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درس گفتار های عکاسی مستند اجتماعی 

جلسه دوم

     جلســه گذشــته، روی کلیــت و روش صحبــت کردیــم و بــا شــرح مقدماتــی بــه ایــن 
نتیجــه رســیدیم کــه در عکاســی مســتند قبــل از فرآینــد عکاســی یــک رونــد ذهنــی و 
ــی کردن« را  ــه »عکاس ــود ک ــم می ش ــی مه ــد وقت ــن رون ــود. ای ــی می ش ــوبژکتیو ط س
بــه جــای عکاســی در نظــر بگیریــم و محتــوای آن ذهنیــت را صرفــاً مقولــه ای انتزاعــی 
در نظــر نگیریــم، بلکــه فعلیــت کار را واشــکافیم و صرفــاً بــه ســابقه نام هــا، ســبک ها و 

ــم.  ــای کاربردپذیرشــده آن بســنده نکنی عنوان ه
     خالصــه این طــور بیــان شــد کــه عکاســی مســتند مطالعه کــردن انســان در محیــط 
ــود  ــر ش ــف واقعی ت ــن تعری ــه ای ــرای اینک ــودیم و ب ــاط را گش ــن ارتب ــپس ای ــت، س اس
آن را بــه ســه رابطــه متقابــل و رفــت و آمــدی تقســیم کردیــم. رابطــه دو ســویه 
»انســان بــا انســان«، »انســان بــا محیــط« و »انســان بــا خــودش«. عنصــری 
کــه در هــر ســه مشــترک اســت انســان اســت و ایــن جنبــه مهــم و کلیــدی دغدغــه 
ــه انســان و سرنوشــت او در محیطــی کــه  ــش ب ــن گرای مســتندنگاری اســت؛ توجــه ای

ــه تاریخــی و فلســفی دارد.  ــرد جنب ــن رویک ــد و ای ــی می کن زندگ
با مثال دیگری این رابطه را در محیط کالس درس خودمان بررسی می کنیم:

ــد روی  ــری اســت کــه هــر کــدام شــما در کالس می توانی رابطــه انســان و انســان تأثی
همدیگــر بگذاریــد، بــه عنــوان مثــال یکــی از شــما فعــال و باتجربــه اســت و ســئواالتی 
ــن باعــث می شــود ذهــن  ــه جلســات بعــدی اســت و ای ــوط ب پیــش می کشــد کــه مرب
نفــر دیگــری کــه ســابقه کمتــری در عکاســی دارد فعــال و کنجــکاو شــود. یــا مــن هــر 
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ــن  ــر م ــم. ب ــر نمی کن ــد دیگ ــم و بع ــس می کن ــد دوره تدری ــوالً چن ــار را معم درس گفت
ــکل  ــه ش ــد، ب ــرق دارن ــرکت گنندگان ف ــی ش ــات وقت ــوای جلس ــه محت ــده ک ــت ش ثاب
دیگــری رقــم می خــورد و مــن بــه عنــوان مــدرس نســبت بــه ایــن مســئله حساســیت و 
گشــودگی دارم، چــون بحــث درون کالس باعــث می شــود چیزهــای مــازاد و از زاویه هــای 
دیگــر راجــع بــه ایــن مفاهیــم مطــرح شــود کــه الزم اســت دربــاره آن صحبــت شــود تــا 
درک درســتی از هــدف کالس حاصــل شــود. بــه همیــن دلیــل حضــور فعــال در رابطــه 
ــا خــودش دگرگــون می کنــد. رابطــه دوم رابطــه  انسان-انســان محتــوای کالس مــا را ب
شــما بــا محیــط اســت. فــرض کنیــد کالس مــا بــاالی کــوه باشــد، کالس شــامل همیــن 
ــه کالس می رســیم و  ــا خســته ب ــا همــه م ــود ام انســان ها و همیــن مباحــث خواهــد ب
ــا ذهنیــت متفــاوت در کالس حاضــر می شــویم، یــا دوســتانی کــه  ــدازه ب ــه همیــن ان ب
محــل زندگــی یــا کارشــان نزدیــک اســت و زود می رســند و دوســتانی کــه از شــهرهای 
دیگــر می آینــد تفــاوت مســافت باعــث می شــود بــا دو ســطح کیفــی و البتــه انگیزشــی 
متفــاوت در کالس حاضــر شــوند. بنابرایــن رابطــه مــا بــا محیــط می توانــد در واقعیــت 
کالس تأثیرگــذار باشــد و ســومی رابطــه خــود بــا خــود اســت، گاهــی فــرد بــا درگیــری 
ذهنــی کــه مربــوط بــه بیــرون از محیــط کالس اســت در کالس حاضــر می شــود و ایــن 
نیــز در واقعیــت کالس تأثیرگــذار اســت، چــون آن فــرد بــه مشــکل یــا پارادوکــس درون 
ــر  ــوای کالس تأثی ــت محت ــت او از واقعی ــی روی دریاف ــن حــس درون ــار اســت و ای دچ

می گــذارد. 

     بنابرایــن ایــن ســه رابطــه واقعیــت کالس مــا را شــکل می دهــد. وقتــی می گوییــم 
واقعیــت کالس عکاســی مســتند پیشــرو چــه بــود؟ مــدرس آن بــه تنهایــی نبــود، شــما، 
محتــوای کالس یــا صرفــاً فضــای برگــزاری آن هــم نبــود. ایــن ســه رابطــه متقابــل اســت 
ــت  ــه درک واقعی ــق آن ب ــا از طری ــی آورد ت ــم م ــه ای را فراه ــرد زمین ــر ف ــرای ه ــه ب ک
ــا  ــد ت کالس پــی ببــرد. در حقیقــت ایــن ســه رابطــه زمینــه ای ذهنــی فراهــم می آورن
ــه درک  ــارغ از ظاهــر ماجــرا، ب ــم و ف واقعیــت را، درون شــبکه به هم بافته شــده ای ببینی

ــم.  ــری از آن پی ببری ــی و عمیق ت درون
     در قــدم بعــدی، تعریــف دوم را بــرای کاربردی کــردن عکاســی مســتند بــه تعریــف 
ــه  ــن ســه رابطــه ب ــم. فــرض می کنیــم درون فعالیــت ذهنــی در ای ــل کردی ســوم تبدی
درکــی از واقعیــت موضــوع، بــه نــام »ایــده« رســیدیم. بــا دقــت در آن ایــده خواهیــم دید 
کــه در هــر واقعیــت یــا ایــده، دو مقولــه بــه هــم و در هم تنیــده و بافته شــده اســت. بــه 
عبارتــی ترکیــب »موضــوع و ایــده« چیــزی اســت کــه در فراینــد مواجهــه »خــود« در 
»دو رابطــه دیگــر« همــواره بــا ماســت؛ همیشــه یــک موضــوع و یــک ایــده وجــود دارد. 
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همیشــه بیــرون مــا موضوعــی هســت و همیشــه ایده ای کــه مــا از واقعیــت آن موضــوع 
برداشــت می کنیــم و نمی تــوان هیــچ درکــی را از ایــن دو رابطــه جــدا کــرد. بــه عنــوان 
مثــال از شــما خواســتم دربــاره یــک ایــده صحبــت کنیــد بــدون اینکــه موضــوع داشــته 
ــده می شــود.  ــه ای ــل ب ــک موضوعــی تبدی ــده حــول ی باشــید! نمی شــود، چــون هــر ای
در ادامــه از شــما خواســتم یــک موضــوع بیــرون از خودتــان انتخــاب کنیــد کــه ایــده و 
تصــوری از آن نداشــته باشــید! ایــن هــم نمی شــود، چــون باالخــره شــما بــرای انتخــاب 
موضــوع از میــان بی شــمار موضوعــات دیگــر بایســت ایــده خــود را دخالــت بدهیــد و از 
طریــق یــک انتخــاب، موضــوع را برگزینیــد و هــر انتخابــی بیان کننــده ایــده ای اســت، 
چــون آن انتخــاب را بــرای مــا میــان امکان هــای دیگــر در آن موقعیــت ممکــن و آشــکار 
ــرو  ــده در هــم ف ــه روشــنی پیداســت کــه موضــوع و ای ــن دو ســئوال ب ــا ای ــد. ب می کن
ــم  ــرف می زنی ــاره آن ح ــا درب ــه م ــی ک ــر واقعیت ــوند. ه ــم بافته می ش ــه ه ــد و ب رفته ان

ــه و بافته شده اســت.  ــده و موضــوع شــکل گرفت ــان ای از نوعــی مواجهــه می
    

     نتیجــه گرفتیــم: نــگاه مســتند شــامل مواجهــه همــراه تنــش میــان ایــده بــا موضــوع 
ــکل  ــا را ش ــتند م ــی مس ــت عکاس ــه واقعی ــت ک ــه اس ــوع مواجه اســت، ن
ــت  ــوع در موقعی ــده و موض ــان ای ــون می ــود دارد چ ــش وج ــد. تن می ه
شــکافی وجــود دارد و عکاســی کردن مــا در حقیقــت پرکــردن ایــن شــکاف 

اســت. 
     وقتــی بــه دنیــا می آییــم دو رابطــه اول وجــود دارنــد، امــا آن ســومی یــک 
»خوِدخالــی« اســت، خوِدخالــی کــه در مواجهــه بــا دو دیگــر یــا همــان جامعــه می خواهد 
بفهمــد کیســت و کجــای قصــه قــرار دارد؟ در فراوانــی موقعیت هــای جامعــه، انتخــاب 
ــت آن  ــه واقعی ــط را ب ــن رواب ــی ای ــه فراوان ــت ک ــود« اس ــخصی »خ ــای ش و چالش ه
»خــود« تبدیــل می کنــد. درون جامعــه، ایــن خــود اگــر خیلــی بــه بیــرون توجــه کنــد 
بــه روزمرگــی دچــار و اگــر خیلــی در درون بمانــد منــزوی می شــود. در جوامــع شــبیه 
مــا، چــون اتفاقــات بیــرون، عمیــق، فراگیــر و چســبنده هســتند افــراد و بالطبع عکاســان 
در بیــرون بــه گــروگان گرفتــه می شــوند. بــرای همیــن عکاســی مســتند اجتماعــی در 
ــای  ــی ایده ه ــری، حت ــاوت از عکاســی خب ــی متف ــه تجربیات ــران منحصــر می شــود ب ای
ــای روز  ــا و رویداده ــان خبره ــه و رد هم ــی ادام ــه نوع ــران، ب ــن آرت در ای عکاســی فای

اســت.
ــه  ــا درون خان ــی م ــت تدریج ــس، حرک ــه عک ــد، مجموع ــان ش ــل بی ــه قب      جلس
ــاره اینجــا  ــه اســت. آن بخــش را دوب ــر فهمیــدن واقعیــت آن خان ــرای بهت )موضــوع( ب

ــویم. ــز می ش ــده متمرک ــه ای ــه روی مقول ــن جلس ــون ای ــم چ می آوری
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ــا اســت  ــرد و درون مواجه ه ــه« شــکل می گی ــر اســاس »مواجه      عکاســی مســتند ب
ــا  ــود م ــون خ ــود چ ــروع می ش ــا ش ــش اینج ــد. چال ــی رخ می نمای ــرورت آگاه ــه ض ک
ــن« در  ــال: »م ــرای مث ــم. ب ــن آن را داری ــد گفت ــه قص ــتیم ک ــی هس درون واقعیت
ــه ناگهــان،  ــه می اندیشــم، بنابرایــن »تدریجــی« و ن ــه خان ــه ب واقعیــت خان
ــان  ــردن« می ــا »حرکت ک ــه؟ ب ــم، چگون ــر آن را می یاب ــم کامل ت ــدرت فه ق
ــای  ــک فض ــه ی ــزا ب ــای مج ــل مکان ه ــی و تبدی ــرو، پذیرای ــا، راه اتاق ه
ــا.  ــت ها و اتصال ه ــی گسس ــی ام از چگونگ ــت آگاه ــاس حرک ــر اس ــل ب متص
ریشــه ســاخت مجموعــه عکــس از همیــن حرکــت تدریجــی شــروع می شــود؛ از شــناخت 
آجــر بــه آجــر آن خانــه )موضــوع( یــا عکــس بــه عکــس آن. بــرای دیــدن خانــه بایــد در 
اتاقــی بــود و صرفــاً 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.
     حــال ایــن جلســه می خواهیــم روی حرکــت آگاهــی و در نتیجــه »شــکل رشــد ایــده« 
صحبــت کنیــم، چــون ریشــه و بنیــان فلســفی شــکل گیری مجموعــه عکــس و پــروژه 
ــد  ــی می کن ــه ای زندگ ــه درون خان ــردی ک ــی ف ــرد. آگاه عکاســی اینجــا شــکل می گی
عمیــق و واقعی تــر از تجربــه روزانــه توریســتی اســت کــه چنــد روز بــه اتفــاق مهمــان 
آن خانــه اســت. اینجــا جملــه ای از هــگل را بــه یــاد مــی آورم کــه جایــی گفتــه اســت 
ــد.  ــی نمی زن ــه آبادان ــد دســت ب ــش نبین ــه خوی ــه خــود را در خان ــی ک ــا وقت انســان ت
ــرای  ــود. ب ــکار می ش ــه آش ــان و صاحب خان ــرد مهم ــان رویک ــزرگ می ــرق ب ــا ف اینج
صاحب خانــه، خانــه از پیــش درون رابطــه متقابــل ســه گانه بــه واقعیتــی فراتــر از یــک 
اتــاق یــا جــای خــواب تبدیــل شــده اســت. وجــود همــان امــر مــازاد اســت کــه باعــث 
می شــود صاحب خانــه درون آن خانــه خــودش و خــودش را در آن خانــه ببینــد و درک 
کنــد و بافتــن واقعیــت را میــان خــودش و خانــه )موضــوع( آغــاز کنــد. در ایــن جلســه 

ــن او دقیــق می شــویم. ــه روی شــکل بافت ب
     همان طــور کــه گفتیــم موضــوع بیــرون مــا قــرار دارد و ایــده در درون مــا اســت. نــوع 
و کیفیــت مواجهــه »خــود« در دو رابطــه متقابــل یــا همــان جامعــه، مــا را بــه درکــی 
ــه ذهــن مــا می آیــد، ایــن ایــده  ــرد و از آن درک، ایده هایــی ب از واقعیــت موضــوع می ب
ــرار  ــط ســه گانه کــه موضــوع در آن ق ــه رواب ــا ب بســیار متفــاوت از وقتــی اســت کــه م
دارد فکــر نمی کنیــم و صرفــاً از بیــرون موضــوع را بــه موضوعــات دیگــری کــه از طریــق 
رســانه یــا کلیشــه های مرســوم رایــج اســت، وصــل می کنیــم. بــرای مثــال قاچــاق یــک 
پدیــده اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه تاریــخ آن در هــر کشــور بــا کشــور دیگــر فــرق 
دارد و از طرفــی هــر فــرد قاچاق چــی، انســان دیگــری اســت و ایــن دگر بودگــی وقتــی 
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واقعــی می شــود کــه بــه قــول ســعدی بــه جــای او فکــر کنیــم، از درون او بــه موضــوع 
قاچــاق نــگاه کنیــم، نــه اینکــه بــا فاصلــه بــه جــای او ســخن بگوییــم. در شــکل دیگــر، 
ــی از  ــون صدف ــده چ ــم، ای ــگاه می کنی ــوع ن ــه موض ــه گانه ب ــط س ــی از درون رواب وقت
ــا آن درمی آیــد و آشــکار می شــود، در نتیجــه  درون تأمــل در موضــوع و هم زیســتی ب
عــکاس یــا راوی، آن موضــوع را از درون می بینــد، نــه از بیــرون، ایــن مســئله 
ــگاه  ــن ن ــروت ای ــه ض ــه ب ــت. در ادام ــاب اس ــن کت ــم ای ــدی و مه ــکات کلی ــی از ن یک

خواهیــم رســید. 
     بــرای ورود بــه بحــث ایده منــدی در عکاســی مســتند کــه اســتخوان بندی 
ــرد، الزم  ــود می گی ــه خ ــفی ب ــکل فلس ــل دوم ش ــد و در فص ــکل می ده ــاب را ش کت

ــم.  ــه ای را بگویی ــت مقدم اس
ــه موضــوع در  ــه گانه ای ک ــط س ــل روی رواب ــا موضــوع و تأم ــه ب ــا مواجه ــکاس ب      ع
ــت،  ــذارد و از درون آن واقعی ــدم می گ ــوع ق ــت آن موض ــه درون واقعی ــرار دارد، ب آن ق
ــون  ــاب چ ــن انتخ ــد. ای ــاب می کن ــاب آن انتخ ــا بازت ــان دادن ی ــرای نش ــه ای را ب قص
از درون واقعیــت موضــوع اتفــاق می افتــد، نگاهــی مســتقل، درونــی و عمیــق از 
آن را نمایندگــی می کنــد، و از گــزارش صرفــاً از منظــر بیــرون فاصلــه می گیــرد.       
ــه  ــه بهان ــدازه ای کــه ایــن روش را تکــرار می کنــد ب ــه ان مســئله مهــم اینکــه عــکاس ب
ــه  ــا را ب ــط می شــود، و آنه ــز مرتب ــا واقعیت هــای اجتماعــی از درون نی عکاســی کردن ب
ــا واقعیــت را  ــه آرامــی نوعــی مواجهــه ب ــا عکاســی کردن ب ــط می دهــد، پــس ب هــم رب
ــا تکــرار  شــکل می دهــد کــه بــه آرامــی آگاهــی او را نیــز دگرگــون می کنــد. عــکاس ب
ایــن روش بــه آرامــی بــه واقعیت هــای بزرگتــری کــه ســازنده وقایــع زندگــی روزانــه، و 
ــان،  ــذرد جه ــر چــه می گ ــی ه ــه نوع ــی هســتند آگاه می شــود، و ب ــات اجتماع موضوع
ــلط تر  ــون مس ــط پیرام ــه محی ــیله او ب ــن وس ــرد و بدی ــای می گی ــی او ج درون آگاه
می شــود. »محســن راســتانی« عــکاس مســتند در گفتگویــی می گفــت: »عــکاس وقتــی 
کارش را شــروع میکنــد نگاهــی وایــد بــه جهــان دارد امــا بــا حرفه ای   شــدن، نگاهــش بــه 
جهــان از وایــد بــه تلــه تغییــر می کنــد«. اگــر بخواهیــم ســخن درســت او را درون بحــث  
بــاز کنیــم، میتــوان گفــت: عــکاس هــر قــدر حرفــه ای بشــود نگاهــش از وایــد بــه تلــه 
بــه حالــت »زوم« ارتقــاء می یابــد، نــگاه یــک حرفــه ای نــه وایــد ثابــت اســت و نــه تلــه 
ــد  ــان هــم وای ــک موضــوع آن را در محیــط، همزم ــه ی ــا نگاه کــردن ب ــت، بلکــه او ب ثاب
ــه وایــد چرخــش می کنــد، و  ــه تلــه و از تلــه ب ــگاه او از وایــد ب و هــم تلــه می ببینــد. ن
ــد. در ابتــدای امــر عــکاس  ایــن مهــارت نوعــی حرکــت درون نگاه کــردن را رقــم می زن
ــه او  ــودش را ب ــه خ ــت ک ــا اس ــوع موضوع ه ــن تن ــون ای ــد چ ــا می خواه ــی چیزه خیل
ــر  ــده اش قوی ت ــی و ای ــدرت آگاه ــر و ق ــه حرفه ای ت ــر چ ــا ه ــد، ام ــل می کن تحمی
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ــگاه  ــری بخــود میگیــرد، آنوقــت ن ــه گفتن« هــای او شــکل شــخصی و واقعی ت شــود »ن
او نــه صرفــاً آمیختــه ای از موضوعــات پراکنــده کــه دارای نوعــی نظــم، نســبت و صــدای 
ــری از  ــتر و عمیق ت ــات بیش ــاوی جزئی ــخصی ح ــدای ش ــن ص ــود. ای ــخصی می ش ش

ــاب می دهــد.  ــا موضــوع بازت ــان ب موضــوع اســت و حضــور عــکاس را همزم
ــش  ــت پی ــا روش از درون واقعی ــر ب ــکاس اگ ــم: ع ــن نتیجــه می گیری      بنابرای
بــرود متحــول می شــود، و از پراکندگــی، از ایــن شــاخه بــه آن شاخه  شــدن، از ایــن 
موضــوع بــه آن موضوع شــدن فاصلــه می گیــرد و تنــوع موضوعــات را درون نظمــی کــه 
ــه  ــای جامع ــد( او در موقعیت ه ــمند )بدن من ــه روش ــی و از مواجه ــد آگاه ــی از رش ناش
ــر  ــگاه و اث ــول ن ــه و تح ــرای او پل ــا ب ــوع تجربه ه ــد. تن ــای می ده ــده ج ــت آم بدس
ــه آن  ــو ب ــن پهل ــاملو: از ای ــول ش ــا بق ــدن ی ــه آن سو ش ــو ب ــن س ــه از ای ــود و ن می ش

پهلو شــدن. 

ــدو در  ــد، و این ــان می نه ــت بنی ــدرت ذهنی ــت و ق ــان عینی ــار همزم ــاس انتظ ــر اس ــود را ب ــاع خ ــتند اقن ــی مس عکاس
هماهنگــی واقعــی تنظیــم می شــوند1. 

ــوان  ــع بعن ــر واق ــان ام ــاط می ــی و ارتب ــم و هماهنگ ــای نظ ــه معن ــدن ب ــن تنظیم ش ای
ــوع بافندگــی  ــه تحــول آگاهــی عــکاس و ن عینیــت و راوی بعنــوان ســوژه اســت کــه ب
مواجهه هــای او درون آن واقعیــت می انجامــد. ایــن نکتــه را قبــل ورود بــه بحــث اصلــی 
ــه شــیوه  ــا واقعیــت« اگــر ب ــم »مواجهــه روشــمند ب ــد کن ــا تاکی ــم ت ــن جلســه گفت ای
مســتند باشــد بــه تحــول ســوژه و درنیتجــه مواجهــه او می انجامــد. اگــر شــما سالهاســت 
ــدید  ــول نش ــا متح ــر واقعیت ه ــدازه تغیی ــه ان ــی ب ــد ول ــتند می کنی ــی مس ــه عکاس ک
می بایســت عالمــت ســوالی جلــوی شــکل مواجهــه عکاســی تــان بگذاریــد. مهم تریــن، 
ــه  ــه مثاب ــن کار تحــول خــود مســتندکار ب ــر ای ــن نتیجــه و اث ــن و نزدیک تری اصلی تری

ــت.  ــا اس ــوژه درون واقعیت ه س
حــال در ادامــه، مراحــل رشــد ایــده را درون مواجهه هــای عــکاس در واقعیــت بررســی 

می کنیــم:

مرحله اول
     در رابطــه بــا رشــد ایــده2 هــر کــدام مــا در یکــی از ایــن مراحــل کــه بیــان خواهــد 
ــه اســت کــه  ــه آن مرحل ــا خودآگاهــی ب ــی ب ــم و زندگــی می کنیــم، ول ــرار داری شــد ق

1 - Article: Subjective Objective, A century of social photography

2 - که با مراتب رشد آگاهی هم سو است.
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می توانیــم از آن عبــور کنیــم. وقتــی شــروع بــه عکاســی می کنیــم »تک عکــس« 
ــر، عکســی  ــارت دیگ ــه عب ــا می شــود. ب ــر تک عکــس درون خــودش معن ــم، ه می گیری
ــس درون  ــر عک ــدارد و ه ــد ن ــس دو روز بع ــا عک ــی ب ــم ارتباط ــروز می گیری ــه ام ک
ــری  ــدای کار س ــن ابت ــت. بنابرای ــود اس ــه خ ــوص ب ــای مخص ــب معن ــودش صاح خ
ــوند. الزم  ــا می ش ــود معن ــدام در درون خ ــر ک ــا ه ــن عکس ه ــم و ای ــس داری تک عک
بــه توضیــح اســت کــه ایــن مراحــل زمانمنــد نیســت، افــرادی هســتند کــه سالهاســت 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــن مراحــل بســر می برن ــان در یکــی از ای ــا همچن ــد ام عکاســی می کنن
دیگــر زمــان یــا ســن، یــا آنچیــزی کــه مــا آن را بــا حرکــت ســاعت می شــماریم اینجــا 
ــری  ــکل دیگ ــان ش ــت و زم ــده اس ــد ای ــی و رش ــث آگاه ــا بح ــد. اینج ــدق نمی کن ص
دارد کــه در فصــل دوم، جنــس و نــوع آن بیــان می شــود. ایــن مراحــل رشــد ایــده بــه 
ســن و یــا ســابقه افــراد مربوط نمی شــود بلکــه بــه نــوع بافتــن ایشــان مربــوط اســت، 
ــا همــان ایــده  ــوع بافتــن منظــور همــان شــکل رابطــه میــان ذهنیــت و واقعیت هــا ی ن
و موضــوع اســت. از آنجــا کــه مــا از یــک جــا روی مواجهــه خودمــان نــام بزرگســالی یــا 
ــم  ــف می کنی ــول را متوق ــری و تح ــد یادگی ــم و رون ــدن می گذاری ــا حرفه ای ش ــوغ ی بل
و آن مرحلــه بــه عنــوان نمونــه ای قابــل قبــول از نســبت میــان آگاهــی مــا بــا واقعیــت 
ــن  ــف می شــویم. ای ــه متوق ــه می شــود، در نتیجــه یکجــا درون آن مرحل در نظــر گرفت
توقــف بــه شــکل مکــث نیســت چــون فــرد درون آن حالــت کار می کنــد و اثــر تولیــد 
ــتند  ــه هس ــر از آنچ ــوند و فرات ــد می ش ــت بازتولی ــک کلی ــار او درون ی ــا آث ــد ام می کن
نمــی رود. بــه عبــارت بهتــر توقــف در آن مرحلــه بمعنــای درجــا زدن اســت و نــه مکــث، 
چــون فــردی کــه درجــا می زنــد حــس فعالیــت دارد هــر چنــد همانطوریکــه بیــان شــد 
ــرد  ــه ف ــوع مواجه ــت و ن ــک کلی ــد و درون ی ــر نمی رون ــان فرات ــا از خودش آن فعالیت ه

ــوند.  ــد می ش ــدام بازتولی م
عکس هــای مــا فقــط ســندی از موضوعــات اجتماعــی نیســت بلکــه در ضمــن، نقشــه ای 
ــا  ــتند م ــای مس ــا واقعیــت را نیــز آشــکار می کنــد. عکس ه از نحــوه مواجهــه مــا ب
کنــار هــم، بــه نوعــی توپوگرافــی1 مواجهــه مــا بــا واقعیــت را شــکل می دهد. 

1 - نقشه های هوایی جهان که به کمک ماهواره یا هواپیامها عکس برداری و ترسیم می شوند از اطالعات اضافی و کیفیت 

پایینی برخوردار هستند، نقشه های توپوگرافی بدون داشنت هیچ کدام از این مشکالت اطالعات مرزبندی های کشورها، 

پستی و بلندی های زمین و… را در اختیار نظامیان، کوهنوردان، پیامن کاران و مهندسان قرار می دهد و کار آنان را در 

حفاظت، پیدا کردن راه، ساخت سازه و… آسان می کند. یکی از اصلی ترین کاربردهای این نقشه جلوگیری از گم شدن 

کوهنوردان است، کوهنوردان به راحتی می توانند با استفاده از این نقشه و توجه به پستی و بلندی های زمین راه خود 

را پیدا کنند. به ساده ترین شکل، توپوگرافی نوعی نقشه که در آن موقعیت عوارض مسطحاتی، وضع ارتفاعی آن نیز 

مشخص است. برگرفته از سایت مربوط به نقشه برداری.
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ــا  ــه اســت ام ــدون چنیــن طرحــی از درون، نقشــه ای دوبعــدی و تخــت از زمان ســند ب
توپوگرافــی اســت کــه حجــم و فضــا را برجســته و آشــکار می کنــد. واقعیــت بــا حجــم 
نســبت مســتقیم دارد، همانطــور کــه مــا در »جایــی بــودن« را درون یــک حجــم و درون 

ــم.  ــم و درک می کنی ــتن می فهمی ــرار داش ــی ق واقعیت
ــا  ــکاس درون عکس ه ــگاه ع ــی ن ــی »توپوگراف ــرا یعن ــق دوم ماج ــه ش ــروز ب ــه ام ــا ب ت
اهمیــت چنــدان داده نشــده اســت چــون »ســوژه ای بــه نــام عــکاس مســتند« همیشــه 
زیــر ســایه شــکلی از ســند و یــا هنــر )بــرای نوشــتن یــا بازنمایــی تاریخــی عکــس یــا 
ــا بدنــش در  عکاســی(، ســرکوب، حــذف و طبقــه بنــدی شــده اســت، حــاال کــه او را ب
ــی  ــی و تاریخ ــبت های حقیق ــی، و نس ــدرت برانگیختگ ــازه ق ــم، ت ــت آزاد می کنی واقعی
ــدند و  ــذف ش ــا ح ــان و رویکرده ــیار عکاس ــه بس ــود. چ ــکار می ش ــفی آن آش و فلس
می شــوند تــا بتــوان تاریــخ عکاســی مســتندی را برســاخت، یــا اســنادی را بــرای ســاخت 
ــدی و  ــور حــذف، طبقه بن ــا موت ــن برســاختن ها ب ــت؛ چــون ای تاریخــی همگــون برگرف
ــا واقعیت هــای  ــد و از پیــش نســبت ســاخت خــود را ب ــر آرشــیو پیــش می رون ــه ب تکی
دیگــری چــون سیاســت، طبقــه، جنســیت، مذهــب و بروکراســی و )ســلطه بــه معنــای 
چیرگــی و ســایه اندازی یــک نــوع از دانــش کــه بــا قــدرت در پیونــد اســت( و ... روشــن 
نمی کننــد. ســوژه ای کــه درون حرفــه خــود ســرکوب می شــود تــا شــکلی خــاص از آن 
)کــه بــا میــل قدرت هــا اعــم از موافــق و مخالــف در پیونــد اســت( برکشــیده و بازنمایــی 
ــد؟  ــت باش ــان واقعی ــده در هم ــرکوب ش ــوژه های س ــه س ــد آین ــور می توان ــود چط ش
ــت در طــول  ــه خــون شســتن محــال اســت و محــال«. واقعی ــا، »خــون ب ــول موالن بق
زمــان عــکاس مســتند را متحــول می کنــد اگــر او مــدام توپوگرافــی مواجهــه خــود را از 
طریــق ســیر عکس هایــش بررســی کنــد و ســعی کنــد مــدام بــه ایــن مواجهــه شــکل 
ــه نقشــه توپوگرافــی  ــدون توجــه ب و فرمــی شــخصی و عمیــق ببخشــد. نقــد عکــس ب
ــی شــرط بندی اســت  ــرار دارد نوع ــه در آن ق ــی ک ــه واقعیت ــکاس نســبت ب ــه ع مواجه
ــدون نقشــه  ــه نوعــی بازخــورد حرفــه ای و دقیــق. همان طــور کــه یــک کوهنــورد ب و ن
ــت  ــود دس ــیر خ ــاع و مس ــل ارتف ــری از مح ــر دقیق ت ــه تصوی ــد ب ــی نمی توان توپوگراف

یابــد. 
ــن  ــم و ای ــرار داری ــه ق ــن مراحــل شــش گان ــا در یکــی از ای ــن هــر کــدام م      بنابرای
مراحــل رشــد ایــده بــه نوعــی توپوگرافــی مواجهــه عــکاس مســتند بــه عنــوان ســوژه 
ــرای عکاســان  ــاً ب ــه صرف ــه ن ــن مواجه ــه ای ــر اســت ک ــه ذک ــت اســت. الزم ب در واقعی
ــز  ــردم و همــه قشــرهای جامعــه نســبت داد چــون آن هــا نی ــه م ــوان آن را ب کــه می ت
ــا واقعیــت در حــال مواجهــه هســتند و درون یکــی از ایــن مراحــل و  ــه خــود ب ــه نوب ب

ــد.  ــرار دارن ــه آن ق ــل ب ــی متص ــکل های زبان ش
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ــا جهــان بیــرون، در قالــب »تک عکــس«       در حالــت اول »مواجهــه« مــا ب
خــودش را نشــان می دهــد. در ایــن مرحلــه، مــا یــک ســری تک عکــس داریــم کــه 

از پراکندگــی مضمــون و موضــوع آن آگاهــی نداریــم. 

مرحله دوم
     وقتــی مدتــی می گــذرد و آگاهــی فــرد بــا تجربــه و فکر کــردن بــه آن مواجهه هــا، و 
رفــت و آمــد میــان خــود و روابــط ســه گانه و هموارتر شــدن مســیر ذهــن و عیــن ارتقــاء 
می یابــد، بــه ایــن درک می رســد کــه یــک ســری موضوعــات در تک عکس هــا مشــترک 
هســتند، در حقیقــت بــا »ربــط دادن و دیــدن شــباهت فریم هــا« از طریــق »موضوعــات 
ــا  ــری از تک عکس ه ــد یک س ــرد. او می بین ــوع پی می ب ــن موض ــه ای ــا« ب ــی در آن ه عین
در جنــگل، یک ســری در خیابــان، یــک ســری در مهمانی هــا و فضاهــای داخلــی و غیــره 
ــا را جــدا  ــات، عکس ه ــِی« موضوع ــت مکانی-زمان ــس از نظــر »موقعی هســتند. پ
و طبقه بنــدی می کنــد. در حقیقــت در ایــن مرحلــه تک عکس هــا را حــول 
ــده و  ــه ای ــد. مرتب ــع آوری می کن ــی جم ــی و بیرون ــوع عین ــک موض ــور ی مح
ــت  ــده اس ــات پراکن ــی از موضوع ــامل تک عکس های ــه ش ــن مرحل ــرد در ای ــی ف آگاه
ــل  ــا تبدی ــی از تک عکس ه ــه جمع ــا را ب ــی، آنه ــا زمان ــی ی ــترک مکان ــای مش ــه ج ک
ــا  ــده ای )پورتفولیــو( از تک عکس هــای خــود ب ــد پرون کــرده اســت و آن عــکاس می توان
عنــوان جنــگل، خیابــان، مهمانــی، جشــن یــا همــه تک عکس هــا باعنــوان ســال 2022 
ــد  ــط بای ــم، فق ــه ســر می بری ــن مراحــل ب ــی از ای ــا در یک ــدام از م ــر ک ــد. ه ــه کن ارائ
بدانیــم مرحلــه بعــدی هــم وجــود دارد و در نتیجــه حرکــت آگاهــی درون مواجهــه در 
واقعیت هــای اجتماعــی واســطه چنیــن گــذاری خواهــد بــود و ایــن امــر ممکــن نیســت 
مگــر از طریــق تأمــل بــر مواجهــه روش منــد »خــود« در جامعــه و در نتیجــه توجــه بــه 
نحــوه ســاخت واقعیت هــا از امــر واقعــی درون مواجهه هــای شــخصی. مــا در ایــن رونــد 

ــان خــودآگاه می شــویم.  ــگاه ســوژگی و فکری م ــه جای ــه ب اســت ک

مرحله سوم
ــا آنچــه  ــت، ی ــر اســاس عینی ــاً ب ــه صرف ــا را ن ــکاس، تک عکس ه ــه ع ــن مرحل      در ای
ــوای  ــک محت ــاس ی ــر اس ــه ب ــود بلک ــان داده می ش ــوع نش ــوان موض ــه عن ــس ب در عک
ــه  ــه ارائ ــرون و در مرحل ــذاری از بی ــن نام گ ــا ای ــد، ام ــذاری« می کن ــی »عنوان گ ذهن
ــس  ــه تک عک ــس، ک ــتیوال های عک ــد. فس ــاق می افت ــی کردن( اتف ــن عکاس ــه حی )ن
ــه  ــن مرحل ــد در ای ــرکت می کنن ــان در آن ش ــد و عکاس ــی را می پذیرن مســتند اجتماع

قــرار دارنــد. 
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مرحله چهارم
ــد،  ــی می رس ــوع ذهن ــک موض ــه ی ــد و ب ــد می کن ــرد رش ــی، ف ــد آگاه ــه بع      مرحل
ــن  ــا در ذه ــه ام ــرون آن را گرفت ــه از بی ــد ک ــوم می رس ــک مفه ــه ی ــت ب در حقیق
خــودش توانســته آن را بــه موضوعــات متنــوع و امــور واقــع تعمیــم بدهــد. بــرای مثــال 
همان طــوری کــه قبــاًل بیــان شــد، مصرف گرایــی یــا توســعه مــدرن را عکاســی می کنــد. 
ــوان  ــه عن ــا، او ب ــذاری روی تک عکس ه ــای عنوان گ ــه ج ــه ب ــن مرحل در ای
ــا را  ــوع تک عکس ه ــه از درون، تن ــد ک ــر می کن ــر فک ــی بزرگ ت و کلیت

می کنــد. یک پارچــه 
در ایــن مرحلــه پراکندگــی تک عکــس حــول آن مفهــوم واقعــی و برگرفتــه شــده از درون 
ــد و اینکــه  ــاق مهمــی می افت ــه اتف ــن مرحل ــد، در ای ــم می آین ــرد ه ــط ســه گانه گ رواب
هــر عکــس دیگــر در خــودش معنــا نمی شــود، بلکــه کنــار عکــس قبــل و بعــدی معنــا 
می دهــد. عــکاس در تــالش اســت توجــه را بــه آن »مفهــوم« واقعــی ای جلــب کنــد کــه 
بیــرون عکس هــای مجموعــه اســت، ولــی از درون آن هــا قابــل خوانــش اســت. پــس بــا 
چیــدن عکس هــا کنــار هــم، بدنــه یــک مجموعــه عکــس را بــه وجــود مــی آورد. اینجــا 
ــا و  ــودش درون کنش ه ــرد از خ ــی ف ــه آگاه ــدازه ای ک ــه ان ــم ب ــنی می بینی ــه روش ب
ــی  ــذاری و بررس ــود را نام گ ــس خ ــه عک ــی ک ــه میزان ــود و ب ــتر می ش ــا بیش مواجهه ه
ــد و  ــول می کن ــود را متح ــود، خ ــی نمی ش ــه راض ــاط دوجانب ــن ارتب ــد و از ای می کن
بــدن دار می شــود، مجموعــه عکــس بــدن اســت بــرای برخــورد روح عــکاس بــا 
امــر واقــع. بنابرایــن نســبت بــه دو حالــت پیشــین کــه بــدن در آن قرضــی و کرایــه ای 
ــذاری  ــی نام گ ــا نوع ــه ب ــل ک ــاط متقاب ــه در ارتب ــا ن ــون در آن تک عکس ه ــود - چ ب
ــرورت  ــکاس ض ــه ع ــرای مواجه ــدن ب ــرورت ب ــا ض ــدند- اینج ــا می ش ــرون یک ج از بی
ــا  ــری از تک عکس ه ــک س ــه ی ــم اینک ــین به رغ ــای پیش ــد. در حالت ه ــود را می یاب خ
وجــود داشــتند امــا هنــوز مجموعــه بــه حســاب نمی آمدنــد. بنابرایــن بــدن در ایــن 
ــن  ــرد از درون ای ــی ف ــد و آگاه ــکل گرفتن می کن ــه ش ــروع ب ــه ش مرحل
ــدن خــودش را بیان می کنــد. در عالــم حرفــه ای وقتــی می خواهنــد بــه مجموعــه  ب
عکــس اشــاره کنند می گوینــد: Body of Work، ایــن بــدن، همــان نقــش تــن را دارد 

بــرای روح. 
ــه  ــا ب ــورد و م ــرک می خ ــس از درون ت ــب تک عک ــه قال ــت ک ــه اس ــن مرحل      در ای
ــه  ــرای اینک ــا ب ــی م ــه آگاه ــه ضــرورت اینک ــم. ب ــه عکــس پی می بری ضــرورت مجموع
خــودش را حفــظ و بیــان کنــد نیازمنــد بــدن اســت، بــدون ایــن بــدن آگاهــی دچــار 
تکثــر و پراکندگــی اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن بــدن در ادامــه حرکــت بــدن 

ــرد.  ــکل می گی ــه ش ــت ک ــا اس ــه آن مواجهه ه ــر ب ــه و تفک ــکاس در جامع ع
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ــرای ذهنــی کــه در دو  ــه مجموعــه عکــس ب      ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه ارائ
مرحلــه پیشــین قــرار دارد کار اشــتباهی اســت، چــون مجموعــه اقتضــاء می کنــد شــما 
درک متوســطی از یــک »ایــده واقعــی« نســبت بــه امــری واقعــی داشــته باشــید و گرنــه 
ــکان  ــک م ــا در ی ــری از تک عکس ه ــان یک س ــا هم ــه دوم، ی ــه، مرحل ــام مجموع ــه ن ب
ــر  ــه و از نظ ــه کاری ناپخت ــد ک ــه می کنی ــه ارائ ــوان مجموع ــه عن ــان را ب ــک زم ــا ی ی
ــدارد. امــا از طــرف دیگــر  ــا معیارهــای ایــن کار خوانایــی ن حرفــه ای اشــتباه اســت و ب
راهــی بــرای یادگیــری جــز خطاکــردن وجــود نــدارد، شــما بایــد در ســاخت مجموعــه 
ــه مراحــل اول و  ــه شــما را نســبت ب ــول شکســت اســت ک ــن قب ــد، ای شکســت بخوری
ــی اشــتباه  ــه مجموعــه در چنیــن حالت های ــرای همیــن گفتــم ارائ ــد. ب دوم آگاه می کن
ــه لحــاظ  ــاً ب ــه صرف ــم ن ــازی. شکســت خوردن ه ــرای مجموعه س ــالش ب ــه ت اســت و ن
تکنیــکال فنــی، چــرا کــه مــا ازپیــش مواجهــه عــکاس و بــدن او را مقــدم بــر تکنیــک 
تعریــف کردیــم و گفتیــم تکنیــک در ادامــه بــدن مــا اســت کــه خــودش را بــر مــا آشــکار 
ــق  ــت و از طری ــا اس ــه م ــوع مواجه ــئوال بردن ن ــر س ــه زی ــت خوردن ب ــد. شکس می کن
ــر  ــگ و غی ــا کم رن ــرای م ــین ب ــه پیش ــه آن مواجه ــت ک ــت تر اس ــه درس ــم مواجه فه

ــه بعــدی می شــود.  ــه مرحل ــرای رفتــن ب ــه ای ب ــه شــده و پل ــل ارائ قاب
    

     بنابرایــن مســئله ایــن اســت کــه بــا تــالش بــرای ســاخت مجموعــه عکــس ضمــن 
نشــان دادن امــری واقــع، مواجهــه خودمــان را نیــز محــک بزنیــم و شکســت را در ابتــدای 
ــدون  ــرور و بررســی ب ــن م ــد. ای ــروز یابن ــکان ب ــد ام ــا مراحــل بع ــرا باشــیم، ت کار پذی
ــداً  ــده( ناممکــن می شــود چــرا کــه بع ــی مواجهه هــا )مراحــل رشــد ای نقشــه توپوگراف
ــان  ــازی عی ــوع مجموعه س ــک ن ــان و ی ــک زب ــب ی ــود را در قال ــا خ ــای م مواجهه ه
ــه  ــدن از مواجه ــدون برآم ــازی ب ــکل از مجموعه س ــک ش ــن ی ــه عاریه گرفت ــد. ب می کنن
شــخصی و دانــش حداقلــی از کارکــرد و ضرورت هــای آن، شــبیه موقعیــت فــردی اســت 
ــا  ــد. اینج ــت می کن ــه، صحب ــل فرانگرفت ــوز آن را کام ــه هن ــری ک ــان دیگ ــه زب ــه ب ک
تنــش، خــودش را نشــان می دهــد. ایــن فــرد اگــر حــرف نزنــد زبــان یــاد نمی گیــرد و 
اگــر حــرف بزنــد غلــط و از دایــره دســتور زبــان آن بیــرون می زنــد. پــس همان قــدر کــه 
بایــد تــالش کنــد ســخن بگویــد نبایســت هــر آنچــه می گویــد را بــه حســاب درســتی 
آن بگــذارد. می بایســت ایــن تــالش را در نوعــی رونــد و مواجهــه درنظــر بگیــرد و درون 
تأمــل میــان آنچــه می گویــد و درســتی آن یــا آنچــه بــه فهــم دیگــران می آیــد حرکــت 
کنــد. فهــم دیگــران اینجــا منظــور افــرادی اســت کــه بــا زبــان بــه شــیوه زبــان مــادری 

ــد.  ــخن می گوین ــود س خ
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ــن،  ــه بدبی ــید و ن ــن باش ــه خوش بی ــینما- »ن ــاز س ــوچ1 -فیلم س ــن ل ــول ک ــه ق      ب
واقع بیــن باشــید«. فــرد خوش بیــن، شکســت را جــدی نمی گیــرد و فــرد بدبیــن 
ــن  ــرای همی ــد، ب ــگاه می کن ــه ن ــان آن تجرب ــوان پای ــه عن ــت، ب ــه شکس ــه تجرب ب
ــه  ــت ک ــم اس ــاظ مه ــن لح ــودن از ای ــد. واقع گراب ــن نمی کن ــت خوردن را تمری شکس
ــن  ــت عی ــن شکس ــم و ای ــت می خوری ــت شکس ــم واقعی ــا در راه فه ــرد م ــرد می پذی ف
ــت  ــا در واقعی ــد ت ــاق بیفت ــت اتف ــا واقعی ــا ب ــه م ــد در مواجه ــه بای ــه ای اســت ک نتیج
ــث  ــت باع ــم، شکس ــن بمانی ــور واقع بی ــر همان ط ــویم. اگ ــان آگاه ش ــای خودم ــه ج ب
می شــود در زمــان، شــکل شکســت خوردن مــان را متحــول کنیــم و آن را تغییــر 
دهیــم، یــا در شــکل خودمانــی: »در شکســت خوردن ایــن مــا هســتیم کــه پوســت مان 
ــرم  ــرا نکشــند قوی ت ــه می گفــت »آنچــه م ــه نیچــه ک ــا آن جمل ــر می شــود« ی کلفت ت

می ســازد«. 
     واقع گــرا بــا پذیرفتــن شکســت بــه درون واقعیــت مــی رود، امــا خوش بیــن و بدبیــن 
ــن  ــاره ای ــد. درب ــه می گیرن ــع و جبه ــت موض ــه واقعی ــبت ب ــرون نس ــان بی ــا هم یک ج

ــم.  ــداً ســخن می گویی ــت بع موضــع ثاب
ــرون،  ــای آن را در بی ــه تعین ه ــم ک ــوم داری ــک مفه ــوم، ی ــه س ــا در مرحل ــن م بنابرای
در جامعــه عکاســی می کنیــم. ایــن مفهــوم انتزاعــی نیســت بلکــه واقعــی اســت چــون 
حاصــل مواجهه هــای پیشــین و تأمــل در روابــط ســه گانه بــا آن موضــوع اســت. موضــوع 
ــدون  ــت و ب ــت شــکل نمی گرف ــدون واقعی ــون ب ــی اســت چ ــه میان ذهن ــن مرحل در ای
مواجهــه عــکاس بــه موضــوع تبدیــل نمی شــد. چنان چــه آن موضــوع بــرای آن عــکاس 
موضــوع و دغدغــه اســت و بــرای دیگــری ضرورتــاً هنــوز بــه موضــوع یــا دغدغــه تبدیــل 
ــی از آن  ــا عینیت ــم عکــس، تکــه ای، مصــداق ی ــر فری ــه ه ــن مرحل نشــده اســت. در ای
مفهــوم کلــی اســت کــه بعــد از اتمــام کار، بــا انتخــاب و چینــش عکس هــا کنــار هــم، آن 
ــا  ــع، ی ــر واق ــای ام ــد. نحــوه اتصــال تکه ه ــد و آشــکار می کن ــوم خــود را می نمایان مفه
ــه شــکل واقعــی نشــان و بازتــاب  فریم هــای درون بــدن مجموعــه عکــس آن ایــده را ب

خواهنــد داد. 
     در ایــن مرحلــه اتفــاق مهــم دیگــری نیــز بــرای عــکاس می افتــد؛ او بــه ایــن حقیقــت 
ــری  ــک س ــه درون ی ــی ن ــدن واقع ــت و دی ــد« اس ــک »فراین ــدن ی ــه دی ــرد ک پی می ب
ــه  ــا ب ــات و تکه ه ــاط دادن موضوع ــد  ارتب ــر مرتبــط، کــه درون فراین تک عکس هــای غی
هــم اســت کــه شــکل می گیــرد. بــه ایــن حقیقــت پی می بــرد کــه امــور واقــع، بــه هــم 
ربــط دارنــد، چنان چــه درون ایــده مصرف گرایــی و روابــط ســه گانه آن، نــوع فســت فود 

1 - Ken Loach (-1936)
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بــا نمایشــگاه اتومبیــل گران قیمتــی کــه نــود درصــد مــردم امــکان خریــد آن اتومبیل هــا 
ــه  ــا هســتند، طبق ــه تماشــاچی آن ویترین ه ــد، زندگــی تهی دســتان شــهری ک را ندارن
ــه      ــوع اقتصــاد جامعــه، ســبک زندگــی در آن، شهرنشــینی مــدرن متکــی ب متوســط، ن

انباشــت ســرمایه و شــکل مدرن شــدن نســبت مســتقیمی وجــود دارد. 
ــه معنــای حرفــه ای، از ایــن نقطــه شــروع می شــود. قبــل از آن       عکاســی مســتند ب
مراحــل یادگیــری اســت؛ یادگیــری رونــد کار، نحــوه اســتفاده از دوربیــن در مواجهــه بــا 
ــرای یافتــن نوعــی  ــن متعــدد در زمــان و مکان هــای مختلــف و تــالش ب جامعــه، تمری
بــدن بــرای مواجهه هــای روحــی ســرکش در جامعــه. در ایــن مرحلــه اســت کــه عــکاس 
ــه معنــای حرفــه ای دیــدن واقعــی و بازتــاب یــک موضــوع ژورنالیســتی یــا هنــری را  ب
ــی کــه در آن اســت،  ــا مکان های ــد. اینجــا آگاهــی عــکاس، از موضوعــات ی ــاز می کن آغ
فراتــر مــی رود، چــون می دانــد هــر مــکان یــا هــر امرواقعــی، بــه مــکان و موضوع هــای 
ــن،  ــرای همی ــد و ب ــا ســایه هایش می بین ــا را ب ــوط اســت. او اشــیا و رویداده دیگــر مرب
ــار  ــا را کن ــه تکه عکس ه ــد ک ــه او می ده ــکان را ب ــن ام ــس ای ــه عک ــاختار مجموع س
هــم قراردهــد تــا ســایه ها نیــز شــکل بگیرنــد، ایــن مرحلــه بــه او نشــان می دهــد کــه 
ــن  ــکاس، در ای ــیله ع ــرار دارد.  بدین  وس ــاب ق ــاط دادن و انتخ ــد ارتب ــک رون او درون ی

ــد. ــس وداع می کن ــای تک عک ــا دنی ــه ب مرحل

مرحله پنجم 
     مرحلــه بعــد، آگاهــی از خــودش فراتــر مــی رود. در ایــن مرحلــه موضــوع دیگــر مفهوم 
واقعــی نیســت بلکــه آن چیــزی اســت کــه آن مفهوم هــا را تشــخیص می دهــد، اینجــا 
»خــود« تبدیــل بــه موضــوع شــده و در نتیجــه هــر چیــزی کــه می بینیــم موضــوع مــا 
ــا در  ــا و پراکندگی ه ــدان تنوع ه ــردن می ــا کوچک ک ــده ب ــش ای ــون از پی ــود. چ می ش
روابــط اجتماعــی آن را بخشــی از »خــود« کــرده اســت. بــه قــول عطــار در اســرارنامه: 

»تــو هــر چیــزی کــه می بینــی تــو آنــی!« 
ــد  ــد، از خــودش می پرس ــی عکاســی می کن ــه ازمصرف گرای ــردی ک ــال، ف ــرای مث      ب
چطــور توانســتم بــه شــناخت مصرف گرایــی در جامعــه پی ببــرم؟ حــاال او ایــده 
ــد و  ــرار می ده ــه گانه ق ــط س ــی، درون رواب ــی عین ــون موضوع ــی را همچ مصرف گرای
ــزی  ــه چی ــد. چ ــل کن ــت تبدی ــه واقعی ــا آن را ب ــد ت ــئوال می پرس ــودش س ــده خ از ای
ــد گفــت  ــی را تشــخیص بدهــم؟ در پاســخ بای ــا مــن مســئله مصرف گرای باعــث شــد ت
ــک  ــه ی ــط را ب ــن رواب ــکل ای ــت ش ــر توانس ــه دیگ ــه درون دو رابط ــه فعاالن ــودی ک خ
واقعیــت ذهنــی تبدیــل کنــد. حــال ایــن بــار خــوِد شــناختن اســت کــه تبدیــل 
ــه آن. در ایــن مرحلــه عــکاس  ــه موضــوع متصــل ب ــه موضــوع می شــود، و ن ب
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بــدون ایــده مصرف گرایــی، هــر چیــزی را کــه »خــود« در محیــط بــه او بازتــاب دهــد 
را موضــوع کار خــودش می کنــد. در ایــن مرحلــه آگاهــی بــه دلیــل آزاد شــدن از بســتر 
ــود.  ــودش می ش ــوع خ ــودش موض ــد و خ ــت می کن ــر حرک ــی، آزادانه ت ــات عین موضوع
ایــن مســیر رونــدی هنــری خواهــد بــود و البتــه گونــه ای از نــگاه مســتند کــه در بخــش 

مجموعــه بــه چگونگــی آن اشــاره خواهــم کــرد. 

مرحله ششم
     مرحلــه ششــم شــامل تحــول قالــب ایــده یــا آگاهــی نیســت، چــون ایــده در مرحلــه 
ــه کمــال رشــد خــود رســید، ولــی در مرحلــه پنجــم یــک تغییــر بنیــادی در  پنجــم ب
ــم  ــه بســیار مه ــن مواجه ــد، ای ــرون رخ می ده ــای بی ــه دنی ــی نســبت ب ــه آگاه مواجه
اســت، آن را بــه دلیــل ارتبــاط بــا مقــوالت مرتبــط در فصــل بعــدی کتــاب بــاز خواهیــم 
کــرد. یادتــان باشــد » مرحلــه ششــم رشــد ایــده« وجــود دارد کــه در فصــل دوم کتــاب 

خواهیــم گفــت. 
      حــال ایــن مراحــل را مــرور می کنیم؛کیفیــت ایــده در مرحلــه اول توریســتی 
اســت. در آن مرحلــه واقعیــت معنایــی نــدارد، بــا توریســت می تــوان دربــاره موضوعــی 
ــای تاریخــی  ــرد، چــه موضــوع بن ــت ک ــرار دارد صحب ــا در نقشــه ق ــه روی او ی ــه روب ک
ــوان موضــوع  ــا غــذای خــاص، در ایــن مرحلــه نمی ت ــا کاالی صنایــع دســتی ی باشــد ی
را بــا روابــط آن بــا ســایر موضوعــات دیگــر بررســی کــرد. بــرای همیــن نــگاه توریســت 
ــر حســب این کــه توریســت کجــا باشــد،  شــامل یــک ســری تک عکس هــا اســت کــه ب
ــرای چنیــن ســطحی از درک و آگاهــی قابــل  ــه واقعیــت ب گرفتــه می شــود. پــس مقول

طــرح نیســت. 
اساساً دوربین همه را به جهان گرد واقعیت زندگی دیگران و زندگی شخصی خودشان تبدیل می کند1!

ایــن مرحلــه آغــاز نگاه کــردن بــرای همــه اســت، در دنیایــی کــه عکــس بخــش مهمــی 
از زندگــی در آن شــده، همــگان از ایــن نقطــه شــروع بــه دیــدن و فهــم جهــان بــه شــکل 

ــد.  ــری می کنن تصوی
مرحلــه دوم و ســوم، مرتبــه ایــده در عکاســی خبــری اســت. مرحلــه چهــارم 
مرتبــه ایــده در عکاســی مســتند و مرحلــه پنجــم مرتبــه ایــده در مرحلــه 
فایــن آرت. بــه مرحلــه ششــم بعــداً خواهیــم پرداخــت. همزمــان بــا مراحــل رشــد ایــده 
ــا از  ــی م ــاختار عکاس ــه س ــود و در نتیج ــد می ش ــا بدن من ــی کردن م ــه عکاس ــت ک اس

1 - Melancholy Objects: Notes ‹On Photography, P.57
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قالــب تک عکــس بــه مجموعــه تبدیــل و از مجموعــه عکــس بــه پــروژه عکاســی فراتــر 
مــی رود. بعدتــر بــه تعریــف ایــن ســاختارها خواهیــم پرداخــت. 

حالت اول

حالت سوم

حالت پنجم

حالت دوم

حالت چهارم
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بدین وســیله، وقتــی عکاســی را بــه شــکل حرفــه ای شــروع می کنیــد مرحلــه ای کــه در 
آن قــرار داریــد را می تــوان از طریــق نــوع مواجهــه و در نتیجــه ســاختار آثارتــان درک 
کــرد. مســئله مهــم ایــن اســت کــه بــه جــای پریــدن بــه مراحــل بعــد، هــر مرحلــه را 
کامــل زندگــی کنیــم و آن را مــال خــود کنیــم، چــون گــذار از ایــن مراحــل بــا اســتمرار 
ــه  ــوه را کال عرض ــراب و می ــه کار را خ ــد. عجل ــاق می افت ــود اتف ــه خ ــه، خودب مواجه
ــودش«  ــی از »خ ــب، وقت ــر قال ــع درون ه ــور واق ــا ام ــه ب ــی در مواجه ــد. آگاه می کن
ســرریز بشــود، نیازمنــد فراتررفتــن از آن مرحلــه بــه شــکل عینــی، ســاختاری و زبانــی 
ــه ســوی مراحــل بعــدی آگاهــی  ــه پیشــین ب ــذار از مرحل ــای گ ــه معن ــن ب اســت و ای
ــه  ــده ب ــی و ای ــون در آن1 آگاه ــت، چ ــی اس ــه خودآگاه ــم، مرحل ــه پنج ــت. مرحل اس
ــن بحــث را  ــه ای ــا باشــد. بقی ــده م ــه اینکــه موضوعــی ای ــل می شــود و ن موضــوع تبدی

ــاب ادامــه خواهیــم داد.  ضمــن اشــاراتی فلســفی در فصــل دوم کت

حال به موضوع دیگر این جلسه می پردازیم. 
در جلســه اول بیــان شــد، عکاســی مســتند تصویر کــردن ایده هــا2 اســت از طریــق امــور 

قعی.  ا و
ــویم.  ــردن متمرکزمی ش ــکل تصویر ک ــال روی ش ــم، ح ــت کردی ــده صحب ــث ای روی بح
ــکاس  ــون ع ــا چ ــی دارد، ام ــده واقع ــرده ای ــان تحصیل ک ــا انس ــناس ی ــک جامعه ش ی
نیســت امــکان بیــان تصویــری آن را نــدارد. حــاال ســعی کنیــد موضوعــی را بــه ذهــن 
خودتــان بیاوریــد و ایــده ای را بــر اســاس بررســی روابــط ســه گانه بــرای آن پیــدا کنیــد 
یــا برعکــس ایــده ای کــه داریــد را بپرورانیــد و آن را بــه یــک یــا چنــد موضــوع بــرای 

عکاســی تبدیــل کنیــد. 
بــرای مثــال دوســت خــود یــا پــدر خــود را بــه عنــوان موضــوع در نظــر بگیریــد. حــال 
ــرای  ــا ب ــد. ی ــه او انتخــاب کنی ــرای نگاه کــردن ب ــط ســه گانه ب ــده ای را براســاس رواب ای
ــه  ــد ک ــط بجویی ــوع مرتب ــد موض ــدرن«، چن ــان م ــی انس ــده »تنهای ــردن ای تصویرک

ــری باشــد.  تصوی
ــر اســاس  ــده و موضــوع را ب ــک ای ــد، ی ــی کنی ــم مکث ــن، از شــما می خواه ــرای تمری ب

ــد.  ــی کنی ــه گانه بررس ــط س ــاب و آن را درون رواب ــد، انتخ ــه داده ش ــی ک توضیحات

1 - از منظر فلسفی، ایده و آگاهی ضمن نسبت فرق هایی دارند، اما در این سطح، چون هدف آموزشی است این دو 

را در یک سطح معرفی می کنیم تا خواننده، رابطه ذهن و عین را به درستی درک کند. ایده میوه آگاهی و مثره آن در 

مواجهه با عینیت ها است. برای همین من آن را به صدف درون مروارید تشبیه کردم. ایده هر فردی شبیه و در نسبت با 

جهان خودآگاه و ناخواآگاه او است.

2 - Visualising Ideas
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ــوع  ــه از موض ــه آنچ ــرد؛ اینک ــکل می گی ــی ش ــکاس، چالش ــوان ع ــه عن ــما ب ــرای ش ب
ــد؟ و  ــان بدهی ــوع( نش ــت )موض ــه هس ــق آنچ ــده( را چطــور از طری می فهمیــد )ای
ــده ای منســجم متصــل  ــه ای ــا چطــور ب ــان پراکندگی ه برعکــس آنچــه هســت را از می
کنیــد؟ در حقیقــت اینجــا شــکافی میــان شــما بــه عنــوان ذهنیــت و موضــوع بــه عنــوان 
عینیــت پدیــد می آیــد، ایــن شــکاف را شــکل مواجهــه و زیبایی شناســی حاصــل از آن 
ــه کارگرفتــن تکنیــک( پرمی کنــد. در حقیقــت انتخــاب تکنیــک صحیــح،  ــق ب )از طری
ــا موضــوع اســت و  بــه زیباشناســی منجرمی شــود کــه حــاوی کیفیــت مواجهــه شــما ب
کمــک می کنــد شــما شــکاف میــان ایــده و موضــوع را بــه درســتی پرکنیــد. ایــن شــکاف 
نبایســت بــا فقــدان امــر زیبایی شناســی و همچنیــن بــا افــراط و غلــو در آن پرشــود. مــا 
در ایــران یــا بــا فقــدان امــر زیبایی شناســی یــا غلــو آن در عکس هــا مواجهیــم و دلیــل 
ــه جــای عکاســی و  ــکاس ب ــه ع ــت ب ــدان اهمی ــان شــد فق ــه بی ــم همان طوری ک آن ه
ــه انتخــاب تصادفــی  ــرای مواجهــه و درنتیجــه تنــزل زیبایی شناســی ب ضــرورت روش ب
تکنیــکال اســت. در حالــی کــه گفتــه شــد، زیبایی شناســی ادامــه مواجهــه بــدن عــکاس 
درون امرواقعــی اســت و انتخــاب تکنیــکال پشــت ســر آن می آیــد. بــرای مثــال اینکــه 
عکــس ســیاه و ســفید باشــد یــا رنگــی؟ مربــع عکــس بگیریــد یــا پانورامــا یــا مســتطیل؟ 
ــا کنتراســت زیــاد عکاســی کنیــد یــا کنتراســت کــم، پرتــره اســتودیویی بگیریــد یــا  ب
محیطــی، کادر عکاســی شــلوغ باشــد یــا تک عنصــری؟ کادر وایــد باشــد یــا تلــه؟ چطــور 
می تــوان مطمئــن شــد کــدام بــرای عکاســی از آن امــر واقعــی صــادق اســت؟ کدامیــک 

انتخــاب درســتی اســت؟ 
     بهتریــن روش، انتخــاب تکنیکــی اســت کــه بتوانــد ایــده را بــر موضــوع و بالعکــس 
موضــوع را بــر ایــده منطبــق کنــد و از ایــن طریــق شــکاف پرشــود. چــرا این مســئله مهم 
اســت؟ چــون بیننــده مجموعــه عکــس را در فقــدان حضــور مــا می بینــد، زیبایی شناســی 
در حقیقــت انتخــاب فرمی اســت کــه او از طریــق دیــدن، ایــده و احســاس مــا را 
هم زمــان دریابــد و بفهمــد. چــون عــکاس از ایــده بــه عکــس می رســد، بیننــده 
ــه ایــده. شــکاف ایــن میــان را زیبایی شناســی پرمی کنــد. شــما  از عکــس ب
ــای  ــه انتخاب ه ــرار دارد ک ــن وســط شــکافی ق ــد و ای ــده داری ــک ای ــک موضــوع و ی ی
ــت آن را  ــما اس ــی ش ــی انتخاب ــه و زیبایی شناس ــول مواجه ــه محص ــما ک ــکال ش تکنی
پرمی کنــد. بــرای توضیــح بیشــتر از زندگــی خودتــان مثــال می آوریــم؛ شــما از طریــق 
ــد. شــکاف  ــه شــکاف هایی را پرمی کنی ــد روزان ــاره آن حــرف می زنی ــه درب ــی ک موضوع
ــر  ــاره هن ــان درب ــم نظرت ــه شــما می گوی ــن ب ــان و مخاطــب ســخن تان. م ــان خودت می
ایــران چیســت؟ بــا پرســیدن ایــن ســئوال یــک شــکاف برای تــان ایجــاد می کنــم؛ بیــن 
آن چیــزی کــه از هنــر ایــران می فهمیــد )ایــده( و جامعــه هنــر ایــران )موضــوع(. حــاال 
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شــما بــا صحبــت دربــاره هنــر ایــران درحقیقــت در حــال پرکــردن ایــن شــکاف هســتید. 
تأییــد کالم شــما بــه ایــن معناســت کــه شــکاف پرشــده اســت و از طریــق ســخن گفتن 
اســت کــه مــن بــه شــما و شــما بــه مــن از روی ایــن شــکاف می رســیم. بــرای همیــن 
اســت کــه زیبایی شناســی نقــش بیان کنندگــی دارد و میــزان Expression یــا همــان 

ــد.  ــان عکــس را تعییــن می کن بی
ــن آن، آن  ــا گفت ــم و ب ــک شــکاف درســت می کنی ــا انتخــاب موضــوع ی ــن ب      بنابرای
ــه  ــوط ب ــت مرب ــکاف اس ــردن ش ــوه پرک ــه نح ــوط ب ــه مرب ــی ک ــم، بخش ــر می کنی را پ
ــا پرســش، اختــالف ســطح میــان  انتخاب هــای »تکنیــکال« می شــود. همان طــور کــه ب
ــه آن، آن شــکاف  ــا پاســخ دادن ب ــه وجــود آمــد، ب موضــوع و آنچــه از آن می فهمیــم ب
ــاش  ــت ت ــکال در حقیق ــای تکنی ــی، انتخاب ه ــس در عکاس ــود. پ پرمی ش
ــد  ــتر. رون ــه بیش ــت و ن ــده اس ــوع و ای ــان موض ــکاف می ــردن ش ــرای پر ک ب
ــردن  ــن پر ک ــوه ای ــکال نح ــای تکنی ــت و انتخاب ه ــکاف اس ــردن ش ــی کردن پر ک عکاس
ــا  ــع ی ــده و امرواق ــوان صاحــب ای ــه عن ــکاس ب ــان ع را مشــخص می ســازد؛ شــکاف می
همــان موضوعــی کــه بیــرون قــرار دارد. بــرای عــکاس وقتــی شــکاف میــان جهــان درون 
ــرای آن  ــا بیــرون هنــگام عکاســی وجــود نداشــته باشــد در حقیقــت عکاســی کردن ب ب

فــرد نوعــی ســرگرمی اســت و نــه نوعــی بیــان از طریــق عکاســی. 
     فــردا از شــما می خواهنــد بــرای کارتــان متــن یــا شــرح1 بنویســید، در حقیقــت آنجــا 
بایــد شــکافی را پرکنیــد، آنجــا بــا ادبیــات روزمــره کــه بــا دوســتان ســخن می گوییــم 
نمی تــوان شــکاف را پــر کــرد، بایــد جــور دیگــر ســخن گفــت، جــور دیگــر را اینجــا درون 
رونــد عکاســی کردن تمریــن می کنیــم و نــه هنــگام نوشــتن پروپــوزال. مــا ســخن گفتن 
را بــه شــکل تصویــری و بعنــوان نوعــی مــراوده2 کــه از درون آن اطالعــات و معنــا شــکل 

ــم. ــن می کنی ــرد، تمری می گی
ــم،  ــی می کنی ــم یک ــا ه ــرون را ب ــکاف درون و بی ــا ش ــی کردن م ــن عکاس      در حی
ــر  ــرف دیگ ــت، از ط ــکال اس ــای تکنی ــد انتخاب ه ــکان را می ده ــن ام ــه ای ــزاری ک اب
ــتند.  ــته هس ــانه وابس ــر عکاس ــکل دهنده تصوی ــر ش ــه عناص ــا ب ــم تکنیک ه ــا می دانی م
ــد.  ــه ویژگی هــای بصــری  اســت کــه درون عکس هــا شــکل می گیرن تکنیــک وابســته ب
همان طــور کــه انتخــاب چکــش در دســت آهنگــر وابســته بــه نــوع و چگونگــی مــاده ای 
اســت کــه بــا آن کار می کنــد و قابلیتــی کــه آن مــاده در شــکل پذیری از خــود نشــان 
می دهــد. تکنیــک ادامــه بــدن اســت و بــرای اینکــه ایــن پیوســتار بــه تصویــر تبدیــل 
ــش  ــرش نق ــون ف ــس چ ــه در عک ــری آگاه بودک ــری تصوی ــه عناص ــت ب ــود می بایس ش

1 - statement

2 - Communication
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ــدن  ــار ب ــر رفت ــا کــه در تغیی ــاً در مــدل آنه ــه صرف ــا ن ــان دوربین ه ــرق می ــد. ف می زنن
در حیــن عکاســی اســت و در نتیجــه بــه ویژگــی بصــری ای کــه در عکــس نهایــی بــه 

ــد.  ــان می دهن ــا نش م
     بــرای مثــال انتخــاب دوربیــن بــا ضلــع مربــع بــدون دانــش از اینکــه چــه ویژگی هایی 
در آن شــکل دهنده تصویــر عکاســانه اســت نوعــی انتخــاب ناقــص اســت. وقتــی شــکاف 
ــن  ــرون و موضــوع پرشــود، ای ــا بی ــه ب ــق مواجه ــکاس از طری ــرون توســط ع درون و بی
پیونــد خــود را در قالــب یــک عکــس پدیــدار می کنــد، در نتیجــه شــناخت مــا از »عناصر 
تصویــری یــک عکــس« کمــک می کنــد عناصــر کلیــدی و تکنیکالــی را بشناســیم کــه 

بــه پرکــردن شــکاف کمــک می کننــد. 
ــان فارســی »ســی و دو« حــرف داریــم، امــا هــر فــرد جامعــه یــک جــور       مــا در زب
ــی  ــن س ــه از ای ــان اســت ک ــای شــخصی در زب ــت ایده ه ــد. دخال ــرف می زن ــاص ح خ
ــی آورد.  ــود« درم ــکل »خ ــه ش ــازد و آن را ب ــراری می س ــالت غیرتک ــرف جم و دو ح
ــم  ــای بصــری داری ــداد محــدودی الفب ــا تع ــور اســت، م ــم همین ط ــاره عکاســی ه درب
ــان  ــان خودش ــکاف می ــا ش ــا همین ه ــخ، ب ــول تاری ــان در ط ــان جه ــه عکاس ــه هم ک
ــی  ــوع و چگونگ ــزرگ در ن ــان ب ــا عکاس ــما ب ــرق ش ــد. ف ــر کرده ان ــان را پ و موضوع ش
ــس( و  ــازی )تک عک ــروع کلمه س ــرای ش ــری ب ــای بص ــداد الفب ــن تع ــری ای به کارگی
ــت.  ــان اس ــان و موضوع ت ــان خودت ــکاف می ــردن ش ــازی( و پر ک ــازی )جمله س جمله س
ــم؛ اینکــه  ــاره الفباهــای بصــری حــرف بزنی ــن جلســه می خواهیــم درب ــه ای      در ادام
ــازید  ــری بس ــه تصوی ــه و جمل ــا کلم ــب آن ه ــتید از ترکی ــادر هس ــدر ق ــور و چق چط
ــد.  ــر کنن ــکاف ها را پ ــا ش ــت ت ــد داش ــدرت آن را خواهن ــا ق ــن جمله ه ــور ای و چط
نتیجــه ای کــه تــا بدینجــا می گیریــم آن اســت کــه کارکــرد تکنیــک ایــن نیســت کــه 
ــان واقعیــت ذهــن  ــد شــکاف می ــد، بلکــه بای ــی کن ادادرآورد، خــود را غلوشــده بازنمای
ــه معنــای واقعــی آن اتفــاق  ــا »گفتــن« ب ــان پرکنــد ت ــا موضوع ت شــما را در مواجهــه ب
ــن  ــر ای ــد. اگ ــش بزنی ــود، فل ــش زدن پرمی ش ــک فل ــا تکنی ــن شــکاف ب ــر ای ــد. اگ بیفت
شــکاف را ســیاه و ســفیدبودن یــا مربع بــودن کادر پرمی کنــد، حتمــاً ایــن کار را بکنیــد. 
ــازیم  ــکافی می س ــه ش مخاطــب و حتــی اســتادها و داوران می خواهنــد بداننــد »چ
ــه شــکل  ــا آن را ب ــد ام ــه وجــود بیاوری ــم«. اگــر شــکاف ب ــور آن را پرمی کنی و چط
ــب  ــد، مخاط ــین پرکنی ــای پیش ــه از فرم ه ــاس ناآگاهان ــا اقتب ــا ب ــه ای( ی ــاژ )وصل مونت
ــا  ــا مجموعــه ســاختگی اســت، چــون معنــا و فــرم ب حرفــه ای می فهمــد ایــن جملــه ی
ــر دیگــری آن را  ــه آن موضــوع فکــر کــرده و نف ــگاری یکــی ب ــد و ان ــق ندارن هــم تطاب
عکاســی کرده اســت. در ایــن شــرایط منظــور عــکاس در متــن یــا همــان اســتیتمنت بــا 
حــس و محتــوای عکس هــا یکــی نیســت، اینجــا دو مســئله پیــش می آیــد، یــا عــکاس 
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ــی او  ــرم انتخاب ــا ف ــده اش خــودآگاه نیســت، ی ــی از ای ــد، یعن ــه خــودش دروغ می گوی ب
اصالــت نــدارد و بــه کارگیــری زیبایی شناســی اقتباســی موضــوع او را از پیــش بلعیــده 
اســت، در نتیجــه از عکــس نمی تــوان بــه ایــده رســید. همان طــور کــه گفتیــم در ایــن 
ــدن،  ــه، روش و ب ــی )مواجه ــس را زیبایی شناس ــکاس و عک ــان ع ــکاف می ــه، ش مرحل
ــای  ــق انتخاب ه ــده از طری ــد و بینن ــبک( پرمی کن ــه س ــک و در نتیج ــاب تکنی انتخ
تکنیــکال و فرمــی عــکاس اســت کــه می توانــد بــه ایــده او برگــردد در غیــر ایــن صــورت 

ــی رود. ــر نم ــد و جلوت ــس می مان درون عک
     حاال روی عوامل بصری یا الفبای بصری در عکس متمرکز می شویم: 

ــی  ــن بایســتی درون ــن و تمری ــن و تمری ــل، و تمری ــه، تأم ــل را ضمــن مطالع ــن عوام ای
کنیــد، شــبیه راننــده ای کــه بــدون خوانــدن کتــاب دســتورالعمل راهنمایــی و رانندگــی، 
ــا پــدال  ــگاه کنــد ی ــه دنــده ن ــا چشــم ب ــدارد ب خودرویــی را می رانــد و دیگــر نیــازی ن

ــد.  ــاب کن ــردن انتخ ــردن و فکر ک ــا نگاه ک ــز را ب گاز و ترم
»درونی کــردن« ایــن عوامــل بصــری یــک چیــز اســت و ســپس تبدیــل آن بــه »شــگرد« 
ــون  ــرد، چ ــان می ب ــارت زم ــناخت و مه ــن ش ــت. ای ــری اس ــز دیگ ــی کردن چی عکاس
ــه همیــن دلیــل ســعی کنید  ــه معنــای توانایــی انجــام دادن آن نیســت، ب ــدن آن ب خوان
بــرای تمریــن هرکــدام، زمــان جداگانــه ای بگذاریــد تــا تک تــک ایــن عناصــر را درونــی 
ــل  ــود تبدی ــگرد خ ــه ش ــی ب ــه آرام ــان را ب ــی، آن ــای واقع ــد در مواجهه ه ــد و بع کنی

نماییــد. 
راه، تمریــِن بــدون دوربیــن اســت، ســعی کنیــد در زندگــی خودتــان، بــا نگاه کــردن ایــن 
عناصــر بصــری را پیــدا کنیــد، در خانــه و در خیابــان، در محــل کار، بــه همــه عناصــر 
ــد  ــد بای ــد چنیــن کنی ــرای اینکــه بتوانی ــد و ب ــگاه کنی ــه شــکل عکــس ن ــان ب اطراف ت
ــا دوربیــن تمریــن  ایــن عوامــل بصــری را در آن صحنه هــا تشــخیص بدهیــد. ســپس ب
ــد و  ــه عکــس کنی ــل ب ــن تبدی ــا دوربی ــد را ب ــا چشــم می بینی ــد آنچــه ب و ســعی کنی
آن فضــای ســه بعدی را بــه فضایــی دوبعــدی تبدیــل کنیــد کــه بــا چشــم ناظــر یکــی 

اســت. 
نکتــه مهــم اینکــه اغلــب عکاســان از ایــن تمریــن فــرار می کننــد، چــون فکــر می کننــد 
مربــوط بــه دوران یادگیــری عکاســی اســت، ولــی عــکاس حرفــه ای هــر روز بــه زندگــی 
ــرا؟  ــت، چ ــرده اس ــدن ک ــاده دی ــی او آن را آم ــوع عکاس ــه ن ــد ک ــگاه می کن ــوری ن ط
ــی  ــم یک ــا ه ــی او ب ــپس زندگ ــی او و س ــم های او و عکاس ــد کار، چش ــون درون رون چ
ــت  ــه در حال ــن ک ــن و تمری ــن و تمری ــا تمری ــر ب ــن نیســت مگ ــن ممک ــوند و ای می ش

ــی آن.  ــی و زندگ ــی و زندگ ــود زندگ ــه ای، می ش حرف
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ــر را از  ــک تصوی ــا ســایه ها را شــکل می دهــد و بافت هــای ی ــه چیزه ــدن ب ــا تابی ــور ب ن
حالــت تخــت و خنثــی بــه شــکلی از زندگــی تبدیــل می کنــد. شــب ها کــه نــور نیســت 
ــدن، در  ــه جــان می بخشــد. دی ــور اســت ک ــد، ن ــان ندارن ــا ج ــد، ام ــیاء وجــود دارن اش

حقیقــت رویــت نحــوه ایــن جان بخشــیدن بــه اشــیاء و زندگــی اســت. 
     اگــر قابلیــت نــور را از عکــس بگیریــم تأثیرگــذاری آن از بیــن مــی رود و دیگــر یــک 
عکــس خــوب نیســت چــون ویژگــی اصلــی خــود را از دســت می دهــد. نــور اگــر نباشــد 
اساســاً عکاســی ممکــن نمی شــود. از طــرف دیگــر ویژگــی تصویــری کــه پاشــیدن نــور 
ــد باعــث می شــود  ــان و انســان ها ایجــاد می کن ــه، و خیاب ــه اشــیاء، ســاختمان ها، خان ب
ــور، عنصــر  ــرد دیگــر ن ــارت دیگــر، کارک ــه عب ــد. ب ــوه دیگــری بیابن ــا نمــود و جل آن ه
بصــری اســت کــه عــکاس از طریــق آن احســاس خــود را از موضوعــات انتقــال می دهــد. 
از آنجــا کــه کنتراســت توســط شــدت نــور شــکل می گیــرد، عکاســان براســاس شــدت 
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آن، زمــان عکاســی خــود را بــه نوعــی زمــان بــرای عکاســی کردن و مواجهــه بــا واقعیــت 
تبدیــل می کننــد. بــرای مثــال پائــو پلگریــن1 در ظهــر عکاســی می کنــد و الکــس وب2 
ــن  ــو کنتراســت را می خواهــد و در ظهــر ای ــور عصــر و صبح هــای زود. چــون پائول در ن
ــد  ــم و زرد می خواه ــور مالی ــس، ن ــود اســت و الکــس وب برعک ــر خ ــکان در حداکث ام
ــی  ــه عکاس ــور ب ــن ن ــد. بنابرای ــای بصــری کارش را برجســته کن ــد الیه ه ــه بتوان ک
ــدت  ــا ش ــوان ب ــی کردن را می ت ــان عکاس ــد و زم ــخصیت می ده ــما ش ش

آن ســنجید. 
     چطــور بــا نــور تمریــن کنیــم؟ ســعی کنیــد بــا نــور آفتــاب، در حالت هــای مختلــف، 
ــازد،  ــور می س ــه ن ــی ک ــای متنوع ــکل و رنگ ه ــا ش ــب، ب ــی در ش ــای مصنوع ــا نوره ب
ــان را  ــا خودش ــات در آن نوره ــور موضوع ــید: چط ــان بپرس ــد و از خودت ــت بگذرانی وق
ــط هماهنگــی و تناســب بیشــتری  ــدام موضــوع در محی ــا ک ــور ب ــدام ن ــد. ک می نمایانن
دارد؟ آیــا وقتــی از خانــه خــارج می شــوید، بــه تنــوع نورهــا در محیــط توجــه می کنیــد؟ 
ــا می کشــد؟  ــور روی مناظــر و اشــیاء  و آدم ه ــه ن ــی ک ــا، ســایه ها، و الیه های ــه بافت ه ب

بــدون ایــن توجــه، دیــدن بــی روح اســت. 
     جلوه هــای تکنیکــی و بصــری همــه درون چشــم مــا وجــود دارنــد و بعــد در دوربیــن 
ــرای همیــن، الفبــای  ــا دیجیتــال، تعبیــه شــده اســت. ب ــه شــکل امــکان مکانیکــی ی ب
ــالف آن  ــوند و اخت ــن ش ــن تمری ــا دوربی ــا چشــم و ســپس ب بصــری می بایســت اول ب
چیــزی کــه چشــم مــا می بینــد و آنچــه دوربیــن نشــان می دهــد، خــود نیــز شــکافی 

اســت کــه انتخــاب نــوع متفاوتــی از دوربیــن یــا تکنیــک، آن را پرخواهــد کــرد. 
ــان  ــران اســت، آن ــگاه دیگ ــن درون ن ــل بصــری، رفت ــن عوام ــن ای ــر تمری ــک راه دیگ ی
ــردن  ــه ای، نگاه ک ــدان حرف ــان و هنرمن ــد، عکاس ــگاه می کنن ــا ن ــه دنی ــه ای ب ــه حرف ک
ــم،  ــدن را ببینی ــوع دی ــه ن ــرای اینک ــه؟ ب ــرای چ ــرون، ب ــه بی ــان ب ــم آن از درون چش
ببینیــم آنــان چطــور ایــن عوامــل را انتخــاب و بــا هــم ترکیــب می کننــد، نگاه کــردن 
ــه  ــوع ب ــک موض ــن را درون ی ــن و عی ــور ذه ــازند و چط ــور می س را چط
ــم؟  ــان بروی ــم آن ــور درون چش ــه چط ــت ک ــن اس ــئوال ای ــال س ــد. ح ــم می بافن ه
ــردان  ــک کارگ ــون ی ــم آن، چ ــان مه ــف و کارگردان ــینمای مؤل ــای س ــای فیلم ه تماش
بــرای دراماتیزه کــردن قصــه اش بــه چگونگــی تصویــر آن در روایــت فکــر می کنــد و ایــن 
ــان  ــه در عکاسی ش ــم ک ــان مه ــای عکاس ــا در عکس ه ــرد ی ــه کار می گی ــل را ب عوام

ســاختار و اســتخوان بندی نگاه کــردن دارنــد. 
ــم  ــود فیل ــفارش می ش ــان س ــه آن ــد، ب ــد می آموزن ــان جدی ــک زب ــه ی ــرادی ک      اف

1 - Paolo Pellegrin(-1964)

2 - Alex Webb(-1952)
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ــک  ــی، درون ی ــان اصل ــه زب ــد ب ــک می کن ــنهاد کم ــن پیش ــد، ای ــی ببینن ــان اصل زب
ــری او را  ــگردهای بص ــل ش ــم و عوام ــوزی تمرین کنی ــون زبان آم ــل را چ ــم، عوام فیل
ــردن آن  ــر و درونی ک ــناخت بهت ــدرت ش ــایی« ق ــن »بازشناس ــم. ای ــایی کنی بازشناس
ــال:  ــرای مث ــد، ب ــان ش ــه بی ــور ک ــد. همان ط ــر می کن ــا ممکن ت ــرای م ــر را ب عناص
جیمزنچــوی ازترکیب بنــدی نقاشــی کالســیک و پائولوپلگریــن ازترکیب بنــدی ســینمای 
رئالیســتی ایتالیــا در زیبایی شناســی عکــس خــود الهــام گرفتــه اســت. ایــن الهــام تکــرار 
و تقلیــد آن فرم هــا نیســت بلکــه نوعــی اقتبــاس هنــری و تاریخــی اســت کــه از طریــق 
خودآگاهــی و نســبت آن بــا زیبایی شناســی درون مواجهــه عــکاس اتفــاق می افتــد و نــه 
از بیــرون و بــر اســاس ســلیقه. بــرای همیــن آنــان می تواننــد آن زیبایی شناســی را درون 

ــد طوالنــی کار تکــرار کننــد.  یــک رون

Christopher Anderson

پیا )دخترش( با بادکنک در گراسیا، اسپانیا
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پس زمینه1

Thomas Struth

بک گرانــد یــا پــس زمینــه، منظــره یــا صفحــه ای اســت کــه پشــت موضــوع در عکــس 
قــرار دارد. هیــچ موضوعــی را نمی تــوان بــدون بک گرانــد یــا پــس زمینــه تصــور کــرد و 
چــون موضــوع عکــس روی بک گرانــد یــا پــس زمینــه قــرار می گیــرد پــس موضــوع بــا 
آن مقایســه می شــود. بک گرانــد یــا پــس زمینــه بــرای عکــس محتــوا ایجــاد 

می کنــد. 
     در اهمیــت ایــن عامــل بصــری همیــن بــس کــه وقتــی در عکــس پرتــره محیطــی، 
بک گرانــد را عــوض کنیــم شــخصیت فــردی کــه از او پرتــره می گیریــم بــه کلــی تغییــر 
ــاوت،  ــد متف ــان در دو بک گران ــره یکس ــاس و چه ــا لب ــخص ب ــرد مش ــک ف ــد. ی می کن
دو انســان متفــاوت از لحــاظ شــخصیت بازنمــود می شــود. اگــر مــن مقابــل یــک تختــه 
ســیاه بایســتم معلــم هســتم و اگــر بــا همــان چهــره و لبــاس و فیگــور مقابــل جمعیــت 
در بــازار بــزرگ تهــران یــک کاســب یــا خریــدار خواهــم بــود. اگــر در پرتــره بــه اهمیــت 
بک گرانــد یــا پــس زمینــه مســتقیم اشــاره می کنــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــخصیت 

1 - background
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ــرد و درون آن  ــرار می گی ــد ق ــک بک گران ــل ی ــوع مقاب ــوان موض ــره بعن ــس پرت در عک
دوجانبگــی موضــوع و بک گرانــد، در پرتــره فــرد شــخصیت خــود را بازمی یابــد. اگــر در 
عکــس پرســنلی مــا مقابــل پارچــه ای ســفید، ســیاه یــا خاکســتری می ایســتیم، چــون 
در ایــن موقعیت هــا صرفــاً شناســایی چهــره ماســت کــه اهمیــت دارد و نــه شــخصیت 

ــان.  ــد اجتماعی م و بع

Abass Attar

دروازه غار، محله ای فقیرنشین در جنوب تهران، تابستان 1358

چطور آن را تمرین کنیم؟
ــا  ــه آن ه ــی ک ــر و فضای ــا مناظ ــیاء ب ــه رابطــه انســان ها و اش ــه ب ــدن و توج ــا دی      ب
ــراردارد، درون فضــا انســان جابه جــا  را فراگرفتــه اســت. هــر انســان درون یــک فضــا ق
ــم  ــرای او رق ــی ب ــای مختلف ــی ، بک گرانده ــت و جابه جای ــن حرک ــود و درون ای می ش
ــث  ــد باع ــرار دارن ــه ق ــراد و اشــیاء درون منظــره ای ک ــه اف ــل ب می خــورد. توجــه و تأم
می شــود بــه اهمیــت و ویژگــی منحصربــه فــرد ایــن عنصــر در خلــق معنــا بــرای عکــس 
ــه موضــوع عکــس اســت و  ــدی بیشــتر توجه شــان معطــوف ب ــم. عکاســان مبت پی ببری
بک گرانــد یــا پــس زمینــه را بــه عنــوان امــری بدیهــی یــا مزاحــم یــا قابــل صــرف نظــر 
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ــرد  ــه کار می گی ــی را ب ــت و ویژگ ــن قابلی ــه ای ای ــکاس حرف ــا ع ــد، ام ــداد می کنن قلم
ــد موضــوع  ــه ای حســاس اســت، چــون می دان ــه شــکل حرف ــه وجــود آن ب و نســبت ب
ــه  ــری و در نتیج ــس دیگ ــه عک ــر و در نتیج ــای دیگ ــودش، بک گرانده ــت خ ــا حرک ب

ــد.  ــم می زن ــری را رق ــوای دیگ محت

      بــه عکس هــای خودتــان نــگاه کنیــد، پنــج فریــم را انتخاب کنیــد، خود را با تماشــای 
ــه  ــدن ب ــا جابه جا ش ــال ب ــد، ح ــی تجســم کنی ــل عکاس ــاره درون مح ــا دوب آن عکس ه
شــکل خیالــی، بک گراندهــای ممکــن دیگــری را کــه آنجــا بــود جایگزیــن کنیــد، چــه 
اتفاقــی می افتــد؟ اگــر بعــد ایــن جایگزینــی عکــس بهتــر شــود چــرا؟ و اگــر بدتــر چــرا؟ 

ایــن بــازی را ادامــه بدهیــد و آن را بــه واقعیــت و زمــان حــال بیاوریــد. 

ــس  ــا پ ــد ی ــه بک گران ــرد ک ــاب ک ــوان انتخ ــت نمی ت ــی را در واقعی ــچ موضوع       هی
ــا  ــای انتخــاب آن موضــوع ب ــه معن ــه ای نداشــته باشــد، انتخــاب هــر موضوعــی ب زمین
بک گرانــد آن اســت و تغییــر در هــر کــدام بــه معنــای تغییــر در آن یکــی هــم هســت. 
ــردن  ــه نگاه ک ــت ک ــی اس ــدی و بنیادین ــم و کلی ــای مه ــی از درس ه ــوع یک ــن موض ای
ــن آرت  ــای فای ــا فعالیت ه ــتن ی ــکان در نوش ــن ام ــون ای ــوزد چ ــا می آم ــه م ــتند ب مس
ــتن  ــرای نوش ــم ب ــا ه ــه آنه ــدارد. البت ــود ن ــده عکاســی وج ــردازی ش و شــکل صحنه پ
ــا در آن  ــتند ام ــد هس ــد بک گران ــه نیازمن ــا صحن ــور ی ــک دک ــاختن ی ــتان و س داس
شــکل ها، همــان کســی کــه موضــوع را می ســازد خــودش بک گرانــد را تعییــن 
ــک  ــش و دیالکتی ــق تن ــن طری ــازد و از ای ــوع آن را می س ــا موض ــان ب ــد و هم زم می کن
ــه در ســاخت واقعیــت حــذف می شــود.  ــا انســان و جامع ــد ی ــان موضــوع و بک گران می
ــه نوعــی ســاختارگرابودن درون خــود تــک تــک کلمــات عکاســی مــا )تک عکس هــا(  ب
و در نتیجــه همــه جمــالت بعــدی )مجموعــه عکس هــا( از پیــش جاســازی شــده اســت. 

ــود.  ــی می ش ــر بررس ــوع کامل ت ــن موض ــل دوم ای در فص
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پیش زمینه1

Matt Black

در یک مزرعه، داکوتای جنوبی 2016
     

     چشــم از طریــق فورگرانــد یــا پیــش زمینــه بــه موضــوع رهنمــون می شــود. پیــش 
ــد.  ــد ایجــاد می کن ــه می ســازد و در عکــس بُع زمینــه در حقیقــت درون کادر، الی

1 - forgraund
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ــم  ــذف کنی ــس را ح ــه عک ــش زمین ــان پی ــی در ذهن م ــا، وقت ــیاری از عکس ه در بس
چشــم درون عکــس حرکــت نمی کنــد، موضــوع را می بینــد کــه افتــاده وســط کادر یــا 

ــود.  ــت می ش ــس تخ ــا عک ــول حرفه ای ه ــه ق ب

ــان  ــس، زم ــوع عک ــوه دادن موض ــر جل ــن واقعی ت ــه ضم ــش زمین ــا پی ــد ی       فورگران
ــگاه بیننــده طوالنی تــر می کنــد.  ــه دلیــل الیه ســازی و چرخــش ن تماشــای عکــس را ب
ایــن نکتــه مهمــی اســت، بیننــده بــرای ایــن عکس هــا وقــت بیشــتری می گــذارد چــرا 
کــه مســتقیم ســر اصــل موضــوع نمــی رود و چشــم او درون فرم هــا والیه هــای اطــراف 
ــه  ــت ب ــن حرک ــد، ای ــبتی دارن ــوع نس ــا موض ــا ب ــون آن الیه ه ــردد و چ ــوع می گ موض
ــدی  ــم دوبع ــوع را در حج ــد موض ــالش می کن ــد و ت ــکال می بخش ــق فیزی ــس عم عک

عکــس بــه شــکل ســه بعــد قابــل تجســم کنــد. 

چطور آن را تمرین کنیم؟ 
      بــرای مثــال بــه یــک صندلــی نــگاه کنیــد کــه پشــت آن حتمــاً دیــوار یــا فضایــی 
قــرار دارد و جلــوی آن حتمــاً میــزی، حــاال یــک چشــم خــود را ببندیــد، بــا یــک چشــم 
ــان  ــما نش ــه ش ــا را ب ــگاه الیه ه ــن ن ــد، ای ــگاه کنی ــوع ن ــان موض ــا هم ــی ی ــه صندل ب

می دهــد. 
      

      نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بک گرانــد- موضــوع- فورگرانــد ایجــاد الیــه می کنــد. 
ــردن  ــت نگاه ک ــد، در حقیق ــد می آین ــم پدی ــر ه ــی آن دو دیگ ــر موضوع ــدن ه ــا دی ب
شــامل پیونــد میــان ایــن ســه عنصــر اســت. بــرای همیــن در الفبــای بصــری، مــن بــه 
ــا اســتفاده از  ــان را ب ــردی کــه زب ــم. ف ــر عکــس« می گوی ــن ســه گانه »گرام ترکیــب ای
ــرد منظــورش را  ــه کار می گی ــک ب ــن گراماتی ــت قوانی ــدون رعای ــی ب ــات درســت ول لغ
ــبیه  ــه گانه ش ــن س ــت. ای ــخصیت نیس ــب ش ــیوا و صاح ــان او ش ــی بی ــاند، ول می رس

ــد.  ــن می کن ــه را در عکــس تعیی ــل جمل ــل و فاع ــان، جــای فع ــک زب ــر ی گرام

       اغلــب در کالس وقتــی از عکاســان می خواهــم فورگرانــد و بک گرانــد را تشــخیص 
ــت، در  ــه اس ــس پرالی ــه عک ــی ک ــاً مواقع ــوند، مخصوص ــکال می ش ــار اش ــد، دچ دهن
تشــخیص ایــن نکتــه کــه آن موضــوع فورگرانــد اســت یــا موضــوع دچــار خطــا می شــوند. 
چطــور در عکــس کــه الیه هــای متعــددی دارد ایــن عوامــل را تشــخیص بدهیــم؟ قبــل 
از تفکیــک، اول بایســت »موضــوع آن عکــس« را تشــخیص داد و بعــد نســبت بــه جایــگاه 
موضــوع در عکــس هــر چــه جلــوی آن باشــد فورگرانــد و هــر چــه پشــت آن، بک گرانــد 



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  89  

ــا  ــار خط ــم، دچ ــخیص ندهی ــوع را تش ــر موض ــورت اگ ــن ص ــر ای ــود. در غی ــد ب خواه
ــرار  ــوی آن ق ــه در جل ــی ک ــرای الیه های ــس ب ــوع عک ــی موض ــون گاه ــویم چ می ش
ــر،  ــدای ام ــه در ابت ــت ک ــزی اس ــان چی ــس هم ــوع عک ــود. موض ــد می ش دارد بک گران
ــدن آن  ــکاس دی ــم، چــون نیــت ع ــم و درک می کنی ــه عکــس می بینی ــا نگاه کــردن ب ب
ــرد خــود را در  ــا و کارک ــد معن ــد و فورگران ــس بک گران ــه اول اســت، پ موضــوع در وهل

ــد.  ــی اســت کــه بازمی یابن ــا موضــوع اصل نســبت ب
     

Chien-Chi Chang
یک مهاجر در تعطیات آخر هفته اپرای چینی تماشا می کند، نیویورک 1998



90  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان

کراپ

Joachim Ladefoged 
از مجموعه آلبانی ها

          بــه ایــن معنــا کــه در حیــن عکاســی، بخشــی از موضــوع را از روی عمــد نشــان 
ــکاس در عکــس  ــکال ع ــراق و حضــور بیشــتر غیرفیزی ــرای ایجــاد اغ ــراپ ب ــم، ک ندهی
ــا کــراپ، حضــور عــکاس در عکــس نمایــان می شــود و کارکــرد آن بیشــتر در  اســت. ب

عکــس ژورنالیســتی و مســتند بــا چاشــنی تحلیــل سیاســی اســت. 
ــن تکنیــک،  ــا اســتفاده از ای ــو، عــکاس ب ــر بوت ــه بینظی ــوط ب ــره مرب      در عکــس پرت
عکــس پرتــره متفاوتــی ارائــه می دهــد. اگــر کــراپ را بدانیــم امــا شــخصیت و موقعیــت 
ــراپ  ــس را ک ــه عک ــرورت اینک ــیم ض ــرار دارد را نشناس ــو در آن ق ــه بوت ــی ای ک سیاس
ــدارد و ایــن کار را نمی کنیــم، اگــر کــراپ را نشناســیم و شــخصیت او را  کنیــم معنــا ن
بشناســیم نیــز نمی تــوان از کــراپ اســتفاده کــرد. از ایــن مســئله چــه می تــوان فهمیــد؟ 
ــرد  ــوع کارک ــدن موض ــا بری ــه ب ــدر ک ــری، همان ق ــل بص ــک عام ــوان ی ــه عن ــراپ ب ک
می یابــد، متکــی بــه آگاهــی مــا از واقعیــت موضــوع نیــز هســت، چــرا کــه هــر برشــی 
نیازمنــد ایــن اســت کــه چقــدر بــرش و از کجــا صــورت بگیــرد. بــه همیــن دلیــل تکــرار 
می کنــم اســتفاده تکنیــکال حلقــه اتصــال »ایــده و موضــوع« اســت چــون از همــکاری 
میــان واقعیــت ذهنــی عــکاس بــا موضــوع اســت کــه ایــن اســتفاده مشــروعیت خــود را 
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ــه در  ــت. البت ــه اس ــش بی مای ــک نمای ــا ی ــری تکنیک ه ــه کارگی ــدون آن، ب ــد، ب می یاب
هنــگام عکاســی، عــکاس بــا ناخودآگاهــش عکاســی می کنــد و آن موقــع فرصــت بررســی 
میــزان بــرش و انتخــاب را بــه شــکل آگاهانــه نــدارد، یــا اگــر دارد خیلــی محــدود اســت، 
ایــن مهــم قبــل عکاســی درون آگاهــی او وجــود دارد یــا در انتخــاب نهایــی بــه شــکل 

ــی می شــود. ــت عکــس، عین ادی
چطور آن را تمرین کنیم؟

ــس  ــاری عک ــای کن ــذ را روی بخش ه ــه ای کاغ ــه تک ــت ک ــن اس ــداول ای       روش مت
بگذاریــد و ببینیــد عکــس اگــر از جایــی بــرش بخــورد فرم هــا بهتــر عمــل نمی کننــد؟ 
ــس  ــوان عک ــد می ت ــود دارن ــراپ را در خ ــس، ک ــش عک ــای ویرای ــه نرم افزاره ــروز ک ام
را بــا کراپ هــای مختلــف بررســی کــرد و دیــد چقــدر برش هــا می تواننــد بــه 
ــترین  ــم، بیش ــه ک ــد ک ــت کنی ــن مســئله دق ــه ای ــد. ب ــگاه شــما کمــک کنن ــوع ن ن
ــه  ــا کل ــر ت ــدن او، از س ــه ب ــت هم ــان الزم نیس ــک انس ــان  دادن ی ــرای نش ــت، ب اس
ــت  ــوان کلی ــدن او می ت ــای ب ــراپ از کج ــا ک ــیم ب ــود بپرس ــم، از خ اش را نشــان بدهی
او را نشــان داد؟ مخصوصــاً در موضوعاتــی کــه نمی تــوان چهــره فــرد را واضــح 
ــم.  ــان بدهی ــادی نش ــی و انتق ــز و رازی سیاس ــم او را در رم ــا می خواهی ــان داد ی  نش

Ad Van Denderen

کرانه باختری، یک شهر جدید فلسطینی برای 40000 نفر
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عمق 

Jason Eskenazi 

از مجموعه سرزمین عجایب، ده سال اتحاد جماهیر شوروی
ــده  ــد بینن ــک می کن ــت و کم ــی اس ــاب عکاس ــه درون ق ــتن الی ــه داش ــق نتیج عم
ــاد  ــد ایج ــس بُع ــق در عک ــد. عم ــری درک کن ــط واقعی ت ــوع را در محی ــت موض موقعی
می کنــد، عناصــر بصــری درون قــاب بــه شــکل الیــه واری نشــان داده می شــوند و ایــن 
ــا چشــم ســه بعدی می دیــد  الیه هــا درون عکــس همــان حــس واقعیتــی کــه عــکاس ب

ــد.  ــی می کن ــی تداع ــه نوع را ب

     عــکاس تــازه کار هنگامــی کــه یــک موضــوع را می بیننــد، عکاســی او شــامل کنــارزدن 
عوامــل مزاحــم و نشــان دادن مســتقیم آن موضــوع اســت، بــرای همیــن عکــس او اغلــب 
ــه اول موضــوع را  ــه در وهل ــه ای، ضمــن اینک ــکاس حرف ــا ع ــی می شــود، ام تک موضوع
ــری  ــای دیگ ــارج و الیه ه ــودن خ ــه از تک عنصری ب ــت ک ــدد اس ــد، درص ــان می ده نش
ــان  ــد، آن ــر را می بین ــای دیگ ــم الیه ه ــه چش ــوری ک ــد، همان ط ــه کن ــس اضاف ــه عک ب
نیــز بــه عکــس آن الیه هــا را راه می دهنــد، تــا حــس واقعــی آن عکــس افــزون شــود و 

عکــس ترکیــب پیچیده تــری بــه خــود بگیــرد. 
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Jason Eskenazi
از مجموعه سرزمین عجایب، ده سال اتحاد جماهیر شوروی

     

Anthony Suau
مـردم آلمـان شـرقی بـرای اولیـن بـار از منطقـه برلیـن غربـی بازدیـد می کننـد درحالیکـه در تنـوع آن غرق شـده انـد. یک 

فروشـگاه تلویزیـون، تصاویـر اعتـراض آلمـان شـرقی کـه منجـر بـه فروریـزی دیـوار برلیـن شـد را پخش مـی کند.
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قاب بندی وترکیب بندی
     مــا ســه نــوع قــاب داریــم. ایــن ســه قــاب پنجــره نــگاه عــکاس رو بــه جهــان اســت؛ 
ــرار  ــا ق ــن قاب ه ــس درون ای ــوع عک ــت موض ــا. کلی ــا پانورام ــع ی ــتطیل، مرب ــاب مس ق
ــورد مشــاهده  ــه روی موضــوع م ــاب را روب ــرای عکاســی کردن آن ق ــرد، عــکاس ب می گی
نــگاه مــی دارد. بــرای همیــن موضــوع نیــز بــه انــدازه آن قــاب امــکان نمایــش خــودش 
ــا  ــت، ب ــا واقعی ــوع مراوده شــان ب ــر اســاس ن ــان، ب ــرور زم ــه م را می دهــد و عکاســان ب
شــکل یــک قــاب، بــه تفاهــم می رســند. بــه عبــارت دیگــر جهــان از درون آن قــاب بــا 
آن هــا ســخن می گویــد و آن هــا ایــن قــاب را بــه چشــم خــود بــرای مواجهــه و مــراوده 

ــد.  ــک می بینن ــات نزدی ــا موضوع ب

ــر،  ــری مناظ ــل بص ــن عوام ــی قرارگرفت ــت؟ترکیب بندی چگونگ ــدی چیس اماترکیب بن
انســان ها، و اشــیاء درون قــاب اســت. در حقیقــت ترکیب بنــدی بــا چینــش موضوعــات 

درون قــاب نســبت مســتقیم دارد. 

ــرد  ــرد، کارک ــرار می گی ــه ق ــس زمین ــا پ ــد ی ــوع روی بک گران ــم، موض ــر گفت      قبل ت
ــا جــای  ــه بک گرانــد »متصــل« می کنــد و ت ترکیب بنــدی ایــن اســت کــه موضــوع را ب
ــاب  ــی درون ق ــی نمی گــذارد و اگــر هــم فضــای خال ــاب باق ــی در ق ممکــن جــای خال
باقــی باشــد، آن فضــا از قبــل بخشــی از چینــش ترکیب بنــدی شــده اســت. در حقیقــت 
ترکیب بنــدی جمع کننــده موضــوع و عوامــل بصــری متصــل بــه آن در بهتریــن حالــت 
ــوند.  ــب ش ــم ترکی ــا ه ــاب ب ــل درون ق ــتی عوام ــه درس ــا ب ــت ت ــن اس ــری ممک بص
ــوش  ــن ج ــد و ای ــوش می ده ــم ج ــه ه ــل کادر را ب ــری داخ ــل بص ــدی عوام ترکیب بن
ــد. ــل می کن ــی تبدی ــس نهای ــه عک ــری ب ــل بص ــت عام ــا دخال ــس را ب ــه عک ــت ک اس

ــگام  ــد، چنان چــه چشــم هن ــم جــوش می ده ــه ه ــری را ب ــل تصوی ــدی عوام ترکیب بن
ــد.  ــد و می بین ــه درمی یاب ــک کل یک پارچ ــات را درون ی ــدن، آن موضوع دی

ــا  ــم و درهم تنیدگــی رنگ ه ــا، ریت      اســتفاده از اشــکال درون کادر، خــط و منحنی ه
ــش  ــق نق ــدی موف ــدام درترکیب بن ــوند و هرک ــوب می ش ــدی محس ــاخه ترکیب بن زیرش

رند. دا
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Henri Cartier-Bresson     
     از مجموعه اروپایی ها، هلند 1956

    
ــزار کار جــوش کار )چکــش(، موضــوع آن )تکــه آهــن(  ــم، اب ــد کن ــم تأکی      می خواه
و ایــده آهنگــر )گلــدان نهایــی( اســت. امــا عنصــر اتصال دهنــده همــه این هــا بــه هــم 
مهــارت او اســت. ایــن مهــارت خــودش را نــه صرفــاً در نحــوه چکــش زدن، کــه از طریــق 
نحــوه ترکیــب ایــن عناصــر نشــان می دهــد. تکنیــک صرفــاً یــک عامــل بیرونــی نیســت 
چــون صاحــب معنایــی درون مانــدگار در هنرمنــد و در نتیجــه در اثــر اســت. تکنیــک 
ــر  ــتان آهنگ ــش در دس ــه چک ــور ک ــت، همان ط ــد اس ــدن هنرمن ــه ب ادام
ــی  ــرای همیــن، بدن ــرد و ب ــدن را فرامی ب ــدن تمــان نمی شــود، تکنیــک ب تکنیــک در ب

می بایســت وجــود داشــته باشــد کــه تکنیــک آن را فراببــرد و ادامــه دهــد. 

چطور آن را تمرین کنیم؟ 
     اهمیــت قاب بنــدی وترکیب بنــدی را بــا دقــت بــه چینش هــای درون زندگــی 
ــرد.  ــاهده ک ــوان مش ــد، می ت ــان بدن من ــس عکاس ــف و عک ــینمای مؤل ــه س ــت ب و دق
ــا دوربیــن هــر عکســی بگیریــد  ــاد دیــد و تمریــن کــرد. شــما ب ایــن مــورد را بایــد زی
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ــن  ــه چنی ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس ــدی دارد، ام ــک ترکیب بن ــاب و ی ــک ق ــاً ی حتم
ــا ایــده  ــدن شــما اتفــاق می افتــد و آی چینــش و جوشــکاری چقــدر در ادامــه ایــده و ب
ــده  ــم بینن ــوش، چش ــد آن ج ــا بع ــد؟ و آی ــوش می ده ــتی ج ــه درس ــوع ب ــه موض را ب
ــم  ــود چش ــث می ش ــوب باع ــدی خ ــت می کند؟ترکیب بن ــس حرک ــتی درعک ــه درس ب
ــا چشــم  ــر نباشــند ت ــم قه ــا ه ــده در عکــس بچرخــد و عناصــر داخــل عکــس ب بینن
ــن  ــان بافت ــه هم ــدی ادام ــت کند.ترکیب بن ــبت ها حرک ــا و نس ــد درون آن فرم ه بتوان
ذهــن و عیــن اســت کــه عــکاس از قبــل شــکل دادن بــه آن را درون مواجهه هــای خــود 

شــروع کــرده اســت. 

Josef Koudelka

منطقه باب ادریس. بیروت، لبنان 1991

لحظه
ــا  ــت و م ــه روی ماس ــوع روب ــم، موض ــی می کنی ــی عکاس ــم از موضوع ــرض کنی       ف
ــان  ــی هم ــم زندگ ــت در می یابی ــا دق ــم. ب ــس می گیری ــکاس از آن عک ــوان ع ــه عن ب
تک موضــوع مقابــل لنــز، شــامل صدهــا لحظــه اســت، کدامیــک از ایــن لحظــات عکــس 

مــا خواهــد بــود؟ 
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Henri Cartier-Bresson
از مجموعه اروپایی ها

Henri Cartier-Bresson 
از مجموعه اروپایی ها



98  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان

Ernesto Che Guevara - Rene Burri - Magnum

پرتره از چه گوارا
    

ــلحه  ــبیه اس ــن و ش ــن را روش ــرداری، دوربی ــبیه فیلم ب ــوان ش ــی نمی ت     در عکاس
روبــه روی موضــوع گرفــت و همــراه بــا حرکــت، او را تعقیــب کــرد، نــه! مــا می بایســت 
تعــدادی عکــس صامــت، از حرکت هــای او، کنــش، یــا رخدادهــا را انتخــاب کنیــم. بــه 

نوعــی فــرق مهــم در ایــن نکتــه اســت؛ 
ــغول  ــم مش ــت می کنی ــه روای ــان ک ــتند هم زم ــکاس مس ــوان ع ــه عن ــا ب م
تدویــن آن نیــز هســتیم، مــا تدویــن را ســر صحنــه انجــام می دهیــم، هیــچ 
ــرای  ــی ب ــچ امکان ــد و هی ــن بزن ــه را تخمی ــد لحظ ــدی نمی توان پیش تولی

تغییــر ماهیــت عکــس بعــد از مرحلــه عکاســی وجــود نــدارد.

ــا موضــوع در واقعیــت روشــن         ایــن مســئله اهمیــت مواجهــه عــکاس مســتند را ب
ــت  ــه پش ــت ک ــی اس ــال لحظات ــی اتص ــه کوتاه ــردن ب ــن نگاه ک ــرای همی ــد. ب می کن
ــدارد. بعــدی هــم اگــر باشــد شــامل  ــد، چــون بعــدی وجــود ن ســر هــم رقــم می خورن

ــت.  ــی کردن اس ــه عکاس ــه نتیج ــت ک ــا اس ــان تکه ه ــش هم ــش و چین ویرای
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ــر  ــس را اگ ــد آن عک ــه بع ــک ثانی ــد ی ــی دارن ــه قطع ــه لحظ ــی ک ــال در عکس های ح
ــت.  ــس نیس ــر آن عک ــم دیگ ــم کنی تجس

ــاب  ــل بصــری درون ق ــه عوام ــک »آن« هم ــه در ی ــی اســت ک ــی وقت      لحظــه قطع
ــاب در جــای  ــل بصــری درون ق ــدام از عوام ــر ک ــی می رســد و ه ــک وحــدت کل ــه ی ب
ــا ترکیب بنــدی  خــود قــرار می گیــرد و کلیــت کادر انســجام دارد. لحظــه قطعــی ب

ارتبــاط تنگاتنــگ و مســتقیمی دارد. چــرا؟ چــرا ایــن دو بــه هــم مربوطنــد؟ 
      چــون لحظــه قطعــی وقتــی رویت پذیــر می شــود کــه ابتــدا کادری موجــود باشــد 
ــه  ــاب ب ــده شــود و در آن لحظــه خــاص، باقــی عوامــل درون ق ــا لحظــه درون آن دی ت
نقطــه عطــف و نهایــت همــکاری بصــری برســند. لحظــه قطعــی ابتــکار کارتیــه برســون 
اســت، از او بــه عنــوان پــدر فتوژورنالیســم مــدرن یــاد می شــود. اگــر بــه آثــارش نــگاه 
ــه همیــن دلیــل توانســت  کنیــد او قبــل از هرچیــز یــک اســتاد ترکیب بنــدی اســت، ب
نبــض لحظــه قطعــی را درون آن ترکیب هــا بــه درســتی ببینــد و بگیــرد. نکتــه جالــب 
اینجاســت کــه او از ابتــدای چنیــن عنوانــی یــا اســمی از عکاســی کردن خــود نداشــت، 
ایــن همــان اهمیــت بــدن و مواجهــه اســت، چــون نام گــذاری بعدتــر از درون آن تجربــه 
ــی  ــای او، یعن ــاب برســون، روی عکس ه ــه کت ــد! دوســت نویســنده او در مقدم درمی آی
ــه  ــام »لحظ ــا، ن ــی درون عکس ه ــکاس و ویژگ ــوان ع ــه عن ــون ب ــه برس روی مواجه
ــخ عکاســی مســئله  ــان نویســندگان و عکاســان در تاری ــاط می ــی1« گذاشــت. ارتب قطع
ــد عکاســی،  ــا در رون ــدان روش و گم شــدن معن ــل فق ــه دلی ــران ب مهمــی اســت، در ای
ایــن ارتبــاط شــکل نگرفتــه اســت. یــک دلیــل نوشــتن بــرای مــن همیــن بــوده، وقتــی 
ــد عکاســی مســتند و مواجهــه شــما معنــا وجــود دارد، امــا پنهــان  می دانیــد درون رون
ــه  ــان را ب ــدان مرزهایت ــن فق ــد. ای ــکار کن ــان آش ــت آن را برای ت ــی نیس ــت و کس اس
ــرز  ــه کار شــوی و از م ــار می شــوی خــودت دســت ب ــس ناچ ــد، پ شــما نشــان می ده
ــع  ــوع فعالیــت شــخصی رف بگــذری. از طرفــی کمبودهــای تاریخــی را می بایســت در ن
کــرد. کار مســتند، مــراوده2 و انتقــال محتــوا تصویــری از موضوعــات واقعــی اســت. مــا 
ــم  ــی نمی گیری ــس واقع ــره عک ــا در منظ ــی تک درخت ه ــی از زیبای ــکل انتزاع ــه ش ب
ــی  ــا کاری تاریخ ــد، م ــال خــودش کن ــی را م ــده هرجــور خواســت آن زیبای ــا بینن ت
می کنیــم و رد زیبایــی را درون منظره هــا بــا واقعیت هایشــان و سرنوشــت تلــخ و 
شــیرین اطراف شــان مــورد نظــر قــرار می دهیــم. درختــی کــه در یــزد اســت خاطــره و 
سرنوشــت دیگــری از درخت بــودن دارد نســبت بــه درختــی کــه در جنگل هــای گیــالن 
در مــه اســت! مــا کــه ناظــر هســتیم بایــد از درون بــه آن هــا نــگاه کنیــم، بایــد خاطــرات 

1 - The Decisive Moment

2 - Communication
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همــه ســاکنان و جانــواران مقیــم آن درخــت را، درنظــر بگیریــم. بایــد محیــط و همــه 
ــام درخــت می گذاریــم  ــه روی پدیــده ن رنج هــا و شــیرینی های آن را مــرور کنیــم وگرن
ــم،  ــی برده ای ــت آن پ ــه واقعی ــدن عکــس آن، ب ــا دی ــم ب ــر می کنی و رد می شــویم و فک

ــم ... ــه نبرده ای ک
ــه و از  ــگاه از زمین ــن کنده شــدن ن ــط زیســتی از همی      ریشــه همــه مشــکالت محی
ــاً درخــت در عکاســی  ــه موضوعــات سرچشــمه می گیــرد. اتفاق ــگاه نکــردن« ب »درون ن
طبیعــت مصــرف و نابــود می شــود، امــا در عکاســی مســتند بــا زمینــه و پیوســتگی ها، و 
به عنــوان بخشــی از واقعیــت مــد نظــر قــرار می گیــرد. مــا از شــکاف زیــر پــای انســان، 
ــی  ــیوه واقع ــه ش ــان و... ب ــا هم زم ــت و فداکاری ه ــا، خیان ــا، زیبایی ه ــت، از رنج ه هوی
و تاریخــی ســخن می گوییــم و نــه صرفــاً آنچــه بــه نظرمــان آیــد یــا بــه طبــع دیگــران 

خــوش. 
      بنابرایــن معنــا، رونــد مواجهــه در عکاســی مســتند اســت. چنانچــه برســون 
ــت  ــنده آگاه، نمی توانس ــدون نویس ــود، ب ــکاس ب ــراح و ع ــک ط ــت و ی ــه نمی نوش ک
نســبت بــه ایــن توانایــی »خــودآگاه« شــود، ایــن خودآگاهــی نیازمنــد دیگــری ای اســت 
کــه بــا تخصــص، آن شــهد و مغــز را تشــخیص بدهــد و آن را بــه تاریــخ نــگاه برســون 
ــه  ــود و ب ــه مســتند اجتماعــی ب ــد ب ــن عنوان گــذاری، رویکــردی جدی ــد. ای ــل کن تبدی
ــای  ــه برســون معن ــش در مواجه ــی داد و از پی نســبت های تاریخــی آن دوران پاســخ م
ــوع همــکاری میــان عــکاس و نویســنده در تاریــخ عکاســی  ــود. ایــن ن خــود را یافتــه ب
ــا مــور) عــکاس  مســبوق بــه ســابقه اســت، شــبیه همــکاری کــه میــان جــان برجــر1 ب
ــا ایشــان انجــام شــد و هــر دو پــروژه بــه  سوئیســی(2 یــا ادوارد ســعید3 در فلســطین ب
شــکل کتابــی مشــترک منتشــر شــد کــه بــه انــدازه خــودش تأثیرگــذار بــود و مقــاالت 
ــه آن نوشــته شــد و همچنــان می شــود. در ایــران امــا کار مســتند  دانشــگاهی راجــع ب
ــط عکاســی  ــر از محی ــه و فرات ــش رفت ــر پی ــای کلی ت ــه واقعیت ه ــط ب ــی، بی رب اجتماع

نمــی رود.
درون همــان محیــط نیــز بــه شــکل نوعــی بیــان خبــری یا محــدود بــه انعــکاس تصورات 
شــخصی از نــوع کارت پســتالی یــا چــرک در حیــاط خلــوت گالری هــا ســرگرم اســت. 
بنابرایــن در فقــدان آگاهــی از نســبت های مهــم و ریشــه داری کــه عکاســی مســتند بــا 
ســایر رشــته ها دارد بــه ســر می بریــم. در ایــن کتــاب ماهیــت عکاســی مســتند 
ــه  ــه خــود، ب ــه نوب ــا ب ــان تاریخــی بررســی می شــود ت ــه عنــوان یــک زب ب

1 - John Berger(2017-1926)

2 - Jean Mohr(2018-1925)

3 - Edward Said(2003-1935)



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  101  

ــرای آمــوزش و ســاخت رویکــردی فردی-تاریخــی  عنــوان متــن تألیفــی، ب
مؤثــر واقــع بشــود. امیــدوارم افق هایــی بــرای فکــر و عمــل شــما بــاز کنــد. جامعــه 
ــود  ــت خ ــما درون واقعی ــی ش ــاده دگردیس ــت، آم ــم گف ــه خواهی ــور ک ــران همان ط ای

اســت، ایــن پتانســیل در هــر کشــوری یافــت نمی شــود. 

چطور آن را تمرین کنیم؟ 
     بــا دقــت بــه جریــان زندگــی پیرامــون خــود و حرکــت لحظاتــی کــه آن را بــه پیــش 
ــود در  ــکل خ ــن ش ــه بهتری ــه را ب ــه لحظ ــم ک ــان مه ــار عکاس ــه آث ــا مطالع ــرد، ب می ب
ــان  ــردن خوابت ــه در نگاه ک ــرای اینک ــد. ب ــت می کنن ــه ثب ــی روزان ــا زندگ ــا، ی رویداده
ــه عکاســی، هــر  ــد ن ــرداری می کنن ــاً فیلم ب ــرد و متوجــه باشــید کــه چشــم ها عموم نب
از گاهــی بــرای دیــدن پلــک بزنیــد. پلــک زدن لحظــه را تداعــی می کنــد و کوتاه بــودن 
ــن  ــاتر دوربی ــی ش ــک زدن تداع ــون پل ــی آورد، چ ــاد م ــه ی ــل الزم را ب ــرعت عم آن، س

اســت.
جای قرار گرفتن عکاس نسبت به موضوع1 

James Nachtway 
یازده سپتامبر 2001

1 - Vantage Point



102  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان

James Nachtway

ــه موضــوع )Vantage Point( کــه بخشــی از  ــرار گرفتــن عــکاس نســبت ب      جــای ق
ــاق  ــودآگاه اتف ــکل ناخ ــه ش ــت و ب ــوع اس ــت موض ــما از واقعی ــه درک ش ــوط ب آن مرب
می افتــد و بخــش دیگــر، مربــوط بــه میــزان تجربــه و در نتیجــه خودآگاهی تــان. زاویــه 
ــن معنــی کــه ونتیــج باعــث  دیــد در عکاســی، از ونتیــج اســتخراج می شــود، بدی
می شــود زاویــه دیــد شــکل بگیــرد. اگــر در عکس های تــان زاویــه دیــِد تکــراری 
داریــد، بــه عبارتــی از یــک زاویــه صرفــاً نــگاه می کنیــد، بایســت بــه محــل ایســتادن یــا 
ونتیــج نســبت بــه موضوعــات عکاســی تان توجــه کنیــد. اگــر مــدام جابه جــا می شــوید 
و مــرز ایســتادن های خــود را نمی یابیــد نیــز بایــد بــه فرمــی از مواجهــه فکــر و توجــه 
کنیــد. همان قــدر کــه دیررســیدن بــه قــراری بدقولــی اســت، زود رســیدن هــم شایســته 
نیســت و امــکان دارد موضــوع بــه دلیــل دم دستی شــدن جلــوه واقعــی خــود را از دســت 

بدهــد. 
ــه  ــد عکاســی، موضوع گــرا هســتند، یعنــی بیشــتر ب ــب عکاســان در شــروع رون      اغل
فکــر ایــن نکتــه هســتند کــه چــه چیــزی را نشــان بدهنــد، امــا وقتــی زمــان می گــذرد 
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ــد. اینکــه  ــر می کن ــه تغیی ــه چطــور و از کــدام زاوی ــه ای می شــوند آن پرســش ب و حرف
چطــور نشــان بدهــم مربــوط بــه رابطــه ایده-مواجهه-تکنیک-موضــوع می شــود و ونتیــج 
ــد  ــد و بک گران ــه دی یکــی از مهم تریــن آن عوامــل بصــری تکنیــکال اســت، چــون زاوی
ــا انتخــاب خــود رقــم می زنــد، ونتیــج باعــث می شــود عــکاس، معنــای  را نیــز ب

شــخصی را درون مواجهــه خــود بــا موضــوع تشــخیص بدهــد. 

     در عکاســی مســتند ژورنالیســتی بهتریــن گزینــه ای کــه می شناســم و تمایــز 
ــه انتخــاب ونتیــج، کــراپ و عمــق می شــود، جیمــز نچــوی اســت. او  ــوط ب ــار او مرب آث
درون فضــای »خبــر لحظــه ای« همــراه عکاســان دیگــر عکاســی می کنــد، بــا اینکــه بــا 
موضوعاتــی کــه دیگــر عکاســان نیــز از آن عکاســی می کننــد روبــه رو اســت امــا نوعــی 
امضــای شــخصی بــرای آثــارش دارد. نمونــه بــارز ایــن مثــال، عکــس پســرک جنــگ زده 
ــز  ــران و نی ــان وی ــد خیاب ــا بک گران ــده ب ــراپ ش ــره اش ک ــی از چه ــه نیم ــنیایی ک بوس
ــه ای  عکســی در بغــداد در روز پایین کشــیدن مجســمه صــدام. ونتیــج و در نتیجــه زاوی
ــل توجــه  ــه قاب ــه آن رخــداد گرفت ــد پایین کشــیدن مجســمه نســبت ب ــه نچــوی بع ک
ــد پایین کشــیدن  ــد، بع ــوط می کن ــری مخل ــر و پیگی ــی صب ــا نوع ــج را ب اســت، او ونتی
ــردی  ــر م ــد تصوی ــه می کن ــه ارائ ــی ک ــه ای از آن، عکس ــای لحظ ــمه و عکس ه مجس
ــرخ  ــدام را درون چ ــمه ص ــر مجس ــد و س ــع می کن ــات جم ــداد ضایع ــه در بغ ــت ک اس
دســتی شــبیه نــان خشــکی خودمــان، در خیابــان بــا خــود می بــرد. ایــن عکــس الیــه 
دارد وترکیب بنــدی خــوب، ولــی مســئله ایــن اســت کــه ونتیــج درون همراهــی و صبــر 
ــل  ــی عم ــاوت و مثال زدن ــود، متف ــرار نمی ش ــر تک ــه دیگ ــه ای ک ــه ای، در لحظ حرف

می کنــد. 
      

ــای  ــال معن ــه در انتق ــزک عکــس، ک ــوان ب ــه عن ــه ب ــای بصــری ن ــم، الفب       می بینی
سیاســی و اجتماعــی بــه مواجهــه عــکاس متصــل اســت و کمــک می کنــد از یــک رخداد، 
تصویــری را نشــان بدهــد کــه ســایرین اصــاًل چنیــن زاویــه ای بــه آن رخــداد ندارنــد و 
ــد و در نتیجــه آن را نمی بیننــد. آن عکاســان کــه شــبیه هــم عمــل می کننــد  نگرفته ان
ــل  ــن عوام ــتن ای ــی دانس ــت، ول ــردش کجاس ــت و کارب ــج چیس ــد ونتی ــوب می دانن خ
ــدن  ــه درونی ش ــا را می ســازد، بلک ــه عکاســی کردِن م بصــری و اجــرای آن نیســت ک
و اتصــال آن بــا دخالــت آگاهــی عــکاس اســت. بعــد شــناخت اولیــه ایــن عوامــل 
و تمریــن و تمریــن، بایســت آن را بــه شــگرد تبدیــل کنیــم. شــگرد کردن یعنــی چــه؟ 
ــگاه شــخصی شــما  ــه ن یعنــی از میــان همــه ایــن الفباهــا، آن الفباهــای بصــری کــه ب
ــه  ــدادی را ب ــد تع ــر می کن ــن را پ ــن و عی ــان ذه ــکاف می ــک و ش ــان کم در عکس ت
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عنــوان الگــو برداریــم و بــه عنصــر بصــری مواجهــه خودمــان تبدیــل کنیــم. مــا نچــوی 
ــای  ــت را از درون رخداده ــک ژورنالیســت واقعی ــوان ی ــم او بعن ــیم، می دانی را می شناس
ــخ  ــای تاری ــوان زیربن ــه عن ــردم را ب ــج م ــد و رن ــال می کن ــی آن دنب سیاســی و اجتماع
ــم  ــری رق ــکل تصوی ــه ش ــون ب ــردن چ ــن دنبال ک ــا ای ــد، ام ــری می کن ــی پیگی جهان
ــان در عکــس  ــج آن ــل شــود و حــاوی بخشــی از رن ــه عکــس تبدی می خــورد بایســت ب
ــد تکنیــک و فرمــی اســت کــه  ــخ، نیازمن ــده ای از تاری ــن ای ــرای چنی باشــد. حــال او ب
تنهایــی، رنــج، شــقاوت، و تکــرار خشــونت انســان علیــه انســان را آن طــوری نشــان بدهــد 
ــای تاریخــی نچــوی  ــر عکس ه ــق دیگ ــه موف ــد. نمون ــه او آن را درک و حــس می کن ک
همــان عکــس یــازده ســپتامبر اســت کــه یــک صلیــب فورگرانــد عکــس اســت و بــرج 
تجــارت جهانــی در حــال تخریــب بــه عنــوان موضــوع آن، آن عکــس نیــز براســاس بــه 

کارگیــری مناســب ونتیــج در لحظــه شــکل گرفتــه اســت. 
      حــال در ایــن مرحلــه می خواهیــم دســت بــه یــک طبقه بنــدی میــان ایــن 
الفباهــای بصــری بزنیــم، تــا ایــن بــار براســاس اولویــت »عکاســی کردن« آنهــا را مــرور 
ــان  ــید. عکاس ــان باش ــه خودت ــار مواجه ــق آن، معم ــر از طری ــما راحت ت ــا ش ــم، ت کنی
مســتند معمــاران زمــان هســتند. همان طوری کــه مهندســان معمــار، معمــار مکان هــا. 

نور
قاب بندی

ونتیج
بک گراند
فورگراند

عمق
ترکیب بندی

کراپ
لحظه

ــن  ــد( حی ــود درص ــدود ن ــوارد، )ح ــب م ــری در اغل ــای بص ــن الفباه ــب ای       ترتی
ــوالت دیگــری را  ــه مق ــج اســت ک ــال ونتی ــرای مث ــن نحــو اســت. ب ــه همی عکاســی، ب
ــر  ــد، اگ ــن می کن ــد تعیی ــد، بک گران ــه دی ــل زاوی ــد مث ــرون می آی ــش بی ــه از درون ک
ــه  ــوده ک ــتادن ب ــای ایس ــه ج ــش از اینک ــدون پرس ــم ب ــدی می کنی ــم، ترکیب بن ندانی
ــس  ــا عک ــاً ب ــویم اساس ــا ش ــی جابه ج ــر کم ــت و اگ ــکل داده اس ــب را ش ــن ترکی ای
دیگــری روبــه رو خواهیــم بــود. لحظــه، آخریــن مقولــه اســت چــون بــرای دیــدن آن، از 
ــاب بنــدی شــکل بگیــرد  ــا ق ــه ت ــی فراهــم آمــده باشــد وگرن قبــل می بایســت مقدمات

ــه اســت.  ــده و از دســت رفت لحظــه پری
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      ایــن طبقــه بنــدی را درون مواجهــه خودتــان در عکاســی بررســی کنیــد، از خــود 
ــای  ــه کــدام الفب ــر؟ ب ــه کدام هــا کمت ــا بیشــتر توجــه داشــتید و ب ــه کدام ه بپرســید ب
ــا  ــما درون عکس ه ــگاه ش ــازنده ن ــا س ــدام عامل ه ــد؟ ک ــه نکرده ای ــاًل توج ــری اص بص
ــان را  ــور زم ــما چط ــود؟ ش ــاس می ش ــان احس ــا همچن ــی کدام ه ــای خال ــوده و ج ب
ــن  ــوع بافت ــت ن ــاری می بایس ــن معم ــرای ای ــد؟ ب ــاری می کنی ــان معم ــا عکس های ت ب
ــه  ــا نحــوه ب »عیــن و ذهــن« را درون مواجهه هــا مــورد بررســی و رابطــه میــان آن را ب

کارگیــری ایــن عوامــل مــورد بررســی قــرار داد. 
      

      نکتــه بعــدی اینکــه ســه عامــل محتوایــی در عکــس مســتند مهــم هســتند، از آنجــا 
کــه عکــس در مرحلــه ارائــه بــه عنــوان نوعــی ســند-هنر ارائــه می شــود، دادن »اطالعات 
ــا دادن  ــه ب ــتندنگاری همیش ــایان دارد. مس ــت ش ــوع« اهمی ــس از موض ــا، و ح ــا معن ی
نوعــی اطالعــات و معنــا از واقعیــت زیســت انســان و حــس پیوســتار بــه آن، تاریخــی و 
قابــل ارجــاع می شــود. در غیرایــن صــورت بــه جــای آینــه نقــش شیشــه را ایفــاء 
ــل شیشــه نمی ایســتد. عــکاس گاهــی  ــدن خــودش مقاب ــرای دی ــد. کســی ب را می کن
بــا نشــان دادن مســتقیم حــس انســان در فضاهــای تاریخــی و دراماتیــک و بحرانــی یــا 
در عکاســی مســتند هنــری بــا اســتفاده از عوامــل بصــری حــس انســان در موقعیت هــای 
ــور- ــه گانه »ن ــه س ــه ب ــرورت توج ــن ض ــد، بنابرای ــی می کن ــس تداع ــره را در عک روزم

حــس و معنــا« در مســتندنگاری بــه شــدت احســاس می شــود، در حــدی کــه نمی تــوان 
عکاســی را یافــت کــه یکــی از ایــن ســه عنصــر را در کارهایــش، اولویــت نــداده باشــد. 
ــی  ــه را دارد و گاه یک ــه مؤلف ــر س ــس ه ــک عک ــکاس در ی ــد ع ــش می آی ــی پی گاه
ــون  ــه برس ــه کارتی ــد. چنانچ ــل می کن ــودش تبدی ــخصی خ ــدای ش ــگرد و ص ــه ش را ب
حــس را برگزیــد و عبــاس عطــار دادن اطالعــات و معنــا را و کریســتوفر اندرســون نــور 
ــه  ــکاس ب ــه ع ــت ک ــور نیس ــوند و این ط ــل می ش ــم تبدی ــه ه ــر ب ــن عناص را و ... . ای
خــودش بگویــد چــون بــرای مــن انتقــال اطالعــات و معنــا مهــم اســت ، نســبت بــه نــور 
بی توجــه می شــوم و اگــر نــور خــوب بــود بــه آن بــی اعتنــا خواهــم بــود، نــه! او از نــور 
ــن عکاســی  ــر در حی ــی اگ ــور شــگرد عکاســی او نیســت، یعن ــا ن ــد ام ــتفاده می کن اس
ــس آن را  ــت او عک ــود داش ــاداری وج ــوع معن ــا موض ــود، ام ــور نب ــتی ن ــازی فرمالیس ب
ــال  ــگرد اســت و انتق ــور و حــس، ش ــون ن ــرای کریســتوفر اندرس ــرد، چنانچــه ب می گی

معنــا در وهلــه بعــدی قــرار دارد.
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Christopher Anderson

     ایــن ســه گانه درون زندگــی عــکاس، بــر اســاس مواجهه هــای او بــا واقعیــت، 
ــی و شکســت خوردن و  ــه شــکل عمل ــن عوامــل بصــری ب گرفتــن بازخــورد از آن، تمری
تمریــن دوبــاره بــه نــگاه شــخصی منجــر می شــود. یــک عــکاس فرهیختــه و حرفــه ای 
بــا نــگاه بــه عکــس عکاســان جوان تــر می توانــد بــه آن هــا بگویــد در بــه کارگیــری چــه 
عوامــل خــوب و چــه عوامــل ضعیــف هســتند، یــا بــه آن هــا کمــک کنــد مســیری کــه 
ــه  ــور حرکــت در ایــن راه اســت و ب ــد را پیــدا کننــد. اساســاً خطا کــردن موت ــد برون بای
پیدا کــردن مســیر شــخصی منجــر می شــود. امــا در آزمــون و خطــا می بایســت آگاهــی 
ــا در پیدا کــردن اتفاقــات  ــا از تکــرار خطاهــا جلوگیــری کنــد و توان فــرد فعــال باشــد ت
درون تجربیــات باشــد. از طــرف دیگــر برخــوردار از خالقیتــی کــه بتوانــد از اشــتباه الهــام 
ــه  ــدن ادام ــا بویی ــه نیســت، ب ــرای ادام ــی ب ــچ نشــانه و عالمت ــه هی ــی ک ــرد و جای بگی
مســیر بدهــد. رانندگــی در جــاده آســفالت ســاده اســت چــرا کــه حرکــت در آن از پیــش 
مهیــا شــده اســت، امــا رانندگــی در جــاده خاکــی، راننــده خــودش را می خواهــد. در ایــن 
مســیر معاشــرت بــا راننــده ای کــه در جــاده خاکــی رانــده، نقــش ســایه در تابســتان را 

دارد. 
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Abass Attar
زن جوان در تظاهرات ضد شاه، پشت سر مردان ایستاده است. تهران، ایران. 1978

     
ــل شناخته شــده ای  ــم چــون محف ــوم بگویی ــس عکــس مگن ــاره آژان ــه ای را درب      نکت
اســت و عکاســان آن ســبک کامــاًل شــخصی و متفاوتــی نســبت بــه هــم دارنــد. وقتــی 
ــاره مگنــوم حــرف زدم متوجــه شــدم  ــا او درب راگــو رای را در هنــد مالقــات کــردم و ب
چقــدر از ســبک و نــگاه عکاســان مگنــوم کــه بــه هنــد آمدنــد )بــه جــز برســون( ناراحــت 
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ــرای دیــدن مــردم و زندگــی روزمــره  ــان ب اســت و آن هــا را مســخره می کنــد چــون آن
ــرک  ــته و چ ــک و شکس ــردم را کمی ــره م ــد و چه ــش می زدن ــد فل ــای هن در خیابان ه
بازنمایــی می کردنــد. می خواهــم بگویــم شــکل گیری ســبک حاصــل مواجهه هــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــره فرم ــت ها و باالخ ــه شکس ــت و آن نتیج ــا اس ــا موضوع ه ــف ب مختل
ــا واقعیت هــا می گیــرد پــس لزومــی نــدارد ســبکی را کــه  عــکاس بــرای روبه رو شــدن ب
یــک عــکاس بــه مواجهــه و صــدای خــودش تبدیــل می کنــد را عــکاس دیگــری تأییــد 
کنــد. بــرای کشــف چنیــن صدایــی حرکــت در جــاده خاکــی حداقــل بــرای مدتــی تــا 

ــت.  ــرا اس ــرورت ماج ــکل گیری آن ض ش

تمرین
ــدان  ــری و فق ــل بص ــی عوام ــای خال ــه جاه ــد و ب ــی کنی ــان را بررس      عکس های ت
تکنیــک در انتقــال ایده هایتــان توجــه کنیــد. نــگاه همــراه بــا تأمــل روی عکس های تــان 
ــال  ــه دنب ــت. ب ــما اس ــی کردن ش ــه و عکاس ــت مواجه ــردن کیفی ــن روش باالب مهم تری
گرفتــن تأییــد دیگــران نباشــید، ســعی کنیــد بــه دوســتانی کــه بــرای کار شــما ارزش 
قائــل هســتند عکس هایتــان را نشــان بدهیــد. آنــان چــون می داننــد شــما قــرار نیســت 
در ایــن مرحلــه بمانیــد، بــرای همیــن بــا شــما بــه شــیوه عکــس خــوب یــا بــد، زشــت 
یــا زیبــا، ایــن کار را بکــن و آن کار را نکــن، برخــورد نمی کننــد، بلکــه از شــکل مواجهــه 
و نتیجــه آن ســخن می گوینــد. چــون ضمــن آشــکارگی صحیــح از طریــق آنچــه واقعــاً 
ــن  ــکاس مهم تری ــر ع ــرد. ه ــل ک ــر و تأم ــد، فک ــه بای ــه آنچ ــوان ب ــه می ت ــام گرفت انج
منتقــد کار خــودش اســت، چطــور؟ منتقــد واقعــی همــان ایــده اولیــه اســت، بررســی 
دوبــاره آن در موقعیــت عکاســی، اینکــه چقــدر ایــده خــودش را نشــان می دهــد و چقــدر 
ــت،  ــرف می رف ــر آن ط ــت، اگ ــرده اس ــا ک ــوع را ره ــکاس زود موض ــا ع ــد؟ آی نمی ده
ــی داد  ــه و عمــق بیشــتری م ــدی الی ــا درون قاب بن ــی زد، ی ــری شــاتر م ــا لحظــه بهت ی
ــده،  ــکال »ای ــد دیالکتی ــن رون ــیوه در نظرگرفت ــود؟ ش ــری نب ــس کامل ت ــه و عک مواجه
ــد.  ــل می کن ــر تبدی ــرای فهــم بهت ــی ب ــه مدل تکنیــک و موضــوع« اســت کــه نقــد را ب
قــرار نیســت بنشــینیم و بــا نقــد دیگــران جایــگاه فعلــی خودمــان را محکــم کنیــم، نــه 
جریــان برعکــس اســت. هــدف نقــد، تــکان دادن جایــگاه خودمــان اســت، چــون 
ــد، اکنــون زمــان ماســت کــه مواجهــه خودمــان  ــد و رفته ان دیگــران کارشــان را کرده ان
را بــر اســاس آثــار دیگــران و نظــرات شــخصی خودمــان بســازیم. بــا ایــن روش بررســی، 
ــه  ــوع و چگونگــی ب ــت در ن ــف راه گشــا اســت، دق ــار عکاســان مؤل ــل آث تماشــا و تحلی
کارگرفتــن ایــن عوامــل و از آن مهم تــر، نقشــی کــه ایــن بــه کارگیــری در انتقــال معنــا، 
یــا ایــده عــکاس ایفــاء می کنــد. بــا نــگاه دقیــق همــراه تأمــل، در حقیقــت بــدون دوربین 
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فرصــت عکاســی در موقعیــت را بــه ذهــن می دهیــم و بــه درون مــان ایــن جهت منــدی 
را می بخشــیم کــه بــه آرامــی آن مواجهــه را در واقعیــت بــاز بشناســد، بــا دیــدن تنــوع 
مهــارت و چگونگــی بــه کارگیــری تکنیک هــا، نــگاه پختــه می شــود. بــه شــرطی کــه 
از روش و رونــد ایــده، مواجهــه، تکنیــک و موضــوع ســئوال کنیــم وگرنــه بــه 
تقلیــد می افتیــم ، یعنــی یــا موضــوع را کپــی می کنیــم، یــا ایــده، یــا تکنیــک را. روش 
ــه کل بازگشــتن اســت،  ــاره ب ــه جــزء آمــدن و از جــزء دوب تحلیــل، از کل ب
همــان مواجهــه رفــت و آمــدی، از ایــده بــه موضــوع عکــس و از موضــوع عکــس توســط 
ــق را  ــه تکنیک هایــی کــه ایــن تطاب ــده عــکاس. توجــه و تأمــل ب ــه ای زیبایی شناســی ب
ــه شــکل  ــن صــورت ب ــر ای ــد، در غی ــم می زن ــری را رق ــی یادگی ــد نوع صــورت می دهن

ــه تقلیــد درمی افتیــم.  ــا ناخــودآگاه ب خــودآگاه ی
     در دو عکــس زیــر شــاهد انتقــال محتــوا و حــس از طریــق مواجهــه و بــه کارگیــری 

عوامــل بصــری توســط دو عــکاس برجســته هســتیم:

Martin Parr 
 از سری کوبای آنالین، انقالب دوم

سانتا کالرا، کوبا 2017
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