می کردم، پرتره بر اساس طبیعت و ماهیت 
ماگریت به وجود آمد. زمانی که از وارهول عکاسی می کردم، پرتره 
بر اساس ویژگی رازگونۀ وی به وجود آمد. شام منی توانید کسی را 
به واسطۀ خودش به تسخیر درآورید. بیننده احتامالً حتی منی داند 
او کیست. از این رو، برای من پرترۀ منثور دربارۀ یک شخص است 
نه از یک شخص« )URL 5(. حال مهم ترین ویژگی رنه ماگریت 
برای ثبت پرتره ای منثور دربارۀ وی چیست؟ سوررئالیست بودنش؟

مایکلز و رنه ماگریت
نهضت  هرنی سوررئالیست در سال 1924 با بیانیۀ رسمی آندره 
برتون25-نویسندۀ فرانسوی- پا به عرصۀ وجود گذاشت. او در این 

بیانیه چنین نوشته بود: »سوررئالیسم خودکاوی روانی خالص است 
و به این روش قصد دارد کارکرد صحیح تفکر را به صورت شفاهی، 
یا در نوشتار، یا به هر روش دیگری آشکار سازد. بیان افکار در 
نبود اِعامل هر گونه کنرتل عقل و خارج از متام مالحظات اخالقی 
و زیبایی شناسانه« )دیویس و دیگران، 1388: 981(. »آنچه دربارۀ 
سوررئالیسم جالب توجه می مناید وجوه اشرتاک آن با آثار نقاش 
سدۀ پانزدهم میالدی، هِیرونیموس بوش26 است. نقاشی که در 
آثارش ژرف ترین امیدها و بیم های انسان را به زبان منادین بیان 
کرده است. او در زمانۀ خود چیزی را به تصویر کشیده بود که 
فروید27 مدت ها بعد به صورت علمی بیان کرد. اینکه مناد می تواند 
پلی میان خودآگاه و ناخودآگاه انسان باشد« )ملربت، 1391: 47-8(. 
باغ لذات دنیوی ]1500.م - 1505.م، نقاشی رنگ روغن بر روی 
چوب بلوط، در ابعاد 220 در 386 سانتی مرت، موزۀ دل پرادو28[، 
یکی از آثار هِیرونیموس بوش می باشد که منبع الهام بسیاری از آثار 

.)URL 11( هرنمندان دوره های بعد شده است

ماکس  قبیل  از  زیادی  نقاشان  سوررئالیسم،  نقاشی  نهضت  در 
ارنست29، پل کله30، خوان میرو31، سالوادور دالی32  و رنه ماگریت 

تصویر11: دوئین مایکلز، ماگریت با دست بر روی چهره درحالی که یک چشم را به منایش گذاشته است، 1965.م، 
 .)URL 10( چاپ ژالتین  سیلور به همراه دست نوشته، گالری دی سی مور
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به خلق اثر هرنی -اما نه به یک شیوۀ واحد- پرداخته اند. سالوادور 
دالی اشیاء ملموس و روزمره را به شیوه ای ناملموس و غیرمنتظره 
ویژگی  این  حافظه-  –تداوم  وی  مشهور  اثر  در  می دهد.  ارائه 
کامالً قابل مشاهده است. ساعت هایی که نرم و خمیروار هر یک 

زمان های متفاوتی را اعالم می کنند )تصویر 13(. 
 

معمول  امور  پنهان  وجوه  بر  اما   )1898  -1967( ماگریت  رنه 
تأکید می کند. او که در اواخر دهۀ 1920 به سبک سوررئالیسم 
شبه بازمنایانه روی آورد، سعی داشت آنچه در امور معمول نادیدنی 
است برای مخاطبانش دیدنی مناید. »کیفیت برصی آثار وی مرهون 
ویژگی پارادوکسیکال آن ها است: تصاویری که به واسطۀ سادگی و 
وضوح شان زیبا هستند اما در عین  حال افکار مشوش و ناراحت کننده 
را در آدمی بیدار می کنند. به نظر می رسد نقاشی های ماگریت 
آشکارا بیان می کنند که هیچ رازی در خود پنهان نکرده اند، اما با 
این وجود به طرز حیرت آوری عجیب هستند« )URL 13(. ماگریت 
به مبدع جناس33 تصویری شهرت دارد و در اغلب نقاشی هایش 
نظیر این یک چپق نیست ]که از جمله مشهورترین آثار نقاشی 
اوست[ دوگانگی معنایی را به خوبی به بیننده منتقل می کند. او 

معتقد است: »هر چیزی که می بینیم چیز دیگری را پنهان می کند، 
ما همیشه می خواهیم آنچه را پنهان است، به وسیلۀ آنچه می بینیم 

مشاهده کنیم« )هامن(. 
 

با این تفاسیر، مهم ترین ویژگی ماگریت برای خلق پرترۀ منثور 
می تواند همین دوگانگی مفهومی در نظر گرفته شود. آنچه در این 
میان جالب توجه به نظر می رسد این است که مایکلز دوگانگی 
از  که  به صورت دوگانگی تصویری در عکس هایی  را  مفهومی 
ماگریت تهیه کرده به منایش گذاشته است. استفادۀ عامدانۀ عکاس 
از خاصیت نوردهی دوگانه، متهیدی است که او برای انتقال هر 
چه بیشرت این ویژگی در عکس هایش به کار گرفته است. جالب تر 
آنکه این دوگانگی تنها مختص ماگریت نیست بلکه در، دیوار و 
پنجره نیز بر این اساس دوگانه به نظر می آیند. به واقع هیچ چیز 
در این جهان مفهوم ساده و یگانه ای ندارد و در پس هر چیز راز 
و مفهومی دیگر نهفته است. آنچه بیینده را در متاشای تصویر 
ماگریت به تحسین وامی دارد، نشان دادن او از پشت رس است! 
هر عنرص دوگانۀ این عکس در نوردهی دوم، از هامن جهت و 
زاویۀ دید نخستین نوردهی به تصویر کشیده شده است به جز 
ماگریت. مایکلز آگاهانه او را از پشت رس به تصویر کشیده تا این 
مفهوم که در پس هر آنچه می بینیم، چیز دیگری پنهان شده است 
را به خوبی به مخاطب منتقل کند. در واقع جمله ای کلیدی از 
ماگریت که ماهیت او و آثار او را رقم زده سبب خلق پرترۀ منثور 

وی شده است.

با  مالقاتی  روان کاوانه مجموعۀ  رویکردی  با  بخواهیم  اگر  حال 
ماگریت به خصوص عکس  ماگریت )در حال رفت و آمد( را مورد 
کندوکاو قرار دهیم، در ابتدا باید به رساغ خود هرنمند برویم. کسی 
که گویا خود نیز هویتی دوگانه دارد! هامنگونه که پیش از این ذکر 
شد، استفان میهال نام اصلی دوئین مایکلز است. نامی که در ابتدا 
بخش خانوادگی اش به واسطۀ ورود به آمریکا از میهال به مایکلز 
تغییر یافت و بخش کوچکش به واسطۀ تأثیری که مادر او از فرزند 
خانوادۀ پولداری که برای آن ها کار می کرد، پذیرفته بود. به این 

ترتیب او دو هویت داشت! عکاسی با دو نام و نام خانوادگی!

تصویر13: سالوادور دالی، تداوم حافظه، 1931.م، نقاشی رنگ روغنی همراه برنز،
 .)URL 12( 33 در 24 سانتی مرت، موزۀ هرن مدرن

تصویر14: رنه ماگریت، این یک چپق نیست، 1929.م، نقاشی رنگ روغن روی بوم،
.)URL 14( 98/93 در 5/63 سانتی مرت، موزۀ هرن لس آنجلس

تصویر15: دوئین مایکلز، خودنگارۀ دوئین مایکلز هم ارز با استفان میهال، 1970.م، 
.)URL15( چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته، 22.9 در 20.3 سانتی مرت
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نام و نام خانوادگی هر انسان نخستین چیزی است که او را از 
سایر انسان ها مجزا می کند. عنوانی است که حتی خود نیز برای 
توصیف آنچه هستیم -چه در برابر چشامن آینه و چه در برابر 
دیگر چشم ها- در ابتدای سخن به آن اشاره می کنیم. حتی گاهی 
نام و نام خانوادگی خود را در صفحۀ نخست موتور جست وجوی 
گوگل وارد می کنیم تا ببینیم آیا انسان دیگری با چنین اسمی وجود 
دارد؟ اگر هست کیست و چه می کند. انگار نوعی نزدیکی درونی 

]به واسطۀ هم نام بودن[ با وی احساس می کنیم.
 

با این  وصف، استفان میهال و دوئین مایکلز چگونه هم زمان در 
وجود این عکاس روزگار می گذرانده اند؟! او دربارۀ نام نخستش 
گفته است: »استفان هویت واقعی من است. او کسی است که 
من نیستم و هرگز نتوانستم باشم« ) H. Bailey,1975:16؛ به نقل 
از: پایدار، 1379: 149(. عمری زندگی با هویتی بیگانه از خویشنِت 
خویش احتامالً در خودآگاه وی ناراحت کننده و در ناخودآگاه او 
بسیار آزاردهنده بوده است. دلیل این تغییر هویت نیز بر تلخی 
ماجرا می افزاید. این که مادر نام فرزند خود را تحِت تأثیر پرسی 

 .)URL 16( تصویر 16: دوئین مایکلز، خودنگاره همچون کسی دیگر، 1960.م، چاپ ژالتین سیلور
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از خانواده ای مرفه تغییر می دهد شاید به این معناست که مهر 
این پرس بیش از فرزندش بر دلش نشسته است. یا شاید کیستی و 
هویت فرزند خودش ]از خانواده ای که در رشایط رفاهی نابه سامان 
زندگی می کنند[ به قدر دوئین ]که در رفاه کامل و در خانواده ای 
متمول به دنیا آمده است[ از منزلت و اعتبار برخوردار نبوده است. 
ممکن است مادر وی، با ساده اندیشی، به امید اینکه فرزندش به 
واسطۀ هم نام بودن با فردی ثرومتند که مطمئناً آیندۀ خوبی در 
انتظارش است! در آینده به انسان موفق و رسشناسی تبدیل شود 
نه اینکه به کارگری در کارخانۀ فوالد بپردازد و همرسش به استخدام 
زنان ثرومتند درآید، این تغییر نام را انجام داده است. دلیل این 
تغییر نام هر چه بوده باشد دستاوردش برای دوئین مایکلز چیزی 
جز دوگانگی نبوده است. گونه ای از دوگانگی که بیشرت به تضاد و 
حتی شاید به تناقض شباهت دارد: »ما درست عکس هم هستیم. 
هر چند در یک زمان به دنیا آمدیم ]...[. او سایۀ شبح وار من است 
و من خود را از او جدا ساختم ]...[. او هیچ وقت نتوانست مرا درک 
کند. اگر زمانی در خیابان با هم رو به رو شویم، برخوردمان مثل 

تصادم ماده و ضد ماده خواهد بود« )هامن: 150(.

مایکلز در خودنگارۀ دوئین مایکلز هم ارز با استفان میهال، چهرۀ 
و  عنوان  اگر  که  به  گونه ای  است،  داده  قرار  سایه  در  را  خود 
دست نوشته ها را از این اثر حذف کنیم قادر به تشخیص اینکه 
فرد درون کادر چه کسی است، نخواهیم بود. او که ]طبق گفتۀ 
خودش[ برای خلق پرترۀ افراد به رساغ هویت و طبیعت آن ها 
می رود و سعی در بازمنایی درون آن ها نه چهرۀ آن ها دارد برای 
ثبت پرترۀ منثورش به مهم ترین ویژگی خویش اشاره کرده است: 
دوگانگی! به گونه ای که نه این است و نه آن. به گونه ای که به 
هیچ وجه معلوم نیست چه کسی درون کادر چهره از مخاطب 
پوشانده است. از طرفی حس  و حال عکس رسشار از استیصال و 
درماندگی است. نوع برگرداندن رس به سمت دیوار و نحوۀ قرار 
دادن دست روی رس، و فرو رفنت چهره در تاریکی مطلق گویای 

عمق رنج و ناراحتی درونی سوژه است.

مسائل  به  آن ها  در  که  دارد  نیز  دیگری  خودنگاره های  مایکلز 
اشاره  به خود ساخته،  را معطوف  او  اندیشۀ  که متام  بنیادینی 
همچون  خودم  پرترۀ  محافظم،  فرشتۀ  و  خودم  پرترۀ  می کند: 
اردک، پرترۀ خودم اگر مرده بودم، پرترۀ خودم همچون شیطان به 
مناسبت چهلمین زادروزم و پرترۀ خودم همچون کسی دیگر. از 
این میان آنچه بیش از همه به مفهوم دوگانگی درونی وی اشاره 
دارد خودنگارۀ پرترۀ خودم همچون کسی دیگر )تصویر 16( است.

به طور  ]چه  نیز  وی  آثار  از  دیگر  بعضی  در  دوگانگی  مفهوم 
مستقیم و چه به طور غیر مستقیم[ به چشم می خورد. تصویر 
7: این عکس مدرک من است، زوجی را در حالی که بر لبۀ تخت 
خواب نشسته اند به منایش می گذارد. زن عاشقانه رس بر پشت 
مرد گذاشته و او را در آغوش کشیده است. چهرۀ هر دو متبسم 

تصویر17: دوئین مایکلز، فیلیپ راث، 1980.م، 
.)URL18( چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته

تصویر18: دوئین مایکلز، کرت وانه گت، 1970.م، 
.)URL19( چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته

تصویر19: دوئین مایکلز،ای. ال. دکرتوف، 1970.م، 
.)URL20( چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته
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است و کوچک ترین اثری از ناراحتی در تصویر دیده منی شود، اما 
عنوان عکس و دست نوشته های مایکلز تصور مخاطب را از آنچه 
در کادر می بیند به کل ویران می سازد. دوگانگی و تضادی آشکار 
که مملو از حس ترس از دست دادن و تنهایی است. آیا عکاس 
حس ترس از دست دادن محبت مادرش را زمانی که به اندازۀ 
دوئین دوست داشتنی نبود، به طور ناخودآگاه به تصویر کشیده 
است؟ مادری که زمانی بسیار دوستش داشت و پس از رفت و آمد 
در خانۀ خانواده ای مرفه، از میزان محبتش به استفان کاسته شد؟ 
متاشای این تصویر دوگانه، نقاشی ماگریت با عنوان این یک چپق 
نیست )تصویر 14( را به ذهن متبادر می سازد. شاید مایکلز در 

خلق این عکس نوشته از ماگریت الهام گرفته است.

با این وصف آنچه مایکلز را به خلق چنین پرترۀ منثوری از رنه 
ماگریت سوق داده است دوگانگی درونی خویش بوده یا دوگانگی 
مشهود در آثار ماگریت؟ اگر به دیگر پرتره های منثور وی نگاهی 
بیاندازیم با پرترۀ فیلیپ میلتون راث34-نویسندۀ آمریکایی- مواجه 
است  ماگریت  پرترۀ  یادآور  حیرت آوری  طرز  به  که  می شویم 

)تصویر 17(.

ناقل  نیز  کرت وانه گت35 ساخته  از  پرترۀ منثوری که  هم چنین 
نویسنده ای  وانه گت    .)18 )تصویر  است  دوگانگی  مفهوم 
آمریکایی بود که بن مایۀ آثارش را غالباً ترکیبی از طنزی سیاه و 
جنبه های علمی تخیلی تشکیل می داد. با مشاهدۀ پرتره ای که 
مایکلز از ادگار لورنس دکرتوف36 -نویسندۀ آمریکایی-در سال 
1970 تهیه کرده است، نه دوگانگی که این  مرتبه چندگانگی به 

ذهن متبادر می شود. 

پرتره های دیگری نیز از مایکلز با تکنیک نوردهی دوگانه به ثبت 
رسیده اند. آنچه در این میان جالب توجه به نظر می رسد القای 
اثِر استفاده از متهید نوردهی مجدد  حس دو یا چندگانگی در 
است. آیا مایکلز رصفاً به خاطر عالقۀ شخصی اش نسبت به این 
تکنیک به کرات از آن بهره برده است؟ بعید به نظر می رسد چرا 
که او کارگردانی خربه است و متام عنارص تصویر را پیش از فرشدن 

.)URL21( تصویر20: دوئین مایکلز، رنه ماگریت، 1965.م،  چاپ ژالتین سیلور به همراه دست نوشته، 12.1 در 17.8 سانتی مرت

تصویر21: رنه ماگریت، ارسار افق، 1955.م، رنگ روغن روی بوم،
.)URL 22( 50 در 60 سامتی مرت
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دکمۀ دوربین یرای رسیدن به هدف خود کارگردانی می کند. به 
عالوه خود بارها و بارها در مصاحبه هایش فرق مهم خود با دیگر 
عکاسان را نه ثبت دنیای بیرون که به تصویر کشیدن دنیای درون 

خویش قلمداد کرده است.

نتیجه گیری
عالقۀ زیاد مایکلز به آثار هرنمندان سوررئالیست نظیر رنه ماگریت، 
او  که  است  امر  این  بر  گواهی  بالتوس،  و  کریکو  ِد  جورجیو 
خودخواسته با رجوع به دنیای پنهان درون خود، به آن اجازه داده 
است در آثارش تا حد امکان تجلی یابد. هر چند درونیات خود 
مایکلز برای خلق آثارش در اولین جایگاه قرار دارند، منی توان تنها 
دلیل بهره گیری مایکلز از تکنیک نوردهی مجدد را دوگانگی درونی 
وی دانست. بدون شک ماهیت آثار ماگریت در چگونگی خلق 
پرترۀ منثور وی بی تأثیر نبوده است. برای اثبات این ادعا می توان 
به یکی از عکس های مجموعۀ مالقات با ماگریت )تصویر 20( 
اشاره کرد که یادآور یکی از نقاشی های ماگریت –ارسار افق- است 
)تصویر 21(. هر چند این عکس مایکلز را در سمت راست کادر و 
از رو به رو نشان می دهد در حالی که نقاشی ماگریت، سوژه را در 
سمت چپ و از پشت رس به تصویر می کشد اما الهام پذیری مایکلز 

از این نقاشی غیرقابل انکار است.

نکتۀ قابل توجه دیگر دربارۀ عکس، عنوان آن است: ماگریت 
از  و مرور  ماگریت در حال عبور  اما  آمد(.  و  )در حال رفت 
کجاست؟ از درون دیوار؟! اگر بنای دوگانگی عکس را، دوگانگی 
که  به حرف خودش   توجه  با  بگیریم  نظر  در  درونی عکاس 
گفته بود »]...[ او کسی است که من نیستم و هرگز نتوانستم 
 )149  :1379 پایدار،  از  نقل  به  )H. Bailey,1975:16؛  باشم« 
می توان این مفهوم را استنباط کرد که رفت و آمد هویتی استفان 
و دوئین در درون وی ناممکن بوده است. دوگانگی هویتی او نه 
به صورت تغییر شخصیت ]که گاهی در غالب دوئین رفتار کند و 
گاهی در غالب استفان[ که بر عکس عدم امکان چنین چیزی بوده 
است. اینکه همیشه می خواسته هامن استفان میهال باقی مباند، 
در حالی که دیوار واقعیت سد راه دست یابی به چنین خواسته ای 

بوده است.
 

در انتها باید یادآور شد این نوشتار و نکات ارائه  شده در آن تنها 
به بخش کوچکی از ابعاد پنهان این اثر اشاره کرده است و به هیچ 
عنوان ادعای جامع و مانع بودن ندارد. با این  حال مطالعۀ آن در 
کنار دیگر نوشتارهای منتقدان می تواند گامی در جهت عمیق تر 

شدن نگاه مخاطب به این اثر هرنی باشد.
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Abstract
Modern times have created conditions where the arts are more closely linked, 
affecting and influencing each other. Artists influenced by each other strive to 
innovate and create a new look in their work. A deeper examination of the artwork 
and its critique will help the audience to have a better and deeper understanding 
of the work and the paratext. Photographer Duane Michals has made great use of 
these terms in his career. His interest in the work of surrealist artists has led his art 
to take on distinctive features. This research aims to analyze one of his photographs 
of painter Rene Magritte. The method of research is content analysis and the 
information is obtained through the library method. The results show that Michaels 
deliberately returns to the hidden world within himself and allows it to express itself. 
Magritte's (coming and going) photo shows the photographer's duality. Of course, the 
nature of Magritte's work was not without effect on how his portrait was created. This 
photo confirms Michals’s inspiration from the Magritte’s Mysteries of the Horizon 
painting.  

Keywords 
Photograph, Duality, Duane Michals, Rene Magritte

A Study on the Rene Magritte’s (coming and going) photo 
by Duane Michals

Maryam Aliakbari
Master of Art Research, School Of Visual Art, College Of Fine Arts, University Of Tehran, Tehran, Iran

(Received 22 June 2019, Accepted 24 September 2019)


