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درس گفتار های عکاسی مستند اجتماعی 

جلسه سوم

     ایــن جلســه بــه مــرور آثــار و دیــدن عکس هــاي انتخابــي هنرجویــان کالس و رفــع 
اشــکال مي پردازیــم. بــا دیــدن آثــار و مــرور محتــواي جلســات گذشــته مي تــوان میــان 
ــکاس  ــراي ع ــث ب ــق، مباح ــن طری ــرد و از ای ــرار ک ــاط برق ــث کالس ارتب ــار و مباح آث

ــد.  ــخصي تري مي   گیرن ــردي و ش ــش کارب نق
ــيو  ــراغ آرش ــه س ــار، ب ــرور آث ــم در م ــان مي خواهی ــه از عکاس ــن جلس ــراي ای      ب
ــاي  ــاي پ ــه ج ــت ک ــوع آن عکس هاس ــون مجم ــد، چ ــه گرفته ان ــد ک ــی برون عکس های
ــا آن جــاي  ــازه ب آنهــا در واقعیــت را نشــان مي دهــد و مســیر آینده  شــان از مواجهــه ت
ــر در  ــاس تغيي ــر اس ــده ب ــير آين ــه مس ــرا ک پاهاســت کــه آشــکار مي شــود. چ
ــه  ــي ک ــه ابداع ــده، ن ــي ش ــع ط ــا آن موق ــه ت ــود ک ــدار مي ش ــي پدي راه
اثــر و نشــان در زيســت پيشــين فــرد نداشــته و نــدارد. راهــي کــه فــرد آمــده 
ــروي  ــه زیســته، نی ــکال باشــد، ناخــودآگاه تجرب ــراد تکنی ــا حــاوي ای ــدر خــام ی ــر ق ه
ــبت  ــي نس ــرس، چگونگ ــل و ت ــی، می ــزان آگاه ــی می ــرد یعن ــرون ف ــال درون و بی فع
ــات و  ــزان ثب ــک پذیري، می ــاف و ریس ــزان انعط ــی، می ــای روان ــه، عقده ه ــا جامع او ب
جامعه پذیــري، انگیــزه و شــکل روابــط اجتماعــي کــه او در آن قــرار دارد را بازتــاب مــی 
دهــد و نبایــد بــه ارزیابــي تکنیکــي و عناویــن درس گفتــار فــرو کاســته و نادیده گرفتــه 
شــوند، چــون فــرد از درون مواجهــه بــا همیــن نیروهــای فعــال درون و بیــرون اســت کــه 
ــام  ــی خ ــای حت ــاًل در عکس ه ــد و متقاب ــه می ده ــروع و آن را ادام ــی کردن را ش عکاس

ــخیص داد. ــا را تش ــن نیروه ــر ای ــوان تأثی او می ت
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     شــناگر مي  بایســت بــراي یادگرفتــن شــنا بــه داخــل اســتخر بپــرد و دســتورالعمل 
ــه از بیــرون. بنابرایــن ناخــودآگاه1 عــکاس، زندگــي او، طبقــه  را درون آن اجــرا کنــد، ن
ــواده، دوســتان، تخیــالت، آرزوهــا کــه در آرشــیو عکس هــا رد  ــط اجتماعــي، خان و رواب
آنهــا پیــدا اســت در مجمــوع همــان اســتخر اســت. معلــم مي بایســت بــا حضــور در آب، 
مهــارت الزم را بــه فــرد یــادآوري کنــد، چــون لزومــاً هــر کســي کــه بــه داخــل آب بپــرد 
شــنا نمي کنــد و از ایــن طریــق تــرس غرق شــدن را از او بگیــرد، بقیــه راه را خــود فــرد 
بــر اســاس تمریــن، توانایــي و قبــول شکســت ها، در رونــدي کوتــاه یــا بلنــد مي آمــوزد. 

     بنابرایــن در کارگاه هــاي مــن رونــد این طــور اســت کــه شــرکت کننده میــان محتــواي 
ــه رفــت  درس گفتــار، گفتگــو و مقاومت هــاي مــن و آرشــیو عکس هــاي پیشــین، فعاالن
ــه  ــاي عکاســي اســت و ب ــن در دوره ه ــس م ــث، نحــوه تدری ــن مثل ــد. ای ــد مي کن و آم
ــز را دارد،  ــش ت ــو، نق ــا، هنرج ــود. در اینج ــنهاد مي ش ــتند پیش ــي مس ــان عکاس مدرس
ــع  ــي نقــش مان ــا چــه هدف ــا خودآگاهــي از اینکــه چــرا و ب ــز )ب مــدرس، نقــش آنتي ت
ــده« در  ــدن گم ش ــف »ب ــراي کش ــيو، ب ــا آرش ــه ب ــد( و مواجه ــاء مي کن را ایف
ــده  ــدن گمش ــن ب ــد. اي ــا مي کن ــنتز را ايف ــش س ــين، نق ــاي پيش تجربه ه
ــيو  ــا آرش ــد عــکاس ب ــه جدي ــق مواجه ــول دوره از طري ــت در ط را مي بايس

ــرد.  ــاء ک ــش احي عکس هاي

      الزم بــه ذکــر اســت کــه مقولــه تــز، آنتي تــز و ســنتز، کــه از بنیادهــاي فلســفه دوران 
ــه  ــي و مواجه ــي روبروی ــرد: زندگ ــه ک ــور خالص ــوان این ط ــت، را مي ت ــن گري اس روش
ــن  ــت، درون ای ــف در واقعی ــاي مخال ــه قطب ه ــت، مواجه ــا اس ــا و تضاده ــا تنش ه ب
روبروشــدن بــا تضادهاســت کــه مواجهــه بــه مرحلــه اي باالتــر از مرحلــه تنــش و برخــورد 
قــدم مي گــذارد. نکتــه مهمــي کــه اینجــا بــه درد مــا مي خــورد و در فلســفه هــگل بــه 
آن کمتــر توجــه مي شــود،  آن اســت کــه فــرد در واقعیــت بــا مانــع و تنــش روبروســت 
ــه  ــه تنــش درمي گــذرد و ب ــت دادن آگاهــي و مواجهــه، از مرحل ــد دخال ــي درون رون ول
ــک  ــد ی ــه جدی ــذارد. مرحل ــدم مي گ ــده ق ــش رفع ش ــه در آن تن ــري ک ــه باالت مرحل
ــه همــراه مــي آورد و ایــن قصــه  بهشــت آرمانــي نیســت، بلکــه تنش هــاي خــودش را ب

ــا تنــش جدیــد تــا آخــر ادامــه دارد. مواجهــه و رفــع تنش هــا و روبــرو شــدن ب

1 - - ناخودآگاه درون واقعیت ساخته مي شود و گویاي واقعیت هایي است که فرد به شکل رواني در آن زندگي مي کند، 
ناخودآگاه، تصویري که فرد از خودش دارد را )در این مرحله( بهتر از آگاهي فرمال او به ما نشان مي دهد. در هنر، 

بازتاب هاي ناخودآگاه قدرت مند است.
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     بنابرايــن واقعيــت بــه عنــوان عرصــه اي از روبرويــي بــا تنش هــا نــه بــراي 
ــراي  ــود. ب ــرح مي ش ــه مط ــت ک ــذار از آنهاس ــراي گ ــه ب ــدن در آن، بلک مان
ــه  ــتقيم مواج ــکل مس ــه ش ــا ب ــا تنش ه ــت ب ــذار مي بايس ــن گ ــام اي انج
شــد. ايــن مواجهــه همزمــان شــکل درونــي- بيرونــي دارد، چــون تنش هــا 
ــا مواجهــه اي ديالکتيــکال )رفــت و آمــدي( مي تــوان بــه ســنتز و يــک  را ب

مرتبــه باالتــر ارتقــاء بخشــيد. 

     مــا در عکاســي مســتند مواجهــه هگلــي را بــه معنــاي پذیــرش »تنــش« مي خوانیــم؛ 
ــا محیــط و موضوعــات پیرامــون. همان طــور کــه عــکاس  ــد عــکاس ب مواجهــه تنش من
مســتند در حیــن عکاســي و در برخــورد بــا عینت هــا  بــه تنــش دچــار اســت تــا موضــوع 
عکاســي خــود را از میــان خیــل بي شــمار دیگــر انتخــاب و ترکیب بنــدي کنــد. عــکاس 
مســتند  بــه تنــش دچــار اســت چــون از درون واقعیتــي بــه پدیــدار آن نــگاه و در ایــن 
ــا  ــز ی ــون آنتي ت ــات پیرام ــت، موضوع ــز اس ــگاه او ت ــد. ن ــس مي کن ــکافي ح ــان ش می
ــد و  ــي مي کنن ــت نف ــه نخس ــکاس را در وهل ــده ع ــه ای ــتند ک ــي هس ــان گزاره های هم
ــن  ــد در چنی ــان ش ــه اول بی ــه در جلس ــور ک ــد. همان ط ــه او بازنمي تابانن ــد او را ب قص
ــروي  ــا نی ــیله ب ــر! و بدین وس ــس نگی ــد: عک ــکاس مي گوی ــده ع ــاًل ای ــرایطي متقاب ش
ــود،  ــر ش ــد نزدیک ت ــط ببین ــد در محی ــه آنچــه بای ــا ب ــد ت ــه او کمــک مي کن حــذف ب
یعنــي ایــده بــا حــذف و کنارگذاشــتن چیزهــاي زایــد بــه او آنچــه را کــه بایــد ببینــد 
نشــان مي دهــد. بــا یــادآوري جملــه میــکل آنــژ، اهمیــت ایــن نفــي، واقعیــت خــودش 
را در قالــب خلــق اثــر مســتقل نشــان مي دهــد. چنان چــه یــک مجســمه و ســنگ آن، 
مــاده مشــترکي دارنــد؛ بــراي مثــال هــر دو از ســنگ یــا چــوب هســتند امــا بــا دخالــت 
ــر  ــق اث ــا خل ــه ایجــاد ســنتز ی ــات، ب ــا نفــي اضاف ــده و کار مجسمه ســاز اســت کــه ب ای
ــه آن  ــت ک ــح اس ــه توضی ــود. الزم ب ــر مي ش ــرم منج ــاده بي ف ــتقل از درون آن م مس
تکــه ســنگ یــا چــوب بــه نوبــه خــود فرمــي  از پیــش دارد امــا آن فــرم، طبیعــي اســت 
و بــا کار آگاهانــه مجسمه ســاز اســت کــه آن فــرم بــه فرمــي انســاني و تاریخــي تبدیــل 
مي شــود. مجســمه در نهایــت نــه بــه ســنگ اولیــه )آنتي تــز( شــبیه اســت و نــه دقیقــاً 
ــد  ــز خواه ــان آنتي ت ــا هم ــوم ی ــکل س ــه ش ــت، بلک ــاز اس ــز( مجسمه س ــده )ت ــود ای خ
ــت  ــنگ در هیب ــت س ــاز و مقاوم ــان مجسمه س ــش می ــه در آن تن ــه اي ک ــود، مرحل ب
مجســمه اي بــه رفــع انجامیــده. ایــن رونــد مواجهــه بــراي عــکاس مســتند نیــز صــدق 

مي کنــد.
     عــکاس بــراي انتخــاب، مي بایســت خــودش را درون موضــوع بازبشناســد، پــس از کار 
ــه تنــش نشــدن،  ــا کنجــکاوي و جابه جایــي و تســلیم مرحل زود منصــرف نمي شــود و ب
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)چــون ایــن تنــش را بدیهــي و بخشــي از رونــد کار مــي دانــد( بــه ســنتز یــا بــه کشــف 
ــش در  ــرش تن ــه و پذی ــن او درون مواجه ــل مي شــود. بنابرای موضــوع عکــس خــود نای
ــورد دلخــواه دســت  ــه موضــوع م ــا ب ــد ت ــي یاب ــدرت را م ــن ق ــه ای ــت اســت ک موقعی
ــط  ــز )محی ــکاس( و آنتي ت ــز )ع ــان ت ــه می ــه مواجه ــه از مرحل ــي ک ــد، آن موضوع یاب
ــراي عــکاس  پیرامــون و روزمرگــي( عبــور کــرده، نوعــي آشــتي میــان ذهــن و عیــن ب
ــه او از  ــت ک ــن اس ــراي همی ــد. ب ــمار مي آی ــه ش ــنتز ب ــد، و س ــرار مي کن ــتند برق مس
میــان بي شــمار موضوعــات دیگــر در آن موقعیــت، آن موضــوع و آن زاویــه دیــد خــاص 
را انتخــاب مي کنــد، هــر قــدر ایــن انتخــاب در کســري از ثانیــه اتفــاق بیفتنــد و متصــل 

ــي نمي گــذارد.  ــه ناخــودآگاه باشــد در حقیقــت ماجــراي انتخــاب، شــک باق ب

بدين وســيله هــر عکــس نشــان دهنده نســبتي ديــداري، مفهومــي، حســي 
ــا  يــا فرمــي ميــان عــکاس و موضــوع اســت، چــون از پيــش آن موضــوع ب
انتخــاب زاويــه ديــد توســط عــکاس بــه موضــوع عکاســي او تبديــل شــده 

است. 
     بنابرایــن در مســتندنگاري مــا تنــش هگلــي را نــه بــه عنــوان مقولــه اي فلســفي از 
بیــرون، بلکــه حقیقتــاً »درون مواجهــه عــکاس« تجربــه مي کنیــم. الزم اســت بــراي ایــن 
بخــش توضیــح کوتاهــي بدهیــم. ایــراد اینکــه فلســفه بخوانیــم امــا حقیقــت آن را درون 
ــز،  ــه ت ــن اســت کــه ایــن عبارت هــا )مثــل مقول کنش هــاي خودمــان محــک نزنیــم ای
آنتي تــز و ســنتز( را بــا گفتــن و شــنیدن آن قــدر عــادی مي کنیــم کــه یادمــان مــي رود 

حقیقــت آنهــا درون کنــش مــا خــودش را اثبــات مي کنــد. 
     

     مــن اینجــا بــه هــگل نــه چــون مهم تریــن فیلســوف مدرنیتــه اســت1 اشــاره می کنــم 
ــه چــون قرابتــي هــر چنــد  ــا ن ــه چــون جمــع فیلســوفان ماقبــل خــود اســت، ی ــا  ن ی
ــعاع  ــه چــون ش ــه اینک ــا ن ــرد ی ــش ک ــوان خوان ــا را مي ت ــر موالن ــان او و فک ــر می نابراب
فلســفه او تــا بــه امــروز پیــش آمــده و زنــده اســت، بلکــه چــون درون کنــش واقعــي 
ــاس  ــه براس ــاب ن ــن انتخ ــن ای ــم، بنابرای ــوع مي کن ــد رج ــت مي کن ــودش را ثاب خ
پســند شــخصي، ُمــد، یــا ببینیــم دیگــران چــه مي گوینــد کــه براســاس درهایــي اســت 
ــش  ــه مهــم بعــدي اینکــه خوان ــد. نکت ــاز مي کن ــا ب ــه ســوي م ــه از درون واقعیــت ب ک
ــران دارد؛  ــفي در ای ــج فلس ــش رای ــا خوان ــي ب ــرق بزرگ ــاب ف ــن کت ــا در ای ــفي م فلس
ــه چنیــن خوانشــي اســت، در حقیقــت مــا از درون نوعــي کنــش  عــکاس مســتند بهان

1 - Jürgen Habermas 
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ــا  ــیله ب ــم و بدین وس ــت مي زنی ــفي دس ــش فلس ــه خوان ــتندنگاري ب ــام مس ــي بن تاریخ
دســت خالــي بــه مصــاف واقعیــت نمي رویــم تــا الجــرم مفاهیــم را بــا ســنگ و میــزان 
مفاهیــم، رد یــا قبــول کنیــم بــه عبــارت دیگــر اینجــا بــراي فهــم یــک نظــر آن را بــا 
ــراي فهــم درســتي آن مســتقیم و بي واســطه  ــه رو نمي کنیــم، بلکــه ب نظــر دیگــري روب
ــق روش  ــکال آن از طری ــا اش ــتي ی ــه درس ــم و ب ــوع مي کنی ــان رج ــه خودم ــه تجرب ب
ــت  ــش، درون واقعی ــا را از پی ــه م ــم. اینجــا عکاســي کردن روشــي اســت ک ــي مي بری پ
قــرار داده اســت و باعــث مي شــود مــا بــراي تصدیــق یــک محتــوا نــه بــا وزن و معیــار 
محتــواي دیگــر کــه از طریــق روش ارزیابــي خودمــان )عکاســي کردن( آن را در واقعیــت 
محــک بزنیــم و ســپس درســتي آن را تصدیــق یــا رد کنیــم. بدین وســیله ایــن خوانــش 
ــدي از  ــه شــکل روش من ــه دارد و ب ــک فاصل ــاالت آکادمی ــاي شــفاهي و مق از خوانش ه
ــد  ــه فلســفه بای ــي اســت ک ــان جای ــت هم ــي رود. چــون واقعی ــش م ــت پی درون واقعی
درســتي خــود را آنجــا محــک بزنــد، نــه صرفــاً در مقابلــه بــا نظرهــاي دیگــر، یــا در ادامــه 
یــک ســري از نظرهــا کــه بــه مــدد بوروکراســي آکادمیــک و اســتعداد طبقــه متوســط 
ــا عناویــن متصــل بــه ایســم ها، پســاها و پیشــاها- تولیــد و  در فرافکنــي خــود، مــدام ب

ــوند.  ــد مي ش بازتولی

ــا موضــوع        بنابرایــن عکــس مســتند بــه نوعــي آنتي تــز مواجهــه عــکاس مســتند ب
ــاوي  ــع ح ــر واق ــا ام ــه اي ب ــر مواجه ــا ه ــد: آی ــش مي آی ــئوال پی ــک س ــال ی اســت. ح
نگاهــي مســتند اســت؟ آیــا هــر مواجهــه اي بــا آرشــیو شــخصي، یــک برخــورد مســتند 
ــي  ــه نوع ــي، آن را ب ــي واقع ــا موضوع ــه اي ب ــر مواجه ــا ه ــر، آی ــان دیگ ــه بی ــت؟ ب اس
ــه یکــي از  ــه مصاحب ــن پرســش ب ــه ای ــراي پاســخ ب ــد؟ ب ــل مي کن مســتندنگاري تبدی
متخصصــان خوش فکــر ایــن امــر رجــوع و از ایــن طریــق بحث مــان را دنبــال مي کنیــم: 

ــا  ــه ج ــم و ب ــره( را جــدي نگیری ــي روزم ــي تبلیغات ــا عکاس ــهامي، ی ــر س ــر Stock )تصاوی ــه تصاوی ــم ک ــل داری ــا تمای م
ــوارد  ــم( آنهــا شــامل م ــه یادشــان نمي آوری ــا ب ــم ام ــن طــرف و آن طــرف مي بینی ــاد ای ــي آنهــا را زی ــه عبارت ــم. )ب نیاوری
مخفــي هســتند. درک ایــن عکس هــا بــه ظاهــر بســیار ســاده ولــي ســاخت آنهــا بســیار دشــوار اســت! چــون شــما در رونــد 
تولیــد آنهــا بایــد در حــذف همــه اطالعــات بــه جــز آنچــه در برقــراري ارتبــاط نیــاز داریــد، توانــا باشــید. چــون همــه چیــز 
در کادر عکــس مي بایســت مربــوط بــه پیــام موردنظــر شــما باشــد. مــن بــه تازگــي متوجــه شــدم کــه عکاســي فایــن آرت 
و عکاســي ســهام، از ایــن نظــر بــه هــم بســیار شــباهت دارنــد! درحالــي کــه در تصاويــر مســتند، شــما بــا مــوارد 
ــا دوچرخــه  ــگاه مي کنيــد - یــک مــرد هنــوز بــه طــور اتفاقــي در پس زمینــه عکــس ب ــه لبــه عکــس ن تصادفــي ب
ــه ســاخته  ــا دقــت و هوش مندان ــا یــک درخــت آنجــا پیداســت- امــا عکــس ســهام بســیار ب عبــور مي کنــد، یــک پســر ی

ــن شــاخه عکاســي اســت1.  ــه نوعــي علمي تری مي شــود و ب

1 - Embracing Photography’s Digital Future, Stephen Mayes interviewed by Cat Lachowsky, 

Lensculture Website
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Stock Photography / fotolia.com

Stock Photography / gettyimages.at
تصویر صفحه اصلي یک آژانس عکس سهام

     بــراي درک بهتــر آنچــه بیــان شــد الزم اســت توضیحــي داده شــود. ایــن عکس هــا 
ــه  ــا را ب ــع آنه ــر واق ــد وجــود ام همان طــور کــه ِمیــس گفــت مســتند نیســتند. هرچن
ــیوه ســاخت  ــي و ش ــا واقع ــت، موضــوع آنه ــد. در حقیق ــبیه مي کن ــره ش ــي روزم زندگ
ــا  ــتندنگاري، ب ــه مس ــت ک ــري اس ــات پیش ناپذی ــد اتفاق ــت و فاق ــتودیویي اس آن اس
ــت  ــا »واقعی ــوع از عکاســي آن تنــش ب ــن ن ــا شــکل مي گیرد. در ای ــا آنه روبه روشــدن ب
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ــوع  ــن ن ــه ای ــي ب ــا نیم نگاه ــود. ب ــذف مي ش ــرا، ح ــداي ماج ــر« از ابت پیش بیني ناپذی
ــري  ــاي بص ــي الفب ــش در معرف ــه پی ــه جلس ــي ک ــا عکس های ــه ب ــا و مقایس عکس ه
آوردیــم، درمي یابیــم کــه فقــدان مواجهــه واقعــي، )فقــدان مواجــه دیالکتیــکال( چطــور 
بــه شــکل گیــری آنتي تزهــاي ســاختگي منجــر مي شــود و  چگونــه مواجهــه واقعــي و 
دیالکتیــکال، عکس هــا را بــا کیفیــت زندگــي آشــتي مي دهــد. کــه در عکــس مســتند، 
ــن  ــاً ای ــد و اتفاق ــي رخ مي ده ــل پیش بین ــر قاب ــی غی ــه اتفاق ــوع همیش ــت موض پش
ــه  ــه عکــس، کودکــي ب ــال در پس زمین ــراي مث قابلیــت مهــم عکــس مســتند اســت، ب

ــدا اســت. ــا درختــي آنجــا پی ــد ی ــور مي کن ــي عب طــور اتفاق
ــت  ــای واقعی ــغال ج ــال اش ــتند، در ح ــه شبه مس ــه این گون ــت ک ــر اس ــه ذک      الزم ب
ــه مشــاهده  ــوز ب ــه هن ــان مســتند ک ــدود عکاس ــارغ از مع ــه اســت، ف ــی در جامع گرای
ــري  ــوزه، گال ــاي خــاص چــون م ــد و در محیط ه ــه مي دهن ــت ادام ــردن( واقعی )آبزروک
و روزنامه هــاي معــدود یــا بــه شــکل مســتقل بــه فعالیــت مشــغول هســتند، نهادهــاي 
دولتــي، ســازمان هاي مردم نهــاد و روابــط عمومي هــا و حتــي بخــش مهمــي از 
ــط  ــاختگي در رواب ــي س ــوع واقع گرای ــن ن ــا ای ــروز ب ــاي ام ــه اروپ ــم در جامع ژورنالیس

ــه رو اســت.  ــي روب اجتماع

)Arbeitsmarktservice( عکس از سایت خدمات استخدامي اداره کار دولت اتریش
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ــد  ــایت آن مي توانن ــق وب س ــانه ها از طری ــت و رس ــوع اس ــي از اداره کار ممن      عکاس
ــه مکاتبــات  ــرار دهنــد. مجــوز عکاســي هــم ب ــوع عکس هــا را مــورد اســتفاده ق ــن ن ای
ــرادي کــه  اداري نیــازدارد و در صــورت تأییــد، شــامل زمان بنــدي و مقــررات اســت. اف
بــه ایــن اداره رجــوع مي کننــد شــامل پناهنــدگان، مهاجــران و کارگــران بیــکار هســتند. 
از طــرف دیگــر در عکس هــاي موجــود هیــچ نشــاني از آن »دیگري هــا« دیــده نمي شــود. 
ــل  ــر قاب ــات غی ــت. اتفاق ــده اس ــته بندي ش ــاخته بس ــه اي خودس ــز دورن هال ــه چی هم
پیش بینــي از اطــراف حــذف شــده اســت، عــکاس کارش را ماهرانــه انجــام داده و شــکافی 
دیگــر وجــود نــدارد تــا بخواهــد آن را پــر کنــد. در ایــن نــوع عکاســي ســهام، شــکاف ها از 
قبــل پــر مي شــوند  . اینجــا نمونــه اي آورده شــد تــا شــما بــا عمومي بــودن ایــن واقعیــت 
آشــنا شــوید و عکاســي ســهام را صرفــاً عکــس تبلیغاتــي از کاالهــا قلمــداد نکنیــد. اگــر 
ــار  ــد، آث ــوع مي کن ــه اداره کار رج ــه ب ــد ک ــه اي را ببینی ــي از طبق ــد بخش مي خواهی
کارگــردان ســینما کــن لــوچ1 پیشــنهاد مي شــود، بعــد تماشــاي تعــدادي از فیلم هایــش 
مي توانیــد آن تصاویــر را کنــار عکس هــاي ســهام بگذاریــد و از شــکاف واقعــي در 
ــه  ــون از درون ب ــا چ ــت ام ــتاني اس ــوچ، داس ــن ل ــاي ک ــوید. فیلم ه ــع ش ــاره مطل این ب
واقعیــت طبقــه کارگــر نــگاه مي کنــد )از پیــش درون روابــط ســه گانه موضــوع خــودش 
ــه  ــا صعــود و افــول آن زندگــي مي کنــد( داســتان هایش مســتندگونه ب ــرار داده و ب را ق
واقعیــت پهلــو مي زننــد و راه توهــم قصه گویــي ســینماي آمریــکا را از پیــش بــه خــود 
بســته اســت. از کــن لــوچ پرســیدند فــرق ســینماي اروپــا و آمریــکا در چیســت؟ پاســخ 
ــس  ــا ح ــخ را در فیلم ه ــنگیني تاری ــور و س ــما حض ــا ش ــینماي اروپ ــي داد: در س مهم
مي کنیــد حتــي اگــر موضــوع فیلــم تاریخــي نباشــد امــا فیلم هــاي آمریکایــي یکســره 
ــدان خــودش  ــن فق ــرد ای ــه ک ــد اضاف ــد درک تاریخــي اســت. بای ــروري و فاق قهرمان پ
ــه  ــوِب ب ــاي خ ــمار فیلم ه ــر بي ش ــا تکثی ــتندگونه، ب ــاي مس ــي عکس ه ــبیه فراوان را ش
ــان و  ــر در زب ــاند، مگ ــا مي پوش ــا( از نظره ــا و بدبین ه ــراي خوش بین ه ــور )ب دردنخ

ــد.  ــدان را نمي خورن ــن فق ــري ای ــرا( کــه گــول پُ ــرادي )واقع گ اندیشــه اف
اینکــه ِمیــس مي گویــد: »عکاســي ســهام، علمي تریــن شــکل عکاســي اســت« را 
ــت،  ــي اس ــد هستي شناس ــد بُع ــهام فاق ــس س ــه عک ــرد ک ــوان   درک ک ــور مي ت این ط
موضوعــات در آن درون یــک نــوع از شــناخت بــا هــدف تجــاري، تبلیغاتي یا اداري بســته 
ــي  ــودن« عکاس ــهام و آن »جان دارب ــي س ــودن عکاس ــن بي جان ب ــوند  . ای ــدي مي ش بن
ــخیص داد.  ــوان   تش ــاده مي ت ــه س ــک مقایس ــا ی ــوع( را ب ــتن موض ــتند )هستي داش مس
ــه و مقایســه شناخت شناســي و هستي شناســي در عکاســي مســتند را  ــن رابط ــداً ای بع

1 - Ken Loach
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دقیق تربررســي خواهیم کرد. 
بنابرایــن در کالس عکاســي مســتند، هنرجــو نقــش تــز را دارد، چــون تجربــه و 
ــکاف هایي  ــي ش ــت، ول ــه او داده اس ــدن را ب ــرأت عکاس ش ــش ج ــي از پی تمرین های
ــرون کــه درون  ــا بی هــم در ایــن میــان وجــود دارد، شــکاف هایي در مواجهــه او ب
عکس هــاي او آشــکار اســت ولــي او خــودش بــه تنهایــي آنهــا را پیــدا نمي کنــد یــا اگــر 
می توانــد پیــدا  کنــد بــه تنهایــي نمي توانــد   آنهــا را رفــع کنــد. او در مواجهــه بــا موانــع 
و آنتي تزهــاي موجــود در جامعــه نمي توانــد بــه شایســتگي یــا بــا مواجهــه اي شــخصي 
آنهــا را رفــع و بــه ســنتز درآورد، بــراي همیــن بــه کالس مي آیــد تــا ضمــن یادگیــري، 
ــن  ــن و ذه ــان عی ــد می ــا بتوان ــد ت ــع کن ــود رف ــي خ ــش عکاس ــا را درون کن تنش ه
حرکــت و عکــس موردنظــرش را بــه ســنتز درآورد. شــاید در نوشــتن قصــه یــا کشــیدن 
ــیم،  ــوم( باش ــز )ب ــاش( و آنتي ت ــز )نق ــان ت ــش می ــر تن ــا منک ــي م ــوي نقاش ــک تابل ی
)تنــش در آنجــا بــه شــکل دیگــري وجــود دارد(، امــا درون عکاســي مســتند ایــن تنــش 
از پیــش بــه شــکل درون مانــدگار وجــود دارد و عکاســي کردن بــه شــکل مســتند نتیجــه 
پذیــرش چنیــن مواجهــه اي بــا موضــوع درون واقعیــت اســت. هیــچ عــکاس مســتندي به 
محــض اینکــه پــاي خــود را بیــرون مي گــذارد، یــا در محــل عکاســي حاضــر مي شــود، 
ــد؛ شــاید صــد  ــر مي خواه ــرا طــول مي کشــد، صب ــرد، زی عکــس دلخواهــش را نمي گی
ــا  ــه رو شــدن ب ــم! او درون تنــش محیــط و روب ــم عکــس الزم باشــد، شــاید دو فری فری
آنتي تزهــا اســت کــه بــه موضــوع مــورد نظــر یــا همــان ســنتز مي رســد. بــراي همیــن 
ــتند  ــکاس مس ــراي ع ــا ب ــن مهارت ه ــي از کلیدي تری ــودن یک ــتن و پي گیرب صبرداش
اســت؛ دقیقــاً شــبیه ماهي گیــران یــا شــکارچیان. بــدون پذیــرش چنیــن مواجهــه ای کــه 
بــا ریســک همــراه اســت، عــکاس »پناهنــده اســتودیو« مي شــود، امــا در اســتودیو نیــز 
کار ســریع انجــام نمي گیــرد چــون آنجــا هــم موانعــی وجــود دارد. از آنجــا کــه محیــط 
ــاي آن  ــود آنتي تزه ــرل می ش ــر کنت ــات پیش بیني ناپذی ــردن اتفاق ــا کم ک ــتودیو ب اس
بــه تنــوع جامعــه نیســت، بــه عبــارت دیگــر آنتي تزهــاي آن از دل واقعیــت زنــده بیــرون 
ــنتز  ــن س ــراي همی ــاخته هســتند ب ــاي خودس ــه کنش ه ــش ب ــد و چــون واکن نمي آین
آن )عکــس نهایــي( واقعیتــي دارد، امــا آن واقعیــت بــا فــرم و زبــان واقعیــت زنــده یکــي 

نیســت و بــا آن بیگانــه اســت. 
     بــه همیــن دلیــل بازگشــت به آرشــيو، محل تنــش میــان هنرجو، محتــواي کالس 
و واقعیــت تــا شــروع جلســه بعــدي مــا اســت، هنرجــو مي توانــد بــراي انتخــاب عکــس 
ــرد  ــا را نادیده بگی ــذرد و آنه ــک عکــس و دو عکــس بگ ــي از ی ــه راحت ــورد نظــرش ب م
ــرد،  ــده بگی ــاب را نادی ــه آن انتخ ــیدن ب ــا رس ــودش ت ــاي خ ــاي پاه ــد ج ــا نمي توان ام
ــه  ــه عکــس دلخــواه رســانده اســت. بازگشــت ب ــوده کــه او را ب چــون آن جــاي پاهــا ب
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ــي درون کانتکــت شــیت نیســت، بلکــه راه و روش  ــدن عکــس انتخاب ــاً دی آرشــیو صرف
رســیدن بــه آن اســت، رجــوع بــه کانتکــت شــیت ها دیــدن جــزء انتخابــي درون کلیتــي 
ــوع بررســي دو ویژگــي دارد:  ــن ن ــم زده اســت. ای اســت کــه مواجهــه عــکاس آن را رق
ــد و  ــح مي کن ــا را واض ــاب تکنیک ه ــي انتخ ــي کردن و چرای ــوه عکاس ــه نح اول اینک
نشــان مي دهــد عــکاس چطــور اطــراف موضــوع حرکــت و چــه ونتیج هایــي را اشــغال 
کــرده امــا از آن ناراضــي بــوده پــس جابه جــا شــده تــا بــه ایــن عکــس نهایــي برســد. 
درون کانتکــت شــیت مي تــوان   ردپــاي او را تــا رســیدن بــه هــدف و در نتیجــه شــکل 
مواجهــه اش را رصــد کــرد. از طــرف دیگــر بررســي عکــس انتخابــي کنــار عکس هایــي 
کــه رســیدن بــه آن را ممکــن کرده انــد، باعــث مي شــود هــر تغییــر در انتخــاب عکــس 
ــکاس متوجــه  ــر ع ــاي دیگ ــا انتخاب ه ــد. ب ــم بزن ــز رق ــکاس را نی ــه ع ــر در مواجه تغیی
ــیو  ــه آرش ــت ب ــن بازگش ــود. بنابرای ــت مي ش ــان موقعی ــر درون هم ــاي دیگ مواجهه ه
ــه  ــد و ب ــودش را بیین ــش، خ ــاي پاهای ــا و ج ــکاس از درون عکس ه ــود ع ــث مي ش باع
ــا  ــه ب ــق مواجه ــن از طری ــن و عی ــال ذه ــي اتص ــي چگونگ ــت یعن ــن واقعی ــوه بافت نح
موضــوع توجــه کنــد. نکتــه مهــم بعــدي در رجــوع بــه آرشــیو ایــن اســت کــه عــکاس 
ــي وقتــي کالس  ــن مباحــث کالس، رهانمي شــود بلکــه در طــول دوره )حت ــراي تمری ب
برقــرار نیســت( از ایــن طریــق بــا خــودش در تمــاس باقــی مي مانــد و از درون 
ــد.  ــن مي کن ــروع  و آن را تمري ــودش ش ــات را از خ ــه موضوع ــردن ب نگاه ک
ــه  ــو اســت و ب ــراي ســاخت چیــزي ن چــرا کــه واقعیــت همیشــه آمــاده مواجهــه مــا ب
مجــرد وقــوع مواجهــه اي عکس العمــل نشــان  و بــه مــا پاســخ مي دهــد. تمریــن مــا بــا 
آرشــیو چــون درون واقعیــت رخ مي دهــد واقعیــت نیــز آنجــا وارد عمــل مي شــود. امــا 
بایــد پرســید چطــور؟ در پاســخ بایــد گفــت، ایــن بافتــن هرقــدر ابتدایــي باشــد، شــروع 
ــردي  ــه نتیجــه اي کارب ــود و نبایســت آن را ب ــد بلندمــدت رشــد و تحــول خواهــد ب رون
ــا او  ــردد ام ــودش بازگ ــه خ ــد ب ــرد را وادار مي کن ــت ف ــت. واقعی ــدت فروکاس و کوتاه م
ــا از درون مواجهــه  ــد ت ــه خــودش مي کن ــا را خان ــن بازگشــت آرشــیو عکس ه ــراي ای ب
بــا آن، پاســخي بــراي مواجهــه جدیــد بــا واقعیــت دســت و پــا کنــد. بنابرایــن آرشــیو 
ــازي نیســت، بلکــه  عکس هــاي مــا انبــاري نیســت، گاوصنــدوق نیســت، محــل خاطره ب
ــت  ــا واقعی ــا ب ــه م ــک مواجه ــه توپوگرافی ــت. نقش ــت اس ــا واقعی ــا ب ــه م ــه مواجه نقش
ــوردي  ــبیه کوه ن ــم، ش ــوز نرفته ای ــم، هن ــه مي روی ــي ک ــدر در راه ــد چق ــان مي ده نش
ــراز آن ایســتاده در  ــر ف ــه اي کــه ب ــد قل ــه مي رســد و مي بین ــه قل کــه بعــد ســاعت ها ب
ــي در  ــن را وقت ــورد ای ــا کوه ن ــوده، ام ــه اي بیــش نب ــاي پشــت ســر آن تپ ــل کوه ه مقاب
ــت،  ــخص نیس ــا مش ــپکتیو کوه ه ــه پرس ــون در کوه پای ــت! چ ــود نمي دانس ــه ب کوهپای
در کوه پایــه هــر  بلنــدی ای کــه از تپــه بلندتــر بــه نظــر آیــد کــوه تلقــي مي شــود، امــا 
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ــن  ــود و ای ــام مي ش ــوه تم ــه، آن ک ــد. در قل ــري مي نمای ــز دیگ ــوه چی ــه، ک از روي قل
ــده  ــن ای ــود. بنابرای ــد ب ــری خواه ــح بلندت ــده فت ــاز ای ــورد آغ ــراي کوه ن ــدن ب تمام ش
ــود  ــده صع ــازه شــروع مي شــود. اي ــه اي کــه کــوه در آن تمام شــده، ت ــورد در قل کوه ن
ــل شــود، همان طــور  ــه واقعيــت صعــود تبدي ــه ب نمي گــذارد فتــح يــک قل
ــي را  ــده واقع گراي ــوان   اي ــرا نمي ت ــس واقع گ ــه عک ــد مجموع ــا چن ــه ب ک

فرض کــرد.  تمام شــده 
کنــش ديالکتيــکال، تنــش دار و رفــت و آمــدي عــکاس مســتند بــا 
ــه  ــود از درون مواجه ــث مي ش ــواي کالس، باع ــق محت ــش، از طري عکس هاي
بــا آرشــيو، بــه آرامــي آنتي تــزي ميــان او و جــاي پاهايــش آشــکار شــود. 
آنتي تــز نــه از بيــرون، نــه بــه شــکل ســنجاق آن محتواهــا، بلکــه از طريــق 

ــد.  ــش رخ مي ده ــاي پاهاي ــا ج ــکاس ب ــکال ع ــه ديالکتي مواجه
ــاره  ــه درب ــم کالس، بلک ــا مفاهی ــاً ب ــه صرف ــو ن ــدي، هنرج ــه بع ــن در جلس      بنابرای
ــا گذشــته )آرشــیو، جــاي پاهــا( روبروســت و از  بازتــاب آنهــا درون مواجهــه خــودش ب
ایــن طریــق آرشــیو وارد زمــان حــال او مي شــود و عکس هــاي پیشــین درون مواجهــه 
ــچ  ــا هی ــر آن عکس ه ــي اگ ــن حت ــد. بنابرای ــه مي دهن ــه زندگــي خــود ادام ــد او ب جدی
ــر عــکاس گذاشــته اند و نقــش خــود را ایفــاء و  کجــا نشــان داده نشــوند تأثیرشــان را ب

ــد.  ــون کرده ان ــد رهنم ــه بای ــري از آنچ ــه درک کامل ت او را ب
     بــه ايــن نحــو اســت کــه آرشــيو عکس هــاي شــخصي بــه زمــان اکنــون 
ــيو  ــا آرش ــش او ب ــق تن ــراي او از طري ــده ب ــق آين ــد و اف ــکاس مي آين ع
ــوع و پراکندگــي  ــر تن ــه اي باالت گشــوده مي شــود، يعنــي وقتــي او از مرحل
ــو از درون بــراي  گذشــته را مــال خــود مي کنــد و بــه آن فــرم و مســيري ن

ــد.  ــه مي بخش مواجه
     بنابرایــن آنتي تــز عــکاس، پیداکــردن مواجهــه و زبــان شــخصي از درون همــان بــدن 
تکه تکــه و بي مفصــل در آرشــیو اســت، نــه جــاي دیگــري. وقتــي او درون مواجهه هــاي 
پیشــین بــه جــاي پریــدن از روي ایــن موضــوع بــه آن موضــوع، بــه شــکل درون ماندگاري 
عکاســي مســتند خــود را بــا جــاي پاهایــش مي فهمــد و مي خوانــد و بــه پیــش مــي رود. 
ــا گذشــته )آرشــيو( در  ــي ب اساســاً آينــده از دل چنيــن مواجهــه ديالکتيکال
زمــان حــال اســت کــه رخ مي دهــد. آینــده جلــوي مــا نیســت بلکــه در زمــان حــال 
ــد،  ــت نایافتني مي نمای ــد و دس ــو مي زن ــتیم جل ــر بایس ــد. اگ ــت مي کن ــا حرک ــار م کن
امــا اگــر ادامــه بدهیــم و حرکــت کنیــم بــا مــا چــون راه رفتــن مــاه بــا عابــر شــانه بــه 
ــیِر  ــده مس ــد آین ــت مي کن ــه حرک ــردي ک ــراي ف ــود. ب ــدم مي ش ــد و هم ق ــانه مي آی ش
شــدن او در اکنون هــا اســت. مقولــه »شــدن« یکــي از بنیادهــاي مهــم فلســفي مدرنیتــه 
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اســت کــه فــرم عکاســي کردن آبســتن آن اســت و رد آن شــدن در کانتکــت شــیت هاي 
مــا پیــدا اســت. هیــچ عکســي در کانتکــت شــیت شــبیه عکــس قبــل نیســت حتــي اگــر 
ــان و  ــراه زم ــان، هم ــي درون زم ــت و جابه جای ــود، حرک ــه گرفته ش ــري از ثانی در کس
ــد. در  ــل مي کن ــدام متص ــدِن م ــه ش ــي کردن را ب ــه عکاس ــت ک ــان اس ــت زم ــراي ثب ب
جلســه قبــل گفتیــم عکاســان مســتند معمــاران زمــان هســتند، نکتــه این جاســت کــه 
ــکان  ــه م ــل آن را ب ــک مح ــانه گذاري ی ــق نش ــار از طری ــدس معم ــام مهن ــوژه اي بن س
پــروژه خــود تبدیــل مي کنــد، امــا عــکاس بــه عنــوان ســوژه همیشــه درون زمــان اســت 
ــوض  ــاعت( ع ــان )س ــن زم ــرود اندازه گرفت ــا ب ــر کج ــدارد، ه ــي از آن ن و راه برون رفت
مي شــود نــه نــوع آن، بــراي همیــن عــکاس مــکان خاصــي بــراي عالمت گــذاري نــدارد، 
پــس زمــان را از طريــق نوعــي مواجهــه بــا موضوعــات واقعــي نشــانه گذاري 
مي کنــد، او حتــي وقتــي کــه از مــکان و فضاهــا عکاســي مي کند بــراي بازتــاب »زمانــه« 
اســت. بــه همیــن  دلیــل عکاســان مســتند »معمــاران زمــان تاریخــي« مي شــوند   چــون 
ماهیــت زمــان قابــل رؤیــت نیســت مگــر بــا ته نشــین شــدن و رســوب آن درون ظــرف 
ــرد،  ــع شــکل مي گی ــور واق ــان در ام موضوعــات و در نتیجــه روابطــي کــه در طــول زم
ــر  ــد محکــم باشــد کــه چــون نقــش فســیل ب ــط اجتماعــي آنقــدر مي توان رســوب رواب
ــادي از دریچــه اي نیمــه  ســنگ عمــل کنــد، مي توانــد شــکننده باشــد چــون وزیــدن ب
بــاز. امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت، صرفــاً دیــدن رســوب زمــان درون موضوعــات و امــور 
ــه آشــکارگي زمــان مي انجامــد بلکــه شکســتن آن رســوب ها )کــه  ــع نیســت کــه ب واق
چــون ماســکي بــراي ماهیــت چیزهــا عمــل مي کنــد( نیــز هســت تــا بتــوان چیزهــا را 
ــظ  ــه خــودی خــود نتوانســتند حاف ــه ب ــخ واقعي شــان ک ــه تاری ضمــن رســوب زدایي، ب
آن باشــند نزدیــک کنــد. ایــن شــق دوم توســط فکــر بــه ســایه ها در دل مواجهــه بــا امــر 
ــت  ــا واقعی ــد ام ــان را درون رســوب آن مي بین ــکاس زم ــن ع ــد. بنابرای ــع رخ مي ده واق
ــر  ــوژه هاي ام ــي س ــه برانگیختگ ــت بلک ــع نیس ــور واق ــر ام ــان، ب ــوب هاي زم ــط رس فق
ــز هســت. فرمالیســت ها  ــن نی ــت دروغی ــع در رد آن رســوب ها و شکســتن آن ماهی واق
ــدان  ــک گل ــش از ی ــته بی ــدان شکس ــک گل ــد: »ی ــا مي گوین ــد آنه ــي دارن ــعار مهم ش
ســالم گلدان بــودن را نشــان مي دهــد«. گلــدان وقتــي بشــکند واقعیــت خــود را دوبــاره 
بــه رخ مي کشــد، چــون بــا عــادت بــه آن درون زمــان دیگــر نقــش گلدان بــودن آن بــه 
چشــم نمي آیــد، بلکــه صرفــاً کاربــردش ُمعــرف آن مي شــود و همیــن کاربردپذیرشــدن 
باعــث مي شــود حقیقــت آن مثــل آن وقتــي کــه نبــود دوبــاره از نظرهــا پنهــان شــود. 
ــه خــودش بلکــه تصــور عــادي  فرمالیســت ها مي گوینــد حــاال کــه گلــدان مي شــکند ن
مــا را نیــز بــا خــود مي شــکند و ایــن شکســتن آغــاز فهــم جدیــدی دربــاره گلدان بــودن 
خواهــد بــود. پــس زمــان همان قــدر کــه درون رابطــه گلــدان و گل پیداســت همان قــدر 
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درون شکســتن آن یــا پژمــردن گل خــودش را نشــان مي دهــد؛ هــم توجــه بــه رســوب ها 
کــه ردپاهــاي گذشــِت زمــان بــر امــر واقــع اســت و هــم رســوب زدایي از امــور واقــع کــه 

ــود.  ــر مي ش ــوب ها منج ــان از دل آن رس ــري زم ــه بازپس گی ب
ــه چیســت؟ در پاســخ بایــد گفــت:       پــس از ایــن توضیــح بایــد پرســید اساســاً زمان
انســان ها و اشــیاء بــه ضــرورت زندگــي اجتماعــي درون نوعــي از زمــان بــه نــام »زمانــه« 
حبــس مي شــوند.   بــا بازپس گیــري زمــان از دل همــان زمانــه اســت کــه آزادي محقــق 
ــدر  ــه آن ق ــه اي ک ــین مواجه ــه پیش ــدن از مرحل ــه؟ آزادش ــدن از چ ــود . آزادش مي ش
ــن آزادي  ــط رخ دهــد. بنابرای ــه نمي گــذارد شــدن، درون آن رواب ســاخت یافته اســت ک
ــروز  ــان ب ــي و زب ــاختار آگاه ــتن س ــا شکس ــي و فرمالیســتي ب ــکل عین ــه ش ــود را ب خ
مي دهــد. چــون وقتــي ســاختار آگاهــي و زبــان تغییــر کنــد مواجهــه فــرد درون واقعیــت 
ــم  ــکند. فه ــب مي ش ــس قال ــود، پ ــگ مي ش ــراي او تن ــل ب ــب قب ــد و قال ــر مي کن تغیی
شکســتن قالــب نــه درون بحثــي انتزاعــي کــه درون نــگاه بــه کانتکــت شــیت هاي مــا 
نمایــان اســت. عــکاس بــراي آزادشــدن از آن مواجهــه بي بــدن و غیرشــخصي کــه منجــر 
بــه اقتبــاس ســبک دیگــران مي شــود نبایــد جــاي دوري بــرود، بررســي جــاي پاهــاي 
خــودش درون واقعیــت کــه در کانتکــت شــیت نمایــان اســت، او را بــا خــودش و زمانــه 
ــن  ــه حی ــه اولی ــا مواجه ــزرگ ب ــرق ب ــک ف ــي ی ــن روبه روی ــد. ای ــه رو مي کن ــاره روب دوب
ــح بیشــتر  ــون در توضی ــر آن شــد و اکن ــه پیشــتر اشــاره مختصــری ب عکاســي دارد ک
بایــد گفــت: میــان مرحلــه عکاســي و بازگشــت بــه آرشــیو واســطه اي بــه نــام »زمــان« 
قــرار دارد و همیــن باعــث مي شــود مــا بــا نــگاه دیگــري بــه آن عکس هــا نــگاه کنیــم. 
ــد  ــال رســوب کرده ان ــل دیجیت ــا فای ــو ی ــه عکاســي روي نگاتی ــه در مرحل ــي ک چیزهای
همــه ماجــرا نیســتند، خــود مــا درون زمــان نگاه مــان بــه آن رســوب ها تغییــر مي کنــد. 
حتمــاً شــما چنیــن تجربــه اي داشــته اید، وقتــي در طــول یــک زمــان معیــن بــه آرشــیو 
خودتــان مي رویــد بــه عکس هایــي برمي خوریــد کــه قبل ترهــا حیــن عکاســي و 
ــراي شــما اهمیت شــان  ــا ب ــد ام ــا بوده ان ــد، آنه روزهــاي بعــد آن را تشــخیص نمي دادی
ــما درون  ــد؟ تحــول ش ــر مي کن ــا را رؤیت پذی ــز آنه ــه چی ــاال چ ــد. ح ــروز نمي دادن را بُ
زمــان بــه عنــوان ســوژه، بدین وســیله آن رســوب ها تــرک مي خورنــد و از دل آن تــرک، 
ــه  ــاوب شــما ب ــدد. بازگشــت متن ــدي صــورت مي بن عکس هــاي دیگــر و مواجهــه جدی
ــود  ــث مي ش ــید باع ــان مي پرس ــه از خودت ــئواالتي ک ــث و س ــه مباح ــیو، در فاصل آرش
ــاي  ــه عکس ه ــن رابط ــطه ای ــود و واس ــرار ش ــان برق ــما و زم ــان ش ــري می ــه دیگ رابط
ــان شــما و زمــان واســطه اي  ــوان تکه هــاي واقعیــت می ــه عن واقعــي اســت. عکس هــا ب
ــای  ــد و درون تکه ه ــه بگیری ــاه فاصل ــي کوت ــراي مدت ــه« ب ــا از »زمان ــد ت ــد ش خواهن
واقعیــت بــا »زمــان« وارد گفتگــوي تــازه اي شــوید. مهــم ایــن اســت کــه ایــن گفتگــوي 
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ــاي موضوعــي واقعــي در میــان اســت، چــون  ــوت، انتزاعــي نیســت و همیشــه پ در خل
ــرای شــما هنــگام  ــود. اگــر ب آرشــیو عکس هــا واســطه مــراوده شــما و زمــان خواهــد ب
بازگشــت بــه آرشــیو در طــول یــک زمــان مشــخص چندماهــه یــا چندســاله )بســتگی به 
شــکل و ســرعت تحــول هــر فــرد دارد( ضرورت هــای دیگــری رخ نمی نمایــد و گفتگــوی 
تــازه ای میــان شــما و عکس هایتــان در آرشــیو شــکل نمی گیــرد و در نتیجــه همچنــان 
همــان عکس هــا را بــه همــان نحــو کــه چندســال پیــش انتخــاب کردیــد، برمی گزینیــد 
ــارت دیگــر  ــه عب ــان قطــع شــده اســت. ب ــا اســت کــه رابطــه شــما و زم ــن معن ــه ای ب
ــاً  ــداده اســت. اشــکال رویکــرد صرف شــما درون زمــان حرکــت نکرده ایــد و شــدن رخ ن
ــه عکس هــای مســتند اینجــا خــودش را نشــان می دهــد چــرا کــه از درون  تکنیــکال ب
ــا زمــان وارد مــراوده و در نتیجــه نمی تــوان متوجــه  انتخاب هــای تکنیــکال نمی تــوان ب
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــا ش ــوژه درون واقعیت ه ــوان س ــه عن ــود ب ــازدن خ ــا درج تحــول ی
ــا  ــه ب ــم، یعنــی تکنیــک اســت ک ــف کردی ــدن عــکاس تعری ــه ب ــا تکنیــک را در ادام م
ــگام  ــوان ســوژه هن ــه عن ــدر تدریجــی شــما ب ــه برعکــس. تحــول هــر ق ــد، ن ــا می آی م
ــد  ــما نمی توانی ــود، ش ــر می ش ــا رؤیت پذی ــه واقعیت ه ــیو درون تک ــه آرش ــت ب بازگش
ــر  ــای دیگ ــه ضرورت ه ــی ب ــد ول ــر بدهی ــا را تغیی ــد و عکس ه ــا بروی ــه درون عکس ه ب
ــه  ــت می یابید ک ــیت ها دس ــت ش ــان کانتک ــازه درون هم ــای ت ــه انتخاب ه و در نتیج
ــال  ــان ح ــین در زم ــای پیش ــان از درون کنش ه ــدی را برای ت ــه جدی ــکان مواجه ام

ــد.  ــن می کن ممک
     بازگشــت بــه آرشــیو تداعــي همــان »کنــش رو بــه پــس«1 اســت کــه در فلســفه هگل 
شــناخت واقعیــت، از طریــق آن ممکــن مي شــود. اتفــاق خــودش مي افتــد و مــا حیــن 
ــه ضــرورت آن آگاهــي نداریــم، وقتــي واقعیــت کار خــود را تمــام کــرد اســت  اتفــاق ب
ــاق  ــي و اتف ــود. آگاه ــه کار مي ش ــد و دســت ب ــا مي آی ــد نیروان ــي چــون جغ ــه آگاه ک
یــک رابطــه دوســویه و دیالکتیــکال دارنــد، آگاهــي بــه شــکل بازگشــت بــه صحنــه اي 
کــه رخ داده اســت آن را بــه حقیقــت آنچــه بــود روبــه رو مي کنــد. همان طــوري کــه مــا 
ــا  ــه انتخــاب ب ــه مي کنیــم و ســپس در مرحل در حیــن عکاســي کردن »اتفــاق« را تجرب
ــاره مي زنیــم.  ــه انتخــاب دوب ــي«2 مي اندیشــد دســت ب ــه »ضرورت نوعــي آگاهــي کــه ب
ــم خــورده  ــا رق ــراي م ــم )ب ــاًل انتخــاب کرده ای ــان آنچــه قب ــاره از می ــن انتخــاب دوب ای
اســت( مــا را بــا واقعیــت وارد مواجهــه اي نــو مي کنــد و بدین وســیله بــه ضــرورت آنچــه 

ــود، آگاه مي شــویم.  قبــاًل اتفــاق افتــاده ب
ــه  ــا بازتفســیر آن چــه صــورت پذیرفت ــردد و ب ــه برگ ــي را دارد ک ــن توانای ــرد ای      »ف

1 - Retroactive

2 - رضورت تاريخ نگاري از يک موضوع يا بازتاب هرني يک مسئله، در قالب يک منايشگاه عکس يا چاپ يک کتاب و ...



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  127  

ــش  ــک کن ــودن ی ــاز ب ــه سرنوشت س ــوري ک ــد، همان ط ــون کن ــود را دگرگ ــر خ تقدی
بعــد از انجــام آن معلــوم مي شــود، شــیوه ســاختن سرنوشــت نیــز رو بــه پــس ســاخته 
مي شــود. تاریــخ را مــا مي ســازیم ولــي نــه براســاس شــرایطي کــه خودمــان مي خواهیــم، 
ایــن ضمانــت از قبــل داده شــده نیســت، شــرط اینکــه تاریــخ بســازي ایــن اســت کــه 
بــه تاریخ ســاز بــودن خــودت آگاه نباشــي، چــون نمي تــوان   مطمئــن بــود از کنــش مــا 
ــي حرفه اي-اســت کــه  بعــداً چــه تفســیري خواهــد شــد )همیــن ندانســتن –بي اعتنای
امــکان کنــش تاریخــي را ممکــن مي کنــد(. چــون تفســیر، بعــد آن کنــش رخ مي دهــد 
ــراي  ــد ب ــژک مي گوی ــود. ژی ــکار مي ش ــس آش ــه پ ــي رو ب ــا درک ــت ب ــاًل حقیق و متقاب
ــه ماتریالیســتي تر اســت )هــگل چنیــن  ــن قضی ــا مارکــس ای ــاس ب ــاً در قی هــگل اتفاق
ــد وجــود و واقعیــت کار خودشــان را مي کننــد، تفکــر  ــدارد( چــون او مي گوی ــي ن عنوان
ــد آنچــه رخ  ــته( تشــخیص مي ده ــه گذش ــس، )معطــوف ب ــه پ ــش رو ب ــه شــکل کن ب
داده چــه بــوده و ضرورتــي در آنچــه رخ داده مي یابــد. بنابرایــن آن ضــرورت در لحظــه 
اتفــاق )مرحلــه عکاســي( نیســت، بلکــه بعــد آن )رجــوع بــه آرشــیو( پدیــدار مي شــود«1. 

Pingyao International Photography Festival / 2006 

1 - بخيش از درس گفتار هگل از نگاه ژيژک، مراد فرهادپور، موسسه پرسش.
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ــرس  ــت پ ــس کانتک ــان آژان ــیت عکاس ــت ش ــس کانتک ــگاه عک ــاال نمایش ــس ب در عک
ایمیــج1 را مي بینیــم کــه بــا کیوریتــري روبــرت پــالژ2 در کشــورهاي مختلــف نمایــش 

داده شــد. 
ــه آرشــیو مي تــوان   مواجهــه اي مســتند داشــت و  ــا رجــوع ب ــه این کــه چطــور ب حــال ب

ــم.  ــر مي شــود( مي پردازی ــه فراگی ــوع ک ــه مســتندگونه )از آن ن ن
ــه  ــیم چ ــان بپرس ــت از خودم ــم، مي بایس ــه می کنی ــیت ها توج ــت ش ــه کانتک ــي ب وقت
ــد  ــا را یک جــا مي کن ــي مشــترک آنه ــا موضوع ــا وجــود دارد؟ آی ــان فریم ه نســبتي می
ــا موضــوع برخــورد  ــا چطــور ب ــا درون عکس ه ــه م ــده اي مشــترک؟ مواجه ــک ای ــا ی ی

ــتند؟  ــه هس ــه آن مواجه ــدر در ادام ــا چق ــد و تکنیک ه مي کن
اگــر کارتــان معطــوف بــه تولیــد ســند اســت کل کانتکــت شــیت چــه چیــزي )اعــم از 
پیــام؛ محتــوا، نشــانه، ردپــا و ...( از موضــوع را انعــکاس مي دهــد؟ و اگــر کارتــان هنــري 

و نوعــي حدیــث نفــس اســت چــه چیــزي؟ 
ایــن انتخــاب و انعــکاس چقــدر برآمــده از شــناخت خودتــان و چقــدر متکــي بــر اتفــاق 

ــه موضــوع قابــل طــرح تبدیــل مي کننــد؟ و رویدادهایــي اســت کــه رســانه ها آن را ب
عوامل بصري و معنایي تکرارشونده در کانتکت شیت هاي شما چیست؟

ــه کانتکــت شــیت شــما اضافــه مي کنــد؟ و چــرا  گذشــت زمــان چــه امــر مــازادي را ب
آن را قبــاًل نمي دیدیــد؟ چــه چیزهایــي باعــث شــد ایــن نــگاه تــازه را درون آن تجربــه 

پیشــین کشــف کنیــد؟ 
ــود دارد؟  ــا وج ــي درون عکس ه ــواي تاریخ ــا محت ــد؟ آی ــا را گرفتی ــن عکس ه ــرا ای چ

اگــر بلــه چطــور؟ و اگــر خیــر چــرا؟ 
ــه ای  ــزد؟ چــه  جنب ــدام عکــس بیشــتر توجــه شــما را در کانتکــت شــیت برمي انگی ک
ــد. ــي و واضــح کنی ــان معرف ــراي خودت ــه را ب ــن جنب ــن انتخــاب مي شــود؟ ای باعــث ای

آیا عکس ها مي توانند امر مازادي را فراتر از موضوع یا ایده شما بازتاب بدهند؟ 
از کنار هم قراردادن آن عکس ها چه عایدمان مي شود؟ 

ایــن عایــدي چــه نســبتي بــا زمانــه دارد؟ مجموعــه عکــس شــما در مقابــل زمانــه اي کــه 
ــرار مي گیــرد؟  در آن زندگــي مي کنیــد کجــا ق

ــه  ــد چ ــکاس نبودی ــر ع ــد، اگ ــم کنی ــي مجس ــه عکاس ــاره در صحن ــان را دوب خودت
چیزهــاي دیگــري را مي دیدیــد؟ آن چیزهــاي دیگــر کــه در عکس هــاي شــما حــذف و 

ــت دارد؟  ــت اهمی ــان در واقعی ــدر وجودش ــدند، چق ــر نش رؤیت پذی
ــا  ــخیص داد ی ــد تش ــان مي دهی ــه نش ــق آنچ ــوان   از طری ــما را مي ت ــاي ش ــا حذف ه آی

1 - Contact Press Images

2 - Robert Pledge, President of Contact Press Images /s’ Curator
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خیــر. بــراي مثــال نچــوي1 صرفــاً ســربازان آمریکایــي را هنــگام پایین کشــیدن مجســمه 
ــز  ــا گاري را نی ــازاد دیگــري، یعنــي آن مــرد ب ــر م صــدام نشــان نمي دهــد، بلکــه او ام
ــان  ــي را نش ــربازان آمریکای ــر س ــط تصوی ــه فق ــان ک ــا آن عکاس ــد، آی ــته مي کن برجس
دادنــد  بــه رغــم اینکــه از موضــوع خــود بــه درســتي عکاســي کردنــد واقعیــت نابــودي 
مجســمه صــدام را نیــز نشــان دادنــد؟ آیــا تاریــخ آن رویــداد صرفــاً مربــوط بــه صحنــه 
پاییــن آوردن مجســمه بــود؟ یــا مــرد گاریچــي و مواجهــه واقعــي و تصادفــي او در رویــداد 
ــخ  ــي از آن تاری ــرد را بخش ــی آن م ــه عامل ــي؟ چ ــراي تاریخ ــي از آن ماج ــز بخش نی
ــازاد درون کادر و  ــر م ــه ام ــما ب ــي ش ــدر عکاس ــرد؟ چق ــز او را ط ــه چی ــد؟ چ مي کن

کانتکــت شــیت ها راه مي دهــد؟ 
چقــدر اتفاقــات غیــر قابل پیش بینــي نیــت اول شــما را در عکــس نقــض مي کنــد، امــا 

در عــوض شــما را بــه جایــي بهتــر از آنچــه تصــور داشــتید، مــي بــرد؟ 
ــز از  ــه چی ــد؟ چ ــظ مي ش ــت حف ــد مي بایس ــذف کردی ــه ح ــان آنچ ــز در می ــه چی چ

ــتید؟  ــار مي گذاش ــت کن ــد را مي بایس ــي کردی ــه عکاس ــت آنچ واقعی
ــا  ــرد؟ ی ــش ک ــي را خوان ــه جمع ــک حافظ ــوان   رد ی ــیت ها مي ت ــت ش ــا درون کانتک آی

ــوند  ؟  ــوط مي ش ــما مرب ــخصي ش ــل ش ــه می ــا ب ــه آن عکس ه هم
ــه  ــان ب ــرا براي ت ــه چ ــر بل ــد؟ اگ ــت مي ده ــس مالکی ــما ح ــه ش ــس ب ــیو عک ــا آرش آی
حــدی ارزش منــد اســت کــه حــس مالکیــت داریــد؟ آیــا نقــش نگهبــان آرشــیو را ایفــاء 

مي کنیــد یــا تدوین گــر؟
آیــا در واقعیــت و بــر اســاس کانکــت شــیت ها، شــاهدي قصه گــو هســتید؟ یــا 

شــاهد؟  قصه گویــي 
از چگونگــي انتخاب هــاي خودتــان در کانتکــت شــیت آگاه شــوید، از بي طرفــي فاصلــه 
ــه  ــد و آنچ ــتید و نش ــه مي خواس ــان آنچ ــکاف می ــد. ش ــکاف ها را دریابی ــد و ش بگیری

ــد.  ــتید و ش نمي خواس
ــک دوران  ــندي از ی ــد س ــم مي توان ــار ه ــما کن ــاي ش ــیت عکس ه ــت ش ــا کانتک آی
ــه  ــه شــکل هنــري( تلقــي شــود؟ اگــر بل ــا ســندي از یــک مســئله )ب )ژورنالیســتي( ی
ــگ  ــان پررن ــراي خودت ــکان را ب ــي را مي بخشــد؟ آن ام ــن امکان ــه آن چنی ــز ب چــه چی
ــي فقــدان  ــل و چرای ــر روي دالی ــه، ب ــد و اگــر ن ــه دهی ــد و بدین وســیله آن را ادام کنی

ــاب تمرکــز کنیــد.  ــن بازت ای
مســائلي کــه عکس هــاي شــما نشــان مي دهنــد اگــر دیــده نشــود چــه اتفاقــي 

اتفــاق چیســت؟  آن  مي افتــد؟ 

1 - اشاره به عکس مربوط به پایین کشیدن مجسمه صدام در بغداد که در درس گفتار قبل آمد.
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ــگاه و  ــت ن ــه کیفی ــوط ب ــدر مرب ــوع و چق ــه موض ــته ب ــما وابس ــاي ش ــدر عکس ه چق
ــت؟ ــما اس ــخصي ش ــه ش مواجه

اگــر محتــواي عکــس در کانتکــت شــیت ها را تعمیــم دهیــم بــه کجــا خواهیــم رســید؟ 
اگــر عکس هــاي شــما تکه هــاي یــک واقعیــت اجتماعــي باشــند یــا یــک مســئله، ایــن 
ــت و  ــر باف ــارت دیگ ــه عب ــم داد؟ ب ــوان   تعمی ــي مي ت ــه کلیت ــه چ ــا را ب ــزاء و تکه ه اج
ــدار مي شــود، چیســت و  ــاي عکــس شــما در آن پدی ــه داده ه ــري ک چارچــوب بزرگ ت

چگونــه اســت؟ 
ــانه هاي  ــا رس ــي ی ــیو مل ــه آرش ــت ک ــزي اس ــا آن چی ــر ب ــما مغای ــاي ش ــا عکس ه آی
ــه آن  ــر در ادام ــه آن اســت؟ اگ ــا در ادام ــد ی ــر مي کنن ــظ و تکثی ــا حف ــه آنه متصــل ب
اســت چــه لزومــي دارد؟ و اگــر در مقابلــه بــا آن اســت چــرا؟ و چگونــه؟ چطــور آثارتــان 
ــه  ــه سیاســت ها ب ــم ک ــا مي دانی ــد؟ ) م ــدا مي کنی ــب ج ــي کشــور رقی ــیو مل را از آرش

ــد.( ــره خورده ان ــیو گ ــی از آرش ــاخت نوع س
ــا جهانــي را  ــا کانتکــت شــیت و عکس هــاي شــما موضوعــي محلــي، قومــي، ملــي ی آی
بازتــاب مي دهــد؟ ایــن انتخــاب قبــل مرحلــه عکاســي صــورت مي گیــرد یــا بعــد از آن؟ 
ــوع  ــوان راوي و موض ــه عن ــما ب ــان ش ــي می ــي، موضوع ــي، تاریخ ــبت مفهوم ــه نس چ

دارد؟  وجــود  عکاســي تان 
آیــا از حرکــت شــما در موقعیــت عکاســي درون کانتکــت شــیت مي تــوان رد یــک مواجهه 
شــخصي را نشــان گرفــت؟ بــراي مثــال بــه موضوعــات خیلــی نزدیــک می شــوید یــا بــه 
ــت  ــان ها در موقعی ــان انس ــط می ــه رواب ــوف ب ــتید، معط ــودآگاه دور مي ایس ــکل ناخ ش
ــوید.  ــر مي ش ــد متأث ــرار دارن ــان ها در آن ق ــه انس ــي ک ــط و فضای ــا از محی ــتید ی هس
ــتفاده  ــر اس ــدام را کمت ــر و ک ــري را بیش ت ــاي بص ــدام الفب ــیت ک ــت ش درون کانتک
کرده ایــد؟ آیــا ایــن انتخــاب از ســر تصــادف بــوده یــا بــا انتخــاب آگاهانــه شــما صــورت 

گرفتــه اســت؟
آیــا کانتکــت شــیت هاي شــما کــه حــاوي جــاي پــاي شــما در واقعیــت اســت مي توانــد 

معــرف آن چیــزي باشــد کــه شــما از واقعیــت مي فهمیــد؟ 
ــا در ضمــن ُمعــرف آن  آیــا عکــس شــما ُمعــرف آن چیزهایــي اســت کــه مي بینیــد؟ ی

ــد؟ ــه مي کنی ــه تجرب ــت ک ــي اس چیزي های
این تجربه خودش را به چه شکل درون آرشیو عکس ها بروز می دهد؟

ــا کنش هــای پیشــین  ــه عنــوان محــل روبروشــدن شــما ب ــه آرشــیو ب بازگشــت شــما ب
خودتــان در واقعیــت، بــه شــما چــه حســی را منتقــل می کنــد؟ آیــا نظــم یــا انســجامی 
ــه واقعیــت اســت  ــگاه شــما ب در ایــن میــان وجــود دارد؟ نظمــی کــه حــاوی نســبت ن
)ونتیــج یــا همــان جــای ایســتادن، نــه در عکــس کــه ایــن بــار نســبت بــه واقعیــت( و 
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ــد؟  ــق رخ می ده ــات از آن طری ــا موضوع ــما ب ــای ش ــیت ها مواجهه ه ــت ش درون کانتک
ــا پراکندگــی مضمــون و  ــا نوعــی پراکندگــی و عــدم انســجام مواجهیــم؟ یعنــی ب ــا ب ی
ــت  ــا واقعی ــد شــما ب ــم اســت نشــان می ده ــر نظمــی حاک ــم. اگ ــا مواجهی ــوع فرم ه تن
درون یــک نســبت مشــخص هســتید و تحــول شــما شــروع شــده اســت و اگــر خیــر، 
نشــان می دهــد شــما در مراحــل ابتــدای رشــد ایــده هســتید و می بایســت بــه تمریــن 
و بازنگــری تــا رســیدن بــه یــک انســجام ذهنــی و فرمــی در آثارتــان ادامــه بدهیــد. ایــن 
تمایزگــذاری صرفــاً جهــت شــناخت جــای ایســتادن خودمــان در واقعیــت و تحــول دادن 
بــه آن اســت و نــه الصــاق برچســبی از بیــرون چــون فــردی کــه می دانــد کجــا ایســتاده 
ــه  ــد وگرن ــر و عمــل کن ــدی خــود فک ــای بع ــه شــکل ایســتادن و حرکت ه ــد ب می توان
ــا  ــگاری ب ــا خبرن ــا شرق شــناس ی ــک توریســت ی ــگاه ی ــرد ن ــن تصــوری، ف ــدون چنی ب

ــد.  ــرار می کن ــه ای را در وطــن خــودش تک ــزای دوهفت وی
ــا عکاســی  ــی باشــد کــه از آنه ــخ کوچــک موضوعات اگــر آرشــیو عکس هــای شــما تاری
کــرده )عکاســی مســتند ژورنالیســتی(، یــا تاریــخ کوچــک مســائلی کــه آنهــا را مطــرح 
ــما و  ــور ش ــخ کش ــا تاری ــن ب ــن مضامی ــدر ای ــری( چق ــتند هن ــی مس ــد )عکاس کردی
ــان  ــن می ــبتی در ای ــه نس ــت؟ چ ــب اس ــد متناس ــت می کنی ــه در آن زیس ــه ای ک زمان
ــما و تاریخــی  ــن کار ش ــان مضامی ــاخت نســبت می ــی در س ــه عوامل ــرار اســت؟ چ برق
کــه در آن زیســت می کنیــد مؤثــر هســتند؟ بــه عبــارت دیگــر مضامیــن آثــار شــما در 
آرشــیو صرفــاً همــان مضامینــی اســت کــه در تلویزیــون و رســانه ها بــه آن می پردازنــد؟ 
ــا  ــه آن عالقــه نشــان می دهنــد؟ ی ــا مضامینــی کــه گالری هــا در آن مقطــع خــاص ب ی
خیــر، آن مضامیــن درون نســبتی شــخصی و بــا آگاهــی شــما ساخته شــده و در نســبت 

ــد؟  ــه می کنی ــه درک و تجرب ــی اســت ک ــا واقعیت و هماهنگــی ب
ــدان  ــک می ــان، ی ــرای ایرانی ــک مســئله ب ــک وضعیــت تاریخــی، ی ــوان ی ــه عن ــران ب ای
ــد؟   ــان می ده ــان نش ــیو عکس های ت ــودش را درون آرش ــور خ ــان، چط ــرای خارجی ب
شــما در مقابــل ایــران درون آرشــیوتان، چــه کســی هســتید؟ می تــوان رد یــا نســبتی 
ــت  ــران درون وضعی ــر چــون ای ــا خی ــت؟ ی ــران گرف ــان آرشــیو شــما و ای مشــخص می
ــتان  ــه پاکس ــی دارد؛ چنانچ ــود خارج ــاً وج ــد صرف ــاب می ده ــود را بازت ــا خ عکس ه

ــتان. ــه پاکس ــوط ب ــای مرب درون عکس ه
آیــا ایــران درون آرشــیو صرفــاً اجتماعــی اســت؟ یــا جنبه هــای دیگــر واقعیــت در ایــران 

را می تــوان در آن خوانــش کــرد. 
و...

حقيقت هاي آرشيو پيامدهاي تاريخي دارند و بالعکس:
ــه  ــراي ایجــاد کشــور اســترالیا )ب ــه مســتعمرات اســترالیا ب ــي ک »در ســال 1901 زمان



132  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان

شــکلي کــه مــا آن را مي شناســیم( متحــد شــدند مقامــات  فــوراً دســتور تهیــه فیلمــي 
از مراســم در ســیدني بــراي اهــداف آرشــیوي را صــادر کردنــد. ایــن اولیــن بــاري بــود 
کــه ملتــي جلــوي دوربیــن فیلم بــرداري بــه دنیــا مي آمــد و بــه طــرز معجزه آســایي آن 
فیلم هــا ســالم مانــد!«1 بــه ایــن مثــال الزم اســت نمونــه اي دیگــر را اضافــه کنــم، شــبکه 
ــیو  ــه آرش ــي ک ــاکله بلندمدت ــخ در ش ــت تاری ــدرت روای ــدف ق ــا ه ــي ب بي بي سي فارس
ــي  ــال، وقت ــراي مث ــد. ب ــي اي مي زن ــن ولخرج ــه چنی ــت ب ــد، دس ــا مي کن آن را مهی
بــراي تهیــه مســتندي از انقــالب 57 نمي تــوان بــه دو دلیــل بــه آرشــیو صــدا و ســیما 
رجــوع کــرد کــه اعــم از برخــورد غیــر حرفــه اي و چندصدایي نبــودن آن و دوم سانســور، 
ــش  ــه خوان ــق آرشــیو، ب ــت بي بي ســي از طری ــی اســت روای ــي بدیه ــن موقعیت در چنی
ــه دســت  ــخ ب ــت تاری ــدرت روای ــدي بلندمــدت ق ــل مي شــود و درون رون مرســوم تبدی
ــي  ــه درک تاریخ ــکل دادن ب ــا ش ــه ب ــت و درنتیج ــدرت روای ــا ق ــیو ب ــد. آرش آن مي افت
ارتبــاط مســتقیمي دارد و غــرب، »دیگــري« را از طریــق بــه آرشــیو درآوردن مي فهمــد 
ــتم  ــا مي خواس ــت. در اینج ــم پرداخ ــه آن خواهی ــداً ب ــد، بع ــم مي کن ــود هض و در خ
ــد  ــا روش مي توان ــه آن ب ــت ب ــخصي و بازگش ــیو ش ــه آرش ــدر ک ــم همان ق ــاره کن اش
ــي  ــیو هاي مل ــر، آرش ــاس بزرگ ت ــود در مقی ــت ش ــا واقعی ــه ب ــول در مواجه ــامل تح ش
ــد.  ــش مي برن ــه پی ــیعي تحــوالت سیاســي و تاریخــي را ب ــي در ســطح وس و بین الملل
بــراي پایــان ایــن مبحــث کــه مهــم بــود و  و بــه ناچــار بــه طــور خالصــه گفتــه شــد، 
گفتگــوي ســه هنرمنــد عــکاس و مــدرس عکاســي خوش فکــر بین المللــي را مي آوریــم 
تــا موقعیــت آمــوزش عکاســي مســتند را بهتــر درک کنیــم. آنهــا در مصاحبــه اي بــا هــم 

ــد:  ــو مي کنن گفتگ

دونالد وبر2: 
ــه  ــا ک ــي عکس ه ــوا مي شــویم، و از نقــش سیاســي و اجتماع ــر اغ ــا شــکل تصاوی ــا ب م
ــا  ــه م ــت ک ــورت اس ــن ص ــویم، در ای ــل مي ش ــتند غاف ــانه ها هس ــي رس ــران اصل بازیگ
ــن از فتوژورنالیســم  ــن م ــراي همی ــم و ب ــه مي دهی ــه ســاختن فرمالیســم ادام ــاً ب صرف
ناامیــد شــده ام. ایــن کار نوعــي منشــي گري اســت کــه صرفــاً بــه فــرم مربــوط مي شــود؛ 
یــک اتفــاق آگاهانــه امــا نمایشــي. در عــوض چیــزي کــه بایــد در نظــر بگیریــم نــه صرفــاً 
ــه مشــارکت  ــه در جامع ــدي ک ــکاس و هنرمن ــوان ع ــه عن ــه ب ــدرس، بلک ــوان م ــه عن ب
ــف  دارد نقش هــاي تغییریافتــه و نمایندگي کــردن توســط عکــس اســت. موافــق و مخال

1 - Audiovisual archiving, philosophy, principles and ethics by Ray Edmondson. 

2 - Donald Weber
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ســرمایه داري، اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــري وقــت آن اســت کــه آگاهــي از زمینــه1 
ــر آن،  ــد، بلکــه عــالوه ب ــراي فهــم اینکــه مــردم چطــور عکــس مي گیرن ــاً ب ــه صرف را ن

ــا عکــس و تصاویــر انجــام مي دهــد، در نظــر بگیریــم.  فهــم آنچــه جامعــه ب
ــه  ــود؟ چگون ــم مي ش ــي فه ــوژي میانج ــرفت تکنول ــط پیش ــور توس ــس چط ــه عک اینک
ــا  ــا را توان ــذارد و آنه ــر مي گ ــي اث ــل و بینای ــف تعام ــیوه هاي مختل ــر ش ــش ب ــن نق ای
مي ســازد؟ مــن بیــش از شــیوه هاي متنــوع تصویرســازي بــه تغییــر رفتارهــاي مشــاهده 
ــه قــول ســکوال:  عالقه منــد هســتم چــون عکاســي، جامعــه و شــغلم اقتضــا مي کنــد. ب
ــت  ــرد وضعی ــه عملک ــه ب ــاي توج ــه معن ــر« ب ــت تاریخــي »تغیی ــن اهمی »در نظرگرفت

فرهنگــي نمایــش عکــس اســت«. 
ــت از  ــد غفل ــام داده ان ــه انج ــتناکي همیش ــرز وحش ــه ط ــان ب ــه عکاس ــرانجام آنچ س
ــا تغییــرات آب و هوایــي، تروریســم،  ــد ب تصدیــق سرشــت گره خــورده عکاســي در پیون
نیروهــاي نامرئــي بــازار، ســرمایه داري متأخــر، ســوء اســتفاده شــرکت ها و ســایر 
فرایندهــاي تأثیرگــذار بــر تولیــد تصاویــر اســت. آنچــه مــن بــه عنــوان مــدرس و عــکاس 
امیــدوارم انجــام بدهــم ایــن اســت کــه رونــد تصویرســازي را بــا آنچــه نیــکالس میرزنــف 
2مي گویــد، بــه فهــم مجموعــه تجســمي بــه هم پچیــده و مدرنــي چــون انتروپوســین3-

ــم.  ــاز کن ــم و آن را آغ زیبایي شناســي- و ســرمایه داري گــره بزن
حــال ایــن مســئله مــرا بــه ســئوال دیگــري ســوق مي دهــد کــه از آدام مي پرســم، مــا 
بــه عنــوان خالقیــن آثــار هنــري و معلمــان ِدرگیــر در چنیــن پیچیدگي هــاي ســرمایه و 
سیســتمي فسیل شــده، چــه مي کنیــم؟ آیــا مي تــوان   در رابطــه میــان تولیــد و مصــرف 
ــه الهــام از واکنش هــاي فرهنگــي در  ــا ایــن امــر مــا را ب و هنــر تجدیــد نظــر کــرد؟ آی

برابــر ایــن گرفتاري هــا ســوق خواهــد داد؟

آدام برومبرگ4:
ــودن، منشــأبودن آن  ...همــه مــا تصــور مي کنیــم کــه ارزش یــک اثــر در اصالــت، نادرب
نهفتــه اســت و ایــن از فرماندهــي اســتادانه نویســنده در اثــرش ناشــي مي شــود. از ایــن 

1 - Contextual Awareness 

2 - Nicholas Mirzoeff 

3 - آنرتوپوســن پيشــنهادي بــراي آغــاز يــک عــر جديــد اســت. دوراين کــه رسآغــاز تأثــر عمــده فعاليت هــاي انســان بــر 

ــه  ــنايس آن را ب ــنايس و زمن ش ــي چينه ش ــيون هاي بن املل ــون کمس ــت. تاکن ــياره اس ــنايس س ــاختار زمن ش ــتم و س اکوسيس

عنــوان اصطالحــي در بخــيش از دوره هــاي زمن شــنايس بــه رســميت نشــناخته اســت ويل هرنمنــدان، متفکــران و فعــاالن 

مــدين رضورت فکــر و کنــش دربــاره آن را گســرتش و بــه شــکل مســتقل ادامــه مي دهنــد.

4 -  Adam Broomberg
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ــا فراگیرشــدن  ــد ب ــا مي گوی ــرده اســت، وارک1 ام ــه ک ــر را احاط ــت اث ــه اي اصال رو  هال
عکاســي دیجیتــال و توزیــع گســترده آن )از طریــق رســانه هاي اجتماعــي( ایــن سلســله 
مراتــب وارونــه شــده اســت. اکنــون ارزش یــک قطعــه بــا توجــه بــه چند بــار به اشــتراک 
گذاشته شــدن یــک نســخه عکاســي در اینســتاگرام و فیس بــوک تعییــن مي شــود. هــر 
ــه اشــتراک گذاشــته  چــه یــک نســخه اصلــي بیشــتر کپــي شــود و نســخه ها بیشــتر ب
ــا و  ــد داده ه ــن مي کن ــر را تعیی ــک اث ــه ارزش ی ــت. آنچ ــر اس ــوند ارزش آن باالت ش
اطالعــات مربــوط بــه اثــر در مقابــل ارزش هــاي ذاتــي خــود اثــر اســت. وارک مي گویــد: 
ــي  ــر رســیده ایم، فضای ــزي بدت ــه چی ــا از دوران ســرمایه داري متأخــر گذشــته ایم و ب م
ــم و شــرکت هاي  ــار داری ــر را در اختی ــوز مالکیــت فکــري اث ــه ســختي هن کــه در آن ب
بــزرگ چندملیتــي مثــل گــوگل از ایــن طریــق درآمــد کســب مي کننــد فقــط بــه ایــن 
ــر  ــع تصوی ــزار توزی ــا صاحــب اب ــا مي شــوند  ، آنه ــره داده ه ــا محــل ذخی ــه آنه ــل ک دلی
ــنتي  ــي س ــن معان ــراردارد. بنابرای ــا ق ــول در آنج ــه پ ــي ک ــان جای ــي هم ــتند یعن هس
ایده هــاي تولیــد تصویــر، مصــرف آن و حتــي ارزش یــک اثــر هنــري بــه شــکل بنیــادي 
تغییــر مي کنــد. بنابرایــن ایــن اکوسیســتم جدیــد و تأثیــر آن بــر کار ماســت کــه بایــد 
بــه آن آگاه شــویم. حــال مــن مي پرســم چطــور مي توانیــم بــه عنــوان هنرمنــد و معلــم 

از ایــن منظــره جدیــد اســتفاده کنیــم؟ 

سالوادور ويتاله2:
مــن همیشــه بــه ایــن موضــوع عالقه منــد بــودم کــه چطــور قوانیــن بــازار، شــکل کلــي 

تولیــد اجتماعــي، سیاســي و فرهنگــي را شــکل مي دهــد. 
ــام(،  ــي )پی ــه آگاه ــان زمین ــط می ــي در رواب ــاي محکم ــاي پ ــم ج ــوز مي توانی ــا هن م
ــراي آگاه شــدن از امکانــات  ــاره بــه عنــوان عملــي ب فهــم رســانه و در ضمــن تفکــر دوب
ــي  ــم. عکاس ــه برداری ــش آگاهان ــن کن ــم و به آغوش گرفت ــدن از فرمالیس ــراي جداش ب
ــن  ــد، در عی ــده را مي ده ــاي پیچی ــان پیام ه ــدرت بی ــه او ق ــن ب ــان اســت و ای ــک زب ی
حــال نوعــي کنتــرل بــر نحــوه درک مــا از جهــان پیرامــون را رقــم مي زنــد. شــما نیــز 
بــه ایــن جنبــه و آن جنبــه اشــاره کردیــد. دربــاره موضــوع تصادفــي و جعلــی3 بــودن، 
ــرده  ــر را درک ک ــن برخورداري هــاي متغی ــد ای ــا بای ــه، م ــري ماشــیني و ابزارگون یادگی
ــن  ــم ای ــر مي کن ــم. فک ــتفاده کنی ــم، اس ــت مي کنی ــه فعالی ــتمي ک ــا در سیس و از آنه
چالــش امــروز معلمــان اســت و اینکــه احتمــاالً آمــوزش عکاســي دیگــر کافــي نیســت، 

1 -  McKenzie Wark

2 - Salvatore Vitale

3 - Fake
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ــش  ــه ایجــاد یــک ســاختار و دان ــاي اطــراف خــود، ب ــراي درک دنی ــان ب ــرا هنرجوی زی
مســتحکم نیــاز دارنــد1. 

ــا روش  ــرور آنه ــا ضمــن م ــم ت ــد عکــس مي پردازی ــه چن ــرور و مطالع ــه م ــه، ب در ادام
ــراي  ــه دو راه ب ــم ک ــان کردی ــین بی ــه پیش ــم. در جلس ــن کنی ــس را تمری ــه عک مطالع
ــه  ــگاه عکاســانه و دروني کــردن الفباهــاي بصــري وجــود دارد. یکــي رجــوع ب تقویــت ن
آرشــیو و تمریــن خودانتقــادي از طریــق مواجهــه جدیــد بــا ردپاهــاي پیشــین و دیگــري 
ــا  ــن رفتــن نیازمنــد آن اســت کــه ب ــگاه عکاســان برجســته و گفتیــم ای رفتــن درون ن
یــک روش آثــار آنــان را مطالعــه کنیــم تــا بــه تقلیــد در نیافتیــم. در ادامــه، راه دوم را 

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــز تقوی ــج آن، راه اول را نی ــه نتای ــم ک ــش مي گیری پی

Abbas Attar

ــران اســت و تســخیر ســفارت  ایــن عکــس یکــي از عکس هــاي مهــم تاریــخ معاصــر ای
آمریــکا در آبــان 1358 را نشــان مي دهد. موضــوع عکــس، بازتــاب واقعــه تســخیر 
ســفارت و ایــده عــکاس نشــان دادن فیگورهــا، شــعارها و جزئیــات آن صحنــه تاریخــي 

1 - -Photography and Society/ Conversation: Donald Weber, Adam Broomberg, Salvatore Vitale/ 

Mousse Magazine
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ــه  ــري ب ــاي بص ــه الفب ــق چ ــه را از طری ــن مواجه ــس، ای ــن عک ــکاس در ای ــت. ع اس
ــاند؟  ــي مي رس ــس نهای ــا عک ــز ی آنتي ت

عوامل بصري مهم عکس: لحظه/ بک گراند/ عمق/ ونتیج
ــه اول  ــس در وهل ــن عک ــود، ای ــس نب ــن عک ــي زد ای ــاتر م ــد ش ــه بع ــک ثانی ــر او ی اگ
متکــي بــه لحظــه اســت امــا ایــن لحظــه از پیــش بــا قاب بنــدي و ترکیب بنــدي قابــل 
ــده  ــث ش ــکاس باع ــج ع ــه دارد و ونتی ــر عکــس الی ــده اســت. از طــرف دیگ ــت ش رؤی
کــه الیه هــا روي هــم نیافتنــد و همدیگــر را مخفــی1 نکننــد، بــراي مثــال چهــره ســوم 
کــه میــان دســتان دو انقالبــي اول قــرار دارد کامــاًل وســط کادر اســت و ایــن بــه دلیــل 
ــا راســت  ــه چــپ ی انتخــاب ونتیــج عــکاس ممکــن شــده اســت. عــکاس اگــر کمــي ب
ــه  حرکــت مي کــرد، آن نفــر ســوم، از طریــق دســتان آن دو نفــر مخفــی مي شــد و الی
عکــس بــه هــم مي ریخــت و تناســب را از دســت مــي داد. وقتــي یــک عکــس، ونتیــج، 
ــد خوبــي دارد حتمــاً ترکیب بنــدي خوبــي هــم دارد، چــرا کــه اساســاً  عمــق و بک گران
ترکیب بنــدي نقــش جمع کنندگــي یــا »بافتــن« دارد. ایــن عکــس را عکــس اول انتخــاب 
کــردم چــون عبــاس دربــاره آن حــرف مهمــي زد. او گفــت، »مــن حيــن عکاســي، در 
پــس زمينــه نســبت دســت انقالبيــون و مجســمه آزادي را نديــده بــودم، اين 
همــان تاريــخ اســت،...)به شــکل امــر مــازاد وارد کادر مي شــود(.« اینجــا نظــر 
شــما را بــه آن ســخن ِمیــس جلــب مي کنــم کــه عکاســي ســهام را بــا عکاســي مســتند 
ــد  مقایســه کــرد. اتفــاق و تصادف هــا درون مواجهــه واقعــي، منطــق تاریخــي نیــز دارن
ــر  ــرد، فرات ــور مي ک ــه تص ــزي ک ــس از آن چی ــکاس را در عک ــه ع ــد مواجه و مي توان
ــن  ــه ای ــد هم ــي نمي توان ــه تنهای ــزرگ ب ــک رخــداد ب ــاي ی ــکاس در لحظه ه ــد. ع ببرن
امــور را براســاس میــل خــودش بچینــد یــا دکوپــاژ کنــد چــرا کــه زندگــي در جریــان 
اســت. درون مواجهــه همــراه بــا روش )بدن منــد( بــا امــر واقــع اســت، کــه امــر واقــع از 
خــودش بــه شــکل تصادفــي بیــرون مي زنــد و ایــن امــر مــازاد بــه شــکل اتفــاق، فیگــور، 
لحظــه، و...عکــس مســتند را بــه ســندي از یــک دوران یــا یــک مســئله تبدیل مي کنــد. 
ایــن موضــوع در »کنــش رو بــه پــس« یــا همــان رجــوع بــه آن چــه قبــاًل رخ داده بــود 
اســت )کانتکــت شــیت( کــه نمایــان مي شــود. الزم بــه توضیــح اســت قبــل گفتیــم در 
عالــم حرفــه اي شــانس معنــا نــدارد، امــا فرصــت چــرا و فرصــت بــراي عــکاس مســتندي 
آشــکار مي شــود کــه از پیــش امــکان بــروز چنیــن تصادفــي را در مواجهــه خــود جــاي 

ــد: ــز2 مي گوی داده اســت. واکــر اوان
»یکــي از تفاوت هــاي کار نقاشــي و عکاســي، ایــن اســت کــه عــکاس بایــد نســبت بــه نقــش عنصــر تصــادف در کارش آگاه 

1 - masking

2 - walker Evans
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باشــد و از آن اســتفاده کنــد. در حالــي کــه نقــاش، بــه جــز در مــوارد اســتثنائي از تصــادف اســتفاده نمي کنــد. عــکاس نــه 
ــد کــه ایــن یــک خوش شانســي  ــد و ایــن را هــم بدان ــد قــدر آن را هــم بدان تنهــا از اتفاقــات اســتفاده مي کنــد، بلکــه بای

ارزش منــد اســت کــه چیــزي بــر نگاتیــو نقــش بســته کــه او از وجــودش آگاه نبــوده، ...«1
ــا آمــدن دوربین هــاي دیجیتــال و امــکان دیــدن عکــس حیــن عکاســي کردن، خطــر  ب
آنجــا بــروز مي کنــد کــه عــکاس از ســر عجلــه امــکان مرحلــه دوم را از خــود دریــغ و بــه 
ــاک  ــد و آن را همان جــا پ ــگاه کن ــوان عوامــل مزاحــم و بي مصــرف ن ــه عن ــا ب تصادف ه
کنــد، کــه اگــر چنیــن کنــد عکس هــاي مســتند خــود را بــه ســوي نوعــي مواجهــه و در 

نتیجــه زیبایي شناســي عکاســي ســهام ســوق مي دهــد.

 Abbas Attar

1 - Walker Evans,his time his presence his silence, a Film by Sedat Pakay 1969
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ایــن تصویــر، نگاتیــو و کانتکــت شــیت عبــاس عطــار از همــان رخــداد و آن صحنــه اســت 
کــه در آرشــیو آژانــس مگنــوم وجــود دارد، او عکــس مــورد نظــرش را بــا ماژیــک قرمــز 
مشــخص کــرده اســت. در ایــن صحنــه بــه روشــني مي بینیــم، او بــراي رســیدن بــه ایــن 
عکــس کــه در بــاال آن را بررســي کردیــم، درون رخــداد ضمــن عکاســي، حرکــت کــرده 
و مواجهــه خــودش را یکــي یکــي ادامــه داده اســت  تــا بــه آن عکــس برســد، بــه شــکل 
ــا هــم یکــي مي شــوند  . در ایــن عکــس کــه او  آنتي تــزي کــه در آن عبــاس و رخــداد ب
انتخــاب مي کنــد، هــم ماجــراي شــلوغي مقابــل ســفارت و هــم دیــدگاه عکاســانه او بــا 
ــه قــول هــگل، در ایــن فریــم تنش هــا رفــع مي شــوند    هــم بــه آشــتي مي رســند، یــا ب
و پلــی بــه مرحلــه جدیــد مواجهــه عــکاس و آن واقعــه تبدیــل مي شــوند. جلســه پیشــین 
بیــان کــردم کــه مــا درون خانــه بــه واقعیــت خانــه مي اندیشــیم، پــس بــا حرکــت آگاهي 
از طریــق مواجهــه عکاســانه، بــه درک کامل تــري از آن مي رســیم و ایــن حرکــت آغــاز 
ــه  ــوري ک ــکاس آمات ــت ع ــا حرک ــت ب ــن حرک ــه عکــس اســت. ای شــکل گیري مجموع
بــدن بــراي مواجهــه عکاســانه اش نســاخته و میــان ذهــن و عیــن او رفــت و آمــدي  رقــم 
ــا  ــد ب ــاس مي توان ــن اســت کــه عب ــاوت در ای ــاوت اســت. تف ــي متف ــه کل نمي خــورد، ب
ایــن بــدن در موقعیــت دیگــر نیــز عکاســي کنــد و آن مواجهــه را ادامــه دهــد امــا عــکاس 
ــان  ــاً درون خودش ــه صرف ــه اســت ک ــاي بي ربطــي مواجه ــوه تک عکس ه ــا انب ــور ب آمات
معنــا مي شــوند   و فاقــد قالــب یــا ســاختاري بــراي خــود هســتند. بــراي همیــن ایــن دو 
ــان آن  ــراي بی ــاوت ب ــان متف ــت ایده منــدي و در نتیجــه زب ــوع مواجهــه داراي دو حال ن
ــي کردن  ــن عکاس ــد حی ــت و نمي توان ــده اس ــد ای ــه دوم رش ــي در مرحل ــد. یک واقعه ان
روي روش خــود عنــوان یــا ضرورتــی بگــذارد و یکــي در مرحلــه چهــارم چــون مي دانــد 
ــت،  ــد گرف ــه خواه ــري ک ــا عکــس دیگ ــر عکــس ب ــد ه ــه آنجاســت و مي دان ــراي چ ب
ــه روشــني  ــد. ب ــرار دارن ــه ق ــک رخــداد و زمان ــر دو درون ی ــي ه ــر مي شــود، ول کامل ت
پیــدا اســت بــراي رســیدن بــه فریــم مــورد نظــر نــه بــه شــکل ناگهانــي، کــه درون یــک 
رونــد مواجهــه و پذیرفتــن تنــش و تنوعــات یعنــي گــذار از موضوعاتــي کــه عــکاس را 
بــه خــودش بازنمي تاباننــد مي تــوان   بــه عکــس دلخــواه رســید و بــراي همیــن عبــاس 

ــم مي گــذارد.  ــن فری ــز از آنهــا مي گــذرد، و دســت روي ای نی
ــاي  ــات اجتماعــي در محیط ه ــن اتفاق ــراي درنظرگرفت ــه عکاســان مســتند ب از آنجــا ک
ــه اي1  ــر لحظ ــکاس خب ــه ع ــا ب ــگاه آنه ــه ن ــراي اینک ــد، ب ــز کار مي کنن ــري نی خب
تبدیل نشــود، مي بایســت درون مواجهه هــاي خــود و نــه درون رخــداد اصلــي، بــه 
ــي  ــان را عکاس ــه خودش ــت مواجه ــت مي بایس ــند و در حقیق ــر برس ــورد نظ ــوع م موض

Spot news- - 1
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کننــد و نــه صرفــاً موضــوع یــا اتفــاق را. بــراي همیــن عــکاس مســتند در ادامــه مواجهــه 
خــود در جســتجوي عکــس مــورد نظــر در آن رخــداد اســت و نــه اســکن آن رویــداد، یــا 

ــي.  ــر واقع ــا ام ــداد ی ــت از آن روی ــرداري صام فیلم ب

Kaveh Golestan

ــن عکــس  ــه ای ــه مطالع ــه گانه کاوه گلســتان اســت، ب ــه س ــن تک عکســي از مجموع ای
مي پردازیــم: 

ــت  ــه روي درب ورودي ایســتاده و حرک ــه و روب ــپي در کوچ ــي روس موضــوع عکــس زن
ــان  ــد پنه ــاب بُع ــکاس بازت ــده ع ــه حضــور آن زن اســت. ای ــان و توجــه ب ــران خیاب عاب
زندگــي آنــان اســت و تک فریم هــاي مجموعــه هــر کــدام بخشــي از اطالعــات، چهره هــا 
و تکیدگي هــا و محتــواي مجموعــه را منتقــل مي کنــد. در اینجــا و در ایــن فریــم ایــده 
ــا مــردم عــادي کوچــه و  ــان روســپي ب ــي کــه رابطــه می ــه پرتره هــاي اندرون عــکاس ن

ــم: ــان اســت. عکــس را مطالعــه بصــري مي کنی خیاب
عوامل بصري مهم عکس: فورگراند/ عمق/ لحظه 

ایــن عکــس ثانیــه اي دیگــر چنیــن مواجهــه اي را نــدارد چــون لحظه اســت که ایــن پیوند 
ــد و  ــا کجــا قراردارن ــد نشــان مي دهــد آنه ــي بک گران ــد. از طرف و رابطــه را برقرارمي کن
ــه  ــن عکــس  ب ــد. ای ــان و محــل روســپي خانه را نشــان مي ده ــري از خیاب ــد کامل ت بُع
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ــراي  ــه اســت. ب ــزور گرفت ــدون وی ــکاس، ب ــه ع ــي اســت ک ــد از آن فریم های نظــر می آی
اینکــه ارتفــاع دوربیــن پاییــن اســت و هم ســطح شــکم او اســت، مگــر عــکاس نشســته 
باشــد کــه بــراي چنیــن مســئله اجتماعــي اي در آن دوران بــه نظــر بعیــد مي آیــد. امــا 
نکتــه مهــم دیگــري کــه در عکــس اســت قــرار گرفتــن ســگک کمربنــد مــرد در نقطــه 
طالیــي عکــس اســت و بــه همیــن دلیــل کمربنــد او در عکــس نمــود دارد. ایــن نمــود 
ــا فضــاي داخــل روســپي خانه  ــي، ب ــه شــکل روان نشــان دهنده رابطــه اي اســت کــه او ب
ــه ســطح  ــردن دوربیــن ب ــرار مي کند.عــکاس مســتند در محیط هــاي خــاص، کــه ب برق
ــه او نمــي  ــن کاري را ب ــا اجــازه چنی ــا موضــوع مي شــود ی ــث بیگانگــي ب صــورت، باع
ــا  ــکاس در اینج ــه ع ــه تجرب ــد. البت ــتفاده مي کن ــزور اس ــدون وی ــي ب ــد، از عکاس دهن
مهــم اســت، او بایــد بتوانــد قــاب دوربیــن را بــر اســاس زوایــه دیــد لنــز خــود و کجــا 

قرارگرفتــن موضــوع داخــل آن حــدس بزنــد. 

Alex Webb

در عکس هایــي کــه عوامــل بصــري متنوعــي دارد جداکــردن فورگرانــد و بک گرانــد کار 
ــد آن  ــان بک گران راحتــي نیســت. در ایــن عکــس اگــر  موضــوع آرایشــگاه باشــد، خیاب

ــد مي شــود.  ــان اگــر موضــوع باشــد آرایشــگاه فورگران محســوب مي شــود، خیاب
ــن تفکیــک را انجــام  ــوان ای ــه راحتــي مي ت ــا یــک روش ب همان طــور کــه بیــان شــد ب
ــا شــناخت موضــوع اصلــي کــه عــکاس مي خواســته نشــان بدهــد. عــکاس  داد یعنــی ب
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ــوري  ــا ن ــور، ی ــراردادن موضــوع در ن ــا ق ــن کار را  انجــام می دهــد: ب ــد روش ای ــه چن ب
ــا   ــد، ب ــل مي کن ــس تبدی ــخصیت اول عک ــاده و آن را ش ــوع افت ــه روي موض ــاص ک خ
ــا  ــم ب ــا چش ــود، ی ــده ش ــه اول دی ــي درون کادر ک ــوع در جای ــه موض ــی ب تمرکزبخش
ــخص  ــوع مش ــي موض ــه راحت ــق ب ــن طری ــود. از ای ــم ش ــه آن خت ــش در کادر ب چرخ
مي شــود، موضــوع همــان چیــزي اســت کــه عــکاس مي خواهــد همــان ابتــدا مخاطــب 
ــن  ــار ای ــه کن ــي هســتند ک ــه و نســبت ها چیزهای ــات، الی ــود، اطالع ــه آن جــذب ش ب
ــه  ــت، نقط ــس اس ــزي عک ــه مرک ــس زن نقط ــن عک ــد. در ای ــرار مي گیرن ــت ق خواس
ــان،  ــري در خیاب ــوان عاب ــه عن ــي او اســت ب فوکــوس روي او اســت، پــس موضــوع اصل
ــدي  ــه و ترکیب بن ــه و لحظ ــس الی ــد، عک ــرار مي گیرن ــد ق ــرد فورگران ــگاه و م آرایش

ــی دارد.  کامل
عوامل بصري مهم عکس: فورگراند/ عمق/ ترکیب بندي/ ونتیج/ لحظه/ رنگ

بــا شــناختي کــه از عــکاس داریــم، او ایــن عوامــل بصــري را شــگرد عکاســي خیابانــي 
ــق،  ــدي، عم ــتفاده از ترکیب بن ــري در اس ــتاد ماه ــس وب، اس ــت، الک ــرده اس ــود ک خ

ــور در عکاســي رنگــي اســت.  رنــگ و ن

Martin Parr

ــابقه  ــده: س ــح آن آم ــد. در توضی ــان مي ده ــد را نش ــراي خری ــي ب ــس، خیابان ــن عک ای
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ــه قــرن نوزدهــم برمي گــردد، آن زمــان محــل سیگارکشــیدن کارگــران  ــان ب ایــن خیاب
ــه بررســي عوامــل بصــري  ــوده اســت. ب کارخانه هــاي  ریخته گــری و آهــن آالت شــهر ب

مي پردازیــم: آن 
عوامل بصري مهم عکس: فورگراند/ لحظه/ بک گراند/ عمق 

موضــوع عکــس پســر بادکنک فــروش اســت، او را اول مي بینیــم، و مرکــز ثقــل عکــس 
ــت کادر  ــمت راس ــاي س ــه در انته ــت ک ــري اس ــر آن فقی ــوع مهم ت ــا موض ــت. ام اس
ــس  ــه عک ــت. الی ــم اس ــرن نوزده ــران ق ــانه کارگ ــد و نش ــیگار مي کش ــتاده ، و س ایس
گویــاي تمایــزات طبقاتــي و اجتماعــي اســت کــه عــکاس در ایــده خــود دارد و مواجهــه 
ــکاس  ــک ع ــم ی ــرض مي کنی ــد. ف ــم مي زن ــش آن رق ــراي نمای ــان ب ــود را در خیاب خ
ــهور  ــوان مش ــه عن ــه چ ــان ب ــن خیاب ــد ای ــده را دارد. او مي دان ــن ای ــم همی ــوان ه ج
ــره از او،  ــک پرت ــي ی ــن حالت ــد. در چنی ــا را مي بین ــر یک پ ــرد فقی ــم م ــت و او ه اس
ــرد  ــا مي گی ــا مانکن ه ــت ب ــر نیمک ــته ب ــر نشس ــي از پس ــس تک موضوع ــک عک ــا ی ی
ــد  ــه بع ــر و درنتیج ــه بیش ت ــي رود و الی ــر م ــار، عقب ت ــا پ ــود. ام ــام مي ش و کارش تم
ــت  ــه کار مي دهــد و جــوان امــروزي کــه بادکنــک در دســت دارد در اولوی ــري ب بیش ت
ــت  ــانه اي درون آن واقعی ــتعاره و نش ــه اس ــا را ب ــان آنه ــز می ــرد و تمای ــرار می گی او ق
تبدیــل مي کنــد. در ایــن موقعیــت، بــا مواجهــه مارتیــن پــار تاریــخ بــه گونــه  دیگــری 
در قالــب یــک عکــس خــود را نشــان مي دهــد. چنان چــه بــراي عبــاس عطــار بــه شــکل 
مجســمه آزادي در بک گرانــد خــودش را نشــان مــي داد. عــکاس، مــردم را یک جــا جمــع 
نکــرده اســت و ایــن افــراد خــود بــه تنهایــي نمي داننــد ترکیب شــان در آن فضــا حــاوي 
چنیــن بــار و محتــواي تاریخــي اي اســت، آن مــردم و آن جامعــه بــه آن عــکاس مســتند 
ــد را  ــهر رخ بده ــه ش ــر گوش ــد در ه ــر روز مي توان ــه ه ــخ را ک ــن تاری ــا ای ــاز دارد ت نی
ــوب  ــد. رد و رس ــش کن ــاب خوان ــک ق ــعت ی ــه وس ــي و ب ــوع اجتماع ــان تن درون هم
ــم  ــد  به رغ ــیگار مي کش ــه س ــي ک ــور آن دست فروش ــا حض ــم ب ــرن نوزده ــه ق کارخان
اینکــه همــه نشــانه هاي تاریخــي آن کارخانــه و آدم هــاي آن پــاک شــدند، قابــل تجســم 
ــه  ــل پیش بینــي مرزهــاي آن جامع ــات غیرقاب ــد عــکاس و اتفاق اســت. مواجهــه بدن من
را در لحظــه اکنــون در مي نــوردد، چــرا کــه عــکاس مواجهــه خــود را عکاســي مي کنــد 
ــي در  ــن انتخاب ــان را. از طــرف دیگــر چنی ــران و مغازه هــاي خیاب ــردم و عاب ــه آن م و ن
مرحلــه دوم یــا همــان کنــش رو بــه پــس اســت کــه از میــان دیگــر فریم هــاي عــکاس 

ــه مي شــود.  ــان ارائ ــل از آن مواجهــه در آن خیاب ــه کام ــوان نمون ــه عن ب
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Alessandra Sanguinetti

ــل  ــه مقاب ــد ک ــودک را نشــان مي ده ــده و دو ک ــن عکــس در فلســطین عکاســي ش ای
ــد.  ــده راه مي رون ــوار جداکنن دی

عوامل بصري مهم عکس: بک گراند/ قاب بندي/ رنگ/ الیه
از آنجــا کــه شــگرد عــکاس پرتره هــاي محیطــي اســت، ایــن عکــس نیــز نوعــي پرتــره 
محیطــي در مجموعــه فلســطین اوســت، نکتــه اي کــه در ایــن عکــس وجــود دارد، آن 
اســت کــه اگــر بک گرانــد را عــوض کنیــم و دیــوار حائــل را برداریــم و جــاي آن درخــت 
ــواي سیاســي و اجتماعــي خــود را از دســت  ــا و محت بنشــانیم، اساســاً عکــس، جغرافی

مي دهــد. 
در عکس هاي پرتره سه عامل نقش تعیین کننده اي دارد:
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»نور، پس زمینه و فیگور یا حالت فرد یا افرادي که مقابل دوربین قراردارند«. 
ــود  ــواي خ ــي و محت ــت بزرگ ــه عل ــد ب ــت، بک گران ــت اس ــس یک نواخ ــن عک ــوِر ای ن
موضــوع عکــس را کــه زندگــي دو کــودک اســت تحــت تأثیــر قــرار مي دهــد. فیگــور و 
حالــت راه رفتــن دو کــودک مهــم اســت، ســر آنهــا پاییــن و بــه آرامــي گام برمي دارنــد. 
ــه  ــدر و مــادري آنهــا را ب ــا پ ــد، ی ــادک هــوا مي کردن ــا بادب ــد، ی فــرض کنیــد مي دویدن
ــن فیگــور  ــراي همی ــواي عکــس عــوض مي شــد. ب ــد، اساســاً محت روي دوش مي گرفتن

موضــوع، در محتــواي عکــس پرتــره حائــز اهمیــت اســت. 
به عکس دیگري از همین عکاس نگاه کنیم:

Alessandra Sanguinetti
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ــي فیگــور و تیــپ  ــد خــودرو اســت ول ــور یک نواخــت اســت، بک گران ــن عکــس ن در ای
شــخصیت ها اســت کــه حائــز اهمیــت اســت. در نگاه شــان حســرت و درماندگــي 
ــدن  ــو ب ــن عض ــم مهم تری ــره، چش ــس پرت ــد. در عک ــوج مي زن ــی م ــال ها  آوارگ س
ــي(  ــوع عکاس ــب موض ــه تناس ــارج از کادر)ب ــا خ ــن، ی ــه دوربی ــوع ب ــردن موض و نگاه ک
ــا  ــک ی ــره ی ــم، و در پیک ــان را حــذف مي کنی ــا جه ــره، م ــت دارد. در عکــس پرت اهمی

تعــدادي از انســان ها، جامعــه را نشــان مي دهیــم. 
در حقيقــت پرتــره وارونــه عکــس مســتند معمــول اســت، در عکاســي مســتند، 
جامعــه و رخدادهــاي آن بــر حضــور فردیت هــا تســلط دارد، در پرتــره بــا محور قــراردادن 

فردیــت اســت کــه جامعــه و رخدادهــا از طریــق آن بازنمایــي مي شــود. 
کادر مربــع، بــراي عکاســي پرتــره محیــط مناســب اســت. چــون در ایــن کادر یک انســان، 
یــک شــیء بــه راحتــي بــدون نیــاز بــه عنصــر بصــري دیگــري قــاب گرفتــه مي شــود. 
ــردن« مســتند  ــزرو ک ــد و »آب ــوم نقاشــي مي کن ــاب عکــس را شــبیه ب ــع، ق ســایز مرب
اجتماعــي را بــه »تماشــاي ممتــد و بــا ســکوت« انســان در موقعیــت اجتماعي و سیاســي 

ــد.  ــر مي ده تغیی
در کادر مربــع جزئیــات بهتــر از کادر مســتطیل نشــان داده مي شــوند  . در کادر مســتطیل 
ــع  ــم اســت و در کادر مرب ــدي عناصــر بصــري مه ــل و در نتیجــه ترکیب بن ــوع عوام تن

نشــان دادن جزئیــات و احســاس تعلــق بــه موضــوع. 
ــه و  ــات اســت و مواجه ــر جزئی ــل ب ــراه تأم ــع، آرام و هم ــاي کادر مرب ــا دوربین ه کار ب
رفتــار دیگــري را بــا بــدن رقــم مي زنــد و بــه همیــن دلیــل عکاســان زِن بســیاري از ایــن 

ــد. ــتفاده مي کنن ــتند اس ــي کردن مس ــردن و عکاس ــراي نگاه ک ــاب ب ق
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Lua Rebiera

این عکس نیز پرتره محیطي است، پرتره از فردي در حالت استراحت.
عوامل بصري مهم عکس: نور/ فیگور/ لحظه / رنگ 

همان طــور کــه گفتیــم نــور نکتــه مهــم در عکاســي اســت و مخصوصــاً در پرتــره نقــش 
ــالش  ــور  ف ــت، ن ــرده اس ــتفاده ک ــالش اس ــور ف ــکاس از ن ــا ع ــده دارد. اینج تعیین کنن
عکــس را تخــت مي کنــد، و بــه خاطــر تمرکــز بــر موضــوع، موضــوع را برجســته تر نشــان 
مي دهــد. ایــن زن در اتاقــي بــا یــک نــور مشــخص قــرار داشــته. بــراي مثــال نــور المــپ 
ــالش باعــث مي شــود موضــوع  ــور ف ــا ن ــاق پخــش مي شــود، ام ــد و در ات ــاال مي تاب از ب
ــد. از طــرف دیگــر فیگــور  ــرار بگیرن ــوري ق ــه دوم ســطح ن ــا در مرحل روشــن و دیواره
ــد.  ــی مي بخش ــتي  خاص ــت فرمالیس ــس حال ــه عک ــوش، ب ــت ها روي گ ــرم دس زن و ف
ــن  ــید، در چنی ــواب دراز مي کش ــادي در رخت خ ــکل ع ــه ش ــر ب ــم او اگ ــور کنی تص
حالتــي عکــس مســتند نبــود و بــه عکــس ســهام یــا Stock Photography تقلیــل 
ــه  ــاس خــواب، ب ــا و لب ــگ  ملحفه ه ــز رن ــا تمای ــور، ب ــن ن ــور در ای ــن فیگ ــت. ای مي یاف
نوعــي از حــال درونــي موضــوع خبــر مي دهــد؛ درگیــري او بــا خــودش. بــراي همیــن بــا 
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عکــس مدیریت شــده و کارگرداني شــده ســهامي و تبلیغاتــي متفــاوت اســت و در درون 
ــه شــکل بصــري پرمي کنــد.  او شــکافي وجــود دارد و بالطبــع عــکاس نیــز آن را ب

Rafal Milach

در توضیــح عکــس آمــده اســت: تظاهــرات علیــه قانــون منــع ســقط جنیــن در لهســتان، 
کــه بعــد از فروپاشــي کمونیســم بزرگ تریــن تجمــع در لهســتان بــوده اســت.

عوامل بصري مهم عکس: نور/ لحظه/ رنگ. 
عــکاس بــا نــور فــالش و حــذف ســایرین و تمرکــز بــر یــک معتــرض بــه عنــوان ســمبل 
آن اجتمــاع، اهمیــت تصویــري مي دهــد. ایــن عکــس بــه نوعــي پرتــره محیطــي اســت 
چــرا کــه مــا از طریــق فــرد آن جمــع و اعتــراض را مي بینیــم. عــکاس مســتند چــون 
ــه انجــام  ــا رویدادهــا، برخــورد خالقان ــد ب مواجهــه خــودش را عکاســي مي کنــد مي توان

دهــد تــا بتــوان بــه شــکاف میــان خــود و رویــداد پاســخ درخــور داد. 
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Andreas Gursky

عکس شهر توکیو را نشان مي دهد.
عوامل بصري مهم عکس: بک گراند/ تکرار/ فرم هاي مکعب خانه ها الگو / رنگ. 

آسـمان خراش هاي  و  آپارتمـان  بک گرانـد  و  اسـت  ویالیـي  خانه هـاي  عکـس  موضـوع 
شـهری. اگـر درون کادر، یـک عامـل بصـري مـدام تکـرار شـود باعـث شـکل گیري الگـو 
مي شـود، مثـل نمـاي هوایـي از پارکینـگ کارخانه ایـران خودرو کـه هزاران خـودرو کنار 
هـم پـارک شـده اند و یـک الگـو را شـکل مي دهنـد. در ایـن عکـس، شهرسـازي و تمایـز 
سـاختمان هاي آپارتمانـي در بک گراندهـا و سـاختمان هاي ویالیـي در جلـوي کادر، تمایز 

طبقاتـي توکیـوي مـدرن را درون شهرسـازي نشـان مي دهـد. 

Thomas Struth
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ــه روش مواجهــه اي خــاص  ــد ب ــر اســاس مواجهــه عــکاس مي توان عکاســي از فضاهــا، ب
بــراي فهــم واقعیت هــا تبدیــل شــود کــه از طریــق رســوب زمــان بــر مکان هــا و مناظــر 
قابــل رویــت مــی شــود. ایــن عــکاس از فضاهــاي داخلــي موزه هــا یــا بناهــاي معمــاري 
از نمــاي خارجــي عکاســي مي کنــد. عوامــل بصــري ســازنده ایــن عکــس لحظــه/ ونتیــج 
ــس 2004،  ــد: »فلوران ــس مي گوی ــن عک ــاره ای ــتراث1 درب ــت. اس ــدي اس / ترکیب بن
ــز  ــان نی ــي را کــه شــما خودت ــرادي را نشــان مي دهــد کــه کارهای عکس هــاي مــوزه اف
انجــام مي دهیــد، انجــام مي دهنــد: بــه یــک عکــس خیــره مي شــوند  . بــراي هــر فریــم، 

بیــن یــک ســاعت تــا چهــار یــا پنــج ســاعت منتظــر ترکیــب تعیین کننــده بــودم.«2

Paolo Pellegrin

 Landscape ــان ــا هم ــگاري ی ــا در منظره ن ــي از فضاه ــد عکاس ــان ش ــور بی همان ط
ــه اي  ــه روش و مواجه ــد ب ــتند مي توان ــکاس مس ــه ع ــاس مواجه Photography براس
ــان  ــراق را نش ــگ ع ــس جن ــن عک ــود. ای ــل ش ــا تبدی ــاب واقعیت ه ــراي بازت ــال ب فع

مي دهــد. 
عوامــل بصــري مهــم عکــس: عمــق/ ونتیــج/ اســتفاده بصــري از دودي اســت کــه 

در فضــا پراکنــده اســت. 
عکس بعدي مربوط به همین عکاس در رخداد سونامي ژاپن است. 

1 - Thomas Struth

2 - Thomas Struth’s Photography, Guardian, July 2011
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Paolo Pellegrin

عوامل بصري مهم عکس: ونتیج/ عمق/ نور است. 
ــم از  ــاي درون آن اع ــود و حالت ه ــل مي ش ــوع تبدی ــه موض ــا ب ــگاري، فض در منظره ن
ــا  ــل دود ی ــي مث ــاي مصنوع ــرف و حالت ه ــاران و ب ــه، ب ــل م ــي مث ــاي طبیع حالت ه
ــر  ــي اســت. اگ ــار اســتعاري و مفهوم ــا محیــط زیســت حــاوي ب تخریب هــاي جنــگ ی
ــت  ــگاري، واقعی ــم، در منظره ن ــان مي دادی ــت نش ــاس فردی ــر اس ــه را ب ــره جامع در پرت
ــي  ــق نوع ــه را از طری ــا، جامع ــي فضاه ــپکتیو آن و در عکاس ــر و پرس ــاس مناظ را براس

ــم.  ــرار مي دهی ــه ق ــورد مطالع ــا م ــک فضاه ــاري و تفکی معم
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد، بــه روشــني مي بینیــم هــر عــکاس در ادامــه مواجهــه شــخصي، 
تکنیــک مــورد نظــر خــودش را دارد وگرنــه الفباهــاي بصــري یکســان هســتند. انتخــاب 
ــدن او در  ــگاه و آگاهــي عــکاس هســتند و در ادامــه ب ــه جنــس ن تکنیک هــا وابســته ب
ــا واقعیــت نقــش ایفــاء مي کننــد. اســتفاده از تکنیــک، شــکاف میــان ذهــن  مواجهــه ب
ــکاس،  ــک ع ــد. اینجــا برجســته بودن ی ــر مي کن ــي را پ ــکاس و موضــوع عین و حــس ع
ــگاه شــخصي اش را از طریــق  ــه او کمــک مي کنــد ن ــه انتخــاب تکنیکــي اســت کــه ب ب
نوعــي مواجهــه بــا امرواقــع بازتــاب دهــد. نــگاه شــخصي او  بــه موضــوع نیازمنــد اســت 
و همچنیــن روشــي کــه او از طریــق آن موضــوع را مــال خــود کنــد. ایــن روش در طــول 
ــاي  ــکاس از مواجهه ه ــس و آگاه شــدن ع ــه پ ــش رو ب ــق کن ــي از طری ــازه زمان ــک ب ی
پیشــین خــود اعــم از فــرم مواجهــه، اســتفاده از ابزارهــا و تکنیک هــا و بررســي عوامــل 
ــن  ــتن ای ــار هم گذاش ــا کن ــت ب ــود. در نهای ــن مي ش ــت ممک ــري کارش در واقعی بص
مــوارد از طریــق کنــش رو بــه پــس اســت کــه حقیقــت خوابیــده در کنش هــاي پیشــین 
ــه زمــان حــال و نحــوه مواجهــه عــکاس مــي آورد و در نتیجــه یــک روش  خــودش را ب
مواجهــه کــه گویــاي ایــن درهم تنیدگــي و بافندگــي اســت )بافندگــي ذهــن بــه عیــن 

ــد.  ــه( رخ مي نمای ــک روش مواجه ــق ی از طری


