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The Haptic Perception and Social Photographs Analysis

Mohamad Hasanpur*

Abstract

The sense of touch is the key to understanding the having been the world because

without it the human is more like an observer in relation to the world. Touch

integrates our experiences of the world and of ourselves. Even visual perceptions are

fused and integrated into the haptic continuum of the self. In relation to the visual

arts, and especially the photographs, the haptic perception that takes into account

various perceptual aspects will be more precise than the tactile one that is restricted

to physical touch: the way we touch feeling on the skin and inside the body is the

haptic perception. Visual effects can convey perceptual values through the subject

and its representation style. So we conclude that in the analysis of social

photographs, tactile perception, and non-visual senses often play an important role

not only in stimulating past memories, but in activating and shaping them, and by

promoting interest-based physical activity, the tactile sense transmits to and from the

photo frame. In the process of interpretation family photographs, and in general,

social photographs that are relevant to the lives of people, there are two distinct

tactile functions: in the metaphorical touch of the photograph, the act of

understanding is possible through the visual values of the frame and their function

due to the power of touch. Physical touch, the action of the touch takes place

physically, in which both the tactile perception of the photograph, determines
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reaction by activation of the memories that relate to the person or object and what he

or she experiences, and causes a deeper understanding of the photograph

Keywords: Haptic perception, Social photographs, Family photographs, Haptic

visually of photographs, The social history of the senses.



، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتحقیقات ناریخ اجتماعی
62- 35، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 11پژوهشی)، سال ـ علمینامۀ علمی (مقالۀ دوفصل

هاي اجتماعیاي و تحلیل عکسادراك المسه

*پورمحمد حسن

چکیده
اسـت؛ چـرا کـه بـدون آن انسـان در      حس المسه، کلید درك حضور در جهـان مسئله:بیان 

اسـت کـه بـا تمـام جسـم      یک ناظر است. المسه حسـی ارتباط با پیرامون خود بیشتر شبیه به
رو هـاي دیگـر انسـانی. از همـین    است بـا انـواع حـس   است و درك آن آمیختهدریافتقابل

) در hapticvisualityحی باعنوان لمـس دیـداري (  هنرهاي بصري از اصالگران حوزهپژوهش
برند.  فهم اثر هنري نام می
برهمین اساس، با تکیه بر تاریخ اجتمـاعی لمـس کـه در آن چگـونگی     روش پژوهش:

تحلیـل  ادراك لمسی مردمان گذشته در برابر جهان درتیررسِ توجـه مورخـان قـراردارد، بـه    
هـاي اجتمـاعی   ) و لمسِ دیداري در فهم عکـس haptic perceptionاي (جایگاه ادراك المسه

تـوان  که چگونه مـی دهیماساسی پاسخ میپرسشاین پردازیم؛ بهعنوان اسنادي تاریخی میبه
هـا و رونـد تأثیرگـذاري    را در درك ملموس عکسي دیداري، کارکرد تمامیت بدنجز قوههب

ویـژه  موضـوع بـه  تحلیلی قرار داد؟ ایني ها مورد مطالعهرا در تفسیر و تأویل آنچنین درکی
ي خصوصـی و  دارد کـه در تحلیـل آثـار عکاسـانه    سزاي خودرا عرضه مـی جا اهمیت بهآن

هـا مـدنظر قـراردهیم؛    را در روند تأویل عکسخانوادگی، کارکرد عاطفی و بازیابی خاطرات
حساسـات فهـم   ازطریق ا"جسمانی"و "استعاري"دوصورت هاي لمسی بهجا، انگارهدراین
سازند.  را میسر میعکس
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حواس غیردیداري غالباً نقـش  اي و هاي اجتماعی، ادراك المسهدر تحلیل عکسنتیجه:
هـا  آندادن بـه سـازي و شـکل  تنهـا در تحریـک خـاطرات گذشـته، کـه در فعـال      را نهمهمی
بسـتر عکـس   - ازو - ي حس المسـه بـه   واسطهرا بهکرده و اَعمال بدنیِ مبتنی بر عالقهبازي

سازند.منتقل می
هـاي خـانوادگی، لمـسِ دیـداريِ     هاي اجتماعی، عکساي، عکسادراك المسهها:دواژهیکل

عکس، تاریخ اجتماعی حواس.

. مقدمه1
اسـت کـه   تـرین احساسـات انسـانی   ترین و عمیـق کردن، یکی از بدیهیلمسطرح موضوع:

احساسات دیگري چون گرما، فشـار، درد، لـذّت و   ، ”ارتباط فیزیکی“گر بودن بر نشانعالوه
کـه  اسـت ي ارتباط نزدیکیواسطهي المسه بهحرکت را نیز بیان کند. پیچیدگی ادراکی در قوه

ــانی  ــر حــواس انس ــا دیگ ــوعی   ب ــافتی از ن ــم و دری ــا، فه ــام حــواس م ــع تم دارد و درواق
اي ترکیـب و  هي المسـ هسـتند و حتـی ادراك بصـري مـا نیـز در زنجیـره      ”بـودن تماسدر“

انـد و درواقـع، نـوعی    ي حس المسـه یافتهي گسترششوند. تمامی حواس، نسخهمیفهمیده
گرمـا، درد، و  بنابراین، عالوه بـر واکـنش بـه   ). Pallasma, 2012, 12(اندکاريِ بافت پوستویژه

هــا نیــز مــرتبط بــا المســه فشــارهاي متفــاوت، رخــدادهایی چــون حــسِ حرکــت ماهیچــه
:  استجسمانی

multisensoryتصـویر ( بـه معنی نوینی براي دسترسـی چندحسـی   اي که همادراك المسه

accesstoimages کنـد: کینتسـزي (  ه مـی را ارایـ ) است، دو روش حسـیkinesthesia(1 و
طنـین در هنگـام احسـاس    هاي تداوم، تمـاسِ مسـتقیم، و   لمسی. این مفهوم حاوي ایده
).Silva, 2014, 90(شیء است مجاورت و همدلی نسبت به

ايهـا، ادراك المسـه  بـین عکـس  ایـن عبارت دیگر، درارتبـاط بـا آثـار تجسـمی و در    به
)haptic perception(جاي قوه المسه دارد، بهرا مدنظرهاي متنوع ادراکیکه جنبه)tactile(  کـه

را هـم  لمـس کـه مـا   روشـی تري خواهدداشـت:  است، کاربرد دقیقمحدود به لمس جسمانی
,Blokhuizen, 2017(استايهمس، ادراك الکنیماحساس میدرون بدن هم برروي پوست و 

شـدن دارد کـه   بنابراین المسه مفاهیم استعاري خاصی در احساسات عمیق مرتبط با لمس.)7
2سازد.را گسترده میاشدر کنار بعد جسمانی دریافت آن، محتواي ضمنی
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هـاي  ویژگـی ییـد تجربـیِ  أو تتأکیـد دارد موجـودات  کـی  حضـور فیزی ر المسه بحس
.)Massie, 2013, 74(دهـد مـی را ارایـه )self -reference(مرجعی- یعنی خود،ضروري جوهر

”مرکزیـت چشـم  “حال، جایگاه این حس در برابر بینایی و گرایش فرهنـگ غـرب بـه    بااین
)ocularcentrismکسـب دانـش و فهـم جهـان    ) که در آن، بینایی اسـت و  راهی براي قطعیت

سـو تضـعیف   اینویژه از دوران مدرنیته بهبندي قراردارد، بهترین جایگاه رتبهالمسه، در پایین
رسـد.  هـاي فلسـفی افالطـون و ارسـطو مـی     آموزههاي این نوع تفکر بهاست. ریشهگردیده

بـود. ازنظـر   ي تحقیر نگریستهدیدهرا بهلمس شهوانی و لذّات حیوانی3”اخالقیات“ارسطو در 
است و المسـه در  ترین و کمال نهایی حس انسانیعنوان عالیمراتبیِ حسیِ او، بینایی بهسلسه
ترین سطح قـراردارد. پـس از بینـایی، شـنیداري، سـپس بویـایی، و بعـدتر، چشـایی و         پایین

عضـو مشخصـی نـدارد    سرانجام المسه حضوردارد که برخالف دیگـر حـواس، ارگـان یـا     
باشـد. لمـس از نظـر ارسـطو از طریـق و      (چشم، گوش، بینی، دهان) که با آن مطابقت داشته

).Pallasma, 2012, 17(هـا انـدام نیسـتند   شـود و ایـن  ي پوست و گوشت احساس مـی واسطه
ــر پایــه در مراتبــی اي، یــک سیســتم سلســلهي چنــین فلســفهطــول دوران رنســانس هــم ب

را معـادلِ  گرفـت کـه هریـک از حـواس    شـکل ي بینایی براساس برتري قوهگانه پنجحواس
دانست: بینایی با آتش و نـور، شـنوایی   ) میThe cosmic bodyتصویري از یک جسم کیهانی (

هــاي . در بحــث)Ibid, 18(بــا زمــینبــا هــوا، بویــایی بــا بخــار، چشــایی بــا آب، و المســه
و المسه که عموماً با چشم (دال بر دید) و دسـت  بینایی شناختی طوالنی راجع بهروانفلسفی

گـردد،  ها بـراي تعیـین فهـم و شـناخت، مطـرح مـی      (دال بر لمس) و ارتباط اساسی بین آن
لمـس  4اسـت. کردن، بـا بازتـابی از حقیقـت همـراه بـوده     همواره دیدن با باورکردن، و لمس

ي تولیـد اقـدامات معنـادار    کـه بـرا  استکنیم، امري عمیقاً بدیهیکه تنفس میچون هواییهم
).  MacKian, 2007, 1(نفسه داراي معناستکه خود فیست اما نه چیزيضروري

اسـت کـه نزدیکـی و مجـاورت     شـده درنظـر گرفتـه  عنوان حسیمفهوم فلسفی المسه به
)proximityکند در برابر فاصله () را القا میdistanceدارد.ي بینـایی ) که ارتباطی مستقیم با قوه

کـه بـا   عنوان حسـی را بهمعناي حس نزدیکی، و بیناییرا با تماس پوست بهکه المسهمفهومی
بسیار در هـم تـداخل دارنـد و    داند. فاصله و مجاورت چهشود، معادل میدریافت میفاصله
که در زبان یونـانی و التـین   )aura(”هاله“را در اصطالح ي بسیار خوبی از آن، نمونه5بنیامین

سازد: هاله یا تجلّی چیسـت؟  است با پرسش و پاسخی مطرح میعناي نَفَس و یا باد مالیممبه
زمـان  و هـم ”فاصله“فرد ي عجیب از زمان و مکان؛ یک ظهور منحصربهیک تار در هم تنیده
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“تــان تصــورکنید، مــثالً را در قســمت حساســی از پوســتدســت. نَفَــس کســی”مجــاورت
را اسـت و ناهویـدا؛ شـما امـا نـوازش یـا لمـس گونـه        نادیدهگونه. این فقط هواست، روي

را درهــم کنیــد. بینــایی و المســه، دوري و مجــاورتاش احســاس مــیي نفــسواســطهبــه
را ي عادي میان دور و نزدیک، میان فضاي دیداري و فضـاي ملمـوس  کنند و رابطهمیادغام

).Paterson, 2007, 101(برنددر هنرها از بین می

حـواس  اي را در عصر روشنگري راجـع بـه  ، مطالعات گسترده7و اتین بونوت6جان الك
درك المسه در نابینایان، بسیار مورد توجـه قرارگرفـت. ذهـن    بین توجه بهانجام دادند. در این

تواند با لمس یـک کـره و مکعـب    گري با سؤاالت اساسی مواجه شد: آیا فرد نابینا میروشن
دارد و چقـدر  ؟ احسـاس چقـدر بـا واقعیـت بیرونـی ارتبـاط      دهـد ها را از هم تشـخیص آن

Letter on(”بیننـد که میهاییآني نابینا براي استفادهاي بهنامه”در8است؟ دنیس دیدروذهنی

the Blind for the Use of those who can see-1749(ب زنـدگی یـک مـرد    ي تجـار که درباره
را هایـت شـد اگـر چشـم   مـی کند که: چـه برابر او طرح میرا در نابیناي فرانسوي بود، سؤالی

ي مـن چیزهـاي   داده کـه دسـتان کشـیده   آوردي؟ مرد نابینا در ظاهر پاسخدست میدوباره به
9هـاي هـا و تلسـکوپ  کنند تـا چشـم  افتد، برایم بازگو میکه در ماه میرا از اتفاقاتیتريبیش

کـردن هـا از لمـس  کشـند، تـا دسـت   مـی هـا از دیـدن زودتـر دسـت    عالوه، چشمشما؛ و به
)Paterson, شدت تحت تأثیر اعمال دست براي کشف جهـان درمیـان   دیدرو که به).37 ,2007

نابینایان قرار گرفته بود، درنهایت نوشت:  
تـرین  تـرین و جـامع  اسـت و عمیـق  از همه سـطحی از میان تمامی حواس، بینایی بیش‹‹

,Classen››(استها، المسهاحساس 2012, 160.(
هـا، حـس المسـه    هـا عکـس  با این مقدمه، در ارتباط با فهـم آثـار هنـري و در میـان آن    

ویـژه درك لمسـی در فهـم آثـار     گیرد. اهمیت تداخل حواس و بهخود میجایگاهی ممتاز به
مثابـه  روست که هـر دو، در کشـف جایگـاه انسـان و چگـونگی حضـور او بـه       هنري از آن

کـه در  عنـوان موجـودي  را بـه اند. حس المسه، انسانداراي اهمیتموجودي حاضر در جهان
حاضر است، و اثـر هنـري،   محور - کردنِ پیرامونش در رویکردي خودلمس با جهان و حس

مثابـه  کنند. سـواالت تحقیـق: بـدن بـه    را ارایه میفهمی یکتا از روند کشف جهان از دید وي
کند؟ و در ارتباط با تحقیـق حاضـر،   دخالت میي لمسی در تفسیر اثر هنري، چگونهاستعاره

هـاي اجتمـاعی   را در بسـتر عکـس  توان حواس غیردیداريجاست که چگونه میپرسش این
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ي دیـد، داراي  جـز کـارکرد دیـداري و مبتنـی بـر قـوه      ها بهعبارتی آیا عکسنمود؟ بهتحلیل
ي و دریافت باشـد، در مـتن   اي قابل ردگیري ادراك المسهواسطهکه بههاي پنهان دیگريداده

خود هستند؟  
را پیرامون تاریخ اجتمـاعی و فرهنگـی   تحقیق جامعی10کنستانس کالیسنپیشینه تحقیق:
تـرین احسـاس، تـاریخ فرهنگـی     عمیـق “است. او در کتـاب  انجام رساندهالمسه در غرب به

ي تطبیقی قـواي  مطالعهبه)The Deepest Senses: A Cultural History of Touch-2012(”المسه
در قـرون وسـطی و پـس از آن تـا     ویـژه المسه و نمود فرهنگی و اجتماعی آن در اروپا و به

ي زمـانی  را در هـردوره هاي اجتمـاعی ادراك مبتنـی بـر المسـه    بیستم پرداخته و تفاوتقرن
چـون  است. مارك اسمیت هم در نوشتارهاي گونـاگون خـود هـم   بادقت بسیار مطرح ساخته

Making sense("تاریخ اجتماعی حـواس ") و History of the Senses-2007("اریخ حواست"

of Social History-2003( آوردهـاي مطالعـه   تحلیـل حـواس در تـاریخ پرداختـه و دسـت     بـه
ي چگـونگی ادراك  درباره11است.احساسات را در بستر فرهنگی و اجتماعی برجسته ساخته

هـاي دانشـگاهی   ها، مقـاالت و پـژوهش  حواس انسانی نیز کتابي واسطهو فهم اثر هنري به
"هـاي لمسـی و اروتیـک ویـدئو    ویژگـی "ي در مقاله12است. لورا مارکسمتنوعی ارایه شده

)Video haptics and erotics-1998پرداختـه و  "لمـسِ دیـداري  "تعریف مفصلِ اصطالح )، به
و چگونـه  گـردد تعریفايصورت المسهتواند بهتصویر متحرك میکه چگونهکندمیعنوان

ـ توانطور خـاص مـی  هاي ویدیو بهویژگی : دنـ یـک تصـویر کمـک کن   دیـداري لمـس د بـه ن
عنـوان  سـینما بـه  بـه است که بر روي سـطح بـدن قـرار دارد: فکرکـردن راجـع     حسیلمس،«

یـک  مثابـه  را بـه که سینما بـدن هایی[مفهومی] لمسی فقط گامی است براي در نظر گرفتن راه
ــی  ــذب م ــل ج ــدک ــه ).Marks, 1998, 332(»کن ــاوز در مقال ــد ه ــه"ي دیوی ــر مقدم اي ب

هـا در  گـرایش مـوزه  ) بـه Introduction to Sensory Museology-2014("حسـی شناسـی موزه
کارگیري یا ممنوعیت کاربرد حواس گوناگون جسمانی در تعامل بیننـده بـا آثـار هنـري از     به

بـا هنرهـاي   را در رابطـه ايو اهمیـت و جایگـاه ادراك المسـه   دوران گذشته تاکنون پرداخته
ــوزه ــی م ــرار م ــه ق ــورد مطالع ــوخزن در   اي م ــو بل ــز، میل ــا عکاســی نی ــاط ب ــد. در ارتب ده
The Haptic("ي ضـمنی عکـسِ لمسـی و بیننـده   "کارشناسی ارشد خود با عنوان نامهپایان

Photograph and the Embodied Viewer-2017پردازدکـه بیننـده   سش اساسـی مـی  این پر)، به
,Blokhuizen, 2017بـرد؟( کار مـی ها بهاي حواس خودرا در تفسیر عکساندازهعکس، تا چه
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تـوان از طـرق   هـارا مـی  کند در طول رساله از این ایده دفاع کنـد کـه عکـس   ) او سعی می3
حسـی دیـدن   روش «بـرد:  امر بهره میکرد و لمسِ دیداري براي سازوکار اینگوناگون لمس

).Ibid(»جاست که تصویر توسط تمام بدن بیننده مشاهده شودمثابه لمسِ دیداري، آنبه

تـوان  ي تحقیقاتی و برمبناي تاریخ اجتماعی حواس، میپیشینهبراساس این:شناسیروش
را که عمومـاً مبتنـی بـر    هاي اجتماعیچگونگی تداخل حس المسه در تفسیر و تأویل عکس

ــیش  فضــاهاي زیســت  ــق پ ــود. تحقی ــل نم ــر  انســانی هســتند، تحلی ــروري ب رو ضــمن م
دارد ي ارتباط آن بـا فهـم آثـار هنـري در تـاریخ هنـر، تـالش       اجتماعی المسه و نحوهتاریخ

هاي اجتماعی مورد کاوش قراردهد.  اي را در روند تأویل عکسجایگاه ادراك المسه

. تاریخ اجتماعیِ لمس2
سـازي  آمیز را مـدنظر خـود دارد: اول تـاریخ   دو عمل مخاطرهامروزه تاریخ اجتماعی حواس 

ــاریخیســازد؛ و دوم، گذشــتهرا مطــرح مــیمناســبی از حــواس ــل اســتفاده امــا ت را اي قاب
کند:میعرضه

حـواس دیـداري و   دهـد کـه بـا مراجعـه بـه     را به مورخین مـی تاریخ حواس این امکان
اي صـرفاًدیداري درنظـر  عنوان پدیـده بهرا توضیح دهند که اگر چیزيغیردیداري، هرآن

نمود. تاریخ حواس، بـر نقـش حـواس از جملـه اعمـال واضـح       معنا میشود، کمگرفته
کـه،  کند و اینمیي مردمانِ گذشته تأکید تجربهبخشیدن بهي بینایی در شکلچشم و قوه
).Smith, 2007, 841اند(ها دنیاي خود را درك کردهچگونه آن

ي زنـدگی جمعـی   پیش از رنسانس، قواي لمسی، یکی از ارکان اصلی تجربـه در دوران 
مـدت نگهـداري غـذا،    که امنیت زندگی اجتماعی در برابر شرایط کوتـاه مردم بود. در دورانی

جمعـی نیـز   هـاي دسـته  بود، تعاملجمعی همراههجوم مهاجمان خارجی و... با زندگی دسته
جمعی از یک ظـرف مشـترك   که در غذاخوردن دستهتیاي خارج از عرف نبود. تعامالپدیده

کـردن در یـک تشـت عمـومی و مشـترك      تنـی ها، آبها و انگشتغذا و لمس غذا با دست
بزرگ، خوابیدن اعضاء خانواده و حتی میهمانان و دوستان در کنـار یکـدیگر و... چـه بسـیار     

وسـیدن، و  شـد. لمـس اجتمـاعی در قـرون وسـطی شـامل در آغـوش گـرفتن، ب        دیده مـی 
دردست نهادن بود که در تعامل مردان با زنـان و مـردان بـا مـردان وجودداشـت. مـثالً       دست

شـد. بوسـیدن و   ها نوعی روش بسـیار محکـم بـراي ایجـاد قـرارداد تلقـی مـی       بوسیدن لب
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ــه  دســت ــاي قــرارداد داشــت. خان ــه امضــاء در پ ــد اجتمــاعی بیشــتري نســبت ب دادن، تقی
آتـش (و شـومینه) در آن وجودداشـت. شـومینه محـل تمـاس       وسطایی جایی بود که قرون
زدن و کـارکردن بـا هـم بـود.     شان دورهـم، حـرف  شدنها، جمعشدن آنتر اعضاء، گرمبیش

تـر  لمـس بـیش  هاي بلند زمستان، نیاز بهخصوص در شبرفتن در فضاي تاریک خانه، بهراه
هـاي  گـرفتن راه کشـیدن و نیشـگون  ساخت که در کنـار صـدازدن، هلهلـه   افراد را نمایان می

کـاملی داشـتند. اشـراف    ”ملمـوس “هـاي  ها هم تـداعی ارتباطی در فضاي تاریک بود. لباس
که کشـاورزان  کردند، درحالیتن میوبرق، ابریشمین و نرم، بلند و پرچین بههاي پرزرقلباس

زمخـت و  بافـت، تـر مناسـب کارشـان کـه بـا پشـم درشـت       هـایی کوتـاه  و افراد فقیر، لباس
شـهر قـرون وسـطایی    . کردنـد گذاشت، استفاده میشان هم تأثیر میبود و بر پوستترخشن

بود که با محـدودکردن نمـاي خـارجی، مـانع     محصور بود و اثر حسی مهم دیوارهاي آن این
هـایی  وخـم کـه گـاه بـه راه    هاي تنگ و طوالنی و پـرپیچ شد. خیاباني افراد میدید گسترده

ویـژه المسـه را   بست، حس بویایی و بههاي بنمانست، با تعداد بیشماري کوچهمی”روگربه“
هـاي  سـاخت. عبـور از بسـیاري از دیوارهـاي خانـه     ي بینایی داراي اهمیت مـی بیش از قوه

ي شهرها با لمس هموارهوسطایی، با لمس دست روي دیوار همراه بود. زندگی در اینقرون
بـود. فراینـد یـادگیري در    الي در هـواي بـارانی مواجـه   وگردوغبار در هواي خشـک و گـل  

اسـتاد  “ي ي فیزیکـی ملمـوس بـود. وقتـی درجـه     هاي درس هم خود نوعی محاکمهکالس
گرفـت، تشـریفاتی چـون    در قرن شـانزدهم در کمبـریج مـورد رایزنـی قـرار مـی      ”زبانفن

ن حیـاتی بـود چراکـه    یادمانـد زدن، براي بهالتحصیالن جدید مطرح بود. کتکزدنِ فارغشالق
شد که فرد حتی در هنگام پیـري  خوردن هنگام فراگیري مثالً در یک معامله موجب میکتک

چه کـه  شد که آنکه با یادگیري همراه بود باعث می”دردي“خاطر بیاورد. را بههم جزییات آن
Classen, 2012, 2-16(اش گـردد ترین تجربیات بـدنی از درونیآموخت، بخشیفرد می & 20 .(

درد در تعلیم، انضـباط، تسـلط، تزکیـه و تهـذیب و بـازداري مـورد توجـه مـردم آن دوران         
داشت.قرار

اي بـود. بهشـت تمامـاً نـور،     شناسی قـرون وسـطی المسـه   : عمق کیهانالمسه و مذهب
هـاي متضـاد گـرم، سـرد، خشـک و      ي جهـان، نیرو موسیقی و رایحه بـود و کیفیـات اولیـه   

ي مسیحیان، خـدا در کالبـد   عقیدهشد. بهکردن تجربه میاز طریق لمسبود که تماماًمرطوب
طـرزي  مسیح وارد جهان شده و ماهیت فیزیکـی بـدن عیسـی، خداونـد را بـه     پسرش عیسی
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ي ملمـوس احساسـات انسـانی سـاخت. در برابـر قـدرت الهـی و ضـعف         مؤثر وارد حوزه
رفته بر صلیب، یـا کـودکی کـه   توان در قالب یک جسم تحلیلفناپذیر، خداي مسیحی را می

بـود  ویژه با آداب مذهبی همـراه کرد. لمس در مذهب بهدارد، مشاهدهي مادر را در دهانسینه
هاکنـارهم و  کـردن، قـراردادن دسـت   که در اعمال روزانه مؤمنان همچـون زانـوزدن، تعظـیم   

اعمـال  يشدند. لمس تصویر هم درطول قـرون وسـطی از جملـه   بوسه صلح، اجرا میدادن
که هنر مذهبی با تملـک خصوصـی تصـاویر    ویژه هنگامیي مردم بود، بهمذهبی مورد عالقه

کلیسـا، بـا اراده  داد که بدون نیاز به رفـتن بـه  را میافراد این امکانشد، چراکه بهمقدس همراه
کـردن بود که لمـس کنند. اعتقاد مردم قرون وسطی براینرا لمسخود در خانه، تصویر مقدس

بسـیار کـه   گـردد و چـه  تواند موجب التیام و تقواي الهـی تصویر مذهبی و یادگار مقدس، می
ارتبـاط زنـان بـا    13گرفـت. تصویر مقـدس بـر روي سـینه و مسـتقیماً روي بـدن قـرار مـی       

ــواي ــه    ق ــن و روح) برگرفت ــایی (ذه ــا بین ــردان ب ــواس) و م ــدن و ح ــی (ب ــتن لمس از م
خـود  را دري دانـش جهـان  ي ممنوعه همهگفت میوهحوا که آدم بهاست. زمانیمقدسکتاب
گر نـاتوانی زن در کنتـرل   دارد؟ که بیانطعمیدارد، حوا در پاسخ پرسید که این میوه چهنهفته

دلیـل هـم   همـین بـه ).Ibid, 29 &31 &75 &130(اسـت اشطمع و حرص در حواس جسمانی
دانسـتند کـه مترصـد    تـري ت ضـعیف را موجـودا را با قواي بینایی و افکار بلند و زنانمردان

نـد. لمـس بـدن زن، نـوعی تهدیـد      شـان بود ویژه ازطریق لمـس بـدن  انداختن مردها بهدامبه
14را بر او ببندد.توانست راه رستگاريعقالنیت مردانه بود که میعلیه

که در ارتباط با حس المسه در اواخـر قـرون وسـطی و    : تحوالتیمدرنیزم و افول المسه
وجودآمـد. یکـی از ایـن تحـوالت، افـزایش      ي حواس بهرخ داد، درواقع براي همهرنسانس

را بـراي  هـاي غیرتماسـی  خصوص میانی جامعه بود که حالـت سطح سواد درمیان طبقات به
درون صـمیمیت  هـا بـه  تعامل و کسب دانش ارتقا داد و سرانجام هم این نوع برقراري رابطـه 

علیه ابراز محبت و احساسات قوي مردان، منجر بـه خلـق   خانواده نفوذ کرد. تابوهاي جدید 
پسـران، و  که پدران در ابراز عشق خود نسبت بـه هایینامهها و وصیتیک ژانر ادبی شد: نامه

آوري، اختراع چاپ بـا حـروف   ي فنترین توسعهداشتند. مهمپدران ابراز میپسران نسبت به
جـاد یـک مسـیر حسـی مهـم در کسـب       عـث ای در قرن پانزدهم بود و تولید انبـوه کتـاب با  

بهشـت  ابزارهاي غیرکالمی قبلی براي دسترسی بهکم اروپاییان باسوادشده بهگردید. کمدانش
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وغـم  ي مقدس) کمتر اتکا کردند و بیشترِ همعنوان مثال لمس آثار متبرك و بوییدن رایحه(به
ي خداوند گذاشتند.  صحیح کلمه”خواندن“خود را در 
بود، بـر افـول   ي زندگی غربی ایجاد کردهدگرایی هم که تغییرات اساسی در شیوهرشد فر

بدن فـردي در هنـر، بـا رشـد     جایگاه اجتماعی المسه تأثیرگذاشت. تغییر از بدن اجتماعی به
خصـوص عینـک کـه    بود و بهاستفاده از آینه در عصر رنسانس که تبدیل به مد جدیدي شده

ي متوسـط،  مند شوند، در زنـدگی طبقـه  تري بهرهدقیق”بصري“شد افراد از درك موجب می
هـا  داد و باعث شـد آن را در درك اعضاء خانواده کاهشویژه المسهجایگاه حواس دیگر و به

شـان، در ایجـاد   یک از حواس درونـی خود را همچون یک شیء بصري منفرد ببینند که هیچ
کـه  جمعـی هاي دستهاي فردگرایی، مراسمهدنبال رشد ارزشکند. بهاین شناخت، شرکت نمی

هویت شخصـی و  آرام تغییر کاربري داد و وابسته بهمبناي پیوندهاي عمیق اجتماعی بود، آرام
فردي مردم شد. مثالً اعترافات همگانی و مراسم بخشش گناهان در کلیساي کاتولیـک نهایتـاً   

یک کشیش واحـد بـراي   در قرن هفدهم جاي خود را به اعتراف خصوصی و فردي دربرابر
هرشخص داد.  
طـور مثـال، در   هاي فردي افـزایش یافـت و بـه   گذاريهاي لمسی براي ارزشمحدودیت

شد. افـراد دور یـک   یک امر فردي بدلقرن هجدهم آداب غذاخوري بر سر میز شام کامالً به
اشـتند.  خـود را د میز حاضر بودند اما هریک بشقاب، لیوان، کارد، قاشق و چنگال مختص بـه 

اگر در قرون وسطی حسی همگانی از بدنی اجتمـاعی و مشـترك وجودداشـت، پـس از آن     
اتفاقی معکوس درحال وقوع بود. یک تمـاس ایزولـه (مجـزا)، تأکیـدي بـر فردیـت یکتـاي        

را در اسـتفاده از دسـتکش در   هـاي زوال حـس المسـه در فهـم جهـان     اشخاص شد. نشـانه 
بـود و  شدهکرد که در میان طبقات متوسط و باال شایعهتوان مشاهدقرون وسطی هم میاواخر
بود. عمالً بـا پوشـش دسـت،    اي از پاکیزگی، زیبایی، ظرافت و منزلت اجتماعی گردیدهنشانه

کـه  قسمت زیادي از جهان خارج، از دسترس آداب و رسوم مدرن کامالً دور شد حتی زمانی
).Ibid, 153-155(استفاده از دستکش در قرن بیستم، از مد افتاد

هاي جمعی چـون شـرکت در کلیسـا    : پس از قرون وسطی، فعالیتلمس در شهر مدرن
ي اسـتفاده از  واسـطه هـا بـه  کـاهش گذاشـت؛ شـرایط نـوري خانـه     در شهرها اهمیتی رو به

کـه قـبالً بایـد در    هـایی ترتیب بسیاري از فعالیتهاي باکیفیت بهتر، بهبود یافت و بدینشیشه
شـود.  هـا انجـام  توانست در داخل خانه و بدون تماس با همسایهشد، میجام میفضاي باز ان
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ــد   ــس جدی ــی  “ح ــی شخص ــریم خصوص ــایلی    ”ح ــردم تم ــد م ــث ش ــه باع در مدرنیت
اشند. مرزهـاي نـامرئی لمسـی برقـرار     بگذاشتن جسم و جان خود با دیگران نداشتهاشتراكبه

شـناختند، در شـهر میلـی بـه    مـی بود و برخالف محیط روستا که همگان، یکـدیگر را  شده
توجـه کامـل   شدن عمومی هویت افراد وجودنداشت. عمالً در پرتو شعار مدرنیته که بـه فاش

ی شـهري حـاکم شـد. شـتابی کـه از      پرداخت، شتابی روزافـزون در زنـدگ  اما عدم لمس می
نسـان مـدرن   بیشـتر از ا را از طریـق المسـه، هرچـه   سـو، امکـان شـناخت   اینهجدهم بهقرن

کـه  اي) با دیگرانیدیگر المسهي دیداري (و نهبود. در شهر مدرن، فرد از طریق مواجهبودهر
نگـاه  که از طریق ایـن هاییکرد و نگاه اجمالی و تداعیکرد، آشنایی برقرار میشان میمالقات

عـالوه، حضـور اجبـاري در    شد، اهمیـت یافـت. بـه   پیرامون شناخت و شخصیت مطرح می
هاي خیابانی براي چنددقیقه یا چندساعت درکنار یکـدیگر، خـود   آهن و اتومبیلاتوبوس، راه

داشـت هـاي افـراد بـر یکـدیگر حکایـت     نگـاه از اهمیت بیشتر تأثیرات دیداري و توجـه بـه  
)Howes, هـا روشـن  سـابقه در شـب  طرزي بیهاي شهرهاي قرن نوزدهم، بهخیابان).6 ,2013

را تبـدیل بـه  هاي تاریک شهر قرون وسطاییها و خیابانهاي گازي کوچهبود. نور چراغشده
ها، هرچه بیشتر بـر ادراك  هاي پرنور شهر مدرن ساخت و در کنار بهبود کیفیت شیشهخیابان

گرفت و نـور (و بعـداً   چیز در وضوح قرار که همهطوريگذاشت بهدیداري شهروندان صحه
) را بـه آگـاهی   the felt bodyشده (بدن احساسالکتریسیته)، آینه، و عکاسی، عمالً آگاهی از 

ر داد.  ) تغییthe visible bodyاز بدن مشهود (
هاي اعضاء خانواده چیز خـاص دیگـري   جز بدني قرون وسطایی، بهکه در خانهدرحالی
کارکردهـاي  ي مـدرن قـرن نـوزدهمی، فضـاها بـه     کردن وجودنداشـت، در خانـه  براي لمس

دند که هریک داراي وسـایل مشخصـی بـراي خودبـود و بنـابراین      بواي تقسیم شدهجداگانه
بـود. ایـن اصـرار    کردن هم با اصرار بر جدایی فیزیکی فضاها، داراي قواعد خاصی شدهلمس

خـوبی  ي خـواب بـه  نفـره هـاي تـک  هـا و تخـت  بر جدایی فیزیکی، بـا جـداکردن صـندلی   
را مــاس بــین دو بــدني تشــود. هرچیــزي از مبلمــان داخلــی خانــه کــه اجــازهمــیدیــده
.العاده میان آن دو بودمعناي پیشنهاد صمیمیتی فوقکرد، درواقع بهمیایجاد

هایی در انتقال یک احساس فیزیکی در مـتن  : همواره دشواريالمسه و بازنمایی در هنر
را از طریـق موضـوع و   هاي ادراکیتوانند ارزشیک اثر بصري وجوددارد، آثار دیداري اما می
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بعـدي  مورخ هنر معتقد بود که نقاشی باید سه15بازنمایی آن منتقل کنند. برنارد برنسونسبک 
نظر برسد و بر بینندگان خود تأثیر بگذارد:و قابل لمس به

معناي ایجاد یک حس پایدار از واقعیتـی هنرمندانـه   است بهدرحال حاضر، نقاشی هنري
طـور ناخودآگـاه   ي مـا بـه  را کـه همـه  چـه آندر تنها دو بعد. بنابراین نقاش باید آگاهانه

توانـد کـارش  کند. و تنها درصورتی میعنوان بعد سوم درکارش اضافهدهیم، بهمیانجام
ادراك بـه ”ملمـوس “هـاي  را کامـل کنـیم: بـا دادن ارزش   دهد که مـا آن را درست انجام

ا برانگیـزد.  رباشـد کـه حـس المسـه    ي چشم. پس، اولین کار یک نقاش باید ایـن شبکیه
لمس یک شکل هستم؛ باید ایـن تـوهم  باشم که قادر بهرا داشتهکه من باید این توهمچرا

، مطابق بـا آن درون کف دست و انگشتانمباشم که احساسات عضالنی مختلف را داشته
).cited by Paterson, 2007, 86(یافتهاست که در این نقش تجسمچیزي

دیـد، معتقـد بـود کـه در     را در عصر رنسانس ایتالیا مینقاشیي متعالی برنسون که نمونه
کـه یـک تصـویر    نحويگردد، بههاي ملموس تحریک مینوعی آگاهی ما از ارزشنقاشی، به

ي مـارا جـذب   ي جسم داراي قـدرت نمایشـی باشـد تـا قـواي المسـه      اندازهباید حداقل به
پذیرد که یافتن عمق و دورنمـا  میي ادراکی همشناسی سادهروانکند، چراکه حتی یکخود

گردد. از منظر او، المسه در تضاد بـا  هاي عضالنی ایجاد میکودکی ازطریق المسه و حسدر
ي را در تجربـه دو در هم تداخل دارند و پیچیدگی سازوکار حواسقوه بینایی نیست بلکه این

).Ibid, 85-86(کنندزیباشناسانه بیان می

قدرت انسان بـراي مهـارکردن و   “هاي عمومی اجتماعی همچون انگیزهدر هنر رنسانس، 
اي در کارهایشان تأثیرداشـت کـه   بیان احساس المسهدر گرایش هنرمندان به”دارابودن جهان

هـایی عضـالنی در تعامـل بـا یـک دنیـاي کـامالً فیزیکـی         توانست در بازنمایی ماهیچـه می
وران قبل از رنسانس نیـز تأکیـد بـر ماهیـت     هاي هنردشود. گرچه بسیاري از شاخصهعرضه

لمسی آن داشت: بازنمایی نمادین اشیاء با خطوط مشخص و سخت یا سطوح تخت رنگـی،  
طور مثال، خطـوط سـخت   است. بههاي لمسی در اثر هنريگر ارزشو تکرار و تقارن، که بیا

فـردي و  و مشخص، گرایشی فرضی براي لمس کردن اشیاء منفک و مجزا بـود تـا واقعیـت   
انگیزنـد: مـثالً   را بر مـی سادگی احساسات لمسیها در تصویر بهها را القاکند. رنگي آنیگانه
کنـد آن را وسوسه مـی دارد که بینندهي جذابیت بصري ملموسیدهندههاي روشن نشانرنگ

کنـد. کردن در تماشاگر ایجـاد مـی  را براي لمسناپذیريرنگ، اشتیاق مقاومت16کند.را لمس
دلیـل ارتبـاط بـا    اسـت. مـثالً سـبز بـه    هـاي حسـی آمیختـه   ارزش رنگ همواره بـا ویژگـی  



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 11سال ،تحقیقات ناریخ اجتماعی46

یاقوت شـباهت داشـت و   است. آبی بهشدهگیاهان، براي مهار انرژي حیات منظور میزیست
کـرد. طالیـی بـا خورشـید و احسـاس گرمـا و       کنندگی و محافظت را تداعی میحس خنک

17بخشی بـود. هنـري فوکیلـون   گر لذتمسیح و تداعیبخش سالمت، و قرمز با خون نجات

سـازد،  اي کـه در اثـر هنـري مـی    هاي المسـه هاي رنگی و تداعیي ارزشمورخ هنر، درباره
گونه نوشت:این

گیـرد؛ او  کنـد؛ او فضـا را انـدازه مـی    کند؛ او وزن را خیال مـی را حس میهنرمند چیزي
کنـد. بـا   را نوازش مـی ي هرچیزياو پوستهسازد؛اش بر میجریان هوا را در شکل اولیه

دهد: لحن گرم، لحن سرد، لحن سنگین، لحـن تُهـی،   را شکل میکردن، زبانِ بیناییلمس
ندارنــدهــا، غنــا گــري دســتماننــد بیــانخــط ســخت و یــا نــرم. زبــان گفتــار امــا بــه

)Focillon, 1989, 167.(

ي خـاطره و پرتـویی از   و عرضـه ها، مثالً در یک لباس، همچون نمـایش  ها و بافترنگ
هـم  دلیـل همـین دهـد و بـه  ي دید شکل مـی عنوان قابلیتی خاص در قوهرا بهلمس در گذشته

اسـت  گـردد و داراي بـافتی  ي دیدن رنگ اشیاء، صرفاً به ادراك بصري آن محدود نمیتجربه
).  Paterson, 2012, 90(متداخل از حواس دیگري چون المسه و حتی بوي آن

tactile(”شناسـی المسـه  زیبـایی “رن هجدهم، در ق aesthetics   18) بسـیار رشـدکرد. گوتـه

هــاي معرفتــی کــرد کــه لمــس و نــوازش بــدن انســان موجــب درك ارزششــاعرانه اعــالم
19ي بینایی وصف نمود. یوهـان هـردر  ها را برابر قوهي دستشود و حس المسهمیمجسمه

تـرین شـکل   را عـالی سـازي فیلسوف هم بر اهمیت لمس در هنر بسیار تأکید کرد و مجسـمه 
تـري از زیبـایی   اي، درك عمیـق هنري دانست که قابل لمس بـود و از طریـق قـواي المسـه    

ي المسه را براي درك زیبایی بسیار پراهمیت دانسـت استفاده از قوه20داد و شیلردست میبه
)Classen, 2012, 132( .کـردن  هـاي پیشامدرنیسـتی امکـان لمـس    دلیـل بودکـه مـوزه   همـین به

کردنـد.  هـارا توسـط بیننـدگان فـراهم مـی     هنري و حتی دربرخـی مـوارد جابجـایی آن   آثار
مورخ فرهنگیِ حواس، چهار دلیل عمده را براي درگیريِ لمسـیِ مخـاطبین و   21هاوزدیوید

است:دوران برشمردههاي آنآثار هنري در موزه
نسـبت  جـذاب ءیادگیري بیشتر در مورد این اشیاها،ساختهدستلمسولین دلیل براي ا

عنـوان ابـزاري جهـت    اسـتفاده از لمـس بـه   . است که صرفاً در دیدرس هسـتند زمانیبه
ــراي مباحــث معاصــر در تحقیقــات علمــی و همچنــین کارهــاي عــادي،    یــادگیري، ب
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بـاور عمـومی ایـن بـود کـه      درك زیبایی بـود.  ،اشیالمسدلیل دوم براي .. .بودواجب
پـردازان هنـري   همچنین توسط نظریهکند.را تشدید میهنريءت فردي از اشیالذّلمس،

زیبـاییِ هـاي  شـکل انـواع  مدخلِ کردن]که [لمسچون یوهان گوتفرید هردر اعالم شد
تجربـه ،لمـس آورد. دلیل سوم براي استفاده ازمیچشم را فراهم غیرقابل دسترس براي

و دلیل چهارم که شـاید  بود. شدهدادهنمایشءاصلی اشیااحساس صمیمیت با سازندگانِ
اشـیا  اهـداف شفابخشـی بـود.    نظر برسـد، مربـوط بـه   تر بهروها بیگانهامروزه براي موزه

کـه ریشـه در   رفتاريوغریب و باستانی بودند. در عجیب،نادر و با ارزش،موزهبهمتعلق
).Howes, 2015, 260(اشیاء مقدس داشتلمس 

را براسـاس درکیـات ملمـوس    فـرم جدیـد هنـري   22در ابتداي قرن بیستم، فیلیپو مارینتی
)tactileperceptionهاي گونـاگون  آوريرا با فناز آن، هنرمندان این مفهوم) پیشنهادکرد و پس

ر حسـی و ادراکـی مـرتبط بـا     دنبال تأییـد سـاختا  ازهمه بهبیشها مورد کاوش قراردادند. آن
مـیالدي، ادراك  60و 50اي شاعرانه بودند. از دهه در زمینه)body-spaceفضا (- ي بدنرابطه

، 23هنرمنــدانی چــون جــوزف بــویز. و بــدن بعنــوان مضــامین اصــلی هنــر تبــدیل شــدند 
هـاي بینـایی و   کاوش حـواس پرداختنـد و محـدودیت   به25و بروس نیومن24اوپنهایمدنیس
امروزه دیگـر نبایـد   ). Silva, 2014, 91(انداز را زیر سؤال بردندهاي دیداريِ چشمبر حالتغلبه

اي را در آثار هنري صرفاً به اثرگذاري لمسی آن (و درنتیجه تأکیـد بـر   سازوکار ادراك المسه
عکاسـی،  اي راجع بهدر مقاله26که کارول آرمسترانگچیزيداد. همانمجاورت فیزیکی) تقلیل

ي دیـداري  عنوان چیزي درتضاد بـا زمینـه  ) بهnearly manual field(”میدان دستی مستقیم”نام
رس اي بسـیار دردسـت  بر آن نهاد. از نگاه او، در عکاسی و فیلم، یک موقعیت خاص المسه

دهـد کـه در آن المسـه ارتبـاطی     را شکل میها و عناصر، صمیمیتیگیرد: بافت چهرهقرار می
ــطح زیب  ــوب در س ــی    مطل ــرار م ــمی آن برق ــت تجس ــر و دریاف ــان اث ــناختی می ــازداش س

)Paterson, 2007, 87.(

هاي اجتماعی. المسه و عکس3
Light as a Metaphor for("ي حقیقـت ي اسـتعاره مثابـه نور بـه "در کتاب 27هانس بلومبرگ

Truth-1993 تماسـی اسـت؛  ي نور، اصل اساسی تمام عرفاني کورکنندهتجربه«) معتقد بودکه
,cited by Swifte(»رسـد گوش مـی ادراك از چشم و از طریق حس المسه به،که از طریق آن

ــتعاره .)21 ,2016 ــین اس ــه  چن ــه المس ــه وج ــور ک ــف   اي آناي از ن ــراي کش ــی ب را راه
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حضـور نـور دارد،   شـناختی بـه  ي عکاسانه (که بسـتگیِ هسـتی  شمارد، در تجربهمیحقیقت
هـا  ايِ عکـس تواند در جایگـاه ادراك المسـه  ها) میؤیت عکسدر مراحل تولید و چه رچه
طور کلی در ارتباط با درك لمسی دربرابر عکس از اصطالح لمـسِ دیـداري   گشا باشد. بهراه

گردد.استفاده می
تصـویر از بیننـده   ،تصـویر اسـت کـه در آن   دیـداري هاي تصویر ناشی از ویژگیلمس 

. رابطه بـین بیننـده و تصـویر    بهره ببردتفسیر تصویر فرایند خواهد تا از بدن خود در می
برتـر یاي همچنین بر پایه برابري است، که در آن نه بیننده و نه تصـویر، جایگـاه  المسه

انـد یکدیگر در فرآیند تفسـیر وابسـته  تصویر بههم بیننده و همد. ندارنیکدیگربهنسبت 
)Blokhuizen, 2017, 7.(

ي فتارهـاي عکاسـانه درهنگـام ثبـت عکـس و در مرحلـه      از سوي دیگـر، بسـیاري از ر  
کننـد. هـر عکـس    را با محتواي عکس عرضه میايویرایشِ پس از آن، درگیري قواي المسه

يتجربـه واکـنش عـاطفی بـه   وحساسـیت  ی کند که شاملگفتمانرا درگیراشبینندهتواندمی
هـا از آن  اسـت کـه عکـس   پرسـتی خیـال شـهوت و  ،اشـتیاق ،میلي نمایشواسطهبهلمس

تواننـد از طـرق گونـاگون و    ها، میعبارت دیگر، عکسبه.)Turner, 2008, 3(دارندبرمیدهپر
ي خود فعال کنند.  اي را در بینندهمرتبط با قاب بصريِ خود، ادراك المسه

محسـوب شـده و   هاي اولیه براي ثبت عکسدر اولین قدم، وضوح کامل که از مشخصه
نوعی بـا  سازد، خود بهي شیء یا ابژه برقرار میبوده- را با واقعیت آنیوند اساسیِ آننوعی پبه

تـر  دارد. بینایی واضح که مؤکداً در وضـوح هرچـه بـیش   ي عکس تداخلحس لمسی بیننده
یابد و مـتن عکـس   عکس در جزییات، بافت، سطح و حجم عناصر و اشیاء و افراد تداوم می

کنـد، درعمـل، کـارکرد شـناختی و     ها عرضـه مـی  یک اصلی چشمي تحررا همچون نقطهآن
سـازد و ایـن فهـمِ    نسبت دیگر هنرهایی چون نقاشـی عیـان مـی   ي خود را بهمعرفتی افزوده

توان در درگیري هرچه بیشتر حواس انسـانی چـون المسـه بـا محتـواي عکـس       را میافزوده
کنـد  را تداعی میبدن، آشنایی عمیقیي پوست کنندهواقع، ثبت جزییات خیرهدرنظرگرفت. به

است. بافت نرم، زبر، خشک یـا  که با تحریک و تخیل احساسات لمسی بیننده آغشته و همراه
هـا از طریـق اولـین ویژگـی     هاي لمسی معنادارخواهند بود و عکسمرطوب، همه در تداعی

ـ   بدان دست می- وضوح- اي خود فرد رسانهمنحصربه أثیر وضـوح  یابند. راجـر اسـکروتون ت
نویسد:ها میي عکسگرایانهواقع
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چـه کـه   یک عکس، مستقیماً از ویژگی هاي آن"شناختیزیبایی"ویژگی هاي عاطفی یا 
انگیز باشد، معموالً بـه گردد: اگر عکس غماستخراج می"دهدوضوح نشان میرا بهآن"

ایـن  بـه اسـت، است که موضوع آن غم انگیز است؛ اگر عکس لمـس کردنـی  این دلیل
).Scruton, 1981, 591کردن است، و غیره(است که موضوع آن در حال لمسدلیل

هـاي خصوصـی و خـانوادگی،    ویژه عکسهاي اجتماعی در حالت کلی خود و بهعکس
28خـاطره - عنـوان شـیء  طور معمول کـارکرد یادمـانی در اجتمـاع مـدرن داشـته و بـه      که به

را در قالب شیئیت یک عکس در برابر بیننده خـاص  توانند خاطرات گذشتهکنند، میمیعمل
بسـته و  ي لمـس بسـیار هـم   هاي تخیـل ذهنـی و خـاطره   خود قرار دهند، و بنابراین با جنبه

هـاي  هـاي اساسـی کـارکرد خـاطرات، تـداعی     عبـارتی، یکـی از جنبـه   اند. بـه چسبیدههمبه
دهـد و  و حاضـر شـکل  را در ذهن مخاطب بسیار زنـده تواند نمود آناست که میايلمسی

هـاي  مهـم در عکـس  جهـان مـاديِ زیسـت انسـانی پیونـد بزنـد و ایـن       را بهسازوکار حافظه
خصوصی و خانوادگی کارکردي یکتا دارد:

قـوي و ملمـوس   يو تعریف رابطـه گیترین چیز در عکاسی خانوادرابطه شخصی مهم
،تشـخیص باشـد  ابـل تـر و ق تصویرشده واقعیيبین بیننده و تصویر است. هرچه سوژه

را در تصـویر  ءکـه بیننـده یـک فـرد یـا یـک شـی       تر اسـت. زمـانی  واکنش بیننده قوي
کـه  چهمرتبط هستند. آنءاین فرد یا شیکند که بهرا فعال میخاطراتی،دهدمیتشخیص

در ... کنـد یک تصویر مشخص میبهرا چگونگی واکنش ما ،ایمدانیم و تجربه کردهما می
گـردد  که با تصـویر دارد، تحریـک مـی   دلیل ارتباط شخصیبیننده به ،دگیعکاسی خانوا

)Blokhuizen, 2017, 12.(

ي آن در برابــر بیننــده کــه بــر روي چگــونگی ارایــههــا و رفتارهــاییعــالوه، عکــسبــه
توانـد در  هاي لمسی مخاطبین خود هستند کـه مـی  پذیرد، گواهی بر تهییج تداعیمیصورت
در کلیت رنگی عکـس و نیـز در جزییـات    ”هاي گرمها و لحنرنگ“ي هرچه بیشتر استفاده

کـه عمومـاً فضـایی    ”سـپیا “هـاي بـا لحـن    هـایی چـون عکـس   گردد. مثالعناصر آن مطرح
بخـش در کنـار اعضـاء    کند، جزییات گرم یک صـبح فـرح  را تداعی میانگیز و قدیمیخاطره

بـودن  در چهـره و انـدام و...، همـه دال بـر زنـده     هاي روشن و گرمخانواده، استفاده از لحن
هـاي گـرم،   هـا و رنـگ  دارد. لحـن شده در عکـس بودن محتواي قابخاطره و احساس زنده

گر سالمت و زندگی هستند و بنابراین در حفظ و بازسازي خـاطرات خـوب گذشـته    تداعی
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تحریک خـاطرات گذشـته،   تنها در را نهحواس غیردیداري غالباً نقش مهمی«در ذهن مؤثرند. 
).Smith, 2007, 852(»کنندها بازي میآندادن بهسازي و شکلکه در فعال

بـرداري حاضـر در   هـاي عکـس  هـاي دوران دیجیتـال کـه دوربـین    در بسیاري از عکس
ي افـراد  اي خصوصی در رفتارهـا و تعـامالت روزمـره   پدیدهرا بههاي تلفن همراه، آندستگاه

اسـت،  را کـه مـرتبط بـا قـواي لمسـی در برابـر عکـس       توان رفتارهـایی میاست، بدل نموده
نمود. ابزارهاي بسیارساده، کارآمد و دردسترس که تغییـر و دسـتکاري در کنتراسـت،    تحلیل

است، امکان بیان هرچه بیشـتر حـس   را در اختیار کاربران قراردادهویژه رنگ عکسبافت و به
گـی  تر شدن سـاخته ها و اندام، با روشنیاري از چهرهکنند. بسرا در عکس تقویت میلمسی

تـر بـر   هاي رنگی پوست براي اغواي بیشـتر و تأثیرگـذاري مطلـوب   کاري در ارزشو دست
روند. حس گرم، سرزنده، روشن و شفاف، نرم یـا جـذاب کـه بـراي چنـین      کار میبیننده به

رفتـه  از محتواي عکس نشـانه هاي لمسی او راشود، تداعیهاي از طرف بیننده بیان میعکس
کـاري و  سـازدکه دسـت  را آشکار میهاي رنگیترتیب تحریک المسه در بطن ارزشو بدین

هـاي  اي ازطریـق برخـی ارایـه   را با اهداف تقویت ادراك المسه) در عکسretouchبازسازي (
است.زیباشناسانه نشانه رفته

ضـاي داخلـی خانـه در    هـاي لمسـی در ف  ویژگـی لمس استعاري و لمـسِ جسـمانی:  
هـاي زنـان در خانـه    هـاي زنانـه و بـا فعالیـت    توانـد تـداعی  هاي اجتماعی، عموماً میعکس
هـاي  هـا و...، هریـک سـطوح غنـی از بافـت     هـا، قالیچـه  هـا، سـفالینه  دوزيباشد. گلمرتبط
هـا سـروکاردارند. بیشـتر وسـایل و     شدنی دارند که عمومـاً در طـول روز زنـان بـا آن    لمس

گویند، احساسـات  هاي درونی خانه که از یک فضاي ملموس براي زیست سخن میویژگی
هـاي  کـه تـداعی  هـاي بسیاري از عکـس ها و چهعکسکنند. اینرا القا میي زنانهو رد المسه

را در ذهـن بیننـده   ”هاي استعاريلمس“اي از لمس یا سازند، درواقع استعارهرا برمیايالمسه
راقبــت، مواجهــه و هــاي مهــاي اســتعاري، هرگونــه تــداعیلمــسدهنــد. خــود شــکل مــی

قرارگرفتن با تنِ افراد دیگـر، احساسـات ملمـوس درد و فشـار و گرمـا،      برخورددرمعرض
"دیـد از نمـاي نزدیـک   "را آن29شوند؛ دیوید مورگاننظافت و آرایش خانه و... را شامل می

)closeseeingخواند:) می
بینـد؛  کـه شـخص بـا درونیـات خـود مـی      شود؛ جاییتبدیل میلمسکه بینایی بهجایی«

را آزاردهــد، شــوند تــا بیننــدهشــکلی محــو و ناپدیــد مــیکــه کــار و واقعیــت بــهجــایییــا
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cited by(»کند، آشوب برپاسـازد، هـراس بیفکنـد و حتـی در او انزجـار بسـازد      پاچهدست

Verrips, 2015, 218.(
ي استعاري دانسـت.  المسهتوان متصف بهرا میخانهبسیاري از فضاهاي خصوصی درون 

گـر  خواب، مبل راحتی دو یا چندنفره، میزغذا در آشپزخانه و... که تـداعی فضاي خالی تخت
هـا، تنهـا بـا رونوشـتی از فضـا، در      اسـت و عکـس  حریم شخصی ملموس افراد درون خانه

زنـد. چیـدمان خانـه و ادبیـاتی کـه      را برانگیهـاي اسـتعاري  توانند این تداعیشان میبازنمایی
هاي استعاري لمسـی در مواجهـه بـا    تداعیبرگرفته از بافتار سلیقه و ذوق افراد است، خود به

را در ایجاد تزییات داخلی که عمومـاً توسـط زنـان    بسیار لمسِ دستها انجامیده و چهعکس
تواننـد  هـا مـی  در عکسهاي لمسیها، استعارهبر اینکند. عالوهپذیرد، عرضه میصورت می

بـودن و آشـوب و   احساساتی چون رهایی و گشایش و یا تنگـی و خفگـی (مـثالً در تنـگ    
).1ریختگی یک اتاق کوچک) را نیز برانگیزانند. (تصویرهمهب
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مجموعهاز1900وFrances Benjamin Johnston،1899؛The old folks at home: باال.1تصویر
Contemporary life of the American Negro) .تصویرمنبع :The Hampton Album, 1966, 12(.

مجموعهاز1900و Frances Benjamin Johnston ،1899؛ A Hampton graduate's homeپایین: 
Contemporary life of the American Negro :منبع تصویر) .The Hampton Album, 1966, 13(.
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هـاي  هـاي مجـزا و داراي کـاربري   پیشامدرنیسـتی فاقـد اتـاق   هاي قـدیمی  فضا در خانه
دلیـل تنگـی و محـدودیت، افـراد     همـین مشترك (خوراك، نشیمن، پذیرایی) بود و طبعـاً بـه  

ي مـدرن  عالوه از منظر بینندهیکدیگر قرار داشتند. بهخانواده در تماس لمسی بیشتر نسبت به
و داراي "زمخـت "ء خانـه بسـیار متـراکم،    هاي قدیمی، عناصـر و اشـیا  خانهامروزي، در آن

هـاي چنـین   اسـت کـه تمامـاً در ادراك او از عکـس    شـدت ملموسـی  هاي ظاهري بهترکیب
هـاي  جز قواي دیـداري متکـی بـر دریافـت    ها را بهفضاهایی دخالت کرده و معنادهی عکس

بـراي وي  را "تـري عمیـق "هایی محتـواي  خاطر نیز چنین عکسهمینسازد و بهاي میالمسه
کنـیم.  گونه که در تصویر باال در مقایسه با تصویر پایین مشـاهده مـی  آورد. همانارمغان میبه

تــا 19را از قــرن خــانم جانســون پیشــرفت و مدرنیزاســیون در زنــدگی ســیاهان آمریکــایی
است.تصویر کشیدهخوبی بهدو عکس بهمیالدي در این20قرن

هاي کهنـه و قـدیمیِ   توان در عکسرا میی در عکسهاي لمساز دیگر نمودهاي استعاره
گونـه کـه نقاشـان امپرسیونیسـت     شده و... یافت. همـان شده، محو یا کمرنگشده، پارهخراب

دادنـد،  را رها کرده و دید محیطی خود را گسترشايبراي تقویت المسه در اثرشان، دید نقطه
را از طریق قواي المسـه  ترش دید محیطیها، گساي با عکستوان در این نوع رفتار المسهمی

ي عملیـات شـناخت بهتـر در برابـر     واسـطه ي خود، تأثیري ماندگار بهنوبهمشاهده کرد که به
طـور ویـژه در   هاي اجتماعی با محوریت حضور انسانی، و بهکند. در عکسعکس ایجاد می

ي مشـترکی با افراد حاضر در قاب عکـس، گذشـته  هر عکس خصوصی یا خانوادگی، بیننده
ي مواجهـه و مرکـز توجـه در عکـس، چهـره و      اسـت، اولـین نقطـه   کردهرا تجربه و زیست

گیرد. در برخی شـرایط  هاست که ازطریق تماس چشمی بیننده با بستر عکس شکل میچشم
هـا مخـدوش و   رهدلیل کهنگی یا خراشیدگی یا پارگی و... چهـ شدن امولسیون بهمانند خراب

هـایی از طریـق تـداخل    ي چنـین عکـس  اي بیننـده طرز ویژهگردند. بهغیرقابل تشخیص می
عبـارتی  دهـد. بـه  خـوانش عکـس ادامـه   توانـد بـه  ي بینایی همچنـان مـی  المسه و قوهحس

را کـه برگرفتـه از احساسـات    ايها در قاب عکس، قواي المسهبودن چهره و چشممخدوش
هاي حسی و قدرتمنـد خـود را از بافـت پوسـت، لبـاس، فضـا،       ، تداعیمتنوع لمسی هستند

تـر  هـا بـیش  ي نـاتوانی قـواي دیـداري در مواجهـه بـا چهـره      واسـطه ها، گرما و... بـه رایحه
ور منطقـی همـواره در بطـن عکـس     طـ کنند. گرچـه چنـین اطالعـات لمسـی بـه     میعرضه
ت محتـواي آن از طریـق   ي عکـس و شـناخ  دلیل عمـل مدرنیسـتی مطالعـه   است، بهحاضر
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ها در بازنمایی عکس، ادراك قـواي  ها، و نیز ارجحیت بصري چهره و مخصوصاً چشمچشم
)  2تعویق بیفتد. (تصویربه- و همواره–تواند دیگر حواس و از جمله المسه، می

هـم یکـی از کارکردهـاي ویـژه در     ”لمس جسـمانی “در برابر لمس استعاري در عکس، 
هاي خانوادگی و خصوصی) است که از لمـسِ خـود عکـس و    (عکسهاي اجتماعی عکس

هـاي  هـا، عکـس  مجسـمه - هـا (هماننـد عکـس   سطح آن و لمس اشیاء برسـاخته از عکـس  
مهـم ریشـه   شوند. اینبعدي و برجسته) را شامل میهاي سهقبرها، عکسبرجسته بر سنگنیم

وارگـی  را در بـت ي آنریشـه توان در لمس تمثال مقدس در دوران گذشته دارد وبنابراین می
)fetishisticوجوکرد:هاي خصوصی جست) عکس

اسـت کـه   شخصیجانشین در احساسات یک فرد گیريي شکلبر پایهواره بتيرابطه
واره باشد زیرا نمایشـی  تواند یک بت... عکس میآن داردنسبت بهیاحساساتابتدائاًوي

اش دارد. عکـس جـایگزین   دوسـت جسمانی و دیداري از شخصی است کـه تماشـاگر  
گـون امـا   وارهي بین بیننده و تصویر در زندگی واقعی است. شدت این رابطه بـت رابطه

شـده] در عکـس فـوت کـرده باشـد، زیـرا در       یابد که فرد [بازنماییهنگامی افزایش می
مانـده اسـت. اگـر    شـده بـاقی  است که از شخص ترسـیم صورت، عکس تنها چیزياین

تـوان  حضـوري جسـمانی دارد، مـی   گر تصویري از یک متوفی باشـد کـه   عکس نمایان
Blokhuizen, 2017, 20(.30(کردآن منتقلرا بهاَعمال بدنیِ مبتنی بر عالقه

ي اخیـر درمیـان ایرانیـان بسـیار     هاي قبر متویـان در دو دهـه  ها بر سنگاستفاده از عکس
اي تصور خیالین احساس حضـور  است از لمس جسمانی عکس براست و نمایشیشدهشایع
نکتـه ویـژه ایـن  کشیدن نیست. بهرفته و قابل بازگشت و درآغوشچه که ازدستاي آنلحظه

گذاشـتن بـر روي   را نیز باید توجه داشت که فرهنگ تماس و لمس سطح سنگ قبر و دست
کـه  کردن عکس بر روي سنگ قبـر  ویژه حکآن براي ارتباط بیشتر با متوفی و حضور او، به

ــق  ــتفاده عمی ــاعی   اس ــار اجتم ــن رفت ــتی از ای ــر و مدرنیس ــان  ت ــن امک ــت، ای ــهاس را ب
ي خـاطرات و حضـور   گـري عکـس بـراي مـرور زنـده     دهـد، تـا از تـداعی   میبازماندگان

سـوادي جامعـه و   گـر دوران بـی  مندگردند. لمس سنگ قبر خود تـداعی رفتگان، بهرهازدست
شـناختی از جهـان در آن  منـدي معرفـت  رهي المسـه جهـت بهـ   توجه هرچه بیشتر بـه قـوه  

درك هرچـه بیشـتر محتـوایی از    توانـد بـراي   است. لمس عکس بـر سـنگ قبـر مـی    دوران
ي حضـور،  باشد که از طریق سواد نوشتاري بـراي کسـب مرجعیـت دانشـی دربـاره     گذشته

ه را با خواندن یک قطعه دعـا یـا شـعر یـا... کـ     است (لمس عکسناکارآمد و فاقد تأثیر عمیق
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کشـیدن  که در گذشته بـا دسـت  شود، قیاس کنید). رفتاريطور معمول حک میبرروي قبر به
شد و لمـس عکـس، و در آغـوش فشـردن و     شان دیده میهاي عزیزانافراد بر سطح عکس

نمود که طبعـاً بـا باسـوادتر شـدن جامعـه و رشـد       برسینه چسباندن امري طبیعی و شایع می
کم شیوع خود را ازدست داد تا بـا حضـور در   رفتار نیز کمایني متوسط شهري، فراگیر طبقه
)4و 3هاي قبر، جانی دوباره بیابد. (تصاویرروي سنگ

شمسی. 70ۀشخصی نگارنده)، اوایل دهۀ؛ (از مجموعبزرگۀخال.2تصویر

هـاي  لحاظ ارزششوند، بههاي خصوصی نگهداري میکه در آلبومهاییبسیاري از عکس
هسـتند  مطلوب نگهداري) فاقد کیفیات مطلـوب بندي، وشرایط(نور، وضوح، ترکیبعکاسانه

از همـین آثـار، بـراي    حال اما بسـیاري است. درعینو ناقصها مخدوشبصري آنو اطالعات
چـون  ي قواي دیگر شناختی هـم خاص دارد که در بردارندههاي معناییها ارزشصاحبان آن

رؤیـت  هاست. صـاحب عکـس، در برابـر آن، نیـازي بـه     ن آنالمسه (لمس استعاري) در بط
کند.  ي عکس ندارد؛ بل تداعی لمس تنِ عزیزکرده را در آن بازیابی میجزییات نداشته
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خواه، پور. عکاس: مرتضی رفیعگرفتن عکس توسط مادر شهید گلی: بوسیدن و درآغوش3تصویر
guilan.irib.irشمسی. منبع تصاویر: 1394

رفتگان هستند، از منظر بازمانـدگان فـرد متـوفی،    ها از متوفیان و ازدستکه عکسهنگامی
هـایی،  شدنی از او هستند و هرگونه لمـس فیزیکـی چنـین عکـس    تنها شیء جسمانیِ لمس

جـا  هـاي لمـس در ایـن   کنـد. تـداعی  یاش ایجاد مـ را دوچندان با فرد متوفی در بینندهقرابتی
مثابه عناصري هستند که در روند فهـم  کنند که تمام بدن در برابر عکس بهاي عمل میگونهبه

هاي غیـاب و  کنند (از طریق درك لمسی آن) و هرگونه انگارهتصویر و تأویل آن دخالت می
زنند.را براي لحظاتی پس مینیستی
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بوسه بر عکس وزیر کشور توسط غالمرضا عزیزي نماینده مردم شیروان.4تصویر
شمسی.1398در مجلس شوراي اسالمی؛ عکاس ناشناس، 

ي مشخصـی از یـک لمـسِ    گرچه که عمل بوسیدن عکـس در تصـویر بـاال کـه نمونـه     
یـک  هـاي بـومی یـا قـومیتیِ خـاص در      توانـد تـداعی  هاست، مـی جسمانی در برابر عکس

مطـامع سیاسـی و   خصوص، بهباشد، و یا در این عکس به(مانند ایران) داشتهاجتماعیفضاي
ادگی بــه مصــداق آن صــورت گیــرد ي خصوصــی و خــانوجــز عالقــهدالیــل دیگــري بــه

هـر روي امـا   اسـت)، بـه  بوسیدن عکس وزیـر، در برابـر شـخص او صـورت گرفتـه     (عمل
اسـت،  ش گرفتن آن همـراه کشیدن و یا در آغولمس عکس که همراه با بوسیدن، دستعمل
اي در آن بـر  اسـت و دریافـت المسـه   مانـده هاي مقدس بـاقی است که از لمسِ شمایلسنتی

ترتیب، نوعی قرابت، حس تعلـق،  تر شدن با مصداق عکس استوار بوده و بدینهرچه نزدیک
کند.  ي خاص آن ایجاد میرا در بینندهاز پیش با مصداقو نزدیکیِ بیش

گیرينتیجه. 4
ي حـواس انسـانی در فراینـد فهـم و شـناخت      ي درگیرنمودن همهواسطهاي بهادراك المسه

گفـت کـه در فراینـد درك    تواننوعی میاست و بهترین نمودهاي حسی انسانجهان، از کامل
شود. در فراینـد تـأویلی   لمسی، تمامیت بدن درگیر ارتباط و تعامل با محیط پیرامون خود می
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هاي اجتماعی که مـرتبط بـا زنـدگی    هاي خصوصی و خانوادگی و در مجموع، عکسعکس
مردم هستند، حس المسه دو کارکرد ممتاز دارد: در لمـس اسـتعاري عکـس، عمـل فهـم از      

شـود.  پذیر مـی ي المسه امکاني قوهواسطهها بههاي دیداري قاب و عملکرد آنطریق ارزش
ست، و حتی کهنگی و پارگی فیزیکـی کاغـذ عکـس،    هاي رنگی و نوري، بافت، کنتراارزش

صـورت فیزیکـی   کنند. در لمس جسـمانی نیـز عمـل لمـس بـه     را فراهم میادراك لمسی آن
فـرد  که بهخاطراتیسازي اي عکس، از طریق فعالهردو، درك المسهپذیرد و در اینمیانجام

نمـوده و  مشـخص  راويواکـنش  اسـت، تجربه کـرده که ويچهآنومرتبط هستندءیا شی
ــه موجــب درك عمیــق ــر عالقــه و ب ي حــس واســطهتــر از طریــق اَعمــال بــدنیِ مبتنــی ب

گردد.میالمسه

هانوشتپی
هـاي حسـی در عضـالت    رگـان هاي بدن با استفاده از انوعی آگاهی از موقعیت و حرکت قسمت. 1

.مفاصلو

اي اي (هپتیک) را به فضـاي المسـه  ) اصطالح ادراك المسهGilles Deleuze 1925-1995ژیل دلوز (. 2
-Logic of Sensation("منطق احساس"دهد. او در گسترش می هـاي  شـرح نقاشـی  درکـه  ) 2003

زده, یک دیـد تقریـب  داند؛ ي چشم میرا حس المسهايفضاي المسهاست، نوشتهفرانسیس بیکن 
آن چیـزي اسـت کـه    شـده از  محاسـبه يدر تضـاد بـا فاصـله   کـه  از احسـاس و جذبـه   متشکل 
ي بیشتر نگاه کنید به:است. براي مطالعهنمایش و عرضهدرحال

Deleuze, G. (2003). Francis Bacon: Logic of Sensation. p. 99

3 .Ethics یا :The Nicomachean Ethicsي ارسـطو راجـع بـه   شـده شـناخته اثربهترینبهکهاستنامی
را تـرین نقـش  اصـلی ارسـطویی اخالقـی اصـول تعریـف درکـه اثـر است. اینشدهاخالق داده

هـاي ارسـطو   براساس سخنرانیاي جداگانهاز طومارهاي کهاستکتابدهازمتشکلکند،میایفا
.استشکل گرفته

"سـنجش "گـر  هاي بصري همراه بودند که نمایان. از زمان یونانیان، متون فلسفی همواره با استعاره4

کـه موجـب دیـد    "روشنایی"ي بودن دانش از طریق یک نگاه دقیق بود. مثالً واژه"پذیرسقیا"و 
اسـت. بـراي   بـوده صدق و درستی موضوعاي از لسفی استعارهگردد، و خود در متون فواضح می

ي بیشتر، ن ك:مطالعه
Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin, Architecture and the Sences. p 18.
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5 .Walter Benjamin (1892-1940)فیلسوف ، منتقد فرهنگی و مقاله نویس یهودي آلمانی :.
6 .John Locke (1632-1704) :  نـام  "پـدر لیبرالیسـم  "عنـوان  فیلسوف و پزشک انگلیسی کـه از او بـه

است.شده و یکی از تأثیرگذارتین متفکرین عصر روشنگريبرده
7 .Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780)ي نـه یمشـناس فرانسـوي کـه در ز   : فیلسوف و معرفت

داشت.ي ذهن مطالعهشناسی و فلسفهروان
8 .Denis Diderot ي فرانسوي که شخصـیتی برجسـته   : فیلسوف، منتقد هنري و نویسنده(1713-1784)

در عصر روشنگري بود.
تلسـکوپ گردد. مخترعی ناشـناس بازمی1608سالبهتلسکوپيشدهثبتيسابقهترینقدیمی.9

اروپـا سرتاسر درساخت و نام دستگاه جدیدهلنددولت) را برايrefracting telescopeانکساري (
دسـتگاه  تحت عنـوان راخودينسخه1609سالدرویافتاطالعآنمورددرگالیله. شدشنیده
.کرداختراعسماوياشیاازتلسکوپیرصد

10 .Constance Classen (1957-):نگار فرهنگی و متخصص در تاریخ حواس.تاریخ
توسـط  "تـاریخ اجتمـاعی حـواس   "تحـت عنـوان   "Making sense of Social History"ي . مقالـه 11

را منتشـر  شده و انتشارت سـمت آن ترجمهفارسی بهپور بشلی و محمدابراهیم باسط موسیابراهیم
ي بیشتر نگاه کنید به:است. براي مطالعهنموده

.385الی 345. صص تاریخ اجتماعی حواسمارك ام. اسمیت. 
12 .Laura U. Marks (1963-)هنرهاي معاصر در دانشگاه سمون فریـزر ونکـوور   ي : دانشیار دانشکده

کانادا و تئوریسین رسانه است.
مذهبی مسیحی بارها از تمایل افـراد بـراي تمـاس دائمـی بـا تصـویر      ي هاافسانهها و داستان. در13

بـر بـدن و   بـا مسـرت و لطـف فـراوان    را شده که تصویر ایشانسخن راندهعیسی مسیح متعلق به
اند.جا همراه خود داشتههمهچسبانده ومیسینه

دان قـادر شـوند زیـرِ پوسـت زنـان      . این یک نقل قول مشهور از کلیساست که اعالم کرد اگر مر14
ي پر از کـود و  تواند چنین کیسهکسی میشان را نخواهند کرد؛ چهي لمسببینند، هرگز وسوسهرا

ي بیشتر، ن ك:سرگین را در آغوش بگیرد؟ براي مطالعه
Constance Classen. The Deepest Sense. p 75

15 .Bernard Berenson (1865-1959)   تخصصــی ویــژه در هنــر   : مــورخ آمریکــایی هنــر کــه
"هـاي نقاشـان فلـورانس   نقاشـی "با انتشار کتـاب  1938داشت. برنسون در سال رنسانسدوران

)Drawings of the Florentine Paintersیافت.ستالمللی دموفقیتی بین) به
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) از راهبان بزرگ فرانسـوي و رهبـر اصـالح    Bernard of Clairvaux 1090-1153(کلرواکس . برنارد 16
س کشـاندن مـردم بـراي لمـ    هـاي روشـن در  رنگاز نقاشان پیشنهاد داد که ، بهینکلیساي بندیکت

ببوسـند و  را دربـر گرفتـه،   کننـد تـا مـردم، حریصـانه آن    کـردن جیبشـان اسـتفاده   ها و شلنقاشی
ي بیشتر، ن ك:کنند. براي مطالعهنوازش

The Deepest Sense. p 128

17 .Henry Focillon (1881-1943)او . لیون فرانسـه درزیباهنرهايموزهفرانسوي و مدیرهنر: مورخ
درزیبـا هنرهايدانشکدهلیون،در بسیاري از فضاهاي آکادمیک همچون دانشگاههنرتاریخاستاد
.بودییلدانشگاهدرآمریکاپس از تبعید بهوفرانسهکالجسوربون،لیون،

18 .Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)شـامل اوآثـار . بـود آلمانیمدارسیاستو: نویسنده
و،شناسـی زیبـایی وادبـی نقـد ،نویسـی حـال شرح،خاطرات،غناییوحماسیشعر،رمانچهار
.استرنگوکالبدشناسی،شناسیگیاهدربارههاییرساله
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فمینیسـتی، نظریـه هنري،نقدتاریخعکاسی،تاریخفرانسه،قرن نوزدهم هنريبارهدرآرمسترانگ
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