




عکاسی مستند پیشرو

علی شیرژیان



ــه  ــوان عکاســی مســتند منتشــر شــد و ب ــا عن ــن کتــاب در ســال ۱۳۹۳ ب ــد اول ای جل
چــاپ پنجــم رســید، بعــد بــه شــکل کامــل و در قالــب فایــل PDF  و یــک فایــل دیگــر 
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نیــک گرفــت. بــرای همیــن جلــد دوم، از ابتــدا، بــه شــکل رایــگان و تعاملــی در اختیــار 

ــرد.  ــرار می گی ــی زبان ق ــب فارس مخاط
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درس گفتار های عکاسی مستند اجتماعی 

جلسهاول:کلیتوروش

ــف  ــم، تعری ــه می کنی ــتند ارائ ــی مس ــرای عکاس ــف ب ــه تعری ــا س ــروع، م ــرای ش      ب
عمومــی، تخصصــی و کاربــردی. هــر ســه تعریــف از یــک اصــل پیــروی می کننــد و یــک 
هــدف دارنــد. تعریــف عمومــی، ضمــن فعالیــت بــه آرامــی بــه تعریــف تخصصــی تبدیــل 
ــه  ــف تخصصــی ب ــل تعری ــکاس مســتند چــون درصــدد تبدی ــرای ع ــد ب می شــود و بع
ــدن  ــروع تبدیل ش ــد. ش ــردی می انجام ــف کارب ــه تعری ــت ب ــه ای اس ــش حرف ــی کن نوع
تعریــف عــام بــه تعریــف تخصصــی اســت کــه »عکس گرفتــن« را بــه آرامــی تبدیــل بــه 
»عکاســی کردن« می کنــد. چــون هــر فــردی کــه عکــس می گیــرد عکاســی نمی کنــد، 
ــا عکس گرفتــن عمــل یــا  ــه فعالیــت خــودش آگاهــی نــدارد و صرفــاً ب یعنــی نســبت ب
فعالیــت مکانیکــی را بارهــا تکــرار می کنــد، در حالــی کــه عــکاس، نســبت بــه فعالیــت 
ــی  ــوع عکاس ــک موض ــه از ی ــرای چ ــد ب ــی می  دان ــی دارد یعن ــل، خودآگاه ــود از قب خ
ــول  ــم متح ــودش ه ــان خ ــول زم ــه در ط ــت ک ــی کردن اس ــن عکاس ــد و ضم می کن

می شــود.
     تعریــف عکاســی مســتند اجتماعــی از رونــد عمومــی بــه تخصصــی و بعد بــه کاربردی 
ــی اســت  ــل شــود، شــبیه گوله برف ــه »واقعیــت«۱ تبدی ــزاع« ب ــا از »انت ــد ت گــذر می کن
کــه از ســرکوه فــرو می آیــد و فرآینــد تبدیــل خــود را طــی می کنــد تــا در ســطح، بــه 

عنــوان منبــع نیــرو مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

1 - fact
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ــت  ــد دس ــرد و بع ــر می ب ــه س ــی ب ــه ذهن ــک مرحل ــدا در ی ــتند ابت ــکاس مس      ع
بــه کار عکاســی می شــود بــرای همیــن »تعریــفعکاســیمســتند«بایســتبــر
اســاس»جایگاهــیکــهعــکاسمســتند«درآنقــرارداردبازتعریــفشــود
ــن ــرود.بنابرای ــاذهنیــت،هنــگامعمــلعکاســی،ازدســتن ــیی ــامعان ت
ــی ــنبازتعریف ــدچنی ــی«نیازمن ــلعکاس ــادرعم ــردنمعن ــرای»حفظک ب
ــا مثالــی از دســت رفتن معنــا در فراینــد عکاســی را توضیــح  هســتیم.اگــر بخواهــم ب
بدهــم، بــه ایــن مســئله می پــردازم کــه یکــی از مهم  تریــن مشــکالت عکاســان مســتند 
در ایــران اختــالف ســطح میــان »ذهنیــت عــکاس و عکســی« اســت کــه تولیــد می کنــد؛ 
میــان آنچــه عــکاس، ذهنــی می خواهــد و آنچــه در عمــل در مرحلــه نهایــی بــه دســت 
ــا  ــد عکس ه ــود، درمی یاب ــه می ش ــطح مواج ــالف س ــن اخت ــا ای ــی ب ــی آورد و وقت م
کفــاف ســلیقه، معنــا یــا ذهنیــت او را نمی دهنــد. یکــی از دالیــل ایــن اختــالف، فقــدان 
ــی  ــل عکاس ــگام عم ــه در هن ــت ک ــوزش اس ــکل آم ــرورت »روش« در ش ــت و ض اهمی
ــا آن روش، عــکاس ایــن قابلیــت را  مــورد اســتفاده و تحــول قــرار بگیــرد و از طرفــی ب
بیابــد کــه معنــا را درون کنــش یــا همــان فــرم عکاســی کردن خــود حفــظ کنــد تــا از 
ایــن طریــق مســیر »ذهنیــت بــه عینیــت« یــا همــان مســیر »درون بــه بیــرون« را بــه 
درســتی طــی کنــد و در ایــن مســیر چیــزی را گــم یــا نادیــده نگیــرد. از طــرف دیگــر، 
ــی  ــس نهای ــه عک ــه ب ــت اولی ــودن ذهنی ــدن و متصل نب ــئله گم ش ــه مس ــه ب ــده ای ک ع
ــا اقتبــاس  ــد ب ــه جــای روش«، ســعی می کنن ــت »ب ــن حال ــد، در بهتری آگاهــی می یابن
ــش  ــای از پی ــبیه پنجره ه ــه، ش ــش نظام یافت ــرم از پی ــک ف ــی، ی ــبک عکاس ــک س ی
ــد.  ــر کنن ــأ را پ ــن خ ــوند ای ــب می ش ــه نص ــاً درون محفظ ــه صرف ــده ای ک ساخته ش
ــر  ــد باالت ــه از آنچــه بودن ــک مرحل ــه شــیوه عکاســانه، آن هــا را ی ــن خــأ ب پرشــدن ای
مــی آورد و تناقض هــا را بــه شــکل ظاهــری می پوشــاند امــا نــه باالتــر، بــرای همیــن مــا 
بعــد از ســطح آماتــوری، بــا ســطح و الیــه بزرگ تــری از عکاســان مواجهیــم کــه عکــس 
ــر  ــی کردن ب ــا عکاس ــری ب ــا تأثی ــد، ام ــند می گیرن ــورد پس ــا م ــوب ی ــس خ ــا، عک زیب
زندگــی خودشــان نمی گذارنــد و بدیــن وســیله عکاســی هــم نمی توانــد آن هــا را متحــول 
کنــد. بــه عبــارت دیگــر آن هــا مســتند اجتماعــی را بــه شــیوه شــکل های دیگــر عکاســی 
ــد،  ــه برمی گیرن ــه موضــوع خــود را از درون جامع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب مصــرف می کنن
ــش  ــبه حرفه ای )تناقض های ــد( و ش ــو می ده ــش را ل ــور )تناقض های ــف آمات ــن دو طی ای
را بــه جــای رفــع، می پوشــاند( در فقــدان بحثــی کــه مــی آورم، درون دو ســطح ناچــار 

ــد. ــوند درجابزنن می ش
     اینجــا تبصــره دیگــری هــم دارم، اغلــب اســاتید عکاســی در ایــران بــه جــای توجــه 
بــه ضــرورت روش و نیــاز بــه بازتعریــف عکاســی مســتند از منظــر عــکاس، راه ِ پوشــاندن 
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ــا  ــگاه ی ــون درون دانش ــد. چ ــس می کنن ــد و تدری ــح می دهن ــردن ترجی ــه رفع ک را ب
آکادمــی کار و فکــر می کننــد، نــه درون جامعــه و نــه از درون موقعیتــی کــه عــکاس در 
واقعیــت آن قــرار گرفتــه تــا بــرای عینی کــردن ذهنیــت یــا احســاس خــود بــا عوامــل 
مزاحــم درون کادر بجنگــد. حــال ایــن عوامــل شــامل غافل گیــری و تصادفــات روزمــره 
زندگــی باشــد، یــا تیرچــراغ برقــی مزاحــم در کادر، یــا موانــع اضافــی دیگــری کــه حــول 
و حــوش موضــوع عکاســی در جامعــه فــراوان اســت. ایــن اســاتید بــا موضــوع اهمیــت 
برخــورداری از صــدای شــخصی، در قالــب کارگاه و ســخنرانی، یــا تدریــس در دانشــگاه 
بــا توجــه دادن عکاســان بــه ضــرورت داشــتن ســبک۱، ســبِک عکاســان خارجــی را بــه 
ــدای  ــف ص ــرورت کش ــد و ض ــل می کنن ــخصی تبدی ــدای ش ــی از ص ــای واقع مدل ه
ــن  ــد از ای ــی می کنن ــبت های آن معرف ــح روش و نس ــدون توضی ــون ب ــخصی را چ ش
ــخ  ــن ســبک ها چطــور درون تاری ــه اصــوالً ای ــال اینک ــرای مث ــد. ب ــره می رون ــم طف مه
ســاخته می شــوند؟ آنــان بــا نشــان دادن ســبک تعــدادی از عکاســان خارجــی بــه معرفــی 
مقولــه و اهمیــت ســبک داشــتن بســنده می کننــد، و از ایــن طریــق ســبک یــا صــدای 
ــد. یعنــی نتیجــه  ــل می کنن ــد تبدی ــرای تقلی ــی ب ــه مدل های شــخصی آن عکاســان را ب
ــان  ــن هم ــوده و ای ــان ب ــه آن ــدف اولی ــه ه ــود ک ــزی می ش ــس آن چی ــان برعک کارش
ــه آخــر،  ــوری کــه عکس هــای او در مرحل ــکاس آمات ــه پوشــاندن اســت شــبیه ع مرحل
آن چیــزی نیســت کــه می خواســته باشــد امــا چــون آن اســتادها از مرحلــه پوشــاندن 
ــا تماشــای  ــد. ب ــه چشــم نمی آی ــد آن تناقض هــا راحــت ب )شــبه حرفه ای( گــذر می کنن
ــبک ها را  ــودن س ــن کپی ب ــنی ای ــه روش ــجویان ب ــا و دانش ــن دوره ه ــاگردان ای ــار ش آث
ــا  ــاگردان آن ه ــم ش ــتادها و ه ــوع اس ــن ن ــم ای ــرم ه ــه نظ ــخیص داد. ب ــوان تش می ت
ــا نیــت دروغ  ــا صــدای شــخصی هســتند و هیچکــدام ب ــاب ب ــاری ن ــد آث درصــدد تولی
ــوع  ــن موض ــتن ای ــل نادیده انگاش ــه دلی ــا ب ــد ام ــری کار نمی کن ــود و دیگ ــب خ و فری
ــوند و نتیجــه  ــود می ش ــای خ ــاندن تناقض ه ــار پوش ــگاه، دچ ــر ن ــدادن منظ ــر ن و تغیی
کارشــان در اغلــب مــوارد حــاوی آن تناقض هــا اســت و برعکــس نیــت اول شــان از آب 
ــی  ــی و تحلیل ــکل علم ــه ش ــا ب ــن تناقض ه ــرانجام ای ــاب س ــول کت ــد. در ط درمی آی

ــوند. ــن می ش روش
ــک  ــد ی ــد بای ــو می دان ــا هنرج ــا و کارگاه ه ــوع کالس ه ــن ن ــد از ای ــن بع      بنابرای
ــور  ــد چط ــون نمی دان ــا چ ــد ام ــته باش ــازی داش ــرای مجموعه س ــتایل ب ــا اس ــبک ی س
ایــن فــرم شــخصی درون زندگــی اش ســاخته می شــود و نســبت آن بــا مقــوالت 
دیگــر چیســت، ناخــودآگاه بــه بازتولیــد ســبک آثــار عکاســان خارجــی مــورد پســندش 
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ــه نوعــی ســبک شــخصی-تقلیدی تبدیــل می کنــد.  گیرمی افتــد و ســبک شــخصی را ب
ــه شــکل  ــه ب ــه ســبک خواهیــم رســید امــا ن ــه مقول در ایــن دوره درس گفتارهــا، مــا ب
ــدن )روش( تعریــف  ــه ای درون یــک ب تک موضــوع مــورِد بررســی، بلکــه ســبک را مقول
ــد  ــی کن ــدن زندگ ــد درون آن ب ــکاس بتوان ــار، ع ــن درس گفت ــد از ای ــا بع ــم، ت می کنی
و بــا فعالیــت در آن و قوی شــدن آن بــدن، بتوانــد درون موقعیــت، جایــی کــه 
ــان  ــکاف می ــه ش ــی ک ــد. از آنجای ــخصی بزن ــاب ش ــه انتخ ــت ب ــد، دس ــی می کن عکاس
ــگاه  ــت دانش ــه دس ــخن وری ب ــدرت س ــت، و ق ــاد اس ــه ای زی ــط حرف ــگاه و محی دانش
ــه  ــوند و ن ــف می ش ــی« تعری ــر »عکاس ــات از منظ ــب و محتوی ــن مطال ــت، بنابرای اس
»عــکاس«، درحالــی کــه عکاســی بــه عنــوان یــک محتــوا همیشــه انتزاعــی اســت و ایــن 
ــد.  ــل می کن ــا تبدی ــه عکس ه ــا را ب ــری خــود، آن محتواه ــا بازیگ ــه ب ــکاس اســت ک  ع

ــکاسو ــهع ــگاهاززاوی ــرددانش ــردنرویک ــاوارونهک ــنب ــنم بنابرای
ــم.  ــتندمیزن ــیمس ــفعکاس ــوزشوتألی ــهآم ــتب ــی،دس ــهعکاس ن

     یــک نمایــش، چیــزی جــز بازیگــران آن نیســت، متــن پشــت آن )نمایش نامــه( نــه 
ــش،  ــان نمای ــزی واحــد، کــه درون ذهــن و نقــش بازیگــران پخــش اســت و در زم چی
خــود را در قالــب دیالــوگ و مواجهــه۱ آنــان نشــان می دهــد. بیننــده از طریــق تماشــای 
ــدن«  ــک »ب ــی درون ی ــا یعن ــن ها و آن دیالوگ ه ــا، آن میزانس ــا، آن فرم ه آن تنوع ه
ــه شــکل  ــه ب ــرد کــه از پیــش درون نمایش نام ــی ای می ب ــه طــرح کل ــی ب اســت کــه پ
متــن آمــده بــود، امــا هــر شــب نمایــش بــا شــب قبــل فرق هایــی دارد، یعنــی آن کل 
همیشــه یــک چیــز ثابــت نیســت چنــان چــه در نمایش نامــه هســت. آن کل در نســبت 
ــا بازیگــران هــر شــب، و درون موقعیــت جامعــه ای کــه آنــان در آن  میــان تماشــاچی ب
ــف  ــن تعری ــت. بنابرای ــر اس ــال تغیی ــدام در ح ــد م ــش می زنن ــرای نمای ــه اج ــت ب دس
ــرای فهــم و تحقــق آن،  ــت ب ــک کلی ــای ســاخت ی ــه معن و تألیــف عکاســی مســتند ب
بایســت از طریــق اجــرا مــورد تألیــف قــرار بگیــرد، نــه برعکــس. چــون هــدف از طــرح 
آن کلیت هــا، چیــزی جــز اجــرا یــا ایجــاد تغییــر در شــکل اجــرای آن کلیت هــا نیســت. 
موضــوع را بــا مثــال قصــه واری از یــک موضــوع شــروع می کنــم. حقیقــت یــک 
موضــوع وقتــی روشــن می شــود کــه بتــوان وارونــه هــم بــه ایــده اولیــه آن نــگاه کــرد، 
ــی »روان شناســی  ــم و دچــار نوع ــکاس را بکاوی ــه جــای اینکــه درون ذهــن ع ــی ب یعن
ــرم و  ــه ف ــق چ ــور و از طری ــن درون، چط ــم ای ــس، ببینی ــویم، برعک ــس« بش ــد عک نق
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ــود را درون عکــس »نشــاند یــا می توانســته بنشــاند«. وارونه کــردن  مواجهــه ای، خ
یعنــی بــه جــای اینکــه از ایــده عــکاس بــه عکــس برســیم، از عکــس بــه ایــده او هــم 
ــش  ــم از نمای ــگاه کنی ــش ن ــه نمای ــه ب ــه از نمایش نام ــه جــای اینک ــی ب ــم، یعن راه یابی
ــکاالت را در  ــع و اش ــکان، موان ــق ام ــن طری ــم، و از ای ــگاه کنی ــه ن ــه نمایش نام ــم، ب ه
رونــد ســاخت آن واقعیــت واشــکافیم. چــون واقعیــت، حاصــل اتحــاد میــان ایــن ذهــن 
ــی درون  ــه نوع ــم ب ــگاه کنی ــه آن ن ــرف ب ــر ط ــه رخ داده و از ه ــت ک ــی اس ــا عینیت ب
ــان را  ــه هــم رســیدن آن ــوان شــکل ب ــا بت ــه، ت ــا از دو زاوی ــم ام ــرار داری ــت ق آن واقعی
بهتــر درک کــرد. اشــکال نقــد روان شناســی در ایــن اســت کــه عــکاس یــک چیزهایــی 
ــکاس  ــه ع ــد ک ــی می بین ــک چیزهای ــده ی ــت و بینن ــس نیس ــه در عک ــد ک می گوی
ــنجاق  ــس س ــه عک ــا ب ــس، ی ــده و عک ــان ای ــت می ــای حرک ــه ج ــی ب ــد. یعن نمی گوی
می شــویم و ایــده را نمی بینیــم، یــا بــه ایــده می چســبیم و عکــس را نمی بینیــم. 
ــت  ــن واقعی ــه درنظرنگرفت ــت ب ــس را نبایس ــت آزاد از عک ــرای برداش ــق ب ــودن اف بازب
ــد،  ــت( فروکاســت و ندی ــکاس )ذهنی ــت( و ع ــان عکــس )عینی ــش می ــدن چال ــا ندی ی
ــی کار اســت.  ــه نشــان دادن واقعیــت، هــدف اصل  مخصوصــاً در شــاخه ای از عکاســی ک

بنابرایــننشــاندادنواقعیــتمتکــیبــهنحــوهبرخــوردعــکاسبــاواقعیــت
ــننحــوهبرخــوردوکیفیــتمواجهــهاســتکــهمســائلبعــدی اســت،ای
ــق ــودشراازطری ــت،خ ــانکلی ــاهم ــن،ی ــونذه ــد.چ ــممیزن رارق
ــوانآن ــدومیت ــانمیده ــهنش ــتک ــااس ــیکردن«م ــرمعکاس »ف
ــدن ــهب ــاب ــهم ــیک ــرموکنش ــقف ــی،ازطری ــگامعکاس ــتراهن ذهنی
ونــوعمواجههمــاندرمقابــلموضــوعمیدهیــم،مشــاهدهکــرد.

ــد چــه،  ــان کــه ذهنیــت خــاص ندارن ــع عــده ای همیشــه می پرســند، آن ــن مواق      ای
همیشــه عــکاس بــا یــک ذهــن خــاص عکاســی نمی کنــد، بایــد گفــت آنــان هــم ذهنیــت 
دارنــد، امــا خودشــان خبــر ندارنــد، یعنــی هنــوز بــه خودآگاهــی در عکاسی شــان دســت 
ــی را  ــوع، جای ــک موض ــن از ی ــرای عکس گرفت ــد ب ــم ناچارن ــان ه ــون آن ــد. چ نیافته ان
اشــغال کننــد، زاویــه ای بگیرنــد، موضــوع را تــا جایــی دنبــال کننــد، دوربینــی انتخــاب 
ــد و  ــم می زن ــاب را رق ــی انتخ ــا نوع ــه اینه ــن، هم ــرای عکس گرفت ــاعتی ب ــد، س کنن
ــد گــذار از آگاهــی  ــرای فهــم اینکــه کــدام انتخــاب شایســته تر اســت نیازمن آگاهــی ب
ــتند  ــی مس ــی در عکاس ــه ای و تاریخ ــی درون حرف ــه خودآگاه ــی ب ــکال و تصادف تکنی
ــی  ــن مهم ــام چنی ــد در صــدد انج ــان ش ــور  بی ــار همان ط ــن دوره درس گفت اســت. ای

ــه خودآگاهــی در عکاســی مســتند اجتماعــی.  اســت، انتقــال از آگاهــی ب
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     همان طــور کــه بیــان شــد، ذهــن و باورهــای درونــی مــا از طریــق »روش عکاســی« 
ــرم  ــا ف ــن روش ی ــق همی ــل می شــود و از طری ــا موضــوع تبدی ــه ب ــی از مواجه ــه فرم ب
اســت کــه »زیبایی شناســی درون عکــس« شــکل می گیــرد. پــس وقتــی عکســی خــوب 
ــه راحتــی ایــن خــوب نبــودن را در بســتر مواجــه اشــتباه فیزیــکال  نیســت می تــوان ب
ــا موضــوع دارد،  ــه ای ب ــا موضــوع بررســی کــرد. مثــاًل اینکــه چــه فاصل ــدن عــکاس ب ب
ــا  ــوده ی ــر کــرده اســت، حرکــت او حــول موضــوع مکانیکــی و محســوس ب چقــدر صب
غیرمکانیکــی و غیرمحســوس، ایــن مواجــه شــخصی بــوده یــا محصــول پیــروی از رفتــار 

بقیــه آدمیــان مرتبــط بــا آن موضــوع و ... .
     می خواهــم ایــن مســئله را بــا مثــال واضح تــر کنــم، دو عــکاس را معرفــی می کنــم 

و مواجهــه یــا روش عکاســی ایــن دو نفــر را بررســی می کنــم. 
     هــر دو عــکاس جنــگ هســتند، امــا بــه دلیــل کیفیــت بصــری، آثارشــان در موزه هــا 
ــر را می شناســید  ــن دو نف ــز ای ــا نمایــش داده می شــود و در ضمــن، شــما نی و گالری ه
ــز  ــک، جیم ــان هســتند. ی ــگ در جه ــان جن ــاوت از عکاس ــه دو نســل متف ــط ب و مرتب

نچــوی۱ و دوم، پائولــو پلگریــن2. 
     نحــوه عکاســی نچــوی را در فیلــم »عــکاس جنــگ« حتمــاً دیده ایــم، عکاســی پائولــو 
را مــن از نزدیــک دیــده ام و شــما هــم می توانیــد در اینترنــت جســتجو کنیــد، احتمــاالً 

ــان شــرح می دهــم: در دســترس اســت. برای ت
ــود، نچــوی اول موضــوع خــود را انتخــاب  ــم هــم مشــهود ب      همان طــور کــه در فیل
ــرای  ــت. ب ــودش نیس ــی خ ــه قطع ــوع در لحظ ــن موض ــوارد ای ــب م ــد و در اغل می کن
همیــن، ترکیب بنــدی می کنــد و منتظــر می مانــد آن لحظــه یــا آن عامــل بصــری کــه 
فقدانــش درون قــاب حــس می شــود، در داخــل قــاب ظاهــر شــود و کادر را کامــل کنــد. 
بــرای همیــن مواجهــه، روش۳ او بــه عنــوان عــکاس مقابــل موضــوع، حاصــل آهســتگی، 
ایســتادن و صبــر اســت. در حالیکــه پائولــو پلگریــن برعکــس، از آنجــا کــه ترکیب بنــدی 
ــام از تابلوهــای نقاشــی منظــم و  ــه جــای اله ــی ب عکس هــای او کالســیک نیســت یعن
ــه،  ــام گرفت ــا اله ــیک ایتالی ــینمای کالس ــوی، او از س ــای نچ ــبیه عکس ه ــی ش هندس
پــس نیازمنــد پیداکــردن زاویــه ای متفــاوت بــه موضــوع اســت. بــرای همیــن وقتــی بــه 
موضــوع می رســد، مــدام بــا حرکــت اطــراف آن در جســتجوی لحظــه فرمیــک عکاســی 
ــر  ــو ب ــرای پائول ــان Approach ب ــا هم ــه، روش ی ــن، مواجه ــرای همی ــت. ب ــود اس خ
خــالف نچــوی نــه بــا تأمــل و صبــر، کــه بــا حرکــت دایــره وار دور موضــوع و هم زمــان 

1 - James Nachtwey(-1948)

2 - Paolo Pellegrin(-1964)

3 - Approach
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بــا عکاســی کردن اتفــاق می افتــد. ایــن روش متفــاوت بــه چــه دلیــل اســت؟ در پاســخ 
بایــد گفــت: کشــف شــکل مواجهــه، روش یــا فرمــی اســت کــه بــدن عــکاس از طریــق 
ــاب  ــق انتخ ــک از طری ــد و تکنی ــروز کن ــا ب ــد ت ــک می ده ــه تکنی ــکان را ب ــن ام آن ای
ــاً  ــه صرف ــدن، ن ــن ب ــل می شــود. بنابرای ــه زیبایی شناســی تبدی ــه ب ــن روش اســت ک ای
یــک مقولــه آموزشــی کــه درون مواجهــه عــکاس مســتند تعبیــه شــده اســت. ایــن نکتــه 
مهمــی اســت. مــن آن را اولیــن موضــوع و قبــل گفتــن همــه مباحــث دیگــر انتخــاب 
کــردم تــا بــه اهمیــت آن و بــه فقــدان بحــث دربــاره آن کــه بــه نوعــی عکاســی بــدون 
روش و بــدن منجــر می شــود، تأکیــد کنــم و توجــه شــما را در بــه کارگیــری تکنیــک 
بــدون توجــه بــه بــدن، کــه باعــث شــلختگی و از بیــن رفتــن زیبایی شناســی شــخصی 
می شــود، معطــوف کنــم. فــردا اگــر نچــوی نحــوه مواجهــه و روش خــود را عــوض کنــد 
حتمــاً ترکیب بنــدی، لحظــه و در نتیجــه ســاختار بصــری و زیبایی شناســی خــود را گــم 
ــدنش را  ــوی، نچوی ش ــه نچ ــرا ک ــزد چ ــه هم می ری ــش ب ــاختار عکس های ــد و س می کن
نــه صرفــاً بــرای فکــر یــا اندیشــه )ذهــن(، یــا دوربیــن )تجهیــزات( یــا موضوعــات خــاص 
ــا  ــگاه او را ب ــوع مواجهــه و روشــی اســت کــه توانســته ن ــون کشــف ن )عیــن( کــه مدی
ــی  ــری و زیبایی شناس ــجام بص ــه انس ــد و او را ب ــی کن ــرش یک ــورد نظ ــای م موضوع ه
ــن »روش«  ــدون ای ــاس او ب ــر و احس ــم فک ــم بگوی ــاند. می خواه ــرش برس ــورد نظ م
ــا  ــما، ب ــب ش ــای اغل ــه عکس ه ــان چ ــود چن ــده نمی ش ــد و دی ــس می  مان ــرون عک بی
آنچــه می اندیشــید یکــی نیســت، یــا اگــر هســت ممتــد نیســت. پــس در حقیقــت مــا بــا 
کشــف روش مواجهــه شــخصی، عــکاس مؤلــف می شــویم، نــه بــا انتخــاب موضــوع خــاص 
و خرج کــردن تکنیک هــا، یــا اقتبــاس ســبک های عجیــب و غریــب، چــون بــدون روش، 
معنــای عکــس کــه حاصــل برخــورد درون، )ذهــن یــا ســلیقه( عــکاس بــا عیــن اســت 
ــس  ــرون عک ــا بی ــه معن ــت و در نتیج ــی اس ــود تصادف ــر بش ــا اگ ــود ی ــق نمی ش منطب

ــی رود. ــان م ــد و از می می مان
ــی  ــوع زیبایی شناس ــک ن ــردم، ی ــام ب ــه ن ــف ک ــان مؤل ــد عکاس ــت کنی ــر دق      اگ
ــه  ــا تغییــر موضــوع عــوض نمی شــود، بلکــه از درون آن زیبایی شناســی ب ــد، کــه ب دارن
ــه عــکاس ایــن  ــگاه می کننــد، ایــن زیبایی شناســی نوعــی فضاســت کــه ب موضوعــات ن
قابلیــت را می دهــد تــا موضوعــات را از درون آن عبــور دهــد و نــه اینکــه خــودش از درون 
موضوعــات عبــور کنــد، و در آن هــا هضــم شــود، کــه در ایــن صــورت آن »فضــای میانی« 
ــاد  ــه ی ــکان ب ــک م ــودن در ی ــا از ب ــزی اســت کــه م ــت. فضــا چی ــان خواهــد رف از می
ــریــکروش ــاانتخــابزیباییشناســیمتکــیب می آوریــم، ایــنعکاســانب
مواجهــه،درحقیقــتهمزمــانکــهدرموقعیــتدرحــالعکاســیهســتند،
ــان ــرقآن ــنف ــاهســتندوای ــنآنج ــرایهمی ــد،ب ــادمیآورن ــهی آنراب
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بــامردمــیاســتکــهســرحادثــهیــاتصــادفدرآنموقعیــتیــارخــداد
ــد،  ــه در آن صحنــه حضــور دارن ــادآوردن آن صحن ــه ی ــرای ب ــان ب ــد. آن حضــوردارن
ــد ــانمیخواهن ــهآن ــتک ــکلیاس ــتش ــاندرحقیق ــیآن زیباییشناس
خودشــانودیگــرانازایــنطریــقآنصحنــهرادوبــارهبــهیــادبیاورنــد.
ــخصیت  ــاس ش ــی براس ــت، ول ــکاس اس ــن ع ــرون از ذه ــوع و بی ــرون موض ــا بی آن فض
عــکاس و نســبت فکــری او بــا واقعیــت )بعدتــر بــه آن خواهــم پرداخــت( شــکل می گیــرد 
و در محیــط عکاســی بــه شــکل مواجهــه بــدن او، وارد چالــش بــا موضوعــات می شــود.

عکس پائولو پلگرین، توضیح کوتاه:
لبنان، مردم در حال تماشای بیرون کشیدن اجساد حاصل از موشک باران هستند. 
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عکس از جیمز نچوی. توضیح کوتاه:
خانواده ای اهل بوسنی برای از دست دادن پسرشان در جنگ مویه می کنند.

     این روش چگونه ساخته می شود؟ 
ــد و  ــک فراین ــودش را درون ی ــکاس خ ــه ع ــد ک ــروز می یاب ــکان ب ــی ام ــن روش وقت ای
ــه  ــای خــود را، ن ــت عکاســی و عکس ه ــی فعالی ــام. یعن ــه اتم ــد، ن ــدام ببین ــی م بازبین
صرفــاً بــه عنــوان نوعــی ســند تمــام شــده، عکــس، خاطــره، کــه بــه عنــوان اســنادی 
ــا موضوعــات درون واقعیــت  ــده کــه بیانگــر نحــوه برخــورد و مواجهــه او ب موجــود و زن
بزرگ تــر )جامعــه( ببینــد، آن وقــت می توانــد مواجــه و اســتفاده تکنیــکال خــود را زیــر 
ســئوال ببــرد. امــری کــه مســتلزم آن اســت تــا او از قبــل نســبت بــه فراوانــی تکنیــک و 
ابزارهــای ایــن کار کــه بــه شــکل مســتقیم روی زیبایی شناســی تأثیرگــذار هســتند آگاه 
باشــد. امــا ایــن آگاهــی تــا وقتــی در حــد اطالعــات اســت نقــش بــازی نمی کنــد، ایــن 
آگاهــی در رونــد بازیابــی، نیازمنــد نوعــی آمــوزش اســت کــه در آن اطالعــات و آگاهــی 
ــه خودآگاهــی او گــره بخــورد. یعنــی نوعــی آگاهــی از عکاســی مســتند کــه  عــکاس ب
ــت  ــن قابلی ــد و ای ــتا باش ــره و هم راس ــخصیت او هم گ ــا ش ــات ب ــتی اطالع ــن درس ضم
ــدن(  ــق ب ــه )از طری ــت و شــخصیت او را درون شــکل مواجه ــا فردی ــد ت ــته باش را داش
ــای  ــرح واره ه ــد ط ــی او می توان ــه آرام ــد ب ــد. بع ــف کن ــم تعری ــکال ه ــاب تکنی و انتخ
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ــد. ــع کن ــدا و رف ــا پی ــودش و عکس ه ــان خ ــکاف می ــخصی را در ش ــای ش تجربه ه
     مدرســان عکاســی مســتند در ایــران وقتــی بــا ایــن اختالف ســطح ذهن دانشــجویان و 
آثارشــان روبــرو می شــوند توصیــه تکنیــکال یــا تئوریــک می کننــد؛ روش ماهــی گرفتــن 
ــد  ــک می کنن ــا تئوری ــی ی ــه تکنیک ــری توصی ــاره ماهی گی ــه درب ــد بلک ــاد نمی دهن را ی
ــه  ــکل خالص ــه ش ــر ب ــت را قبل ت ــد. عل ــرف نمی کن ــدت برط ــکل را در بلندم ــه مش ک
گفتــم: آمــوزش تک موضوعــی بــه هم ناپیوســته اســت و امــکان فهــم چگونگــی اتصــال 
ــگاه می کننــد  ــه عکس هــا ن ــرای مثــال ب مفاهیــم را در فقــدان روش، دریــغ می کنــد. ب
و بــه عــکاس می گوینــد اگــر عکس هــا ســیاه و ســفید باشــد بهتــر نیســت؟ اگــر از ایــن 
ــن  ــن عکــس را انتخــاب کــردی؟ ای ــود؟ چــرا ای ــر نب ــره می گرفتــی بهت موضــوع را پرت
یکــی بهتــر اســت چــون ترکیب بنــدی بهتــری دارد و اگــر بپرســی ترکیب بنــدی بهتــر 
چیســت، می گوینــد ایــن تــوازن خطــوط و فرم هــا، ایــن پرســپکتیو و آمیــزش رنگ هــا 
خــوب اســت ... یــا فــالن مکتــب عکاســی را بخــوان، فــالن عــکاس چنیــن مطلبی نوشــته 
آن را بخــوان، از فــالن ایســم هنــری یــا کتــاب نقــد عکــس الهــام بگیــر. ایــن حرف هــا 
ــر  ــای بعــدی و مهم ت ــا موقعیت ه ــکاس را ب ــف ع ــه تکلی ــا از آنجــا ک اشــتباه نیســت ام
ــامل  ــدی ش ــای بع ــاز نیســت. چــون موقعیت ه ــد، کارس ــی اش روشــن نمی کن ــا زندگ ب
مواجهــه عــکاس بــا موقعیــت یــا انســان هایی خواهــد بــود کــه بــه کلــی بــا آن فضــای 
ــی  ــر را نشــان اســتاد می دهــد و راهنمای ــاًل عــکاس، عکــس کوی ــاوت دارد. مث ــل تف قب
ــد  ــی شــهردار شــهر عکاســی کن ــرود از مراســم معرف ــردا می خواهــد ب ــا ف ــرد ام می گی
ــد  ــرو می کنــد و نمی توان ــا ســردرگمی روب ــه همیــن نســبت تغییــر موقعیــت، او را ب و ب
ــتاد  ــت اس ــرود خدم ــن بایســت ب ــرای همی ــل درآورد. ب ــه عم ــتاد را ب نصیحــت آن اس
دیگــر تــا بدانــد در مرحلــه بعــدی چــه کار کنــد، یــا نــرود، و بــه شــکل فاشیســتی بگویــد 
ــت  ــی اس ــم بالهت ــوع ه ــن موض ــه ای ــدارم ک ــک ن ــم ش ــکال بودن عکس های در بی اش
ــارش بســته اســت. چــه  ــاره آث ــد و راه گفتگــو را از پیــش درب ــه او رون ناتمــام، چــرا ک
ــوط  ــْک جــا تمــام می شــود؟ چــه آن فهــم مرب ــد راه فهمیــدن ی ــد بگوی کســی می توان
ــودن  ــه خــوب ب ــا کســی توانســته از تصــور یک طرف ــن. آی ــه عکــس باشــد و چــه مت ب
خــودش، بــه حقیقــت ماجــرا کــه بهترشــدن اســت ارتقــاء یابــد؟ خــوب وجــود نــدارد، 

ــد.  ــود دارن ــا وج خوب تره
     اگــر بخواهیــم ایــن رفتــار فاشیســتی را کمــی تحلیــل کنیــم و بفهمیم از کجــا می آید، 
ــا  ــه همــان توصیه هــای ناقــص، تکنیــکال و تک موضوعــی اســت کــه مــدام ب واکنــش ب
تغییــر موقعیت هــا عــوض می شــوند و دانشــجویان عــکاس جــوان را بــه اضطــراب، تــرس 
و گرفتــن حــس اعتمــاد بــه نفــس هنــگام عکاســی یــا دیــدن آثــارش دچــار می کننــد. 
بالطبــع در ادامــه فــرد دچــار نوعــی حــس غــرور می شــود کــه واکنشــی دفاعــی نســبت 
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ــرس و  ــره ت ــرون از آن دای ــود را بی ــا خ ــت ت ــا اس ــا و قضاوت ه ــی توصیه ه ــه بی ثبات ب
اضطراب هــا ایــن بــار درون حریمــی امــن دریابــد. اعتمــاد بــه نفــس زیــاد کــه خــود را 
در قالــب غــرور و بســتن راه ارتبــاط نشــان می دهــد واکنشــی اســت بــه »عــدم داشــتن 
آن«. بــه قــول روان شــناس مهــم قــرن بیســتم، ژاک لــکان۱، دیوانــه نــه فقــط آن گدایــی 
ــد  ــر می کن ــه فک ــت ک ــاهی اس ــه پادش ــت، بلک ــاه اس ــد پادش ــر می کن ــه فک ــت ک اس

پادشــاه اســت. 
     از آنجــا کــه فــرد در واکنــش بــه سیســتم اشــتباه توصیــه و قضاوت هــا راه برون رفتــی 
نمی یابــد و خــود را نیــز از موقعیــت یادگیــری جــدا می کنــد، بــه همــان نســبت موقعیــت 

نابرابــر را بــه شــکل برعکــس در شــعاع خــودش تکــرار می کنــد. 
     البتــه نبایــد از طــرح ایــن موضــوع یک طرفــه گذشــت چــون طــرف دیگــر امتــداد 
ماجــرای تک موضوعــی بــودن توصیــه و قضاوت هــا و فقــدان توجــه بــه اهمیــت 
ــه ارزش  ــی ک ــتند، آنان ــجویان هس ــان و دانش ــود هنرجوی ــاتید، خ ــط اس »روش« توس
توصیــه را بــا قیمــت آن می ســنجند و هــر کجــا مشــورت راحــت و رایــگان باشــد آنجــا 
حاضرنــد. درحالــی کــه یــک اســتاد عکاســی اگــر اســتاد باشــد و شــاگرد اگــر شــاگرد، 
بایســت در طــول یــک زمــان مشــخص روی ســاخت نــگاه کارکننــد، ایــن »اســتاد بــه 
ــل  ــز و ح ــای تمرک ــه ج ــخصی ب ــی و ش ــه الک دفاع ــن ب ــا رفت ــدن«ها، ی آن استادش
مســئله باعــث پراکندگــی، عــدم انســجام و عقیم مانــدن ســاخت نــگاه شــخصی می شــود. 
ایــن گــروه دانشــجویان و عکاســان بــه دنبــال کشــف حقیقــت نــگاه خودشــان نیســتند، 
بلکــه دنبــال نوعــی تأییدنــد کــه معــدل نظــر جامعــه عکاســی در آن زمــان اســت، تــا 
ــن قضــاوت در صــورت  ــد ای ــروه نمی دان ــن گ ــد شــود. ای ــکاس تأیی ــوان ع ــه عن ــرد ب ف
ــه همــان آدم هــا اســت و از طــرف دیگــر، هنــر  انجــام، نســبی، کوتاه مــدت و وابســته ب
واقعــی در ابتــدای امــر بازتاب هــای هنرمنــد بــرای خــودش اســت و فــردی کــه ایــن را 
ــری  ــوده کاری هن ــت آل ــن حال ــه در بهتری ــود، بلک ــد نمی ش ــاً هنرمن ــد اساس نمی خواه
ــوده  می شــود. میــان ایــن دو تفــاوت اســت. همان طــور کــه برخــی شــاعرند، بیشــتر آل
ــته،  ــای گذش ــاالنه دهه ه ــدگان دوس ــرکت کنندگان و برن ــه ش ــی ب ــعرند. نگاه ــه ش ب
نشــان می دهــد عکــس کــه هیــچ، خبــری از عکاســان برگزیــده آن نیســت، آنــان کجــا 
ــد؟ جــواب  هســتند؟ و چــرا آن عکس هــا دیگــر توجــه پیشــین را در مــا برنمــی انگیزن
ــای  ــا و قضاوت ه ــا و توصیه ه ــرح درس ه ــکال ط ــکل پراش ــه در ش ــئوال، ریش ــن س ای
ــه  ــی ک ــه دانشــجو و عکاســان جوان ــدت و تک موضوعــی دارد و ســر دیگــر آن ب کوتاه م
حقیقــت را بــا تطبیــق دادن مواجهــه خــود بــه نظــر دیگــران یکــی کرده انــد، و در ایــن 

1 - Jacques Lacan(1981 -1901)
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تقلیــل، واقعیــت را بــه عــرف فــرو می کاهنــد، و در نتیجــه مواجــه و زبــان شــخصی خــود 
را از دســت می دهنــد و دچــار اختــراع دوبــاره چــرخ می شــوند، از طرفــی می دانیــم کــه 
ــان شــخصی اســت وگرنــه در حالــت  ــه نحــوه بــه کارگیــری زب شــخصیت مــا متکــی ب
عــرف، کــس دیگــری از گلــوی مــا ســخن می گویــد. ایــن کــس دیگــر می توانــد قــدرت 

باشــد، ســنت باشــد، عــادت یــا اطاعــت. 
     بیــان شــد کــه اســاتید، روش ماهی گرفتــن را یــاد نمی دهنــد بلکــه دربــاره 
ــه  ــی ک ــد، درحال ــک موضوعــی( می کنن ــی )ت ــا مفهوم ــه تکنیکــی ی ــری توصی ماهی گی
مهم تریــن مقولــه ماهی گیــری فــارغ از اینکــه مســائل تکنیکــی آن را بایســت بدانیــم تــا 
بتوانیــم آن را اجــرا کنیــم ایــن مســئله هــم هســت کــه کجــابایســتیم؟ کجا ایســتادن 
یــک ماهی گیــر یــا یــک شــکارچی مهم تریــن تخمیــن ذهنــی و حرفــه ای او در رســیدن 
بــه نتیجــه اســت. بــدون پرســش از خــود کــه کجــا بایســتیم، فراینــد ما هی گیــری یــا 
ــر  ــکارچی و ماهی گی ــخیص ش ــود. تش ــل می ش ــادف تبدی ــار و تص ــک قم ــه ی ــکار ب ش

ــری.  ــاً انجــام عمــل ماهی گی ــه صرف ــد و ن ــق می کن ــه او را موف اســت ک
     ســئوال از اینکــه کجــا بایســتیم، مســئله کلیــت و روش را مطــرح می کنــد، چــون 
ــه  ــت ک ــت بزرگ تراس ــا واقعی ــت ی ــا موقعی ــه ب ــتاده ام در مقایس ــن ایس ــه م ــی ک جای
معلــوم می شــود، چنــان چــه ماهی گیــر بــا ایــن پرســش، ناچــار اســت کلیــت رودخانــه، 
یــا دریاچــه را بــه یــاد بیــاورد و درون آن کلیــت و موقعیــت بــا روش دســت بــه انتخــاب 
جــای ممکــن بزنــد. تعییــن دقیــق آنجــا ناممکن اســت اگــر او نداند بــا کــدام روش، درون 
آن موقعیــت می تــوان بــه انتخــاب رســید. بــدون روش، هــر کجــای رودخانــه می تــوان 
ماهــی گرفــت، هــر کجــا کــه مــا فکــر کنیــم ماهــی دارد، امــا تشــخیص و تجربــه مــا در 
»روش« اســت کــه موجــب می شــود تخمیــن مــا بــه حقیقــت ماهی گرفتــن بــه شــکل 
واقعــی۱ نزدیــک شــود، در غیراین صــورت وارد یــک بــازی بــرد و باخــت می شــویم کــه 

غیرحرفــه ای و تصادفــی اســت. 
     در دنیــای حرفــه ای، شــانس جایگاهــی نــدارد امــا فرصــت چــرا؛ فرصــت بــرای فــردی 
قابــل بهره بــرداری اســت کــه درون یــک روش، در جــای درســت خــود ایســتاده اســت و 
ــد. بنابرایــن تفــاوت مــا در تشــخیص و به کارگیــری  امــکان دیــدن آن فرصــت را می یاب
فرصت هایــی اســت کــه ســر راه خــود داریــم و ایــن مهــم اتفــاق نمی افتــد مگــر اینکــه 
ــت  ــود را درون کلی ــتادن خ ــای ایس ــق روش، ج ــد از طری ــه ای بتوان ــن حرف ــک ذه ی
ــایی  ــت را شناس ــای درون آن موقعی ــدا و فرصت ه ــرار دارد پی ــه در آن ق ــری ک بزرگ ت
کنــد. اگــر بخواهــم بــه آن دو عــکاس کــه روش مواجهه شــان را معرفــی کــردم دوبــاره 

1 - real
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رجــوع کنــم، جــای ایســتادن بــرای جیمــز نچــوی و پائولــو پلگریــن، از روش مواجهــه 
آنــان می آیــد، درنتیجــه فرصــت هــم در ادامــه آن مواجهــه رخ می نمایــد وگرنــه بیــرون 
از آن روش یــا شــکل مواجهــه، همــه چیــز آبســتن شــانس اســت و بدیــن وســیله چــون 

همــه چیــز آبســتن شــانس اســت فرصتــی بــه وجــود نمی یابــد. 
ایــننــکاتراگفتــمتــابــهضــرورتنوعــیآمــوزشعکاســیمســتند
ــیکردن ــدعکاس ــدرادررون ــتهنرمن ــقروش،ذهنی ــدازطری ــهبتوان ک
حفــظکنــد،تأکیــدکنــم.همان طــور کــه بیــان شــد رونــد عکاســی می توانــد ُمخــِلّ 
معنــا باشــد؛  بــدون روش کــه معنــای مــورد نظــر عــکاس بتوانــد درون آن حفــظ شــود و 
عــکاس بتوانــد آن را درون واقعیــت و در روبروشــدن بــا موانــع بــه کار بگیــرد؛ توصیه های 
تکنیــکال یــا مباحــث تئوریــک صــرف فاقــد روش و منحصــر بــه کالس هــای تاریــخ هنــر، 
ــا  ــد پساســاختارگرایی و نشانه شناســی ی ــل نق ــن گل درشــتی مث ــا عناوی ــد عکــس ب نق
اکتفاکــردن بــه جمــالت قصــار عکاســان و ...اســت کــه همــان افتــادن در چرخــه مباحــث 
انتزاعــی اســت و تصــور آن تنهــا بــه ایــن دلیــل میســر می شــود کــه محــدود بــه فهــم 
»عکاســی بــدون بــدن« اســت، یعنــی در نظرنگرفتــن محدودیــت و امــکان پیــش روی 
عــکاس درون واقعیــت، درحالــی کــه بــا روش اســت کــه می تــوان بــا »واقعیــت« مواجــه 
ــا کنــش  ــه و ســخنرانی. مباحــث تئوریکــی کــه نســبت خــود را ب ــا توصی ــه ب شــد و ن
عــکاس درون موقعیــت خــاص روشــن نمی کننــد، یــا اگــر می کننــد صرفــاً بــرای تولیــد 
اثــر هنــری اســت و نــه چگونگــی بازتــاب واقعیــت اجتماعــی آن موقعیــت، ایــن مســئله 
آنجــا حــاد و بحرانــی می شــود کــه ایــن رویکــرد انتزاعــی بــه نــگاه مســتند اجتماعــی 
ــتن  ــادگاری نوش ــه درد ی ــه ب ــد ک ــدی می کن ــوی کن ــه چاق ــل ب ــد و آن را تبدی می آی

ــت کندن.  ــه پوس ــورد و ن می خ
     توصیــه و ســخنرانی همیشــه »دربــاره واقعیتــی« اســت، امــا »روش، زدن بــه دل آن 
واقعیــت« اســت و همیــن مواجهــه مســتقیم و روش منــد بــا واقعیــت اســت کــه روی آن 
خــط می انــدازد و شــهد یــا زهــر درون آن را بیــرون مــی آورد. عکاســیکردنبرخــاف
نویســندگی،یــکروشاســت؛ یعنــیازطریــقبــهکارگیــریروش،نــگارش
ــندگی ــوزشنویس ــبیهآم ــوزشآنش ــروزهآم ــود.ام ــنمیش آنممک
ــی رود،  ــش م ــی پی ــات انتزاع ــا محتوی ــدن، ب ــنب ــرگرفت ــدوندرنظ ــت،ب اس
ــد  ــده و فاق ــت، پراکن ــات اس ــده از آن محتوی ــون برآم ــم چ ــی ه ــای کالس و تمرین ه
روش منســجم بــرای روبــرو شــدن بــا واقعیــت چنــد بعــدی اســت. ایــنغلبهکــردن
محتویــاتبــرروش،»عکاســیکردن«راکــهنوعــیتجربــه»شــدن«اســت
ــد، ــی«میکن ــه»عکاس ــلب ــت«،تبدی ــاواقعی ــدهب ــهزن ــی»مواجه ونوع
یعنــیازیــکمواجهــهوشــدن،یــکانتــزاعومفهــومبرمیســازد،درحــد
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ــون ــرادراکن ــویاج ــینوآنراالگ ــدنهایپیش ــوعازش ــادیمتن اجس
ــد. ــیمیکن تاریخ

     »عــکاس« درون واقعیــت زندگــی می کنــد و واقعیــت عکاســی کردن او، بــا 
به کارگیــری روشــی کــه او درون آن بــه عــکاس تبدیــل می شــود ممکــن اســت؛ وقتــی 
ــه  ــا ب ــد ب ــه بتوان ــد ک ــی کن ــه خودآگاه ــل ب ــود را تبدی ــی خ ــد آگاه ــکاس می توان ع
کارگیــری روش، بــر تمایــز و تضادهــای کار خــودش غالــب شــود. بدیــن وســیله تجربــه 
ــق روش  ــت از طری ــا واقعی ــد ب ــه ای جدی ــه مواجه ــت بلک ــد نیس ــر کار جدی ــام ه انج
ــکاس،  ــوان ع ــه عن ــا هســتیم ب ــن م ــت ســرجایش اســت ای ــود، چــون واقعی ــد ب خواه
ــه  ــت مواج ــا واقعی ــوع ب ــای متن ــات از زاویه ه ــق موضوع ــی کردن از طری ــا عکاس ــه ب ک
می شــویم و مهم تــر اینکــه، در حیــن ایــن مواجهــه خودمــان نیــز دگرگــون می شــویم. 
     قبل ترگفتــم، تفــاوت مــا در تشــخیص و به کارگیــری فرصت هایــی هســت کــه ســر 
راه خــود داریــم و ایــن مهــم اتفــاق نمی افتــد مگــر اینکــه یــک ذهــن حرفــه ای بتوانــد از 
طریــق جــای صحیــح ایســتادن، آن فرصت هــا را شناســایی کنــد. جــای ایســتادن بــدون 
دخالــت ذهــن در عینیــت ناممکــن اســت و ایــن دخالــت ذهــن در حیــن عکاســی کردن، 
)نــه قبــل آن و نــه بعــد آن( از نــوع مفهومــی و تئوریــک نیســت، بلکــه نوعــی ذهنیــت 

اســت کــه از طریــق مواجهــه در موقعیــت، خــود را نشــان می دهــد. 

ــه ایــن شــکل خالصــه کــرد، ایــن مــوارد در ارتبــاط متقابــل  ایــن مــوارد را می تــوان ب
بــا هــم هســتند: 

ذهن یا ایده عکاس
مواجهه-روش-بدن-تکنیک

جای ایستادن
عینیت یا موضوع عکاسی 

ــه  ــل ب ــه« تبدی ــت »روش مواجه ــم اهمی ــدون فه ــی کردن ب ــه عکاس ــور ک      همان ط
رونــدی غیرحرفــه ای می شــود، کتــاب آمــوزش عکاســی، یــا تدریــس عکاســی مســتند 
ــث  ــدن، باع ــدان ب ــت، فق ــبه حرفه ای گری اس ــان ش ــرار هم ــی تک ــه نوع ــدون روش ب ب
ــه  ــی و مواج ــود را درون زندگ ــی خ ــای واقع ــت بودن ج ــن درس ــث ضم ــود مباح می ش
فــرد درنیابنــد و بــه عنــوان مقــوالت انتزاعــی پراکنــده در حــد اطالعــات در ذهــن عکاس 
باقــی بمانــد و فراینــد تبدیــل خــود را بــه آگاهــی و ســپس خودآگاهــی او طــی نکنــد. 
روش در ایــن حالــت بایــد ضمــن درســتی، شکســت و فرجام هــای بعــدی یــک هنرجــو، 
ــوی هدررفتــن  ــد و از قبــل جل ــا فیلم ســاز جــوان را در واقعیــت تخمیــن بزن عــکاس ی
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ــت  ــا و خالقی ــه معن ــرای کنــش متکــی ب ــا عرصــه ب ــرد ت ــر را بگی ــت و عم ــرژی، وق ان
ــی کردن، آن  ــالل عکاس ــن روش در خ ــق به کارگرفت ــوان از طری ــا بت ــود، ت ــوده ش گش
اطالعــات بــه آگاهــی و درون تجربــه عــکاس بــه خودآگاهــی او تبدیــل شــوند و رنــگ 
ــودش را  ــکاس خ ــری روش، ع ــه کارگی ــق ب ــت از طری ــد. در حقیق ــوی او را بگیرن و ب
ــیر  ــه او را اس ــص ک ــی ناق ــای تک موضوع ــوزش و توصیه ه ــه؟ از آم ــد، از چ آزاد می کن
شــکلی از »عکاســی« می کنــد و او تــوان بیرون آمــدن از آن شــکل را از دســت می دهــد 
و بدیــن وســیله »شــدِن عکاســی کردن« را از او می گیــرد و میــان فاصلــه ذهــن و عیــن 
او قــرار گرفتــه و از ایــن طریــق امــکان لذت بــردن از آن چیــزی کــه هســت را از او دریــغ 
ــی  ــه خودآگاه ــی ب ــل آگاه ــد تبدی ــان رون ــِد محکمــی می ــن وســیله س ــد و بدی می کن

برمی  ســازد. 
     ایــن کتــاب نقشــه کشــف طرح واره هــای انتقــال از آگاهــی بــه خودآگاهــی در عکاســی 
مســتند اســت و بــه شــما کمــک می کنــد دنیــای عکاســی مســتند را عمیق تــر بفهمیــد 
ــد. در  ــدم برداری ــدن ق ــد و در راه خودآگاه ش ــدی کنی ــاوت را طبقه بن ــات متف و تجربی
ــه خودآگاهــی، درون  ــن انتقــال از آگاهــی ب ــرو در کالس، ای کتــاب، برخــالف روش روب
ــکل  ــه ش ــاب ب ــث کت ــود و مباح ــازی می ش ــدن، جاس ــوه آگاه ش ــد و نح روش و رون
درون مانــدگار پیــش می رونــد. اینجــا شــناخت مــا از تاریــخ ایــن رشــته نــه بــه شــکل 
جمــع آوری اطالعــات، کــه فــالن عــکاس چــه کســی بــود و چــه کــرد، یــا فــالن ایســم 
ــه  ــا ب ــر اســاس طبقه بنــدی آنچــه ت ــه شــکل فلســفی و ب ــد، کــه ب چــه عقیــده ای دارن
ــت دسترســی همــگان  ــروز اینترن ــی رود. ام ــه پیــش م حــال انجــام شــده و می شــود ب
را بــه آنچــه هســت و انجــام شــده آســان کــرده، مســئله اصلــی ایــن اســت کــه بــا ایــن 
همــه اطالعــات و تنوع هــا چگونــه روبــرو شــویم تــا درون آن گــم نشــویم و بــدن خــود 
ــدن  ــا ب ــن مواجهه ه ــه در ای ــه اینک ــازیم، ن ــا بس ــور از آن ه ــه و عب ــق مواجه را از طری
ــوع و  ــر اســاس تن ــه ب ــی ک ــم. کشــف صــدای شــخصی، در دنیای ــم کنی ــان را گ خودم
تکثیــر صداهــا و ســلطه نوعــی بــر نوع هــای دیگــر بــه پیــش مــی رود، در حقیقــت بــه 
ــرای روحــی کــه می خواهــد تعّین هــای واقعــی خــود  معنــای جســتجوی بــدن اســت ب
را حفــظ کنــد و ایــن جســتجو حتمــاً نیازمنــد نوعــی روش اســت کــه درون رونــد کامــل 

و کامل ترشــود. 

تعریف اول، تعریف عمومی عکاسی مستند اجتماعی:
عکاسیمستندمطالعهتصویریانساندرمحیطاست.

بــه انتخــاب کلمــات دقــت کنیــد، آیــا گفتــم عکاســی مســتند تصویــر انســان در محیــط 
اســت؟ خیــر! ایــن را نگفتــم! گفتــم »مطالعه کــردن« انســان در محیــط اســت، آن هــم 
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بــه شــکل تصویــری. از مطالعه کــردن چــه می تــوان فهمیــد؟ مطالعــه، حرکــت و ارتبــاط 
ــدن  ــه ای »دی ــه روی موضــوع اســت. مطالعــه، گون ــا ذهــن ِمتمرکــز ب ــل چشــم ب متقاب
پیوســته« اســت کــه بــا حرکــت هم زمــان ذهــن کامــل می شــود. بنابرایــن دیــدن بــرای 
ــت  ــن تماشاس ــن حی ــت دادن ذه ــا دخال ــراه ب ــردن هم ــامل نگاه ک ــتند ش ــکاس مس ع
ــک  ــدن صفحــات ی ــال می شــود. شــبیه خوان ــدف دنب ــه ه ــا رســیدن ب ــد ت ــن رون و ای
کتــاب کــه بــا ادامــه حرکــت متقابــل چشــم و ذهــن بــه هــدف خوانــش و فهــم نائــل 
ــگاه کــردن عــکاس مســتند نوعــی Observation اســت و  ــن نظــر ن می شــویم. از ای
نــه فقــط Seeing، چــون حیــن دیــدن، فکــر عــکاس دخالــت دارد و بــا آن در تمــاس 
مســقیم و فعــال اســت. افــراد زیــادی روزانــه از پله هــای ســاختمان اداری بــاال می رونــد 
و آن هــا را مــی بیننــد، امــا عــکاس مســتند فــرم، تعــداد و چگونگــی قرارگیــری آن هــا را 
بــا جزئیــات می بینــد و بــه ذهــن می ســپارد. ایــن نــگاه چــون بــه همــراه ذهــن و فکــر 
حرکــت می کنــد، دیگــر دیــدن خنثــی نیســت، بلکــه Observation واقعیــت اســت.

ایــن نــگاه بــه فکــر متصــل اســت و بــا نگاهــی فــرق دارد کــه صرفــاً تماشــا می کنــد و 
چیــزی را در دیــدن بــر چیــز دیگــری ترجیــح نمی دهــد. Observation مســتلزم ایــن 
اســت کــه موضوعــات را ضمــن پیوســتاربودن، بــه شــکل تــک نیــز ببینیــم و تکینگــی 
آن هــا را درون درک شــخصی خــود بیاوریــم. ایــن نــگاه فعــال ضمــن اســتمرار، آگاهــی 
ــا در  ــا م ــر در لحظــه تماش ــی اگ ــی آورد، حت ــا م ــردن م ــه نگاه ک ــود ب ــراه خ ــه هم را ب
ــش  ــه پی ــود ب ــا خ ــا را ب ــی و حــس م ــق آگاه ــا عم ــگاه م ــیم ن اندیشــه خاصــی نباش

مــی آورد. 
ــن  ــت، ای ــق نیس ــده و بی تعل ــگاه رهاش ــک ن ــتند، ی ــکاس مس ــرای ع ــگاه ب ــن ن بنابرای
ــی  ــه هدف ــردن معمــول دارد، نگاهــی اســت ک ــاوت از نگاه ک ــاًل متف ــی کام ــگاه کیفیت ن
ــوع  ــد و موض ــوع بازمی بین ــودش را در موض ــردن، خ ــگاه ک ــا ن ــد، ب ــال می کن را دنب
ــت  ــتمرار اس ــت و اس ــن حرک ــه ای ــا ادام ــد، ب ــه او بازمی تابان ــی را ب ــن بازشناس ــم ای ه
ــک  ــت و برگشــتی« چــون در ی ــن »شــناخت رف ــد و ای ــاق می افت ــم اتف ــی فه ــه نوع ک
محیــط واقعــی رخ می هــد، همیشــه نوعــی مطالعــه تصویــری در محیــط اســت، 
ــر در  ــیاء دیگ ــا اش ــر ی ــه انســان های دیگ ــکاس و رو ب ــام ع ــک انســان در مق توســط ی
آن محیــط. بــرای مثــال، نگاه کــردن مــادر بــه کودکــی کــه از بــازی بــه خانــه برگشــته 
ــی  ــرق دارد. وقت ــی ف ــه کل ــد ب ــازی می کن ــه ب ــه در خان ــی ک ــردن او هنگام ــا نگاه ک ب
ــا  ــد، ت ــداز می کن ــا بران ــه ی ــم مطالع ــا چش ــادر او را ب ــردد م ــازی برمی گ ــودک از ب ک
مطمئــن شــود ســالم اســت، دســت یــا پایــش زخــم نشــده، لباس هایــش دوبــاره کثیــف 
شــده، آیــا مثــل دفعــه پیــش دســتانش بــا خــوردن بــه زنجیــر دوچرخــه روغنــی شــده 
یــا خیــر. ایــن نــگاه خنثــی نیســت و حــاوی نوعــی خوانــش و شناســایی اســت. قبــل 
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از رفتــن بــه مبحــث بعــدی حیــف اســت از نظــر اســتنلی کوبریــک۱ کــه هــم عــکاس 
زبردســتی بــود و هــم کارگــردان مهمــی بگذریــم. او می گویــد: Observation،هنــر
ــه  ــودن آن، ب ــری ب ــر هن ــد ب ــت آن و تأکی ــن اهمی ــت!2 ضم ــراضاس ــالانق درح
 موقعیــت ســخت تاریخــی اشــاره می کنــد کــه ایــن نــوع نــگاه در آن قــرار گرفتــه اســت. 

عکس ها استنلی کوبریک، منبع: وب سایت، بخش ویرایش شبکه سی ان ان
     

     ایــن تعریــف عمومــی عکاســی مســتند اســت، تعریفــی اســت کــه بــه راحتــی قابــل 
ــد توضیحــات  ــی اســت و نیازمن ــی و انتزاع ــودن، کل ــا ضمــن درســت ب درک اســت. ام
بیشــتری اســت تــا نوعــی از مطالعــه را در محیــط واقعــی رقــم بزنــد. ایــن فقــدان، بهانــه 

ــود.  ــف دوم می ش تعری

تعریف دوم، تعریف تخصصی عکاسی مستند اجتماعی
تعریــف عمومــی بــرای اینکــه بــه تعریفــی تخصصــی تبدیــل شــود بایــد روابــط »انســان 
ــم  ــی را تخصصی ترمی کنی ــف عموم ــس تعری ــد، پ ــح ده ــر توضی ــط« را کامل ت و محی
ــی و  ــه عکاســان مســتند اجتماع ــف مختــص ب ــن تعری ــان شــد ای ــه بی و همان طــور ک
ــد و در جایــگاه تخصصــی و  ــر برون فیلم ســازان مســتند اســت کــه می خواهنــد نزدیک ت

1 - Stanley Kubrick(1999-1928)

2 - Observation is dying art.
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بــه شــکل مســتقل بــه عکاســی مســتند یــا فیلم ســازی مســتند و موضوعــات پیرامــون 
آن بیندیشــند. 

در ایــن تعریــف بــرای بررســی روابــط میــان »انســان و محیــط«، »ســه رابطــه متقابــل« 
ــم: ــی می کنی را معرف

انسان ها روی هم تأثیر می گذارند.
انسان ها بر محیط شان تأثیر می گذارند.

انســان ها بــا خودشــان در ارتبــاط هســتند، حتــی وقتــی بــا دیگراننــد و از ایــن جهــت 
هــم تأثیرگذارنــد.

این روابط از آنجا که متقابل هستند، به شکل برعکس نیز صادق اند: 
انسان ها از هم تأثیر می پذیرند.

محیط بر انسان ها تأثیر می گذارد.
خود بر انسان تأثیرگذار است.

     اول »رابطــه ای کــه آدم هــا بــا هــم دارنــد«، دوم »رابطــه انســان و محیــط« اســت و 
ــا خــودش« در ایــن آخــری، بــه عنــوان موجــودی در هســتی  ســوم »رابطــه شــخص ب
فــارغ از اینکــه کجــا و بــا چــه افــرادی مأنــوس اســت. دو رابطــه اول اجتماعــی و از نــوع 
معرفت شــناختی اســت، امــا رابطــه ســوم جنبــه هستی شــناختی دارد. یعنــی در رابطــه 
ــارغ از  ــد ف ــگاه می کن ــودش ن ــه خ ــتی ب ــودی در هس ــوان موج ــه عن ــان ب ــوم، انس س
اینکــه کجــا قــرار دارد و بــا چــه کســانی مأنــوس اســت. حــاال ایــن ســه رابطــه بــا مــا 

ــد؟ ــه می کنن چ
      

ــا رشــدکردن، چشــم های  ــرار دارد. ب ــن ســه رابطــه ق ــد در ای      انســان از ابتــدای تول
ــران و  ــا دیگ ــات او ب ــد ارتباط ــود و در می یاب ــط بازمی ش ــن رواب ــور در ای ــه حض او ب
خــودش بــه هــم مربــوط  هســتند. بــه عبــارت دیگــر، انســان در رونــد رشــد درمی یابــد 
ــل  ــا دیگــران و محیــط، ســه رابطــه متقاب ــاط او ب ــوع ارتب ــا خــود و ن ــاط او ب ــوع ارتب ن
هســتند کــه ایجــاد تغییــر در هــر کــدام بــر دیگــری اثــر می گــذارد و او درون ایــن ســه 
ــوان نحــوه  ــن ســه رابطــه می ت ــق تأمل کــردن روی ای ــد و از طری رابطــه زیســت می کن
ارتبــاط آن هــا را شناســایی و بــا مشــارکت فعاالنــه در آن روابــط، آن هــا را معنــادار کــرد. 
ــاز  ایــن ســه رابطــه »موقعیت«ســاز اســت، یعنــی نــگاه فــرد را نســبت بــه موقعیتــی ب

ــرار دارد.  ــه در آن ق ــد ک می کن
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ــیدن آن در  ــا میان کش ــاط و ب ــن ارتب ــناخت ای ــق ش ــان از طری ــیاری از عکاس      بس
ــه شــخصی«، ســاختار  ــا »عالق ــراه ب ــای »تاریخــی و فرهنگــی و سیاســی« هم زمینه ه
زندگــی حرفــه ای خــود را پــی می ریزنــد. از همیــن جــا اســت کــه آبشــخور گرایش هــای 
متنــوع عکاســی مســتند شــکل می گیــرد. کســی کــه از منظــره۱ عکاســی می کنــد بــه 
ــه معنــی فضــا اهمیــت بیشــتری می هــد، کســی کــه پرتــره  رابطــه انســان و محیــط ب
می گیــرد بــه رابطــه انســان بــا خــودش، کســی کــه عکاســی ژورنالیســتی می کنــد بــه 

ــه معنــی سیاســی و اجتماعــی آن می پــردازد و... . رابطــه محیــط و انســان ب

ــوری2«  ــک ک ــتیو م ــند، »اس ــه می شناس ــه هم ــهوری ک ــکاس مش ــال: ع ــرای مث      ب
ــگاه شــخصی در مجموعــه عکــس خــود می رســد؟ ریشــه آن را در شــکل  ــه ن چطــور ب
آمیــزش ایــن روابــط بــا عالیــق او می تــوان جســتجو کــرد. بــرای او رابطــه انســان-محیط 
مســئله اســت و در نتیجــه جغرافیــا نقــش مهمــی در اندیشــه او دارد. بــرای همیــن بــه 
کشــورهای آســیایی و آفریقایــی مــی رود و از انســان ها پرتــره می گیــرد و تأثیــر محیــط 
ــا  ــول خــودش: »چــون جغرافی ــه ق ــد. ب ــه می کن را روی چهره هایشــان )انســان( مطالع
روی چهــره آنــان بــه خوبــی تاریــخ و فرهنــگ آنــان را نشــان می هــد«. او از چــه طریــق 
بــه ایــن درک می رســد؟ از طــرف دیگــر، رابطــه »محیط-انســان« بــرای عبــاس عطــار۳ 
مســئله اســت؛ او از ایــن رابطــه در کشــورهای ایدئولوژیــک کــه رابطــه محیــط و انســان 
شــکل سیاســی بــه خــود می گیــرد نــه فرهنگــی، مــورد تأثیــر واقــع می شــود و بالطبــع 
ــن مســئله  ــرای همــه عکاســان ای ــود، ب ــه ب ــا دو نمون ــن تنه ــد. ای آن را مســتند می کن
صــدق می کنــد، عکاســان حرفــه ای ایــن روابــط را درون فکــر، ســلیقه، و نــوع مواجهــه 

خــود بــه نوعــی خودآگاهــی تبدیــل می کننــد.

1 - Landscape

2 - Steve McCurry(-1950)

3 - (2018-1944)
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عکس از استیو مک کوری. توضیح کوتاه: دختر افغان

عکس عباس عطار. توضیح کوتاه: جنگ عراق
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     »نــگاه شــخصی« قبــل از رســیدن بــه فــرم یــا اســتایل عکاســی بــه وجــود می آیــد؛ 
چیــزی کــه می توانــد عکاســی شــما را بــه یــک مســیر فکــری- شــخصی تبدیــل کنــد. 
امــا ایــن نــگاه از درون یــک نــوع مواجهــه و ســبک، بــروز می یابــد و تصویــری می شــود. 
ــد  ــت دارم، او نمی گوی ــرقی ها را دوس ــره ش ــن چه ــد م ــوری نمی گوی ــک ک ــتیو م اس
ــد،  ــازی نمی کن ــا خاطره ب ــی ی ــت! او اضافه گوی ــی چیس ــا زیبای ــتنند، ی ــا هس ــان زیب آن
بلکــه نشــان می دهــد کــه چگونــه چهــره شــرقی، آفریقایــی یــا اروپایــی بــه جغرافیــا و 
فرهنــگ آن مربــوط اســت و اساســًاچــرااوآنجاســت؟وچــهمیخواهــدانجــام
ــود ــدب ــشخواهن ــنپرس ــخهایای ــتپاس ــایاودرحقیق ــد؟عکسه ده

ونــهبرعکــس.
     رابطــه اول معطــوف بــه تأثیــر متقابلــی اســت کــه شــهروندان یــک محیــط )شــهر، 
روســتا، کشــور، خانــواده( روی هــم دارنــد، حــاال ایــن رابطــه می توانــد از منظــر تاریخــی، 
ــر  ــواده ب ــرد. تأثیــری کــه خان ــرار بگی ــورد تأمــل ق ــا فرهنگــی م سیاســی، اقتصــادی ی
ــدان خــود می گــذارد و بالعکــس، تأثیــری کــه کــودکان درون آن رابطــه،  زندگــی فرزن

ــران برمی ســازند.  ــا خــود و دیگ ب
     رابطــه دوم رابطــه ای اســت کــه شــهروندان یــک شــهر بــر محیط شــان می گذارنــد 
ــط  ــی محی ــال آلودگ ــرای مث ــذارد، ب ــان می گ ــر آن ــط ب ــه محی ــری ک ــس، تأثی و بالعک

ــای آن اســت. ــوا یکــی از مصداق ه ــا آلودگــی ه زیســت ی
ــیت،  ــارغ از جنس ــودش دارد و ف ــرد روی خ ــه ف ــت ک ــه ای اس ــوم رابط ــه س      رابط
ــن  ــه ای ــات هستی شــناختی ب ــذار اســت، موضوع ملیــت و محیــط روی خــودش تأثیرگ
ــه  ــی ک ــته، خواب های ــم، دل نوش ــا می گویی ــه م ــعرهایی ک ــوند. ش ــوط می ش ــه مرب رابط
می بینیــم، از ایــن دســت ارتباط هــای هستی شناســانه هســتند، ســلف پرتره ها بــه 

ــاط هســتند.  ــوع ارتب ــن ن ــای فلســفی و روان شناســانه آن مصــداق ای معن

بنابراین این سه رابطه را بدین شکل می توان ترسیم کرد: 
انسان         انسان )تاریخی،سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جنسیتی(

ــی،  ــازمانی و بروکراس ــت س ــت، سیاس ــت، صنع ــط زیس ــط )محی ــان         محی انس
معمــاری(  سیســتم ها، 

انسان         خودش )روان شناسی، فلسفه، مذهب(

ــده هســتند و  ــای درهم تنی ــق گزاره ه ــن طری ــد و بدی ــم تأثیرگذارن ــط روی ه ــن رواب ای
ــم  ــم و جــدا می کنی ــن ســه رابطــه را در هــم می آمیزی ــدام ای ــه م ــا در زندگــی روزان م
ــن  ــد از ای ــم پیــش می آی ــه ک ــد ک ــه نظــر می آی ــادی ب ــن درهم تنیدگــی ع ــدر ای و آنق
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ــی و  ــت« اجتماع ــه، »موقعی ــن س ــالط ای ــم. اخت ــن کنی ــش های بنیادی ــزش، پرس آمی
ــه شــکل جمعــی  ــر ب ــه شــکل فــردی و در مقیــاس بزرگ ت تاریخــی هــر کــدام مــا را ب
ــا مــن اگــر از  ــد، پرســش هایی چــون: چــرا مــن در ایــن روابــط هســتم؟ آی رقــم می زن
ایــن رابطــه بیــرون بــروم ایــن رابطــه تمــام می شــود یــا خیــر؟ ایــن رابطــه بــه مجــرد 
ــرق  ــن مــن می کنــد؟ ف ــرد و او را جایگزی ــا یــک دیگــری تمــاس می گی حــذف مــن، ب
ــا او کــه جایگزیــن مــن می شــود در چیســت؟ چــه شــباهتی هســت در زندگــی  مــن ب
ــباهت ها را  ــدر آن ش ــی چق ــن جایگزین ــود؟ و ای ــن می ش ــن م ــه جایگزی ــا او ک ــن ب م
ــط  حفــظ می کنــد؟ تــرک مــن و بیــرون آمــدن از آن رابطــه، مــرا کجــا و در چــه رواب
ــازه ای  ــای ت ــدام فض ــا ک ــا ب ــر، ی ــی دیگ ــات اجتماع ــان ها و طبق ــه انس ــا چ ــد و ب جدی
ــد  ــه کرده ان ــرا احاط ــه م ــی ک ــودم و روابط ــان خ ــباهتی می ــه ش ــد؟ چ ــط می کن مرتب
ــردی و  ــی ف ــه زندگ ــود دارد ک ــط وج ــن رواب ــان ای ــبت هایی می ــه نس ــود دارد؟ چ وج
جمعــی مــا را بــه پیــش می بــرد؟ ایــن روابــط چقــدر خــالف آن چیــزی اســت کــه مــن 
ــه ام؟  ــتم دریافت ــه هس ــن ک ــن چنی ــودم را ای ــی خ ــه روابط ــن درون چ ــم؟ م می اندیش
ــه،  ــر بل ــری می شــوم؟ اگ ــن انســان دیگ ــوند م ــوض ش ــن ع ــون م ــط پیرام ــر رواب و اگ
چقــدر ایــن انســان جدیــد محصــول رابطــه جدیــد اســت و چقــدر آن مربــوط بــه تــالش 
ــا  ــذارم ی ــط تأثیرگ ــن رواب ــن روی ای ــا م ــم؟ آی ــم باش ــه می خواه ــودی ک ــزه خ و انگی
ایــن روابــط روی مــن اثرگــذار اســت؟ چــه چیــز شــدت آن را تعییــن می کنــد؟ چنــد 
درصــد نارضایتــی مــن از زندگــی، محصــول زیســت درون ایــن روابــط اســت؟ و چنــد 
ــه نشــناختن ایــن روابــط؟ درکــی کــه از زندگــی دارم چقــدر متکــی  ــوط ب درصــد مرب
بــه شــناخت درســت ایــن روابــط اســت؟ آیــا درک خــودم را از درون ایــن روابــط عبــور 
ــرا ســفت و ســخت  ــا م ــد ی ــن می دهن ــه م ــور ب ــازه عب ــط اج ــن رواب ــا ای ــم؟ آی می ده
دربرگرفته انــد؟ ســلیقه مــن چقــدر برآمــده از زندگــی در ایــن روابــط و چقــدر محصــول 

ــداع خــودم اســت؟ و... خالقیــت و اب
ــای  ــط و گزاره ه ــن رواب ــوی ای ــزار ت ــه ه ــا، ب ــن م ــوند ذه ــث می ش ــش ها باع      پرس
درهم تنیده شــده درون آن راه یابــد و کوره راه هــای عــرف و عــادت را پشــت ســر 
بگــذارد تــا از دل آن مواجهه هــا، راه شــخصی مــورد نظــر را درون همــان موقعیت هــای 
ــن صــورت درون  ــر ای ــد. در غی ــت کن ــده دریاف ــط درهم تنی ــان رواب ــی و درون هم واقع
ــه.  ــرا و چگون ــم چ ــه بدانی ــدون اینک ــویم، ب ــس می ش ــده حب ــط درهم پیچیده ش رواب
فعالیــت فکــری و توجــه بــه ایــن روابــط توســط ایــن پرســش ها باعــث می شــود نســبت 
»خــود« بــا »دو رابطــه ای« کــه در آن قــرار دارد روشــن شــود و بالطبــع بــا ادامــه ایــن 
ــبت  ــردن نس ــرای پیداک ــالش ب ــا در ت ــا و امیده ــا، ضعف ه ــش گر، امکان ه ــگاه پرس ن

ــد.  ــرباز کن ــم، س ــرار گرفته ای ــه در آن ق ــی ک ــود و موقعیت ــان خ ــر می واقعی ت
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     انســان را بــدون »خــود« نمی تــوان تصــور کــرد از طــرف دیگــر، بیــرون از »رابطــه 
انســان و محیــط« نیــز قــادر بــه دیــدن آن »خــود« نیســتیم. از یــک طــرف، خــود بــه 
شــکل عینــی درون روابــط آشــکار نیســت و از طرفــی بــدون آن روابــط هــم عینــی، و 
ــی و عیان شــدگی  ــن ناپیدای ــان ای ــان و کنــش، واســطه ای می ــل فهــم نمی شــود. زب قاب
ــان و کنش هــای یــک فــرد نمی توانیــم از حــال او باخبــر شــویم و  اســت. مــا بــدون زب
از طرفــی زبــان و کنــش او درون خــودش، معنــا و جنبــه آگاهــی و خودآگاهــی دارد. در 
حقیقــت زبــانوکنــش، نوعــی واســطه و راه  میان بــر بــرای ایــن فهــم هســتند. وگرنــه 
خــود درون عینیــت جامعــه نمــودی نــدارد و بــه همیــن نســبت درون ذهنیــت فــرد هــم 
بــه تنهایــی قابــل شــناخت نیســت. بــه قــول قدیمی هــا، انســان مــرز میــان دو جهــان 

بیکــران اســت؛ جهــان درون و هســتی بیــرون. 
     مســئله مهــم اینجاســت کــه چــون در مــرز اســت، بــا برخــورد در رابطــه »انســان-

محیــط«  دچــار چالــش می شــود و احســاس می کنــد نیرویــی بــه او فشــار مــی آورد، ایــن 
نیــرو محصــول برخــورد فعــال »خــود درون رابطــه انســان و محیــط، رابطــه بــا دیگــران، 
ــار  ــا عــکاس مســتند بایســت ب ــر خــود« اســت. هنرمنــد ی ــا تأثیــر متقابــل محیــط ب ی
یــا نیــروی چنیــن فشــاری را حــس و تحمــل کنــد. اگــر بــرای شــما فشــاری از جانــب 
خودتــان درون روابــط اجتماعــی وجــود نــدارد یــا فشــاری از روابــط اجتماعــی بــه ســوی 
ــان ســئوال  ــن فشــار، از خودت ــود ای ــز از نب ــر چی ــل از ه ــد قب ــدارد، بای شــما وجــود ن
ــط را کــه ســازنده  ــه معنــی ایــن اســت کــه شــما ایــن رواب کنیــد. نبــود ایــن فشــار ب
موقعیــت زندگــی شــما اســت، بــه عنــوان یــک اصــل ثابــت و نهایــی پذیرفته ایــد و آن 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــداد کرده ای ــود« قلم ــت »خ ــته اید و آن را واقعی ــی انگاش را بدیه
ــغ  ــما دری ــط از ش ــازنده آن رواب ــای س ــر و موقعیت ه ــت بزرگ ت ــدن واقعی ــکان دی ام
می شــود، یــا اگــر چیزهایــی تشــخیص دهیــد صرفــاً چیزهایــی خواهنــد بــود کــه همــه 

ــخصی تان.  ــگاه ش ــده از درک و ن ــه برآم ــد، و ن می گوین
ــوط ــکال،مرب ــایتکنی ــلازانتخابه ــخصی،قب ــگاهش ــنن قوتگرفت
ــط از  ــن رواب ــه ای ــت وگرن ــطاس ــنرواب ــود«درونای ــن»خ ــهقدرتگرفت ب
ــاره ایــن روابــط.  زبــان مــا بــه شــکل تکنیــکال ســخن می گوینــد و نــه یــک خــود درب
قوت گرفتــن خــود از طریــق شــناخت مرزهــای خــودش در ایــن روابــط، کمــک می کنــد 
ــه  ــت ب ــه دس ــکل مواجه ــکال و ش ــای تکنی ــر در انتخاب ه ــر و مطمئن ت ــوان راحت ت بت
ــا انتخاب هــای خــود کــه  انتخــاب زد تــا بتــوان بــه آرامــی ســبک و نــگاه شــخصی را ب
ــال، شــما  ــرای مث برآمــده از خودآگاهــی اســت دامــن زد. همان طــور کــه بیــان شــد ب
ــوم  ــا معل ــد، از کج ــتان می آی ــان landscape خوش ــا هم ــتند ی ــگاری مس از منظره ن
ایــن خوش آمــدن واقعــی اســت یــا برآمــده از یــک حــس موقــت یــا صرفــاً انتخابــی از 
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میــان آنچــه در دســترس بــوده اســت؟ و اگــر گزینه هــای دیگــری بــود شــاید انتخــاب 
شــما فــرق می کــرد. حــال اگــر بــه شــناخت خــود بــه روابــط میــان »خــود و محیــط« و 
برعکــس »محیــط و خــود« دقــت کنیــد، بــه آرامــی آن ســلیقه درون موقعیــت خودتــان 
ــه  ــبت ب ــما نس ــدن ش ــودآگاه ش ــه خ ــد و ب ــه می دوان ــرد و ریش ــی می گی ــکل آگاه ش
ــد کمــک  ــال کنی ــه چــه شــکل دنب ــرای چــه و ب ــوع از ســبک را ب ــن ن ــد ای اینکــه بای

می کنــد. 
     شــرط اول انجــام کار عکاســی مســتند اجتماعــی، فهــم درونــی از چنیــن تنــش و 
دیالکتیکــی اســت. رابطــه دیالکتیــکال خــود و جامعــه، رابطــه متقابلــی کــه ایــن دو بــا 
هــم دارنــد منشــأ بحث هــای مهمــی اســت کــه کار هنــری در آن فضــا اتفــاق می افتــد، 
ــا درکــی اســت کــه »خــود« وقــت مواجهــه درون روابــط  منظــور از فشــار، احســاس ی

ــد. ــدا می کن ــس پی ــط« و برعک ــان و محی ــاخت یافته »انس س
     بنابرایــن عــکاس مســتند ایــن ســه رابطــه را مطالعــه می کنــد و ضمــن مطالعــه بــا 
ــر و  ــط را بهت ــت انســان در محی ــد موقعی ــه از خــود دارد ســعی می کن پرســش هایی ک

ــد و بفهمــد. ــر حــس کن عمیق ت
     برخــورد صرفــاً مفهومــی داشــتن با عکاســی و بــدون روش، همین اول کار مســیرش را 
جــدا می کنــد، چــون بــه انــدازه حجــم یــک رمــان دربــاره مســائل حــرف می زنــد، فــارغ 
از اینکــه بگویــد درون چــه موقعیتــی دســت بــه چنیــن تحلیــل یــا نــوع نــگاه می زنــد؟ 
هنرمنــدان امــروز کمتــر از افــرادی کــه در رخدادهــای تاریخــی زندگــی می کننــد تغییــر 
می کننــد. آنــان براســاس غلبــه یک ســویه محتــوا، متأســفانه پرچــم دار تغییــر دیگراننــد 
و نــه خودشــان و اگــر بپرســی چــرا، پاســخ آن ندیــدن مواجهــه دیالکتیــکال خــود درون 
روابــط درهم تنیــده شــده اســت، از ندیــدن شــکافی کــه زیرپایشــان قــرار دارد. نتیجــه 
اینکــه برخــورد انتزاعــی بــا ایــن شــکاف، درک تاریــخ را بــه عنــوان امــری زنــده ناممکــن 
ــرد  ــل ضبط شــده در نظــر می گی ــه ای از قب ــت را چــون تماشــای برنام ــد و واقعی می کن
ــوم آن  ــق مفه ــرد و چــون عکاســی کردن را از طری ــت می گی ــا را واقعی ــرده رخداده و م
می فهمــد و نــه روش آن و نــه بــا مواجهــه درون زندگــی از طریــق دخالــت خــود، پــس 
ــوند.  ــار می ش ــت ب ــر واقعی ــه ب ــا هم ــیرها و قضاوت ه ــتورالعمل ها، تفس ــا، دس حرف ه
ــط، »خــود« ســبک تر و  ــه درون رواب ــه جــای اینک ــذرد ب ــر چــه می گ ــن ه ــرای همی ب

ــوند. ــته تر می ش ــنگین تر و آغش ــود، س ــر ش ــر و آزاد ت چاالک ت
     حــال پرســش مهمــی کــه مکمــل بحــث اســت را مطــرح می کنــم، »نــام 
ــن  ــه ذه ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــا پاس ــت«؟ ب ــه چیس ــه رابط ــن س ــی ای کل
ــد،  ــرح گردی ــه مط ــوان نمون ــه عن ــه ب ــش هایی ک ــد و پرس ــان ش ــه بی ــما از آنچ ش
اغلــب  از  و  پرســیده ام  در کالس  بارهــا  را  پرســش  ایــن  مــن  روشــن می شــود. 
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 عکاســان یــا هنرجویــان کالس شــنیدم نــام ایــن ســه رابطــه »جامعــه« اســت.

شــما چــه فکــر می کنیــد؟ لطفــاً چنــد دقیقــه تأمــل کنیــد و بــه جــای ادامــه، ســعی 
کنیــد بــه ایــن ســئوال جــواب بدهیــد، ســپس مطالعــه را ادامــه دهیــد.

      
     مجمــوع ایــن ســه رابطــه برخــالف درک عمومــی، جامعــه نیســت. جامعــه منحصــر 
بــه دو رابطــه اول اســت. رابطــه مــا انســان ها در محیطــی مشــترک شــبکه ای از روابــط 
ــه«  ــن »جامع ــدان ای ــه می ــا ب ــی »خــود« پ ــا وقت ــد. ام ــه شــکل می ه ــام جامع ــه ن را ب
ــکلی  ــه، ش ــط چندگان ــش او در رواب ــا چال ــرد و ب ــکل می گی ــت« ش ــذارد »واقعی می گ
ــود«،  ــرای »خ ــه ب ــت ک ــی اس ــه و روبروی ــن مواجه ــد. از ای ــور می کن ــت ظه از واقعی
ســئوال ها، نگرانی هــا و دغدغه هایــی شــکل می گیــرد کــه بــدون آن هــا عکاســی 
مســتند اجتماعــی قــادر بــه انجــام وظیفــه تاریخــی خــود نیســت. نــام ایــن ســه رابطــه 

ــل »واقعیــت« اســت.  متقاب
      

ــد و در  ــکل می ه ــت« را ش ــی »واقعی ــکل کل ــه ش ــه ب ــه رابط ــن س ــوع ای      مجم
نتیجــه عکاســی مســتند بــا واقعیــت مواجــه و روبــرو اســت. کارکــرد ایــن تعریــف بــرای 
ایــن اســت کــه واقعیــت را انتزاعــی برداشــت نکنیــم و در نتیجــه در واکنــش بــه درک 
انتزاعی مــان، عینیــت جامعــه کــه بخشــی از آن در دســترس ماســت را بــه کل واقعیــت 
تبدیــل نکنیــم. اگــر واقعیــت فقــط جامعــه ای باشــد کــه در دســترس مــا قــراردارد دیگــر 
ــه ســخن گفــت و انســان  ــا همــان خــود درون آن جامع ــت انســان ی ــوان از فعلی نمی ت
ــا را  ــی رخداده ــز دانســت و از طرف ــه نی ــط درون جامع ــر رواب را موجــودی تأثیرگــذار ب
بــر اســاس آنچــه نیســتند یــا آنچــه هســتند ولــی آن را پدیــدار نمی کننــد هــم مــورد 
ــه  ــه آن خــودی اســتوار اســت ک ــر اعتباربخشــیدن ب ــر ب ــدرت هن ــرار داد. ق بررســی ق
ــی  ــرای لحظات ــد ب ــد می توان ــراردارد. هنرمن ــه ق ــده جامع ــده ش ــبکه درهم تنی درون ش
ــری  ــن فاصله گی ــدرت چنی ــادی ق ــردم ع ــد، م ــاب بده ــه جــدا شــود و بازت از آن جامع
ــا  ــد، روزمرگــی اساســاً یعنــی همیــن هم سطح شــدن خــود ب ــا امــر اجتماعــی ندارن را ب
روابــط درون جامعــه و هنــر مؤلــف آوانــگارد یــا پیشــرو، دقیقــاً بــر ضــد ایــن روزمرگــی 
ــکار و  ــبت های آش ــن نس ــفه و دی ــا فلس ــر ب ــطحی، هن ــن س ــد و در چنی ــالش می کن ت
تاریخــی ای دارد. از آنجــا کــه ایــن بحــث در فصــل دوم کتــاب بــه شــکل فلســفی ادامــه 
ــا بررســی یــک مقولــه، آن را اینجــا بــه پایــان  می یابــد و بحــث مهمــی اســت، صرفــاً ب

ــری بررســی شــود.  ــه شــکل کامل ت ــن مســئله ب ــا در جــای دیگــر ای ــرم ت می ب
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دیالکتیــک مارکــس همچــون دیالکتیــک هــگل، ایــن واقعیــت را یــادآور می شــود کــه نفــی ذاتــی واقعیــت، اصــل محــرک و 
آفریننــده اســت. دیالکتیــک همــان دیالکتیــک نفــی اســت. هــرامــرواقعــیازصــرفامــرواقــعبیشــتراســت. هــر 
امــر واقعــی یــک نفــی و در ضمــن محدودیــت امکانــات واقعــی اســت. کار دســتمزدی یــک امــر واقــع اســت و در ضمــن، 
مانــع کار آزادی اســت کــه می توانــد نیازهــای انســانی را بــرآورد ســازد. مالکیــت خصوصــی یــک امــر واقــع اســت امــا نفــی 

اختصــاص جمعــی نیــز هســت۱. 

     جوهــر ایــن مطلــب کــه بــه فهــم ایــن بخــش از کتــاب کمــک می کنــد، ایــن جملــه 
کلیــدی اســت کــه »هــر امــر واقــع از صــرف امــر واقــع بیشــتر اســت«. وقتــی مــا جامعــه 
را واقعیــت بگیریــم، فهــم ایــن امــر مــازاد، ســایه های امــر واقــع، کــه خــود امــر واقــع 
نیســت امــا هم زمــان بــا امــر واقــع پدیــد می آیــد، نادیــده گرفتــه می شــود. حرکــت در 
اســتخر یــک امــر واقــع اســت و درضمــن مقاومــت آب در برابــر شــناگر مانــع آن. راه رفتن 
یــک امــر واقــع اســت و مقاومــت هوا، خســتگی بــدن محدودیــت امکانــات واقعــی آن. کار 
بدنــی یــک امــر واقــع اســت و اصطهــالک بــدن محدودیــت امکانــات واقعــی آن. دفــاع 
یک جانبــه از اقلیت هــای منطقــه بالــکان در اروپــا امــر واقــع اســت و فروپاشــی اکثریــت 
ــع رخ می دهــد.  ــر واق ــه آن ام ــن شــق دوم، در ادام ــخ ای ــان چــه در تاری ســایه آن، چن
ــه ــایآنب ــعونفیه ــورواق ــانام ــشمی ــخرامناســباتوتن ــًاتاری اساس
ــلامــرواقــعقــرار ــارهمقاب ــرد،ایــنســایههادرونتاریــخدوب پیــشمیب
ــا ســایر نگاه هــا در ایــن نکتــه اســت  ــگاه دیالکتیــکال ب ــد. در فلســفه فــرق ن میگیرن
ــه اینکــه امــر  ــا ســایه اش ببینیــم و بشناســیم و ن ــع را ب کــه در لحظــه حــال، امــر واق
ــم و در  ــده تصورکنی ــش آم ــا پی ــوی م ــه س ــه ب ــزی ک ــت آن چی ــاً عینی ــع را صرف واق
ــوی  ــه س ــاره ب ــخ دوب ــع در تاری ــر واق ــه از ام ــویم ک ــایه هایی ش ــر س ــه غافل گی نتیج
ــاً  ــا صرف ــد، در اینج ــه بســط و گســترش می یاب ــن موضــوع در ادام ــد. ای ــا برمی گردن م
دانســتن ایــن نکتــه کــه در نــگاه و منطــق دیالکتیــک )در آن اندیشــیدن بــا واقعیــت و 
دگرگون کــردن آن مســئله اســت( همیشــه امــر واقــع از صــرف امــر واقــع بیشــتر اســت؛ 

ــه کــودک امــر واقــع اســت و شرطی شــدن او ســایه آن! هدیــه دادن ب
ــد درک  ــداد کن ــع بیشــتر قلم ــر واق ــع را از صــرف ام ــر واق ــد ام ــه نتوان      تفکــری ک
ــر  ــم کلی ت ــکان فه ــد و ام ــی می مان ــص باق ــی و ناق ــی اجتماع ــرو درک تاریخــی او در گ
ــن  ــروزی دوران ای ــه ام ــد. زمان ــت می ه ــی را از دس ــرد تاریخ ــاس رویک ــر براس و تغیی
ــد و  ــه نق ــل ب ــکل مفص ــه ش ــر ب ــت، بعدت ــت اس ــه واقعی ــبت ب ــگاه نس ــویگی ن تک س

تحلیــل آن می پــردازم.
ــه عبــارت دیگــر جامعــه بخشــی  ــه جامعــه نیســت، ب      بنابرایــن واقعیــت منحصــر ب
ــارکت  ــع و مش ــور واق ــایه های ام ــت را س ــر واقعی ــای دیگ ــت، بخش ه ــت اس از واقعی

1 - خرد و انقالب، هربرت مارکوزه
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ــته  ــار گذاش ــا از آن کن ــال ی ــه فع ــاخت جامع ــه درون س ــد ک ــی شــکل می ده خودهای
می شــوند. 

     ایــن بــودن و نبودن هاســت کــه جامعــه را می ســازد و ایــن چیــزی نیســت جــز همــان 
مواجهــه خودهــا کــه درون آن ارتبــاط ســه گانه، زبــان، فرهنــگ، دیــن، فلســفه و هنــر 
ــد.  ــل می کنن ــود تبدی ــت خ ــه واقعی ــه را ب ــه در جامع ــد و مواجه ــود می آورن ــه وج را ب
اگــر بگوییــم واقعیــت جامعــه اســت، آن وقــت فرهنــگ، زبــان، دیــن، فلســفه، و هنــر را 
ــی  ــم؛ یعن ــده گرفته ای ــتند را نادی ــخ هس ــی تاری ــش ذهن ــگ و بخ ــای پررن ــه نقش ه ک
ــی کــه در ســاخت آن تأثیــر مســتقیم و بســزا  ــدون آن چیزهای موضــوع اجتماعــی را ب
ــد،  ــاً واقعیــت را جامعــه می دانن ــرادی کــه صرف ــرای همیــن اف ــد، بازشــناخته ایم. ب دارن
ــد و عوامــل برســازنده آن جامعــه را کــه  ــر برون نمی تواننــد از مرزهــای آن جامعــه فرات
ــد را بیــرون از  ــه چشــم نمی آی ــه ســادگی ب درون ســاخت اجتماعــی وجــود دارد امــا ب
فهــم تــک موضوعــی، فهــم و دنبــال کننــد، آنــان بــدون ســایه امــور واقــع را می بیننــد 
و ایــن دیــدن چــون حامــل ســایه ای از امــر واقــع نیســت تخــت و تــک ســویه اســت و 
ــد حجــم و چندبعدبودگــی مخصــوص واقعیــت اســت، در نتیجــه از دگرگون کــردن  فاق
تاریــخ جــا می ماننــد یــا بــه عبــارت دیگــر همــان جامعــه ای را کــه از آن انتقــاد دارنــد 

ــد.  ــد می کنن ــاره بازتولی ــار خــود دوب را در آث
     بزرگ تریــن لطمــه ای کــه ایــن نــوع برداشــت تخــت و یک ســویه از واقعیــت 
ــت را  ــه واقعی ــت ک ــتند اس ــی مس ــی از عکاس ــران زده، تعریف ــتند ای ــی مس ــه عکاس ب
همــان چیــز دم دســتی یــا چیزهــای جــذاب و پررنــگ۱ و بیــرون زده از متــن می دانــد، 
عینیتــی کــه موقعیــت عــکاس بــرای او دســترس پذیر می کنــد. مشــکل اینجاســت کــه 
او حتــی نمی توانــد ایــن دســترس پذیری را بــه کلیــت آن تعمیــم دهــد و از یــک واقعــه 
ــا  ــش ب ــایه آن. او از پی ــه س ــع ب ــر واق ــا از ام ــد، ی ــزاع کن ــت آن را انت ــی، واقعی اجتماع
تقلیــل واقعیــت بــه جامعــه و فروبســتن چشــم بــه نقــش روش، مســیر حرکــت بــه ســوی 
کلیــت را فروبســته، بنابرایــن آن چیــزی کــه بــا تقلیــل »واقعیــت« بــه »جامعــه« نادیــده 
ــد.  ــل می کن ــت تبدی ــه کل واقعی ــترس« ب ــت دس ــک »عینی ــا ی ــار ب ــن ب ــه را ای گرفت
بدین وســیله موضــوع عکاســی مســتند و بســیاری از فیلم هــای مســتند ایــران، منحصــر 
ــده ای  ــکل غلوش ــه ش ــه ب ــی ک ــت، موضوعات ــده اس ــترس پذیر ش ــای دس ــه عینیت ه ب
ــات غلوشــده نشــان دهنده  ــد، انتخــاب موضوع ــه را نشــان بدهن ــد آن جامع ســعی دارن
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــای اجتماع ــان موقعیت ه ــری می ــز دیگ ــه تمی ــه وج ــت ک ــن اس ای
عــکاس و فیلم ســاز آن موقعیتــی کــه شــکل »واپاشــیده تری« دارد را موضــوع تشــخیص 

1 - bold
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ــه  ــه واقعیــت همــه آن چیزهایــی کــه ب ــد را ب ــه چشــم می آی می هــد، آنچــه درشــت ب
ــکان  ــن ام ــت، ای ــدن شــکاف های واقعی ــا ندی ــد. او ب ــل می کن ــد تبدی چشــم او نمی آین
فهــم را از خــود گرفتــه کــه هــر انتخــاب در موقعیــت، بــه معنــای انتخاب نکــردن ســایر 
ــرای او ناموجــود« اســت  گزینه هــای موجــود در همــان موقعیــت اســت، گزینه هــای »ب
ــن  ــس در ای ــد و حب ــت می کنن ــده هدای ــات غلوش ــان موضوع ــمت هم ــه س ــه او را ب ک
ــرای  ــام یــک امــر واقعــی گل درشــت اســت. ب ــه ن غلوشــدگی، نوعــی جعــل واقعیــت ب
ــدگی های  ــل غلوش ــه دلی ــه ب ــن جامع ــات پایی ــران از طبق ــتند ای ــی مس ــال، عکاس مث
ــه  ــه ب ــاالی جامع ــات ب ــه خــود از طبق ــه نوب ــدن، محیــط و از طــرف دیگــر ب چهــره، ب
دلیــل غلوشــدگی مــدرن از جنبــه پارتــی، آرایــش، ورزش هــای خــاص، ســفر، لبــاس و 
ــه متوســط،  ــا طبق ــاد دارد، ام ــای خــاص عکــس زی ــات، جراحی ه ــه، متعلق ــور خان دک
کــه نســبت بــه آن دو شــکل، بی فــرم اســت ولــی ســازنده تاریــخ سیاســی دوران معاصــر 
ــای  ــی از تک عکس ه ــز انبوه ــد، ج ــوض می کن ــت را ع ــا رأی، دول ــال ب ــر چهارس و ه
درهــم، یــا مجموعه هــای از پیش ســاخت یافته یــا همــان اســتیج فتوگرافــی و فایــن آرت 
ــی کــه  ــدارد. در حال ــا واقعیــت خــودش ن ــی و مواجهــه ب ــرای روبروی چیــز درخــوری ب
از درون منطــق زیســت و واکنــش طبقــه متوســط و رویکــرد سیاســی او اســت کــه آن 
ــب  ــد. اغل ــود را بازمی یابن ــت خ ــی زیس ــای واقع ــن معن ــاال و پایی ــی ب ــات اجتماع طبق
ــد  ــا در تأیی ــتند، ام ــه هس ــن طبق ــه ای ــق ب ــه( متعل ــاس تجرب ــتند )براس ــان مس عکاس
حــرف پیشــین، چــون بــه خودآگاهــی نرســیده اند و از ســبقه اجتماعــی خــود شــناخت 
ــان  ــای خودش ــر پ ــکاف زی ــدن ش ــط(، از دی ــود در رواب ــناخت خ ــرورت ش ــد، )ض ندارن

ــد.  ــت می گردن ــال حقیق ــری دنب ــای دیگ ــوند و ج ــل می ش غاف
     در کارگاه هــای جهانــی عکاســی مســتند، توصیــه می کننــد عکاســی را از موضوعاتــی 
ــت  ــر موقعی ــه ه ــت ک ــن نیس ــی ای ــه معن ــن ب ــد، ای ــروع کنی ــید ش ــه می شناس ک
دســترس پذیری موضــوع شــما خواهــد بــود یــا هــر چیــزی کــه حــس کردیــد را نشــان 
دهیــد، نــه! مــادر و پــدر، طبقــه اجتماعــی، محلــه، رویکردهــای همســایه ها بــه زندگــی، 
روابــط اقــوام و خویشــاوندان، سرنوشــت هم  کالســی های ســابق همــان شــکاف ها 
هســتند، کــه بــا دیــدن آن هــا درون یــک رونــد، بــا تأمــل و بررســی آن هــا درون »روابــط 
ــت  ــما و واقعی ــه ش ــود ک ــدار می ش ــت پدی ــم از واقعی ــی فه ــل«، نوع ــه گانه متقاب س
ــه،  ــه، محل ــوز خان ــه هن ــد وگرن ــان می ه ــان نش ــه خودت ــی ب ــت زندگ را، درون موقعی
ــوید  ــی می ش ــه مارکوپولوی ــل ب ــرده، تبدی ــود را درک نک ــهر خ ــایه، دوســت، و ش همس
کــه عکس هــای خبــری، یــا توریســتی-کارت پســتالی از مســائل اجتماعــی و فرهنگــی 
می گیــرد بــا ایــن تفــاوت کــه جــا و چیزهــای از پیــش کشف شــده را بــه همــان شــکل 

ــد! ــف می کنی ــاره کش دوب
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     وقتــی شــما از درون شــناخت خودتــان و آن چیزهایــی کــه می شناســید وارد درک 
روابــط متقابــل می شــوید، بــه واقعیــت بزرگ تــری دســت می یابیــد، آن وقــت موضــوع 
طبقــات اجتماعــی نــه بــه شــکل غلوشــده اش، کــه بــه شــکل واقعیــت آن بــرای شــما 
بــروز می کنــد. دو مثــال شــاخص کــه بــرای خــودم پیش آمــده را می گویــم تــا مطلــب 

کامــل روشــن شــود:
• ــر ده ام و 	 ــتندی کار ک ــس مس ــه عک ــن مجموع ــد م ــکاس می گوی ع

می خواهــم نشــانت بدهــم، از او می پرســم موضــوع مجموعــه چیســت؟ 
می گویــد: اعتیــاد. می آیــد و وقتــی عکس هــا را می بینــم، فقــط 
ــتان  ــا داس ــن عکس ه ــم ای ــه، از او می پرس ــس گرفت ــادان عک از معت
ــترس پذیر  ــت دس ــاد )موقعی ــط معت ــت، فق ــت( نیس ــاد )واقعی اعتی
ــر  ــک ام ــاد ی ــم اعتی ــی چــه؟ می گوی ــد یعن غلوشــده( اســت. می گوی
واقعــی اســت، معتــاد یــک بخــش ماجــرای اعتیــاد اســت، او کــه بــرای 
ــاد مــواد مــی آورد و بیزنــس می کنــد، طبقــه اجتماعــی، شــرایط  معت
اجتماعــی ای کــه درون آن اعتیــاد تولیــد می شــود، خانــواده، محیــط، 
غایــب اســت درحالــی کــه همــه آن هــا کنــار هــم محتــوا و واقعیــت 

ــع هســتند. ــر واق ــا همــان ســایه ام ــاد را می ســازند. آن ه اعتی
• ــن و نظــرت 	 ــاً ببی ــرا لطف ــای م ــه عکس ه ــت ک ــاس گرف عکاســی تم

را بگــو. عکس هــا را فرســتاد، موضــوع آن خانــواده  یــک معلــول بــود، 
بــا لنــز وایــد مخصــوص عکاســی خبــری شــبیه آنچــه در شــبکه های 
ــرده  ــی ک ــم، عکاس ــیتدپرس می بینی ــا آسوش ــرس ی ــری فرانس پ خب
بــود و عکس هــا از نظــر تکنیکــی خــوب بودنــد، بــه او گفتــم ایــده ات 
ایــن عکس هــای خانــواده  او گفــت  چیســت؟ قصــه ات را بگــو. 
ــاد  ــه ی ــوری ب ــدرت را این ط ــا پ ــم آی ــه او گفت ــت و ... .ب ــودم اس خ
ــود هــم  ــد؟ اگــر هــر عــکاس دیگــری آنجــا ب ــز وای ــا لن مــی آوری؟ ب
ــه ای  ــا صحن ــه شــده ی ــش مچال ــه صورت لحظــه قرص خــوردن او را ک
ــا  ــت، در عکس ه ــد می گرف ــرادرت را از شــدت عصبانیــت می زن ــه ب ک
مــا فقــط افــراد معلــول می بینیــم، کــه تصاویــر ســیاهی اســت، البتــه 
ــا همــه آن اســت؟  ــا آی ــی شــما اســت، ام متأســفانه بخشــی از زندگ
گفــت نــه مــن نــگاه صرفــاً ســیاه نــدارم. گفتــم قصه گــو تــو هســتی 
امــا در عکس هایــت مشــخص نیســت کــه نســبتی میــان شــما برقــرار 
اســت. آیــا می خواهــی ایــن نســبت در عکس هــا باشــد یــا نــه؟ گفــت 
می خواهــم نســبت باشــد. بعــد ســئوال مهمــی پرســید: آیــا الزم اســت 
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ــن  ــت دوربی ــت می بایس ــر الزم اس ــوم؟ اگ ــده ش ــی دی ــودم فیزیک خ
ــن  ــا تعیی ــد ب ــورت می توان ــه! حض ــم ن ــذارم، گفت ــه پایه بگ را روی س
ــری  ــی در س ــکال و زیبایی شناس ــاب تکنی ــه و انتخ ــکلی از مواجه ش
ــم  ــل فری ــاً داخ ــودت حتم ــت خ ــود. الزم نیس ــس ش ــا ح عکس ه
باشــی. االن ایــن مواجهــه اشــتباه کــه محصــول همــان اقتبــاس ســبک 
ــه  ــایه انداخت ــو س ــخصی ت ــه ش ــت روی مواجه ــر اس ــان دیگ عکاس
ــه  ــوری ب ــید چط ــی؟ پرس ــس کن ــایه را ح ــن س ــی ای ــت. می توان اس
ــن ســئوال اشــتباه اســت! از  ــم ای ــه او گفت ــروم؟ ب ــا ب داخــل عکس ه
ــت درون  ــا نیســتم؟ چــون در واقعی ــرس: چــرا در عکس ه خــودت بپ
ماجــرا هســتی، از خــودت بپــرس چــه چیــز مــرا از واقعیتــی کــه در 
آن هســتم و آن را نشــان می دهــم جــدا کــرده اســت؟ در ایــن مثــال 
ــه  ــرد، اینک ــس ک ــرا را ح ــاس بودن ماج ــوان حس ــنی می ت ــه روش ب
ــه  ــم اینک ــم نمی شــود به رغ ــه می خواهی ــزی ک ــی آن چی عکــس نهای
ــط  ــود و رواب ــه خ ــه رابط ــه ب ــتند. توج ــکال هس ــا بی اش تک فریم ه
متقابــل کمــک می کنــد عــکاس بتوانــد موضــوع را مــال خــود کنــد، 
وگرنــه موضــوع مــال خــود را حتــی اگــر پــدر باشــد بــه بــاد می دهــد 
ــان و  ــد. او عــکاس جــوان مهرب ــم می کن ــا چشــم دیگــر آن را یتی و ب
بااســتعدادی اســت مطمئــن هســتم االن توانســته جایــی بــرای خــود 

ــد. ــا کن ــا دســت و پ ــواده اش درون عکس ه ــت خان ــان واقعی می
بنابرایــن عــکاس مســتند از طریــق تأمــل بــر روی ایــن ســه رابطــه متقابــل بــا واقعیتــی 
روبــرو می شــود کــه خــودش و موضــوع را در برگرفتــه اســت چــون واقعیــت محصــول 

برهــم کنــش »خــوِد« فعــال بــا جامعــه )رابطــه متقابــل انســان و محیــط( اســت.
بــه همیــن حــد از تعریــف واقعیــت کــه جنبــه آموزشــی دارد بســنده می کنــم، در جــای 

دیگــری بــه آن بازمی گــردم.

تعریفسوم
در ادامــه تعریــف تخصصــی، فــرض می کنیــم از ایــن ســه رابطــه بــه طرحــی از واقعیــت 
دســت یافتیــم، واقعیتــی کــه دیگــر ماننــد تعریــف اول؛ انســان و محیــط را جــدا در نظــر 
نمی گیــرد چــرا کــه از طریــق تعریــف دوم، روابــط یــاد شــده میــان »انســان در محیــط 
ــه شــکل دیالکتیکــی )رفــت و آمــدی( در مســیر  ــه شــکل جــدا بلکــه ب ــه ب و خــود« ن
ــف ســوم  ــه تعری ــف دوم ب ــم از تعری ــس حــاال می توانی ــد. پ ــرار دارن ــر ق ــل و تغیی تبدی
ــل  ــه عمــل عکاســی منتق ــن درک واقعــی را ب ــم ای ــف می خواهی ــن تعری برســیم. در ای
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ــر  ــین را کاربردپذی ــف پیش ــه آن دو تعری ــت ک ــا اس ــش م ــف کن ــن تعری ــم، در ای کنی
ــرد.  ــان می گی ــف ج ــن تعری ــی کردن از ای ــد و عکاس می کن

     مــا در زندگــی هم زمــان دو چیــز را بــا هــم بــه جلــو می بریــم ولــی بــه رابطــه میــان 
ــی  ــکاری و چگونگ ــق هم ــا از طری ــی م ــت زندگ ــه فعالی ــم. هم ــه نمی کنی آن دو توج

ــوند:  ــه می ش ــاخته و پرداخت ــل، س ــن دو عام ــی ای درهم تنیدگ
یک.»موضوع«،دو.»ایده«.

ــیم  ــش تقس ــه دو بخ ــس ب ــد، آن عک ــم کنی ــن مجس ــس را در ذه ــک عک ــما ی      ش
می شــود. »موضــوع« آن عکــس و عــکاس آن یــا »ایــده ای« کــه پشــت آن عکــس قــرار 
دارد. موضــوع منحصــر بــه آن چیــزی اســت کــه می بینیــم و ایــده همــان عــکاس اســت 
ــا  ــا آن را در عکــس ب ــدن خــود را نشــان می دهــد و م ــد دی ــزی کــه در فراین و آن چی

ــم.  ــود درک می کنی ــدن خ دی
     در زندگــی، چگونگــی آمیــزش ایــن دو، نــوع آگاهــی مــا را شــکل می هــد. موضــوع 
»بیــرون« مــا قــرار دارد و ایــده در »درون« مــا شــکل می گیــرد. زندگــی مــا محصــول 
رفــت و آمــد میــان »موضــوع و ایــده« اســت، میــان آن چیزهایــی کــه می بینیــم و آن 

ــم.  ــم، می فهمی ــه می کنی ــم و تجرب ــه می بینی ــه از آنچ ــی ک چیزهای
ــاره فکــر خودتــان کمــی صحبــت کنیــد بــدون اینکــه موضوعــی       ســعی کنیــد درب

ــود؟  ــید! می ش ــته باش داش
     ســعی کنیــد از موضوعــی حــرف بزنیــد، بــدون اینکــه ایــده یــا درکــی از خودتــان را 

ــت بدهیــد! می شــود؟ در آن دخال
پاســخ بــه ایــن پرســش ها نــه اســت، نمی شــود! چــرا کــه »ایــده و موضــوع« درهم تنیــده 

ــده اند.  ش
     نمی تــوان از فکــر یــا احســاس بــدون موضــوع حــرف زد، چــون هــر فکــر یــا احســاس 
حــول و حــوش موضوعــی تنیــده شــده اســت، بــه همیــن شــکل نمی توانیــم موضوعــی 
ــا ســلیقه خــود انتخــاب کنیــم چــون باالخــره آن موضــوع را  ــدون دخالــت ایــده ی را ب
ــده و  ــان ای ــاب، نش ــن انتخ ــم و همی ــاب کرده ای ــر انتخ ــکان دیگ ــمار ام ــان بی ش از می
ســلیقه درون ماســت. بنابرایــن، تلفیــق و درهم تنیدگــی دنیــای »بیــرون و درون« را در 
ــاً همیــن جاســت کــه آمیــزش  ــم و تمریــن می کنیــم. اتفاق همــه تجربیــات خــود داری
ــت درون  ــا واقعی ــوع رابطــه، ی ــد. چــون آن ســه ن ــود می یاب ــل« نم »ســه رابطــه متقاب

ــوند. ــف می ش ــی ای، تعری ــن درهم تنیدگ چنی
     درک مــا از واقعیــت منــوط بــه تفکــر بــه رفــت و آمــدی اســت کــه میــان ســاحت 
»درون و بیــرون« یعنــی رابطــه »انســان- انســان و انســان-محیط و انســان-خود« بــرای 

ــد. ــاق می افت ــا اتف م
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ــک  ــه گانه، ی ــط س ــرون، در رواب ــان درون و بی ــدی، می ــت و آم ــت رف ــن حرک      در ای
جایــی احســاس می کنیــم نحــوه ارتبــاط میــان »درون و بیرون/ذهــن و عیــن« تغذیــه 
گاه و منشــأ نــگاه عکاســی مــا می توانــد باشــد، آنجــا را زاویــه دیــد نســبت بــه جامعــه 
ــاً  ــا دقیق ــم، آنج ــی می نگری ــای اجتماع ــه پدیده ه ــه ب ــم و از آن زاوی ــاب می کنی انتخ
ــد. همان طــور کــه  جایــی اســت کــه نــوع و چگونگــی عکاســی مســتند مــا رقــم می زن
بــا روبروشــدن و تأمــل بــر آثــار یــک عــکاس حرفــه ای و جــدی، بــه روشــنی بــه زاویــه 
ــه  ــی ک ــم. آنجــا همــان جای ــی می بری ــون، پ ــت پیرام ــه واقعی ــد خــاص او نســبت ب دی
اســتیو مــک کــوری، عبــاس عطــار و سایرعکاســان مؤلــف، نــگاه واقع گــرای خــود درون 
ــد. اینکــه  ــی می ریزن ــد ســوبژکتیو، پ ــه دی ــا انتخــاب نوعــی زاوی ــه را ب ــط ســه گان رواب
ــل  ــت تمای ــه عینی ــا ب ــی باشــد ی ــدت، ذهن ــا بلندم ــدت باشــد ی عکاســی شــما کوتاه م
داشــته باشــد، بــه ســوی ژورنالیســم میــل کنــد یــا عکاســی مســتند هنــری، بــه چــه 
شــکل و فرمــی کارمــان را ارائــه کنیــم و... از درون نــگاه شــخصی نســبت بــه ایــن روابــط 

درمی آیــد.
     پــس مــا، بــه عنــوان عــکاس، نــه موضــوع هســتیم و نــه ایــده بــه تنهایــی، اینجــا 
ــه میــان »درون و  نوعــی درهم تنیدگــی اتفــاق می افتــد، انســان در رفــت و آمــد آگاهان
ــرون  ــان »درون و بی ــا می ــدام م ــه درک »واقعیــت« می رســد و »حرکــت« م ــرون« ب بی
یــا همــان ذهــن و عیــن« اســت کــه واقعیــت را بــرای مــا پدیــدار و معنــا می کنــد. پــس 
ضــرورت برخــورداری از »آزادی« و »حرکــت« بــرای انســان نــه صرفــاً یــک مقولــه مربوط 
ــان  ــا جه ــا ب ــه م ــه وجــودی اســت و درون مواجه ــی مقول ــه نوع ــش خــاص، ک ــه دان ب
تعبیــه شــده اســت. اساســاً آزادنبــودن جوامــع را می تــوان از فقــدان ایــن حرکــت میــان 
ذهــن و عیــن انســان ها و شــهروندان آن و در نتیجــه چســبیدن بــه نوعــی تک ســویگی 

دریافــت. 
     انســان در حرکــت آزاد و آگاهانــه میــان درون و بیــرون، بــه ایــن نکتــه پــی 
می بــرد کــه بایــد یــک چیــز را از ســر راه »خــود« رفــع کنــد، امــا بــرای چگونگــی ایــن 
ــا  ــرار دهــد. او ب ــی ق ــورد ارزیاب ــرون خــودش را م ــد  مواجهــه درون و بی رفع کــردن بای
تغییــر مواجهــه خــودش اســت کــه می توانــد آن روابــط متقابــل یــا واقعیــت را کامل تــر 
درک کنــد و تغییراتــی را بــه آن بدهــد. هنگامــی کــه تنــش میــان مــا و دنیــای بیــرون 
رخ می دهــد معمــوالً ســه واکنــش متعــارف یــا ســه نــوع مواجهــه بــا بیــرون بــرای مــا 
ــان  ــه خودم ــش را درون مواجه ــن چال ــم و ای ــادت می کنی ــون ع ــد و چ ــاق می افت اتف
ــرای  ــود. ب ــی می ش ــادی و بدیه ــر ع ــه ام ــل ب ــم، تبدی ــاس نمی کنی ــم و احس نمی بینی
شــهروندان ایــران اکنــون سرنوشــت اقتصــادی مهــم اســت، امــا بــرای یــک توریســت در 
ــه چشــم  ــر ب ــور زودت ــرای عب ــگ ماشــین ها ب ــک و جن ــران، ترافی ــان ولیعصــر ته خیاب
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ــد  ــر روز می بینن ــون آن را ه ــد، چ ــورد دوم را نمی بینن ــن م ــران ای ــردم ته ــد، م می آی
ــک  ــت ی ــم واقعی ــاً فه ــود. اساس ــادی می ش ــی و ع ــری بدیه ــه ام ــل ب ــان تبدی و برایش
جامعــه وقتــی ممکــن اســت کــه آن درک عمومــی از واقعیت را کنــار آن درک توریســتی 

بگذاریــم و از شــکاف میــان آن بــه روابــط ســه گانــه نگاهــی دوبــاره کنیــم.
ــی درون  ــی از زندگ ــرا؟ چــون وقت ــم چ ــفر را دوســت داری ــا س ــر، م ــال دیگ      در مث
ــار  ــت از فش ــدن موق ــی بیرون آم ــفررفتن نوع ــویم، س ــته می ش ــی خس ــط اجتماع رواب
ــه کنــد، درون آن ارتبــاط  ــا »خــود« رابطــه موقــت دیگــری را تجرب آن روابــط اســت ت
موقــت، فشــارهای قبلــی از روی خــود برداشــته می شــود و او بالطبــع آرامــش و آزادی 
ــان  ــه هم ــری ب ــگاه دیگ ــا ن ــردد ب ــفر برمی گ ــی از س ــد، وقت بیشــتری احســاس می کن
ــی«  ــی اجتماع ــویگی زندگ ــفر »تک س ــون س ــرا؟ چ ــد. چ ــگاه می کن ــین ن ــط پیش رواب
ــد  ــت و آم ــزد، و رف ــم می ری ــه ه ــی رود، ب ــش م ــرار پی ــوی تک ــاس الگ ــر اس ــه ب را ک

ــد. ــرار می کن ــن برق ــن و عی ــان ذه ــالمت آمیزی را می مس
     وقتــی متولــد می شــویم، جامعــه قبــل از مــا وجــود دارد و ایــن »خــود« اســت کــه 
در ایــن مرحلــه کوچــک و ناتــوان اســت. »خــود« درون دو رابطــه اول بــزرگ می شــود، 
پــس بــر اســاس صحبت هــای پیشــین، »خــود« از درون مواجهــه یــا اینترکشــن اســت 
ــد  ــی رش ــای اجتماع ــود درون مواجهه ه ــد، خ ــان می ه ــد و نش ــود را می فهم ــه خ ک
می کنــد و براســاس آمــوزش، تربیــت، میــزان پذیــرش از جامعــه یــا نپذیرفتــن برخــی 
ــه  ــن مواجه ــی ای ــی یک جای ــتد، یعن ــه می ایس ــان جامع ــا درون هم ــا یک ج جنبه ه
ــای  ــه معن ــذارد، ب ــالی می گ ــام را بزرگ س ــن اتم ــام ای ــد و ن ــداد می کن ــل قلم را کام
ــه خیــال خــود  ــه فلســفی. بزرگ ســالی جایــی می شــود کــه مــا ب متــداول آن البتــه، ن
ــای  ــه مواجهه ه ــم و ب ــت آوردی ــه دس ــت را ب ــا واقعی ــدن ب ــرو ش ــم و روب ــکان فه ام

ــم.  ــان می دهی ــی پای ــه شــکل جوان پیشــین خــود ب
ــپس  ــواده و س ــت، از خان ــر انسان هاس ــت تأثی ــد تح ــا می آی ــه دنی ــه ب ــودک ک       ک
ــت  ــه رف ــذارد و ب ــش آن می گ ــای پرتن ــه و فض ــا درون جامع ــی پ ــه آرام ــتان و ب دوس
ــوغ  ــه بل ــد ب ــت و آم ــن رف ــد و در ای ــروع می کن ــه ش ــواده و جامع ــان خان ــد می و آم
می رســد. از ایــن نظــر، می تــوان آن روابــط ســه گانه را بــرای مســیر کــودک بــه 

ــرد: ــیم بندی ک ــو تقس ــن نح ــه ای ــالی ب بزرگ س

انسان- انسان = خانواده
انسان- محیط = جامعه

خود- انسان = تاریخ
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     اینجــا هــدف از روابــط متقابــل انســان همــان روبــرو شــدن بــا خانــواده، خویشــان، 
همســایه ها و دوســتان اســت و جامعــه همــان فضــا و محیطــی کــه کــودک بــه آرامــی 
چشــم بــر آن می گشــاید. بــه آرامــی ایــن روابــط همان طــور کــه از پیــش درهم تنیــده 
هســتند، درون زندگــی کــودک درهم تنیدگــی خــود را تکــرار می کننــد، امــا شــکل ایــن 
درهم تنیدگــی را هــر کودکــی در رونــد رشــد خــود تعییــن می کنــد. فــردی کــه فقــط 
بــا خانــواده و تحــت تأثیــر آن باشــد اساســاً اجتماعــی نمی شــود و فــرد اجتماعــی کــه 

ــردی تاریخــی نمی شــود.  ــری از دســت بدهــد، ف ــد جامعه پذی »خــود« را درون رون
     از طــرف دیگــر بیــان کردیــم کــه »خــود«، خــودش را درون مواجهه هــا در جامعــه 

ــا جامعــه، بــه ســه واکنــش عمومــی می انجامــد:  نشــان می هــد، مواجهــه »خــود« ب
ــاره فکــر یــا  ــا بیــرون ســرگرم می کنــد، حتــی وقتــی کــه درب      1. فــرد خــودش را ب
ــود آورده  ــه وج ــرای او ب ــر را ب ــرون آن فک ــد بی ــرف می زن ــش ح ــا تمایالت ــاس ی احس

ــد.  ــر می کن ــاد و تکثی ــی« را ایج ــرد »روزمرگ ــوع رویک ــن ن اســت. ای
     2. آدمــی کــه بــه دلیــل شــخصی بــه درون و بــه جهــان خــودش مــی رود و تمرکــز بر 
ــدارد،  ــن کنارگذاشــتن را واقعیــت خــود می پن ــد، او ای ــرون را رهامی کن موضوع هــای بی
بنابرایــن خــودش را از حرکــت جامعــه جــدا می کنــد و در نتیجــه »منــزوی« می شــود. 

     3. نفــر ســوم، ایــن دو را در خــود دارد امــا آن نیســت بلکــه آمیزشــی از هــر دو اســت 
ــده  ــودش، ای ــیله از خ ــد و بدین وس ــد کن ــت و آم ــرون رف ــان درون و بی ــد می و می توان
ــک،  ــون درون دیالکتی ــرد، چ ــه بگی ــودن فاصل ــن درتماس ب ــون ضم ــات پیرام و موضوع
ضمــن »در آنجابــودن« بــه دلیــل حرکــت رفــت و آمــدی، بــه یــک موقعیــت خــاص تــن 
ــول  ــرای او در تح ــط ب ــی رواب ــن درهم تنیدگ ــت ای ــت اس ــون در حرک ــد و چ درنمی ه
اســت. مواجهه هــای ایــن فــرد ســوم، بیــش از دو نفــر اول دچــار چالــش و تنــش اســت. 
آن دو چــون از پیــش نســبت بــه جامعــه موضعــی ثابــت گرفته انــد و آرامــش آنــان در 
ــا تضادهــای آن  ــرو شــدن ب گــرو پافشــاری روی آن موضــع و رهاکــردن مواجهــه و روب
ــر ســوم  ــا نف ــد، ام ــه آرامــش خودســاخته ای دســت می یابن ــع اســت، ب ــر واق ســوی ام
ــدارد، مواجهــه او چــون مســافر در واقعیــت رقــم می خــورد و ضمــن  جــای ایســتادن ن
ــری از  ــناخت کامل ت ــول و ش ــکان تح ــرون ام ــبت درون و بی ــه نس ــی، ب ــظ بی تعلق حف
واقعیــت را می دهــد و همیــن موضــوع باعــث می شــود نفــر ســوم، از تک ســویگی نــگاه 
و موضــع بیــرون بیایــد و موضوعــات را درون یــک حجــم و بــه شــکل چندبعــدی ببینــد.

     نفــر اول بیــرون گــروگان گرفتــه می شــود و اساســاً چیــزی بــرای او و درک 
شــخصی اش، جــز تبعیــت از دیگــران و تکــرار باقــی نمی مانــد، نفــر دوم چــون در درون 
ــتقیم در  ــت مس ــدون دخال ــز را ب ــه چی ــد هم ــود می خواه ــه می ش ــروگان گرفت ــه گ ب
موضوعــات )بیــرون( عــوض کنــد، ایــن موقعیــت شــبیه موقعیــت روشــن فکری امــروز در 
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ایــران اســت. ایــن موقعیــت یــک و دو اصــوالً شــبیه موقعیــت طبقــه متوســط در هــر 
جامعــه ای اســت. ایــن دو نفــر چــون موضــع خودشــان را از قبــل ثابــت کرده انــد چالــش 
ــان  ــد. آن ــت نســبت داده ان ــام واقعی ــه تم ــش نتیجــه ای را ب ــد. از پی ــر ســوم را ندارن نف
ــا  ــا و صحبت ه ــن کاره ــا ای ــد، ام ــت می کنن ــف کار و صحب ــای مختل ــاره موضوع ه درب
چــون از پیــش درون یــک موضــع ثابتــی شــکل گرفتــه و نــه درون یــک مواجهــه و فهــم 
جدیــد از واقعیــت همــان موضــع پیشــین فــرد را دوبــاره بازتولیــد می کنــد. بــرای نفــر 
ســوم، داســتان مواجهــه مخلوطــی از هــر دو اســت چــون او هــر جــا باشــد همیشــه یــک 
چیــز هســت و یــک چیــز نیســت بــرای همیــن تضادهــا را بهتــر می بینــد و بــا تضادهــا 
بــه نیــت آشــتی و رفــع آن هــا و رفتــن بــه یــک ســطح دیگــری از آگاهــی در مواجهــه و 

کشــمکش است۱. 
ــا  ــی تناقض ه ــکل واقع ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــن و عی ــان ذه ــت می ــرد در حرک      ف
ــرد،  ــا صــورت نگی ــن مواجهه ه ــا ای ــود و ت ــاز می ش ــا ب ــه آن ه ــرد و چشــمش ب پی می ب
تناقض هــا اگــر هــم درک شــوند، رفــع نمی شــوند. در حقیقــت بــرای فــرد ســوم مواجهــه 
ــا  ــع آن ه ــث درک و رف ــه باع ــت ک ــا و شکاف هاس ــا و تعارض ه ــا پدیده ه ــتقیم ب مس
ــاره آن موقعیت هــا، ایــن بیرون بودگــی  ــه از جایــی بیــرون از موقعیــت درب می شــود و ن

ویژگــی آن دو رویکــرد ثابــت در مقابــل واقعیــت اســت، رویکــرد روزمــره یــا انــزوا.
ــت فکــر  ــه واقعی ــه ب ــم درون واقعیــت هســتیم ک ــت فکــر می کنی ــه واقعی ــی ب      وقت
ــا  ــه ب ــویگی را روش  مواجه ــم و تک س ــت می گیری ــع ثاب ــی موض ــی وقت ــم، ول می کنی
ــن  ــم. بنابرای ــس نمی کنی ــی را درک و ح ــن درون بودگ ــم ای ــاب می کنی ــا انتخ پدیده ه
بایســت ایــن امتیــاز را بــه خودمــان بدهیــم کــه بتوانیــم از طریــق زبــان و کنش هــای 
»خــود« از روابــط اول و دوم )جامعــه( بیــرون بیاییــم و مواجهــه شــخصی را شــکل بدهیم 
ــت«  ــه »واقعی ــه« ب ــده جامع ــه هم تنی ــط ب ــود« و »رواب ــان »خ ــد می ــت و آم ــا رف و ب
ــاد درون همــان جامعــه برســیم.  ــه معت ــاد ب ــاد و از اعتی ــه اعتی ــاد ب ــم. از معت ــی ببری پ
روزمرگــی، معتــاد را مظلــوم نشــان می هــد و منــزوی، معتــاد را آدم احمــق یــا بیمــار و 
گرفتــار در جبــر جامعــه می فهمــد. امــا شــکل ســوم درون رفــت و آمــد میــان معتــاد، 
ــک  ــاً ی ــه صرف ــی آن، ن ــای واقع ــن و واقعیت ه ــه و تعّی ــاد و آن جامع ــوای اعتی محت
ــای  ــه و واقعیت ه ــی از آن جامع ــه آگاه ــه ب ــاوت ک ــا قض ــم، ی ــا حک ــتورالعمل، ی دس
بزرگ تــری کــه وجــود دارنــد و بــه هــم متصلنــد، می رســد. آن فــرد روزمــره و آن فــرد 
منــزوی درون بحــث اعتیــاد مقصرنــد و از آنجــا کــه بخشــی از همــان جامعــه هســتند 
حتمــاً نقــش اجتماعــی در آن دارنــد ولــی یک ســویگی منظــر ایــن اجــازه را بــه آن هــا 

1 - این مسئله فلسفی است و من در این بخش از کتاب در تالش هستم ساده و در حد درس گفتار جلسه اول آن را به 

پیش بربم تا در ادامه، رضورت و جای بسط فلسفی آن بازتر شود.
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ــرا  ــرون ماج ــن بی ــرای همی ــد، ب ــه ببینن ــان را درون آن معرک ــش خودش ــد نق نمی ده
ــد.  ــر می کنن ــا آن را تصوی ــد ی ــخن می گوین ــرا س ــاره ماج درب

     عکاســی مســتند بــر اســاس »مواجهــه« شــکل می گیــرد و درون آن مواجهه هــا بــه 
آگاهــی می رســد. چالــش همیــن جــا شــروع می شــود، چــون خــود مــا درون واقعیتــی 
هســتیم کــه قصــد گفتــن آن را داریــم.بــرایمثــال:»مــن«درواقعیــتخانــهبــه
خانــهمیاندیشــمبنابرایــن»تدریجــی«ونــهناگهــانقــدرتفهــمکامــلآن
ــی ــرو،پذیرای ــا،راه ــاناتاقه ــردن«می ــا»حرکتک ــه؟ب ــم،چگون رامییاب
ــت ــاسحرک ــراس ــلب ــایمتص ــکفض ــهی ــزاب ــایمج ــلمکانه وتبدی
ــهچگونگــیگسســتهاواتصالهــا.  آگاهــی،ازطریــقحرکــتآگاهــیامب
ریشــه ســاخت مجموعــه عکــس از همیــن نقطــه و حرکــت شــروع می شــود، از شــناخت 
آجــر بــه آجــر آن خانــه یــا عکــس بــه عکــس آن. بــرای دیــدن خانــه بایــد در اتاقــی بــود 
و هــم فقــط در آن اتــاق نبــود، نــه چســبیده بــه موضــوع کــه نتــوان از آن جــدا شــد و 
حرکــت کــرد و نــه آن قــدر دور کــه واقعیــت بــه عنــوان موضــوع از نظــر گــم و ناپیــدا 
شــود، و نتــوان درون خانــه رفــت تــا بتــوان آن را دیــد و فهمیــد. مجموعــه عکــس همــان 
ــرای بهتــر فهمیــدن واقعیــت آن اســت.  ــه )موضــوع( ب حرکــت تدریجــی مــا درون خان
جلســه بعــد، روی حرکــت آگاهــی بــه شــکل رشــد ایــده متمرکــز و کار خواهیــم کــرد 

چــون ریشــه و بنیــان فلســفی شــکل گیری مجموعــه عکــس و پــروژه عکاســی اســت. 
ــف  ــردی این طــور تعری ــه شــکل کارب ــف ســوم، عکاســی مســتند را ب ــن در تعری بنابرای

می کنیــم:
ــی ــاتواقع ــقموضوع ــاازطری ــردنایدهه ــرک ــتندتصوی ــیمس عکاس

ــت. اس
ــر، او  ــس بگی ــت فود عک ــازه فس ــک مغ ــرو از ی ــم ب ــردی می گویی ــه ف ــا ب ــال، م      مث
عکاســی را می دانــد و فرآینــد تکنیکــی آن را درســت انجــام می هــد. او مــی رود و 
عکس هــای یــادگاری، توریســتی یــا تبلیغاتــی بــا کیفیــت خــوب از مغــازه و مشــتریان 
ــکاس  ــر ع ــچ! ه ــم؟ هی ــت می فهمی ــاره واقعی ــه درب ــا چ ــا از آن عکس ه ــرد. م می گی
دیگــری هــم بــود آنجــا را از زاویــه دیگــر و بــا کادر متفاوت تــری نشــان مــی داد، چــون 
آن تصاویــر تکــرار همــان لحظه هــا و آناتــی اســت کــه هرفــردی انتظــار دارد در رســتوران 

ببینــد و آن قــدر آن را دیــده دیگــر بــه آن عــادت کــرده اســت. 
ــازه  ــه مغ ــم ب ــد می خواه ــودش می گوی ــت، خ ــه ای اس ــکاس حرف ــر دوم ع ــا نف      ام
ــا »شهرســازی«  ــرای مثــال »مصرف گرایــی« ی ــه ای ب ــروم، چــون روی مقول فســت فود ب
ــا  ــت ی ــهرها اس ــی در کالن ش ــی مصرف ــداق زندگ ــک مص ــت فود ی ــم، فس کار می کن
مصداقــی بــرای نشــان دادن شــکل مــراودات شــهری و عمومــی کــه مــردم در آن بــا هــم 
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ــروژه ام از آن  ــه پ ــه عنــوان یــک مــکان متصــل ب وقــت می گذراننــد، مــن می خواهــم ب
ــا  ــرد. ام ــس می گی ــت فود عک ــازه فس ــی رود و از مغ ــا م ــه آنج ــم ب ــم. او ه ــی کن عکاس
چــون او بــه دنبــال مفهومــی واقعــی اســت کــه درون روابــط متقابــل جامعــه آن را درک 
کــرده، رونــد عکاســی او از اضافه کــردن »خــود« عــکاس بــه دو رابطــه اول یعنــی جامعــه 
ــاً بازتولیــد دقیــق همــان مغــازه و  شــکل می گیــرد و نتیجــه اینکــه عکس هــای او صرف
مشــتریان نیســت، چــون می دانــد مصرف گرایــی فقــط منحصــر بــه آن فســت فود یــا آن 
مشــتریان نمی شــود، )یــادآوری مثــال اعتیــاد( فســت فود یــک تعّیــن آن نــوع مصــرف 
ــر در  ــای دیگ ــت از تعّین ه ــد رف ــرون خواه ــا، بی ــد از اینج ــد بع ــت، می دان ــهری اس ش
ــده متصــل اســت عکاســی خواهــد کــرد  ــه آن ای موقعیت هــای دیگــر اجتماعــی کــه ب
ــر  ــت دیگ ــه او از موقعی ــی ک ــار عکاس های ــه کن ــه ارائ ــتوران در مرحل ــس آن رس و عک
می گیــرد قــرار خواهــد گرفــت، بنابرایــن عکس هــای عــکاس دوم، نمایــش دوبــاره مغــازه 
ــد در  ــا صحنــه ای اســت کــه می توان ــا رخــداد ی فســت فود نیســت بلکــه ثبــت اتفــاق ی
ــازی  ــا شهرس ــرف ی ــوع مص ــت او را از ن ــان ذهنی ــد و هم زم ــاق بیفت ــازه اتف ــل مغ داخ
ــی  ــردا او شــاید از نمایشــگاه اتومبیل هــای گران قیمــت، اتومبیل های ــد. ف نمایندگــی کن
ــا و  ــد و تعّین ه ــد عکاســی کن ــد آن را ندارن ــکان خری ــردم ام ــه درصــد م ــود و ن ــه ن ک
ــرون  ــا شهرســازی، بی ــا مفهــوم مصــرف ی ــط ب ــای مرتب ــازل را از موقعیت ه ــای پ تکه ه

کشــیده و عکاســی کنــد. 
ــازه  ــه مغ ــده ای از قبــل ب ــچ ای ــدون هی ــر اول چــون ب ــم نف      همان طــور کــه می بینی
مــی رود، نمی توانــد خــودش را درون روابــط ســه گانــه بازبیابــد، بــه همیــن خاطــر صرفــاً 
محــل را اســکن می کنــد و تصویــری از مغــازه ارائــه می دهــد بــه همــان شــکل کــه هــر 
عــکاس دیگــری هــم آنجــا باشــد آن را بازنمایــی می کنــد، نوعــی بازنمایــی فاقــد معنــا 
ــا موضــوع  و حــس واقعــی. چــون از قبــل »خــود« درون آن روابــط ناپدیــد و گــم یــا ب
و محیــط هم ســطح شــده اســت. امــا نفــر دوم از قبــل صاحــب یــک ایــده اســت و بــه 
همیــن دلیــل ضمــن داخــل مغازه بــودن بــا آن هم ســطح نیســت و ســه رابطــه متقابــل 
را از طریــق انتخــاب ایــده و نــوع مواجهــه از پیــش مــورد بررســی قــرار داده و هم زمــان 

ــا آن مواجــه می شــود.  ب
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عکسی از اینترنت توسط مردم 

مک دونالد، عکاس: پیتر بیرنه، آژانس پی آ.
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اولین مک دونالد، مسکو ۱۹۹2، مارتین پار 

مک دونالد، ژاپن 2000، مارتین پار
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ــا عکاســی کردن،       عکاســی کردن صرفــاً ثبــت یــک لحظــه مکانیــکال نیســت بلکــه ب
ــردی  ــه ف ــد. تجرب ــان می کنی ــی از خودت ــط را بخش ــا محی ــوع ی ــره، آدم، موض آن منظ
کــه از مغــازه فســت فود در قالــب نوعــی مصــرف شــهری عکاســی می کنــد را آن 
دیگــری نمی فهمــد و تجربــه نمی کنــد. چــون عکاســی کردن نفــر اول هم ســطح و 
ــرای همیــن ســرد، خنثــی، معمولــی و پراکنــده اســت.  چســبیده بــه موضــوع اســت، ب
ولــی عکاســی کردن نفــر دوم بــه خاطــر فاصلــه ذهنــی کــه از پیــش نســبت بــه موضــوع 
ــه او و  ــی از مواجه ــه کارش بخش ــت و نتیج ــز اس ــش و متمرک ــرم، پرجنب ــه گ گرفت
موضــوع اســت و قطعــاً حــرارت درون عــکاس را بــا خــودش دارد. بــرای عــکاس اول فــرق 
ــرد و  ــزارش می گی ــد گ ــه می بین ــی ک ــوع چیزهای ــت، او از تن ــوع چیس ــد موض نمی کن
ــرده  ــد م ــی نمی کن ــتیم، فرق ــور هس ــا مرده ش ــه م ــت ک ــن اس ــازاری آن ای ــالح ب اصط
ــوعوارد ــاموض ــکاسدومب ــا ع ــم، ام ــان را می کنی ــا کارم ــت، م ــی اس ــه کس چ
مواجهــهمیشــودومواجهــهخــودشراعکاســیمیکنــدوازایــنطریــق

درتــاشاســتجهــاندرونوبیــرونرایکــیکنــد.
     اگــر یادتــان باشــد در تعریــف دوم کــه بــه شــرح چگونگــی رابطــه انســان و محیــط ) 
جامعــه( گذشــت، انســان و محیــط دو عنصــر منفــک و جــدا و بی ربــط نبودنــد بلکــه از 
ــم  ــاًل روی ه ــوند و متقاب ــت( می ش ــی )واقعی ــر یک ــه عنص ــی آن س ــق درهم تنیدگ طری
ــد. اینجــا عــکاس »خــود« اســت، مغــازه فســت فود »محیــط«، مشــتریان  اثــر می گذارن
ــا آن  »انســان ها« و مصــرف شــهری »واقعیــت« اســت، چیــزی کــه هــر ســه اینهــا را ب

مفهــوم واقعــی یکــی می کنــد، نحــوه مواجهــه عــکاس بــا موضــوع اســت. 
ــم.  ــه کن ــری را اضاف ــردی دیگ ــه کارب ــم نکت ــوع می خواه ــل موض ــا در تکمی      اینج
ــوم  ــف س ــه تعری ــف دوم را ب ــم تعری ــه می خواه ــت ک ــی اس ــان جای ــاً هم ــون دقیق چ
جــوش بدهــم. جوشــی کــه در ذهــن شــما اتفــاق بیفتــد و شــما را در فراینــد عکاســی بــا 
ــی  ــه قبــل را در شــیوه عکاســی تان درون ــد و بدین وســیله دو مرحل خــودش ســهیم کن
ــردی ســوم، ناگهــان وســط عکاســی کردن بیفتیــم و  ــه اینکــه در تعریــف کارب کنــد و ن
ــان شــد در فقــدان روش، در  ــد! چــون همان طــور کــه بی ــده بمان مراحــل پیشــین نادی
ــا در  ــال از دســت رفتن معن ــا وجــود دارد. مث حیــن عکاســی امــکان از دســت رفتن معن

رونــد عکاســی را مــن در قالــب تجربــه ای در روســتای ابیانــه بــه ذهــن مــی آورم:
ــرای عکاســی  ــه همــراه دو دوســت ب ــک دهــه قبــل- ب  ســال ها پیش-شــاید حــدود ی
از مراســم عاشــورا بــه روســتای ابیانــه کــه روســتای قدیمــی و تاریخــی اســت رفتیــم و 
یــک شــب را آنجــا گذراندیــم. صبــح روز عاشــورا شــاهد اتفــاق عجیبــی بــودم: بیســت 
نفــر عــزاداری می کردنــد و چهــل نفــر عکــس و فیلــم می گرفتنــد! مــن ُشــوکه شــدم و 
آن روز عکاســی نکــردم و بــه ذهنــم نیامــد کــه همیــن موقعیــت غیرمعمــول و کمیــک 
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ــن روزهــا را  ــه ای را قصــه خــودم کــرده و آن را عکاســی کنــم! چــون آن وقت هــا تجرب
نداشــتم و در حــال ســاخت مواجهــه بــا جامعــه و تأمــل روی روابــط ســه گانــه بــودم. 
ــرم جامعه شناســی مذهــب اینکــه چــرا کســی عــزاداری  ــه در ف ــا را ن ــن فقــدان معن ای
نمی کنــد یــا چــرا مراســم نمایشــی اســت کــه فهمیــدم خــودم بــه عنــوان یــک عــکاس 
مســتند روش شــخصی بــرای مواجهــه بــا ایــن موضــوع نــدارم و بــرای همیــن فقــدان، 
همــراه جماعتــی چهــل پنجــاه نفــری  شــدم کــه اساســاً توریســت، آماتــور، یــا عــکاس 
حرفــه ای هســتند کــه بــه ایــران بــه شــکل مناســبتی نــگاه می کننــد و عکس هایشــان 

در اغلــب مــوارد شــبیه یکدیگــر اســت. 
ــی  ــور واقع ــع، ام ــا امرواق ــه ب ــم درون مواجه ــا بگوی ــردم ت ــان ک ــش را بی ــن چال      ای
دیگــری خــود را بــروز مــی دهنــد، بــه شــرط آنکــه خــود بتوانــد نســبت بــه پدیده هــا 
بــر اســاس فکــر، ســلیقه و انتخاب هــای شــخصی تصمیــم بگیــرد و انتخــاب کنــد، یعنــی 
ــای  ــودش را از تعارض ه ــر خ ــرف دیگ ــود و از ط ــل نش ــه گانه ح ــط س ــود درون رواب خ
ــی  ــراد عکاس ــه اف ــبیه بقی ــر آن روز ش ــن اگ ــتد. م ــد و دور نیایس ــدا نکن درون آن ج
ــت  ــه درون موقعی ــیدم ک ــودم نمی پرس ــی آوردم و از خ ــودم نم ــه روی خ ــردم و ب می ک
ــه  ــکل ب ــن ش ــه ای ــتم ب ــروز نمی توانس ــم، ام ــه کار می کن ــه چ ــورای ابیان ــک عاش کمی
ــه  ــگاه کنــم. اگــر هــم آن روز دور می ایســتادم و ضعــف خــودم را ب عکاســی مســتند ن
روی خــودم نمــی آوردم و موضــوع را فرامــوش می کــردم بــاز بــه همچنیــن. ایــن انتخــاب 
نــه نزدیــک و نــه دور، باعــث می شــود فــرد درون موقعیــت و امــور واقــع دنبــال نوعــی 
مواجهــه شــخصی بــا جهــان پیرامــون خــود باشــد و بــا آن در رفــت و آمــد بمانــد و روش 

خــودش را بــه آرامــی بســازد. 

ــر را  ــرح معاص ــر و مط ــتند خوش فک ــکاس مس ــر ع ــد وب ــا دونال ــه ب ــی از مصاحب بخش
ــی آورم:  م

ــی  ــالب نارنج ــی ام، در اوج انق ــای عکاس ــی از مأموریت ه ــردم، در یک ــی کار می ک ــی و خارج ــریات کانادای ــه نش ــرای هم ب
ــت  ــم تح ــی فتوژورنالیس ــای تحمیل ــل محدودیت ه ــن مقاب ــت م ــن گسس ــا اولی ــودم. در اینج ــن ب ــف در اکرای 200۴ کی
ــر  ــرای چنــد روز متوالــی مــن همــان عکس هــا را می گرفتــم: افــرادی کــه پرچم هــا را ب عنــوان قصه گویــی رقــم خــورد. ب
ــده  ــن بی فای ــای م ــدم عکس ه ــان فهمی ــه و ناگه ــت مداران روی صحن ــرض، سیاس ــردم معت ــرخ م ــتند، گل س می افراش
ــرا  ــد. چ ــهیم بودن ــش آن س ــر در پوش ــان دیگ ــه عکاس ــتند ک ــره هس ــان روزم ــی از جری ــط بخش ــا فق ــون آن ه ــت چ اس
ــی چــه پیشــنهادی مــی دادم؟ هیــچ! جــز حضــورم و همــکاری در انقــالب  ــن داســتان باورنکردن ــه ای ــودم؟ ب مــن آنجــا ب

مدیریت شــده ای بــرای مصــرف رســانه ها.
ــدن  ــی دی ــی توانای ــکل تدریج ــه ش ــه ب ــت، بلک ــوده اس ــه نب ــدن از معرک ــه دورش ــاب آگاهان ــت انتخ ــی هیچ وق از طرف
ــک  ــد ی ــی می گوی ــه کس ــتند. چ ــاداری نداش ــاط معن ــچ ارتب ــه هی ــردم ک ــاهده ک ــتند را مش ــور مس ــاختارهای دک س
ــن  ــم ای ــی نمی فهمی ــرد؟ چــرا حت ــن منطــق سرچشــمه می گی ــه شــود؟ از کجــا ای ــه روشــی خــاص گفت ــد ب ــر بای تصوی
ــی  ــدت هژمون ــن از ش ــم؟ م ــل می کنی ــتانداردها عم ــن اس ــا ای ــا ب ــرا م ــت؟ چ ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــخت گیری ها از کج س
ــا،  ــی م ــت فعل ــرد. در وضعی ــرار نمی گی ــورد بحــث ق ــگاری م ــچ گاه در روزنامه ن ــه هی ــه ای ک ــد شــدم، جنب ــانه ها ناامی رس
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رســانه ها تحــت چنــد شــرکت جهانــی ادغــام می شــوند کــه بــه ارزش ســهام و ســود فکــر می کننــد و گالری هــا هــم بــه 
شــکل مصالحــه و انحصــاری تجــارت می کننــد. عکاســی بایــد یــک »کنــش مقاومــت اخالقــی« در دنیــای حرفــه ای باشــد 
و نــه اینکــه بــه بردگــی یــک ایدئولــوژی تجــاری مبتنــی بــر بــازار بــدل شــود. بنابرایــن متوجــه شــدم می توانــم )حداقــل 
تــالش کنــم( خــود را از هنجارهــای ایــن صنعــت جــدا کنــم. منبعــی از آزادی را پیــدا کنــم کــه بــه روشــی درســت مربــوط 
بــه خــود داســتان باشــد و نــه تعریــف ایــن صنعــت از دکــور زیبایی شناســی. عالقــه ای بــه برتــری زیبایی شناســی نــدارم 

ــر از نزدیــک بینــی خــودم باشــد۱.  مــن می خواهــم داســتانی را تعریــف کنــم کــه دارای قــدرت، طنیــن و پژواکــی فرات

در جای دیگری:
     شــاگردی از یــزد داشــتم؛ گفــت می خواهــد دربــاره عرب هایــی کــه دهــه شــصت از 
عــراق بــه ایــران کوچانــده شــدند کارکنــد. می گفــت آنــان عصرهــا کنــار بنــای تاریخــی 
ــرار دارد؛  ــو ق ــرون ت ــت و بی ــوع اس ــن موض ــم ای ــد. گفت ــت می گذرانن ــاق وق امیرچخم
موضــوع خوبــی اســت و مــن هــم ســالیان پیــش مدتــی بــا آنــان هــم کالم شــدم و چنــد 
فریــم از آنــان عکاســی کــردم. مثــل تــو جوان ترکــه بــودم چهــل روز همــراه دوســتی2 
بــه یــزد آمــدم و بــا هــم عکاســی کردیــم یکــی از موضوعاتــی کــه آن زمــان آنجــا کار 
کــردم همیــن بــود، امــا ایــده تــو چیســت؟ یعنــی تــو )اشــاره بــه خــود( چــه می خواهــی 
از ایــن موضــوع؟ چــون بــدون ایــده نفــر اول در مغــازه فســت فودی، از چیزهــای جالــب 
عکــس می گیــری امــا چــون پشــت آن ایــده و نیتــی از پیــش وجــود نــدارد حتــی اگــر 
تصادفــی چنــد فریــم عکــس قابــل توجــه بگیــری نمی توانــی وقــت انتخــاب و چینــش 
درســت عمــل کنــی؛ چــون بــرای انتخــاب بایســت بدانــی چــی می خواهــی؟ و در نتیجــه 
ــرون بکشــی. چــه  ــه بی ــان بقی ــر را از می ــای بهت ــی عکس ه ــا بتوان چــه نمی خواهــی! ت
اطالعــات و محتوایــی از موضــوع می خواهــی ارائــه کنــی و دیــدگاه خــودت بــه موضــوع 
چیســت؟ نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه موضــوع چــون در جامعــه عینیت هــای فــراوان 
دارد و بــه چشــم می آیــد در حقیقــت بــه عــکاس می گویــد از تنــوع مــن عکــس بگیــر! 
ــه  ــرای چ ــت و ب ــته اس ــه می خواس ــد چ ــکاس می گوی ــه ع ــده ب ــل، ای ــرف مقاب در ط
آنجاســت، بــرای همیــن ایــده بــه عــکاس می گویــد: از چــه چیزهایــی عکــس نگیــر تــا 
آن چیــز درونــی، آن ایــده، خــود را در میــان بی شــمار عینیت هــای محیــط و موضــوع 
بــه چشــم بیــاورد و نشــان بدهــد، بــرای همیــن دیالکتیــک و تنــش میــان مــاده و ایــده، 
دیالکتیــک »از مــن عکــس بگیــِر« موضــوع و از »چــه چیزهــا عکــس نگیــِر« ایــده اســت 

ــه نوعــی مواجهــه هدف منــد و مشــخص می کنــد.  کــه رونــد کار عــکاس را تبدیــل ب

موضوع/ عینیت/ عکس بگیر         عکاس         ایده/ ذهن/ عکس نگیر 

1 - Interview with Donald Weber: Histories by Tony Fouhse 15 October 2017

2 - شهروز رشیفی نسب
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     سرنوشــت عکاســانی کــه فقــط عکــس می گیرنــد شــبیه همــان فــرد شــماره یــک در 
ــده رجــوع می کننــد و  ــه ای مغــازه فســت فود اســت، و سرنوشــت عکاســان کــه فقــط ب
ــد  ــه مســتند را از دســت می دهن ــکان مواجه ــع می تراشــند، ام ــن مان ــرای عکس گرفت ب
و عاقبــت یــا دچــار نوعــی وســواس و عــادت تصویــری )تکــرار نوعــی ســبک در فقــدان 
ــر  ــکل های دیگ ــه ش ــا ب ــوند ی ــده از آن( می ش ــی برآم ــی و زیبایی شناس ــه واقع مواجه

عکاســی چــون عکاســی فایــن آرت و اســتودیویی کشــانده می شــوند. 
ــا  ــرد ب ــت، ف ــه اس ــت، دو جانب ــده در واقعی ــک ای ــق ی ــد تحق ــن رون ــرای همی      ب
ــری  ــا یادگی ــان ب ــه هم زم ــود. بلک ــه ای نمی ش ــکاس حرف ــا ع ــن از چیزه عکس گرفت
اینکــه چــه چیزهایــی را کنــار بگــذارد، تــا آن چیــز موردنظــر پدیــدار شــود اســت کــه 
او را تبدیــل بــه عــکاس حرفــه ای می کنــد. بــرایهمیــندیــدنهــرامــرواقعــی،
ــر ــهآنام ــیاســتک ــهعــاوهندیدنهای ــرواقعــیب ــدنآنام شــاملدی

ــد.  ــامیکن ــهم ــوعمواجه ــهموض ــلب ــیراتبدی واقع
     بــه آن دوســت یــزدی گفتــم ایــن موضــوع تــو اســت و بیــرون تــو قــرار دارد، حــاال 
بایــد بدانــی تــو از آن چــه می خواهــی تــا دیدن هــای تــو وقــت مواجهــه شــکل واقعــی 
ــه دســت آورد؟  ــوان ب ــن دانســتن را چطــور می ت ــک ســئوال: ای ــرد. ی ــه خــودش بگی ب
دانســتن اینکــه عــکاس از یــک موضــوع اجتماعــی و امــر واقعــی کــه انتخــاب کــرده چــه 
می خواهــد؟ منظــور نوعــی آگاهــی اســت کــه فرافکنــی۱ تصــورات بــر موضــوع نباشــد 
و بــه واقعیــت آن موضــوع ربــط مهمــی داشــته باشــد. چــون هــدف مــا مســتندنگاری 
ــل  ــد اینجــا، قب ــه برعکــس. بگذاری ــا می بایســت واقعــی باشــد و ن ــای م اســت و ایده ه
بیــان ایــن مــورد، نقــدی بــه طــرح درس مدرســه عکــس دانمــارک بینــدازم. در واحــد 
درســی آنجــا در بخــش مجموعه ســازی، عــکاس از موضــوع مــورد نظــر خــود نقشــه ای 
تهیــه می کنــد، بــه ایــن شــکل کــه بــه شــکل فــردی و گروهــی موضوعــات مرتبــط بــا 
موضــوع عکاســی خــود را از پیــش بیــرون مــی آورد و اســتخراج می کنــد. بــه یــک امــر 
واقعــی ارجــاع می دهــم، ســال ها پیــش یکــی از عکاســان مســتند ایــران2 کــه از مدرســه 
دانمــارک فارغ التحصیــل شــده بــود در بخــش کارگاهــی جشــنواره عکــس مســتند شــید، 
کارگاهــی گذاشــت تــا روش کار را کــه در دانمــارک آموختــه بــود بــه جوانــان آمــوزش 
بدهــد. او موضــوع قاچــاق را انتخــاب کــرد و همــراه خــود ورق بزرگــی آورد و جمــع را 
بــه دور میــز دعــوت کــرد. وســط کاغــذ نوشــت قاچــاق و از شــرکت کنندگان خواســت 
هــر موضوعــی کــه نســبت بــه قاچــاق بــه ذهــن شــان می رســد را بگوینــد، بــه آرامــی 

1 - projection

2 - محمدرضا سلطانی
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ورق پــر از موضوعاتــی شــد کــه بــه قاچــاق ربــط واقعــی پیــدا می کردنــد و بــه ذهن هــا 
ــن  ــت قاچــاق نوعــی نقشــه راه اســت، ای ــا محوری ــن ورق، ب ــد، او گفــت حــاال ای می آم
ــا  ــا، زمان ه ــه مکان ه ــل ب ــد تبدی ــاره می توان ــش دوب ــدی و ویرای ــا طبقه بن ــات ب موضوع
ــن روش تحقیــق  و آدم هایــی شــوند کــه در موضــوع قاچــاق عکاســی خواهــم کــرد. ای
عکاســی مســتند ژورنالیســتی بــرای مجموعه هــای عکــس بلندمــدت در مدرســه عکــس 
ــط آن  ــد موضــوع را از رواب دانمــارک اســت. ایــن روش از حالتــی کــه »خــود« نمی توان
جــدا کنــد و بــه هــم دوبــاره پیونــد بدهــد بهتــر و کاربردی تراســت، امــا روش ایــن کتــاب 
ــر را پیشــنهاد می کنــد کــه در صــورت خوانــش و اجــرای  ــر و عمیق ت یــک ســطح باالت
ــالوه  ــه ع ــود، ب ــز می ش ــارک نی ــه دانم ــرح مدرس ــد ط ــج مفی ــاوی نتای ــح آن ح صحی

چیــزی مــازاد بــر آن.
     نکتــه مهــم و کلیــدی اینجاســت: »ازدرونواقعیــتموضــوعبــهموضــوعنگاه
ــازه  ــگاه کنــی شــبیه عــکاس اول در مغ ــرون ن ــرونآن. اگــر از بی ــهازبی ــن« و ن ک
ــاد، تکــراری و  فســت فود مشــغول اســکن کردن ماجــرا و محیــط می شــوی و عکــس زی
غیــِر مربــوط می گیــری. چــون چشــم و آگاهــی در آن مرحلــه بــه واقعیــت روابــط ســه 
گانــه و درک واقعیــت موضــوع و ســپس مواجهــه بــا آن در موقعیــت نرســیده اســت. امــا 
وقتــیعــکاسبــهدرونواقعیــتموضــوعبــرود،آنجاســتکــهایــدهرابــه
دســتمــیآورد. ایــده مرواریــدی درون صــدف موضــوع اســت و نــه صرفــاً در ذهــن 
عــکاس. ایــده جایــی بیــرون از واقعیــت زندگــی موضــوع نیســت، عینیت گــرا۱ بــودن بــه 
همیــن معنــی اســت، مــن ماتریالیســت نیســتم، ولــی فرهنــگ ایــران اهمیــت عینیــت 
ــت و متافیزیــک را نشــان  ــی حتــی وقتــی می خواســته معنوی ــد. ایران ــق می کن را تصدی
ــد  ــا در هن ــدای هندوه ــمبل ها-چنانچه خ ــر س ــه ب ــا تکی ــتعاره ی ــای اس ــه ج ــد ب بده
ســمبلیک اســت و هیبــت انســانی بــا ده دســت دارد- بــرای فهــم و نشــان دادن متافیزیک 
ــن  ــد2، همی ــی می زن ــه انتخاب ــت ب ــوع آن دس ــان تن ــردد و از می ــت برمی گ ــه عینی ب
انتخــاب اســت کــه پــای او را در »تاریــخ« می گــذارد و آن انتخــاب »نــور« اســت، نــور 
هــم عینــی اســت و هــم عینــی نیســت۳. ایســتادن روی ایــن مــرز و راه رفتــن روی ایــن 
بنــد اســت کــه تفکــر ایرانــی را بــا خیــال و شــعر پیونــد می هــد، در ایــران یــا بایســت 
ــی نصیــب عــده ای و دومــی خیــال  ــن اول ــا شــاعرانه زندگــی کنــی، ای شــاعر شــوی، ی
مــردم کوچــه و بــازار می شــود. ایــن نیــروی تاریخــی درون ناخــودآگاه ایرانیــان وجــود 
ــول  ــه ق ــد جــای دوری رفــت، ب ــده از موضــوع نبای ــرای کشــف ای ــرای همیــن ب دارد. ب

1 - Objectivity

2 - این مقایسه برگرفته از کتاب فلسفه تاریخ هگل است.

3 - عکاسی نوشنت با نور است.
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ســعدی: »از درون خســتگان اندیشــه کــن«، بــرای اندیشــیدن بــه یــک موضــوع شــما بــه 
کجــا می رویــد؟ مــن همــان جــا مــی روم کــه ســعدی گفــت.

     پیش ترگفتــم واقعیــت شــامل »ســه رابطــه متقابــل انســان و محیــط و خــود« اســت؛ 
ــزد و  ــردم ی ــا م ــا ب ــن عرب ه ــزد بایســت رابطــه ای ــا در ی ــاره موضــوع عرب ه ــس درب پ
ــا خودشــان را دیــد و بررســی کــرد، ایــن همــان رابطــه انسان-انســان اســت. ســپس  ب
رابطــه ایــن گــروه بــه عنــوان اقلیــت را بــا شــهر و بالعکــس بررســی کــرد؛ تأثیراتــی کــه 
ایــران و یــزد روی زندگــی آنــان دارد. ایــن همــان رابطــه انســان-محیط اســت و در آخــر 
ضمــن صحبــت بــا آنــان بایــد بتــوان فهمیــد خودشــان را چطــور می فهمنــد؛ خودشــان 

ــد؟  ــل انســان و محیــط نشــانه گذاری می کنن ــط متقاب را چطــور در رواب
ــا آن هــا وقــت ســپری  ــرای مثــال، چنــد روزی کــه مــن ب ــه آن دوســت گفتــم: ب      ب
کــردم و از آن هــا عکاســی کــردم، یکــی از روابــط خــود بــا خــود را کــه از زبــان مــردی 
شــنیدم را برایــت می گویــم. حــرف او هنــوز در ذهــن مــن مانــده اســت. از او پرســیدم 
ــی،  ــش کن ــا دوســتان خــوش و ب ــا ب ــی ت ــاق می آی ــدان امیرچخم ــه می ــه ب ــا ک عصره
ــه  ــی و پیرهــن ســفید می پوشــی؟ چــرا؟-از بقی همیشــه شــیک هســتی و عطــر می زن
آن هــا خــوش تیپ تــر و قدبلندتــر بــود- گفــت مــا مســلمان هســتیم و تمیــزی بــرای مــا 
اهمیــت دارد، مــن جــوش کار هســتم امــا چنــد ماهــی اســت بــی کارم! می دانــی روزی 
ــی  ــه زندگ ــن هزین ــرای تأمی ــتم ب ــون می دانس ــردم؟ چ ــه کار ک ــدم چ ــی کار ش ــه ب ک
خانــواده ام مدتــی نمی توانــم بــه خــودم توجــه کنــم، رفتــم ســه دســت پیرهــن ســفید 
ســاده مردانــه خریــدم تــا تمیــز بمانــم! -تــا بــی کاری باعــث نشــود ریخــت و فرمــم بــه 
ــدم چــون هــر چــه بشــوری رنگــش نمــی رود و کهنــه  ــزد- رنــگ ســفید خری هــم بری
ــا همیــن گفتگــوی کوتــاه، رنــگ پیرهــن آن مــرد قصــه می گفــت و بــرای  نمی شــود. ب
مــن بــه عنــوان یــک عــکاس، بخشــی از واقعیــت موضــوع شــد. حــال تصــور کــن مــن 
ــود و  ــه ب ــت و بی قص ــان تخ ــران خیاب ــبیه عاب ــن او ش ــردم، پیره ــو نمی ک ــا او گفتگ ب
ــط  ــی رواب ــار بررس ــرد کن ــک ک ــن کم ــه م ــناخت ب ــن ش ــد. ای ــی را بازنمی تابان واقعیت

دیگــر، بــه نقشــه ای از واقعیــت موضــوع پــی ببــرم و آن را از درون نیــز ببینــم. 
ــک »فضــا«  ــو را وارد ی ــان ت ــاط توأم ــن ســه ارتب ــم: ای ــکاس جــوان گفت ــه آن ع      ب
ــکان را  ــن ام ــو ای ــه ت ــتاده ب ــرون در ایس ــه بی ــکاس اول ک ــل ع ــه در مقاب ــد ک می کن
می دهــد وارد شــوی و از درون ایــن ســه بــه موضــوع نــگاه کنــی و بــه دلیــل اینکــه از 
جنبه هــای متنــوع صاحــب اطالعــات و احســاس واقعــی نســبت بــه موضــوع می شــوی، 
می تــوان ایــده یــا همــان قصــد را بــرای نگاه کــردن بــه آن پیــدا کــرد تــا بتــوان ضمــن 
نگاه کــردن و دنبــال کــردن آنــان، میــان ایــده و موضــوع حرکــت کنــی و در ایــن حرکــت 
خــود را بــه موضــوع و موضــوع را بــه خــودت نزدیــک و بــه آرامــی آن دو را یکــی کنــی. 
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ــان را می بینیــم و هــم  ــگاه کنیــم هــم آن ــو ن ــه عکس هــای ت ــر وقتــی ب ــن، بعدت بنابرای
ــد  ــو می گوی ــه ت ــده ات ب ــت کــه ای ــا انتخــاب نکردن های ــد کار ب ــو در رون ــو را چــون ت ت
و روش مواجهــه و انتخــاب تکنیــک و ســبک، موضــوع را شــبیه ایــده خــودت میکنــی؛ 
ایــده ای کــه از دل موضــوع در آمــده اســت و بــا زندگــی او بیگانــه نیســت. اینجــا فــرق 
ایــن روش بــا روش تدریــس عکاســی در دانمــارک اســت. عکاســی مســتند بــه معنــای 
ایــن اســت کــه تــو بــا محیــط بیــرون در رفــت و آمــدی و ایــن حرکــت نــه یــک رونــد 
صرفــاً فیزیکــی؛ کــه نتیجــه حرکــت دیالکتیکــی و رفــت و آمــدی اســت کــه میــان درون 
بــه بیــرون و بالعکــس در تــو رخ می دهــد و باعــث می شــود از درون بــه موضــوع نــگاه 
ــو بخشــی از موضوعــت  ــه ایــن شــکل اســت کــه ت ــرداری، ب ــده را از آنجــا ب کنــی و ای

ــرد. ــان می گی ــت ج ــیله واقعی ــو و بدین وس ــی از ت ــوع بخش ــوی و موض می ش
ــتیم و در  ــرون هس ــی از بی ــم بخش ــگاه کنی ــوع ن ــه موض ــرون ب ــاً از بی ــی صرف      وقت
ــته  ــون نتوانس ــت چ ــت فود اس ــر اول، آدم فس ــویم. نف ــه می ش ــروگان گرفت ــه گ آن ب
ــود  ــال او می ش ــکاس دوم، فســت فود م ــرای ع ــا ب ــد. ام ــودش کن ــال خ فســت فود را م
چــون او آن طــور کــه می خواهــد آن را نشــان می دهــد و ایــن خواســتن از پیــش شــکل 
ــراز مغــازه فســت فود اســت،  ــه خــود گرفتــه اســت. در نتیجــه ایــده او بزرگ ت واقعــی ب
ــر  ــانه ها، تغیی ــذرد نش ــا می گ ــه آنج ــره ای ک ــات روزم ــارغ از اتفاق ــد ف ــون می توان چ
ــد. چــون او  ــات اجتماعــی را هــم ببین ــا و طبق ــز نســل، هویت ه ــگاه و تمای ــا، ن چهره ه
ــا جهــان خــودش از طریــق عکاســی  دارد موضــوع را درون خــودش جــای می دهــد و ب
بــا بیــرون رفــت و آمــد می کنــد، بــرای همیــن حاضــر اســت پــول خــرج کنــد تــا بــه 
ــه  ــا هزین ــه ب ــتقل ک ــان مس ــیاری از عکاس ــبیه بس ــد. ش ــرش برس ــورد نظ ــوای م محت
ــای آن را  ــد هزینه ه ــالش می کنن ــام آن ت ــد از اتم ــد و بع ــروژه کار می کنن ــخصی پ ش
بــا انتشــار و فــروش تأمیــن کننــد، یــا آنــان کــه جــان خــود را بــرای انجــام پــروژه ای 

ــد.  ــر می اندازن ــه خط ــخصی ب ش
ــده« اســت را  ــه شــکل دهنده »ای ــکاس مســتند و موضــوع اش را ک ــد ع ــت و آم      رف
جــای دیگــر دنبــال خواهــم کــرد. محتــوای ایــن کتــاب درون حرکــت بحث هــا تکــرار 

ــد.  ــاء می یابن ــر ارتق ــه باالت ــک مرحل ــه ی ــوند و ب می ش
     بنابرایــن در تعریــف ســوم، هــر عکــس را بــه دو بخــش تقســیم می کنیــم: موضــوع 

عکــس و ایــده عــکاس. 
     موضــوع خــودش را بــه مــا عرضــه می کنــد و نشــان می دهــد و می گویــد از 
ــه  ــد از چ ــده می گوی ــده برعکــس آن اســت، ای ــا ای ــم ام ــی عکــس بگیری ــه چیزهای چ
ــن  ــکان حی ــمار ام ــان بی ش ــد از می ــک می کن ــده کم ــم! ای ــس نگیری ــی عک چیزهای
عکاســی آن جنبــه بصــری و نتیجــه یــا زاویــه ای را انتخــاب کنیــم کــه بــا ایــده و قصــد 



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  55

اصلــی مــا از عکاســی هم ســو اســت. بــه نوعــی ایــدهبــابــازداریمــاازعکاســی،
ــهآنچــهکــه ــگاهمــاراب ــان میگویــدازچــهچیزهایــیعکــسنگیریــمت
بایــدببینیــموازآنعکــسبگیریــمبازترکنــد. درحقیقــتایــدهبــانفــی
موضوعــاتاضافــی،موضــوعاصلــیرابــهمــامینمایانــدونشــانمیهــد.
از میــکل آنــژ پرســیدند: ایــن مجســمه شــاهکار را چطــور ســاختی؟ پاســخ داد: »همــان 

تکــه ســنگ اســت، مــن اضافــات آن را گرفتــم«.
     تــا بــه اینجــا رســیدیم کــه عکــس شــامل موضــوع و ایــده اســت، ایــن نکتــه را نیــز 
بیــان کنــم: میــانموضــوعوایــدههمیشــهیــک»شــکاف«وجــوددارد. یعنــی 
موضوعــات بــه آن شــکلی کــه هســتند و خــود را پدیــدار می کننــد بــا درک مــا از آنــان 

دقیقــاً روی هــم منطبــق نیســت، مثــال می زنــم. 
     شــما مــن را می شناســید، یــک معلــم و یــک عــکاس و بــه عنــوان مســافر بــه شــهر 
ــر منظــر  ــد. در کالس از ه ــره بگیری ــک پرت ــن ی ــد از م ــده ام، شــما می خواهی شــما آم
ــم  ــکاس ه ــک ع ــی ی ــر از معلم ــا غی ــدار اســت ام ــودن پدی ــد بخــش معلم ب ــگاه کنی ن
هســتم و در ضمــن یــک مســافر و شــاید یــک انســان مهربــان، یــا عصبانــی، حــاال شــما 
ــودن،  ــن، بلکــه عکاس ب ــس م ــه فقــط بخــش تدری ــه ن ــد ک ــن می خواهی ــره ای از م پرت
مســافر و مهربــان و عصبانــی بودنــم را نیــز نشــان بدهــد، ایــن واقعیتــی اســت کــه شــما 
ــر  ــت مگ ــود نیس ــان موج ــت هم زم ــن واقعی ــا در کالس درس ای ــد ام ــن می دانی از م
ــاًل مــن  ــا رخــدادی رخ دهــد، مث ــد، ی ــی بیفت ــا اتفاق ــد ت شــما منتظــر لحظــه ای بمانی
پنجــره کالس را بــاز کنــم و بــه بیــرون نــگاه کنــم یــا موبایــل مــن زنــگ بخــورد و فضــا 
عــوض شــود و واکنشــم شــبیه آن چیــزی بشــود کــه شــما از واقعیــت مــن می دانیــد، 
پــس ایــده شــما نســبت بــه موقعیــت مــن بــر هــم منطبــق نیســت )در یــک لحظــه بــر 
ــان موضــوع کــه مــن باشــم  ــم می ــه همیشــه(، اینجــا می گویی هــم منطبــق اســت و ن
ــد ــتدرفرآین ــمابایس ــت و ش ــکاف هس ــک ش ــت ی ــما اس ــن ش ــه ذه ــده ک و ای
ــازه  ــه مغ ــه ب ــکاس دوم ک ــرای ع ــد. ب ــکافراپرکنی ــنش ــیکردنای عکاس
ــت فود  ــد فس ــگاه می کن ــت فود ن ــه فس ــودش ب ــون از درک خ ــی رود، چ ــت فود م فس
ــه  ــه، او ب ــرود، ن ــد ب ــه هــر فســت فودی می توان شــامل همــه موضــوع او نمی شــود وگرن
ــت  ــهری نزدیک تراس ــرف ش ــه مص ــرای او ب ــگاه واقع گ ــه ن ــه ب ــی رود ک ــت فودی م فس
ــد و  ــاق بیفت ــورد نظــرش اتف ــه در آن رخــداد م ــد ک ــد منتظــر آن لحظــه ای بمان و بای
ــرای نفــر اول شــکافی وجــود  شــکاف میــان او و موضــوع درون آن موقعیــت پرشــود، ب
ــا همــان شــیوه ثابتــش همــان عکس هــا را می گیــرد.  ــدارد، او را هــر کجــا بگــذاری ب ن
ــس  ــد عک ــخنرانی می آی ــه س ــه ب ــی ک ــخصیت سیاس ــک ش ــد از ی ــما می خواهی      ش
ــت را  ــش اس ــا آن در چال ــه او ب ــی ای ک ــت سیاس ــما از موقعی ــناخت ش ــد. ش بگیری
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نمی تــوان در ظاهــر عمومــی آن صحنــه دیــد. آن صحنــه عمومــی همــان چیــزی اســت 
کــه تلویزیــون از آن ســخنرانی پخــش می کنــد و آن تصویــر شــما را راضــی نمی کنــد. 
دوربیــن تلویزیــون نمونــه نــگاه نفــر اول در مغــازه فســت فود اســت بــا ایــن تفــاوت کــه 
چــون فیلــم اســت ایــن نماهــا پیوســته اند امــا در حقیقــت نگاه کــردن، یکــی هســتند. 
ــه  ــاط دادن او درون س ــد و آن را از ارتب ــن داری ــما از او در ذه ــه ش ــی ک ــا واقعیت ام
رابطــه متقابلــش بــه دســت آورده ایــد تصویــر دیگــری را نســبت بــه نمــای تلویزیونــی 
می طلبــد. ایــده شــما از او بــا بررســی نحــوه و چگونگــی ارتبــاط فــردی و سیاســی او بــا 
ــل  ــود، تأم ــان( می ش ــش )انسان-انس ــا و مخالفان ــامل هم حزبی ه ــر ش ــان های دیگ انس
روی ارتبــاط فــردی و سیاســی او بــا محیطــی کــه او بــا آن در چالــش و برخــورد روزانــه 
اســت )رابطــه انســان و محیــط( و ســوم از تأمــل روی تعریفــی کــه او بــه لحــاظ شــخصی 
)خــود( بــرای فعالیــت سیاســی خــودش قائــل اســت. حــال شــما میــان ایــن محتوایــی 
کــه از واقعیــت او داریــد نســبت بــه موقعیتــی کــه او بــرای ســخنرانی در آن قــرار دارد 
یــک شــکاف حــس می کنیــد، شــکاف میــان صحنــه ای کــه او در آن قــرار دارد و چیــزی 
ــد  ــما می توانی ــال ش ــن مث ــد. در ای ــان بدهی ــت او نش ــد از واقعی ــما می خواهی ــه ش ک
ــکاف« رخ  ــن »ش ــد ای ــه باش ــی ک ــر موضوع ــد، ه ــن کنی ــر را جایگزی ــات دیگ موضوع
ــک اختــالف ســطح و شــکاف  ــدار آن ی ــن واقعیــت موضــوع و پدی می هــد. همیشــه بی
ــه  ــی ب ــه از دل واقعیت ــت ک ــی ای اس ــا آگاه ــگاه ی ــرای ن ــکاف، ب ــن ش ــود دارد. ای وج

ــد.  ــگاه می کن ــوع آن ن موض
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نمای تلویزیونی از آخرین سخنرانی بی نظیر بوتو

بی نظیر بوتو، کنفرانس مطبوعاتی در خانه اش. عکس: دانیل برهوالک
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نشست سران ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، ژنو نوامبر ۱۹85، عکاس: دیوید برنت

نمای گزارش تلویزیون از آن مراسم
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ژنو، سوئیس، ۱2 نوامبر ۱۹85، آرشیو عکس کاخ سفید، منبع: ویکی پدیا 


