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درس گفتار های عکاسی مستند اجتماعی 

جلسه چهارم

     امیدوارم از جلسه پیش بازگشت به آرشیو را شروع کرده و آن را ادامه دهید.
ــای  ــا را کنش ه ــه  آنه ــی ک ــای واقعیت های ــا تکه  ه ــدن ب ــیو و روبه روش ــه آرش ــوع ب رج
ــد و  ــه می کن ــا«1 مواج ــاب انتخاب ه ــکان »انتخ ــا ام ــا را ب ــکل داده، م ــا ش ــین م پیش
باعــث می شــود بــا واقعیــت بــه مواجهــه ای نــو وارد شــویم. قبــل از طــرح موضــوع ایــن 

ــه آرشــیو صحبــت خواهیم کــرد. ــاره تأثیــر عینــی ایــن بازگشــت ب جلســه، کمــی درب
ــه  ــته ای ک ــت«2 )گذش ــر اس ــه امکان پذی ــت ک ــته ای اس ــت کاری در گذش »آزادی دس
پتانســیل در خــود دارد(، یــا »آن رســالتی کــه بایــد تحقــق یابــد حفــظ گذشــته نیســت، 

بلکــه رســتگاری و نجــات امیدهــای گذشــته اســت«3.
در ایــن دو جملــه بــه جــای لغــت »گذشــته« بگذاریــد »کانتکــت شــیت«، حــال آنهــا را 

ــد: ــوان خوان ــور می ت این ط
      »آزادی دســت کاری آرشــیوی )کانتکــت شــیت ها( اســت کــه امکان هایــی را درون 
ــا آرشــیو  ــه در زمــان حــال ب ــه عبــارت دیگــر، از طریــق مداخل ــوان یافــت«؛ ب آن می ت
ــوع دیگــری آشــکار و از  ــه ن اســت کــه گذشــته )آرشــیو( واقعیــت نهفتــه در خــود را ب
ــکل  ــه ش ــد ب ــیل جدی ــن پتانس ــد. ای ــود را آزاد می کن ــیل های خ ــق پتانس ــن طری ای
ــدازد و  ــکاف می ان ــا ش ــال م ــان ح ــود و در زم ــده« می ش ــه »آین ــل ب ــده«، تبدی »ای

1 - انتخاب از میان آنچه از پیش درون کانتکت شیت انتخاب کرده ایم یا برای ما رقم خورده است.
2 - درس گفتار هگل از نگاه ژیژک، مراد فرهاد پور، مؤسسه پرسش

3 - دیالکتیک روشنگری، آدورنو و هورکهایم
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بدین وســیله در زمــان حــال، آینــده )در قالــب ایــده ای( توســط کنــش عکاســانه مــا بــه 
ــال  ــه در ح ــده ای ک ــه آین ــال ب ــان ح ــته در زم ــًا گذش ــورد و متقاب ــته گره می خ گذش

ــا متصــل می شــود. ــق کنــش م شــدن اســت، از طری
ــد حفــظ آرشــیو نیســت، بلکــه رســتگاری و نجــات  ــد تحقــق یاب »آن رســالتی کــه بای

امیدهــای آرشــیو )کانکــت شــیت( اســت«.
حــال چــرا ایــن بــازی را راه انداختیــم؟ جلســه پیــش مختصــری بــه تمایــز رویکــرد ایــن 
کتــاب بــا خوانــش مرســوم فلســفی در ایــران اشــاره ای کردیــم و گفتیــم عکاســی کردن، 
ــی  ــده از نوع ــن موضــوع برآم ــرارداده اســت. طــرح ای ــت ق ــش، درون واقعی ــا را از پی م
ــه پتانســیلی داشــت کــه خــود را در  ــی روش شناســانه نبــود، بلکــه اشــاره ب برتری جوی

ــد. ــا مســتند آزاد می کن ــه ب مواجه
     فــرض کنیــد ایــن دو جملــه بــاال را از منظــر عــکاس مســتند نخوانیــم، بلکــه از منظــر 
فــردی بخوانیــم کــه بــه رغــم اینکــه درون واقعیــت قــراردارد درون کنــش خــود جــای 
پــا در واقعیــت نــدارد، او ایــن رســتگارکردن گذشــته را چطــور خواهــد فهمیــد؟ بــدون 
ــه حافظــه ای خودمختــار کــه  ــا رجــوع ب ــا ب ســابقه و ردپــای خــودش در آن گذشــته ی
ــته ای  ــد؛ گذش ــته بارمی کن ــه برگذش ــد را یک جانب ــا می خواه ــن دارد ی ــه در ذه هرچ
ــه  ــس ب ــت. پ ــی اس ــن ظرفیت ــد چنی ــاً فاق ــترس ناپذیری اساس ــل دس ــه دلی ــه ب ک
ــای  ــرف و کنش ه ــد و ح ــزاع می انجام ــه انت ــرون ب ــر بی ــرد از منظ ــه آن ف ناچارمواجه
ــت  ــن حال ــه صاحــب »واقعیتــی«1 خواهــد شــد. در ای ــاره واقعیــت« و ن بعــدی او »درب
ــال،  ــان ح ــده در زم ــه آین ــوردن ب ــای گره خ ــه ج ــدن، ب ــای احیاءش ــه ج ــته ب گذش
ســاخی و تکه تکه تــر )از آنــی کــه بــود( می شــود. از ایــن جهــت عکاســی مســتند نــه 
صرفــاً یــک فعالیــت حرفــه ای کــه کنــش تاریخــی محســوب می شــود، چــون واقعیــت 
ــا  ــه م ــا ب ــه کنش هــای م ــه آرشــیو( درون تکه هــای متصــل ب ــا ب ــی م ــا رجــوع پیاپ )ب
ــن  ــا ای ــه صحنــه اتفــاق بازمی گــردد، ب ــر ب بازمی گــردد. همان طــوری کــه آگاهــی بعدت
تمایــز کــه آگاهــی ایــن بــار بــا ردپاهــای خــودش نیــز درون آن اتفــاق روبــه رو اســت. 
ــا )بــدون  ــا حالتــی کــه آگاهــی بــدون ردپ ــا گذشــته فــرق دارد ب ــوع مواجهــه ب ایــن ن
کانتکــت شــیت( بــه صحنــه اتفــاق بازمی گــردد و بالطبــع هرچــه بــه شــکل خودمختــار 
ــه  ــت ک ــیو پیداس ــه آرش ــوع ب ــد. در رج ــت چین می کن ــته دس ــد را از گذش می خواه
ــد  ــان اســت می توان ــه( و در آرشــیو نمای ــه کاشــته )بافت ــزی ک ــر اســاس چی ــکاس ب ع
ــده ای  ــا، هــر ای ــه در فقــدان ردپ ــا تصــور آینــده ای را شــکل دهــد وگرن ــدم بعــدی ی ق
ــن  ــن از ای ــه دارکند؛ بنابرای ــترس ناپذیر را خدش ــته دس ــد گذش ــده می توان ــام آین ــه ن ب

1 - برخالف مسیر ما که از درون واقعیت پیش می رویم و موضوعات را نیز بالطبع از درون نگاه می  کنیم و نه از بیرون.
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منظــر، قربانــی تنگناهــای امــروزی آینــده نیســت، بلکــه گذشــته ای اســت کــه آینــده از 
دل آن می توانســت نضــج1 یابــد، اینجاســت کــه کنــش عــکاس مســتند بُعــد و اهمیــت 

ــد. ــر آشــکار می کن ــار دیگ تاریخــی خــود را ب
     مارکــز2 می گفــت زندگــی آنچــه زیســته ایم نیســت، بلکــه همــان چیــزی اســت کــه 
در خاطره مــان مانــده و آن گونــه اســت کــه بــه یــادش می آوریــم تــا روایتــش کنیــم3؛ 
امــا بایــد اضافــه کــرد آنچــه در ذهــن مــا می مانــد صرفــاً نتیجــه عملکــرد خودخواســته 
یــادآوری نیســت چــون مــا یــک خاطــره نداریــم و در طــول ســال ها خاطره هــا داریــم 
و گاهــی ایــن خاطــرات بــا شــکل های دیگــر یــادآوری دچــار تنــش می شــود، بنابرایــن 
مــا بــه ضــرورت زندگــی نیازمنــد ویرایــش و انتخــاب دوبــاره از میــان خاطــرات هســتیم 
ــان  ــده هم ــود. ای ــوس می ش ــه کاب ــل ب ــا تبدی ــو ی ــًا مح ــان کام ــته برایم ــه گذش وگرن
ــم  ــن کنی ــش و تدوی ــان را ویرای ــد خاطرات م ــان می کن ــه ناچارم ــت ک ــده ای اس آین
ــپریم. از درون  ــی بس ــه فراموش ــی را ب ــی، بخش های ــظ بخش های ــن حف ــوان ضم ــا بت ت
مواجهــه دیالکتیــکال بــه آنچــه بایــد نگــه داریــم و آنچــه بایــد دور بریزیــم اســت کــه 
ایــده آینــده َآشــکار می شــود بــرای همیــن جلســه گذشــته گفتیــم ایــده )آینــده ای کــه 
آن را پــی خواهیــم گرفــت( از درون مواجهــه در زمــان حــال بــا آرشــیو پدیدارمی شــود. 
بــدون چنیــن مواجهــه دیالکتیکالــی در زمــان حــال بــا گذشــته دسترس پذیرشــده، هــر 

تصــوری از آینــده، گذشــته را بــه جــای احیــاء، زخمــی و خدشــه دار می کنــد.
از آنجــا کــه ادبیــات یــک کار فــردی اســت خاطــره و یــادآوری را در قالــب فــردی مــد 
نظــر قرارمی دهــد و در محتــوای ســخن مارکــز ایــن موضــوع نمایــان اســت. ولــی ســوژه 
ای بــه نــام عــکاس مســتند بــه دلیــل خویشــاوندی بــا ایــده مدرنیتــه، کنــش تاریخــی 
ــرق بزرگــی دارد چــون  ــی ف ــا شــکل ادب ــادآوری در آن ب ــد ی محســوب می شــود و رون
ــای  ــای پاه ــیت و ج ــت ش ــا کانتک ــه ب ــاً از درون مواجه ــادآوری صرف ــد ی ــرای او رون ب

ــود. ــر می ش ــن و میس ــودش ممک خ
ــگان  ــم فرهیخت ــم می بینی ــوع کنی ــان رج ــخ خودم ــه تاری ــی ب ــر وقت ــر دیگ      از منظ
ــوده اســت،  ــات و فلســفه ب ــوع ادبی ــه از ن ــا مدرنیت ــان ب ــوع مواجهه ش ــران ن ــر ای معاص
ــوع  ــران از ن ــه نیــز هســت کــه روشــن فکری در ای ــن نکت ــن موضــوع نشــان دهنده ای ای
ادبیــات و فلســفه و شــکل آلترناتیــو آن، مبــارزه سیاســی از نــوع مســلحانه بــوده اســت. 
ــا  ــم ب ــران بررســی می کنی ــا واقعیــت ای ــن منظــر وقتــی مواجهــه روشــنفکری را ب از ای

1 - به معنای پخته شدن چیزی، رسیدن میوه و پختن هر چیز. دل اینجا علتی دارد که نضجی نیست دردش را/ هنوز آن 
روزنش بسته است و او بیمار بحرانی/ خاقانی. از لغت نامه دهخدا

2 - Gabriel García Márque
3 - زنده ام که روایت کنم
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ــر  ــی ب ــرار مبتن ــن تک ــود و ای ــرار می ش ــا تک ــول دهه ه ــه در ط ــم ک ــدل مواجهی دو م
اســتفاده از یــک فــرم بــرای مواجهــه بــا مدرنیتــه اســت یعنــی ادبیــات و فلســفه، حتــی 
ــارزه سیاســی آن در ادامــه نوعــی ادبیــات سیاســی رخ می دهــد.  ــو و مب شــکل آلترناتی
ســابقه ایــن دو مواجهــه در یــک مقطــع زمانــی در دهــه 30 ایــران قابــل خوانــش اســت. 
نمونــه اول مواجهــه صــادق هدایــت اســت و نمونــه دوم مواجهــه مرتضــی کیــوان. صــادق 
ــی،  ــتار ایران ــن ویراس ــر، او اولی ــوان را کم ت ــی کی ــا مرتض ــیم ام ــت را می شناس هدای
ــدق در دوره  ــت مص ــر راه دول ــاون وزی ــوخته1 و مع ــمع س ــی ش ــن ادب ــذار انجم پایه گ

ــاران شــد. ــدان قصــر تهــران تیرب ــود و در ســال 1333 در زن وزارت دکتــر فاطمــی، ب
     خودکشــی صــادق هدایــت )19 فروردیــن 1330( و تیربــاران مرتضــی کیــوان 
)27 مــرداد 1333(، وجــدان همیشــه حاضــر و ناظــر در نوشــته های –تقریبــاً- تمامــی 
حاضــران و ناظــران ایــن نســل، دو نقطــه عطــف زندگــی بســیاری از روشــن فکران ایرانــی 
بــوده اســت. ضلــع ســوم ایــن مثلــث شــوم 28 مــرداد 1332 اســت کــه درســت میــان 
ایــن دو رویــداد قــرار دارد و شــاید اگــر خودکشــی هدایــت را کودتــای او علیــه خویــش 
بدانیــم، قتــل کیــوان بســامد بافصــل کودتایــی در بیــرون اســت. هدایــت ضدحــزب توده 
بــود، رفــت، نوشــت، علیــه خــود شــورید و کودتــا را ندیــد. کیــوان تــوده ای بــود، مانــد، 
خوانــد، علیــه قــدرت برتــر شــورید، کودتــا را دیــد و قربانــی شــد. آیــا بایــد یکــی از ایــن 
دو نــام، یکــی از ایــن دو راه را بــر دیگــری برتــر بدانیــم یــا هــر دو راه را درســت بدانیــم، 

یــا اساســاً بــاور کنیــم کــه راه دیگــری وجــود نداشــت؟ یــا نــدارد؟2
ــی  ــش مســتند را پ ــع کن ــوژه  و بالطب ــه س ــا مواجه ــه م ــا ک ــاب از آنج ــن کت      در ای
ــه از درون  ــم ک ــرار می دهی ــک شــکل ســومی را ق ــه ی ــن دوگان ــر ای ــم، در براب می گیری
تاریــخ مدرنیتــه و تجربــه تاریــخ خودمــان قابــل خوانــش اســت و بــه آرامــی واقعیــت و 

ــد.  ــکار می کن ــد و آش ــاب برمی کش ــث کت ــت مباح ــول حرک ــود را در ط ــرورت خ ض
در جلســه نخســت گفتیــم عــکاس بــرای بــه یــادآوردن در اتفــاق خــاص حضــور دارد، 
مــردم درون آن اتفــاق صرفــاً قــرار دارنــد امــا عــکاس چــون از پیــش مواجهــه بــا واقعیــت 
را شــکل داده، درون آن اتفــاق چــون »آگاهــی وارونــه ای« اســت کــه زمــان حــال را )کــه 
هنــوز گذشــته نشــده( بــه یــاد مــی آورد. عــکاس مســتند بــه دلیــل بازگشــت هایش بــه 
آرشــیو کــه باعــث می شــود او مــدام بــه آینــده ای درون گذشــته پرتــاپ شــود، قبــل از 
ــره شــود و چطــور،  ــز خاط ــد چــه چی ــره انتخــاب می کن ــه خاط ــاق ب تبدیل شــدن اتف
بنابرایــن در زمــان حــال خاطــره بــه او بازمی گــردد و نــه او بــه خاطــره. چــون او زمــان 
حــال را از درون یــک ایــده دنبــال می کنــد، ایــده ای کــه از درون گذشــته واقعــی نضــج 

1 - همراه با هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی، نیما یوشیج و احمد شاملو

2 - مقاله پیچ و خم فرزانگی، سعید عقیقی، ویژه نامه مصطفی فرزانه
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یافتــه بــه همیــن خاطــر زمــان حــال از درون آینــده )کــه ایــده عــکاس اســت( نوعــی 
گذشــته می شــود کــه در حــال ادامــه اســت. از طــرف دیگــر ایــن »وارونگــی« تداعــی 
وارونه بــودن مواجهــه و آگاهــی عــکاس مســتند نســبت بــه مــردم عــادی در آن اتفــاق 
نیــز هســت. مــردم بعــد اتفــاق بــه ضــرورت آن بازمی گردنــد، امــا عــکاس از پیــش بــه 
ــی آورد. او از  ــاد م ــه ی ــت و ب ــن آنجاس ــرای همی ــت ب ــته اس ــاق بازگش ــرورت آن اتف ض
پیــش اتفــاق را انتخــاب کــرده اســت حتــی در هنگامــه ای کــه اتفــاق خــودش می افتــد. 
یــا در عکاســی مســتند هنــری عــکاس در زمــان حــال بــه مســئله ای بازمی گــردد کــه 

معلــوم نیســت کــی و چــه زمــان، مــردم بــه مســئله بودن آن بازخواهنــد گشــت.
     اگــر از دیــدگاه فهــم ســلیم آدمیــان بنگریــم، بــه قــول هــگل فلســفه یعنــی جهــان 

باژگونــه1 )وارونــه(! یــا در تفســیر دیگــری از ایــن موضــوع:
بهتریــن راه مواجهــه بــا دروغــی کــه خــود را در نظــر مــا واقعیــت جلــوه می دهــد مقابلــه 

مبتنــی بــر وارونگــی با آن اســت2.
ــا انتــزاع محــض  ــاً امــری متناقــض ی ــه، یافــت می شــود صرف ــا آنچــه در جهــان وارون ی
متضــاد بــا جهــان نیســت، بلکــه ایــن جهــان معکــوس کــه در آن همــه چیــز در تضــاد 
بــا خــود اســت، تحریــِف نهفتــه در همــه چیــز را در یــک آینــه تماشــاخانه قابــل رؤیــت 

مــی ســازد3.
ــاره بــه ایــن لحظــه بازخواهدگشــت        عــکاس مســتند می دانــد بعــد از عکاســی دوب
ــود او از  ــث می ش ــر باع ــن ام ــرار ای ــرد، تک ــش خواهدک ــودش پرس ــای خ و از انتخاب ه
ــه  ــه و ب ــه خــود گرفت ــرم ب ــای او شــکل و ف ــه درون مواجهه ه ــی گذشــته ک درون نوع
یــک ایــده واقعــی تبدیــل شــده زمــان حــال را از آِن خــود کنــد و ایــن میســر نیســت 
ــن عــکاس  ــده ای کــه او از درون آن گذشــته اســتخراج کــرده اســت؛ بنابرای ــا ای مگــر ب
مســتند وارونــه آگاهــی مردمــی اســت کــه بعدتــر بــه صحنــه اتفــاق بازخواهنــد گشــت. 
ــدد از آن  ــه در فلســفه هــگل و تفســیرهای متع ــن تداعــی بحــث وارونگــی اســت ک ای

قابــل خوانــش اســت.
      بــرای کامل شــدن ایــن بحــث اضافــه کنــم، جلســه پیــش بــه کنــش رو بــه پــس و 
بــه اهمیــت و چرایــی آن پرداختیــم، در ایــن جلســه وجــه دیگــر ایــن کنــش معطــوف به 
گذشــته را نشــان دادیــم. وقتــی شــما بــا کانتکــت شــیت ها مواجهــه دیالکتیــکال داریــد 
ــاره از میــان انتخاب هایتــان  ــه انتخــاب دوب ــه گذشــته دســت ب و در کنشــی معطــوف ب
ــا، خــودش را در مواجهه هــای بعــدی شــما در موقعیــت  ــن انتخاب ه ــر ای ــد تأثی می زنی

1 -  هایدگر، از مقاله هگل و تعبیر جهان وارونه، علی مرادخانی و محمد مهدی اردبیلی
2 - گادامر، همان.

3 - همان
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نشــان می دهــد، بــه همیــن دلیــل »وارونگــی« نتیجــه عملــی و عینــی آن چیــزی اســت 
ــه شــکل ذهنــی رقــم زده اســت. هیــچ تغییــری در  ــه پــس« آن را ب کــه »کنــش رو ب
ــدون تغییــر  ــدون تغییــری در عیــن و بالعکــس هیــچ تغییــری در عینیــت ب ذهنیــت ب

ذهــن صــورت نمی گیــرد و ایــن نتیجــه مواجهــه مســتند بــا واقعیــت اســت.
نکتــه مهــم دیگــری کــه بازگشــت بــه آرشــیو )کنــش رو بــه پــس( رقــم می زنــد ایــن 
اســت کــه چــون عــکاس در زمــان حــال از طریــق آرشــیو بــا گذشــته رابطــه دیالکتیــکال 
ــده ای شــکل می گیــرد؛  دارد، از درون ایــن رابطــه میــان حــال و گذشــته اســت کــه ای
بنابرایــن بــا ایــن ایــده کــه نوعــی آینــده اســت عــکاس مســتند بــر زمــان حــال شــکاف 
ــه  ــدازد و ایــن شــکاف تداعــی همــان شــکافی اســت کــه وقتــی مــا از واقعیــت ب می ان
ــده( از  ــده )ای ــت آین ــن حال ــس در ای ــد. پ ــه وجــود می آی ــم ب ــگاه می کنی ــدار آن ن پدی
درون گذشــته )آرشــیو( درمی آیــد، ایــن آینــده باعــث می شــود عــکاس بــه زمــان حــال 
ــری اســت(  ــگاه خب ــد )آن ن ــگاه نکن ــا ن ــر اتفاق ه ــوان ناظ ــه عن ــی و بی طــرف و ب خنث
بلکــه از طریــق ایــده ای کــه از دل گذشــته آن را اســتخراج کــرده بــا آن مواجــه شــود. 

ــا ایــن حســاب در عینیــت عکاســی او چــه اتفاقــی می افتــد؟ حــال ب
ــایرین در  ــه س ــه ای نســبت ب ــی وارون ــه شــکل آگاه ــم: اول ب ــه گفتی      همان طــور ک
اتفــاق حضــور بــه هــم می رســاند و دوم چــون از درون گذشــته و جــای پاهــای خــودش 
ــاب  ــه حس ــت« ب ــی »بازگش ــرای او نوع ــال ب ــان ح ــود، زم ــده دار( می ش ــد )آین ایده من
ــده  ــوردن آن ای ــکل رقم خ ــاً ش ــه صرف ــی ک ــم لحظات ــادن درون ریت ــه افت ــد و ن می آی
ــد  ــب رش ــتند را در قال ــری و مس ــی خب ــز عکاس ــر تمای ــا پیش ت ــازد. م ــرای او می س ب
ایــده بررســی کردیــم. مواجهــه عکاســی مســتند یــک رابطــه رفــت و آمــدی میــان ذهــن 
ــده ای  ــد ای ــی نمی توان ــه تنهای ــا درون ب ــی ی ــه تنهای ــرون ب ــن بی ــن دارد، بنابرای و عی
بســازد. بلکــه رفــت و آمــد میــان ایــن دو ســاحت اســت کــه ایــده و موضــوع را از طریــق 
نوعــی مواجهــه یکــی می کنــد یــا بــه ســنتز در مــی آورد. آن نــوع برداشــتی کــه زمــان 
ــه حســاب  ــده ب ــد آن را آین ــم بزن ــاق رق ــی اتف ــد و هــر چــه توال را خطــی درک می کن

مــی آورد، عکاســی خبــری اســت.
     حــاال بــا وصــف ایــن موضــوع چــه اتفاقــی می افتــد؟ چــون عــکاس مســتند آینــده ای 
ــت آورده  ــه دس ــا ب ــناخت ضرورت ه ــت و ش ــا واقعی ــین ب ــای پیش را از درون مواجهه ه
ــدازد و  ــان حــال شــکاف می ان ــر روی زم ــان حــال بازمی گــردد، ب ــه زم ــده ب ــا آن ای و ب
ــون او از  ــد چ ــودش را می یاب ــای خ ــه معن ــرای او اینجاســت ک ــاً عکاســی کردن ب اساس
ــًا  ــد. متقاب ــکاف را پرمی کن ــن ش ــه و زیبایی شناســی ای ــق عکاســی کردن و مواجه طری
واقعیــت نیــز بــه چنیــن مواجهــه ای واکنــش نشــان می دهــد. حــال بایــد پرســید ایــن 
ــدن  ــد و دی واکنــش چیســت؟ واقعیــت درون چنیــن مواجهــه ای از خــود بیــرون می زن
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ــرای  ــای زندگــی ب ــخ درون تصادف ه ــا همــان تاری ــع، ی ــر واق ــازاد، ســایه های ام ــر م ام
ــال بازگشــته  ــان ح ــه زم ــکاس ب ــد، چــون ع ــه رخ می ده ــه ای اســت ک ــن مواجه چنی
اســت و چــون آینــده ای در زمــان حــال عمــل می کنــد، آینــده ای کــه از دل گذشــته و 

ــتخراج کرده اســت. ــا اس ــش آن را درآورده ی ردپاهای
ــه   ــه مواجه ــوط ب ــم. عکــس اول مرب ــگاه می کنی ــه دو عکــس ن ــن بحــث ب ــه ای در ادام

ــران اســت: مســتند ژورنالیســتی در انقــاب ای

David Burnett

     ایــن عکــس ژنــرال تقــی لطیفــی رئیــس ژاندارمــری کل وقــت را نشــان می دهــد کــه 
بــه دســت انقابیــون افتــاده اســت. جــو عمومــی زمــان در دســت معترضــان و انقابیــون 
اســت1. ایــن اتفــاق در لحظــه وقــوع بــه ضــرورت خــود آگاه نیســت بلکــه بــا بازگشــت 
ــود.  ــود آگاه می ش ــت خشــونت بار خ ــه واقعی ــه ب ــن صحن ــه ای ــه آن اســت ک ــی ب آگاه
نکتــه اینجاســت کــه عــکاس ایــن موضــوع را نــه بعــد آن حادثــه -چنان چــه بــرای   مــا 

ــن عمــل  ــد ایشــان ناراحــت می شــود و از ای ــی می برن ــت اهلل طالقان ــزد آی ــه دانشــگاه ن 1 - مترضــان وقتــی او را زخمــی ب
انتقــاد و دســتور می دهــد ســریع جهــت درمــان او را بــه بیمارســتان منتقــل کننــد تــا بعــد بــه مجــرای قانونــی ســپرده 

شــود.
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یــا حتــی آیــت اهلل طالقانــی رقــم می خــورد -کــه درون اتفــاق بــه یــاد مــی آورد. عــکاس 
درون آن صحنــه حضــور دارد و آنچــه بــه یادخواهنــدآورد را از پیــش بــه یــاد مــی آورد. 
عــکاس وارونــه کنــش و رفتــار انقابیــون اســت، چون آنهــا در مســتی پیروزی شــان هنوز 
ــا می گذشــت  ــد دهه ه ــردم بای ــرای م ــه حقیقــت کارشــان آگاه نشــده اند. چنان چــه ب ب
ــش را  ــل شــود و ضــرورت و چرایی های ــی درک تاریخــی تبدی ــه نوع ــه ب ــن صحن ــا ای ت

بازیابــد.
ــم.  ــت کردی ــه صحب ــان و زمان ــبت زم ــته روی نس ــه گذش ــر در جلس ــرف دیگ      از ط
ــه )چنانچــه آگاهــی  ــه وارون ــی مواجه ــا نوع ــان ناچــار اســت ب ــت زم ــرای ثب ــکاس ب ع
ــه  ــا زمان ــد( ب ــن می کن ــی را تمری ــن وارونگ ــاق ای ــه اتف ــه صحن ــود ب ــت خ ــا بازگش ب
ــه  ــت ک ــه اس ــع از دل زمان ــر واق ــردن ام ــرای آزادک ــاش ب ــن ت ــود و همی ــه رو ش روب
آزادی را درون نــگاه و مواجهــه او بــه کنشــی تاریخــی تبدیــل می کنــد. آن عکس هــای 
دیگــری کــه ایــن عــکاس یــا عکاســان دیگــر بــرای ثبــت تــاش و شــهادت انقابیــون 
ــه اســت کــه منطــق و  ــد نیــز درون همیــن کنــش وارون در تحــول ایــران انجــام داده ان
ــه اســکن  ــه ک ــی مواجه ــاخِت نوع ــه س ــکاس ن ــه کار ع ــد وگرن ــود را می یاب ــای خ معن
ــرار  ــه ای ق ــتندنگاری حرف ــره مس ــارج دای ــود و خ ــاب می ش ــده انق ــای پراکن رویداده
می گیــرد.1 چــون آن عکس هــای پراکنــده یــا راش هــای تکــه تکــه از انقــاب از طریــق 
ــوان  ــه عن ــود را ب ــوام خ ــش و ق ــکان نمای ــه ام ــس( اســت ک ــه پ ــش رو ب ــن )کن تدوی
فیلــم مســتند بازمی یابــد، آن پراکندگــی بــدون آگاهــی ای کــه بــا ضــرورت، بــه صحنــه 
ــود.  ــرح نمی ش ــل ط ــد، قاب ــود می کن ــته را از آِن خ ــوع گذش ــردد و تن ــاق بازمی گ اتف
عــکاس حرفــه ای در طــول رجــوع بــه آرشــیو تصــور ایــن بازگشــت را درون مواجهــه اش 
ــه  ــود ک ــل می ش ــه ای تبدی ــی وارون ــه آگاه ــی، ب ــت عکاس ــد و در موقعی ــای می ده ج
ــه کانتکــت  ــل درون رجــوع ب ــن شــدن ها چــون از قب ــد. ای ــم می زن شــدن های او را رق
ــده ای(  ــوژه ای )آین ــود او س ــث می ش ــه، باع ــود را بازیافت ــرورت خ ــرم و ض ــیت ها ف ش
باشــد کــه درون زمــان حــال بــه زمــان حــال نــگاه می کنــد. چیــزی کــه بــه او چنیــن 
ــای  ــای پاه ــیو( و ج ــته )آرش ــا گذش ــکال او ب ــه دیالکتی ــد مواجه ــی را می بخش قدرت

خــودش در واقعیــت اســت.
»معیــار حقیقــت درک واقعیــت اســت، امــا واقعیــت هرگــز نبایــد بــا آنچــه تجربــی اســت 

1 - الزم بــه توضیــح اســت براســاس جنــس بحــث، ایــن وارونگــی شــکل مواجهــه ای روشــمند اســت و رویکــرد زبانــی دارد، بنابرایــن بــا آن 
ــع اســت )موضوعــات چــرک و بزک هــای عکــس کــه در آن  ــد شــده امــر واق ــا در صــدد نشــان دادن بخش هــای بُل ــوع رویکــرد کــه صرف ن
عــکاس تــالش دارد بــزور خــودش و موضــوع را از بیــرون بهــم ســنجاق کنــد( بکلــی متفــاوت اســت. ایــن روش برآمــده از نوعــی مواجهــه 
روشــمند بــا امــر واقعــی اســت و بازتاب هــای خــود را در واقعیــت محــک مــی زنــد و بدیــن وســیله تمریــن آزادی از مواجهــه آن مــی تــراود 
در مقابــل، آن یکــی آبســتن عقده هــای فــرو داده شــده ای کــه موضوعــات واقعــی بهانــه بروزشــان می شــود. ایــن توضیــح آورده شــد تــا لغــت 

وارونگــی، معکــوس یــا ضــد برداشــت نشــود.
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و وجــود دارد، اشــتباه شــود. واقعیــت در بــودن نیســت، واقعیــت در شــدن اســت و آن 
ــاوری اندیشــه«1. ــه بی ی هــم ن

ــس  ــه »پاری ــم از مجموع ــک فری ــه ی ــم ک ــی کنی ــگاه م ــری ن ــس دیگ ــه عک ــاال ب ح
ــت: ــری اس ــتند هن ــه ای مس ــه مواجه ــوط ب ــس مرب ــت. عک ــناس« اس ناش

Rip Hopkins

     چون عکس مستند هنری است می بایست ابتدا توضیح مجموعه را بخوانیم:
ــی از موضــوع  ــر می بایســت مجــوز کتب ــرای انتشــار تصوی ــکاس ب ــک ع »در فرانســه ی
ــد از عــکاس  ــه شــده می توان ــه از او عکــس گرفت ــدون آن، شــخصی ک داشــته باشــد. ب
بــرای جبــران خســارت شــکایت کنــد. یــک زن و مــرد بــا هــم در خیابانــی در پاریــس 
ســاعت 10 صبــح عکــس گرفتنــد. پــس از انتشــار، همســر مــرد متوجــه می شــود کــه 
ــت. او  ــوده اس ــر کار نب ــه او آن روز س ــد ک ــش می بین ــوقه دارد و کارفرمای ــک معش او ی

1 - لوکاچ، پژوهشی در رئالیسم اروپایی، ترجمه اکبر افسری
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ــکایت  ــکاس ش ــپس از ع ــد. س ــاق می کن ــای ط ــرش تقاض ــود و همس ــراج می ش اخ
ــی داد،  ــود م ــه خ ــک در آن روز را ب ــتن ماس ــت گذاش ــرد زحم ــن م ــر ای ــد. اگ می کنن

مشــکل بســیار کمتــری داشــت.«
ــت  ــی اس ــای اجتماع ــی در فضاه ــای محیط ــه، پرتره ه ــر مجموع ــای دیگ       عکس ه
کــه در آن افــراد ماســک بــه چهــره دارنــد. در ایــن مجموعــه مواجهــه عــکاس بــا قوانیــن 
ــا  ــم. او در اینج ــد را می بینی ــس رخ می ده ــه در پاری ــه روزان ــه و آنچ ــه فرانس در جامع
وارونگــی را بــه نوعــی طنــز پیونــد می زنــد. او نمی گویــد ماســک بــد اســت، اتفاقــاً بــه 
ــا خطــای آن  ــه عنــوان یــک راه حــل پیشــنهاد می دهــد. ب شــکل کنایه آمیــزی آن را ب
ــای  ــی از پیامده ــرای خاص ــتن ب ــرورت ماسک داش ــه ض ــوان ب ــه می ت ــت ک ــرد اس م

ــرد. ــار پی ب ــر از هنج عشــق ورزی فرات
ــه  ــکاس در آن قرارگرفت ــه ع ــی ک ــه و واقعیت ــه تناســب جنــس مواجه ــن وارونگــی ب ای
شــکل و فــرم متنوعــی بــه خــود می گیــرد. بــرای همیــن از دو حــوزه مثــال آوردیــم تــا 
ــر  ــکل های دیگ ــر ش ــای دیگ ــا مثال ه ــد ب ــر چن ــود، ه ــر ش ــی ملموس ت ــه وارونگ مقول

ــرد. ــش ک ــوان خوان ــی را می ت وارونگ
ــدن  ــن دی ــه و همچنی ــان و زمان ــه زم ــاره رابط ــری درب ــین مختص ــه پیش       در جلس
رســوب زمــان در امــر واقــع حــرف زدیــم و اینکــه شکســتن ایــن رســوب ها نیــز بــه درک 
زمــان منجــر می شــود. یــک قــدم دیگــر برمی داریــم و می گوییــم در عکاســی مســتند 
ژورنالیســتی مــا بــه شکســتن رســوب و در عکاســی مســتند هنــری بــه بررســی الیه هــای 
ــاق  ــت اتف ــد گف ــوع بای ــن موض ــی ای ــاره چرای ــم. درب ــع پی می بری ــور واق ــوب در ام رس
نقــش پررنگــی در عکاســی مســتند ژورنالیســتی دارد، از طــرف دیگــر اتفاق هــا فراتــر از 
روزمرگی هــا هســتند وگرنــه طبیعــی جلــوه می کننــد و اتفــاق خوانــده نمی شــوند؛ امــا 
نکتــه اینجاســت کــه نســبت بــه انــدازه و وســعت اتفاق هــا، گســل های اجتماعــی تــکان 
می خورنــد و روابــط پایــدار هــرروزه شــکل و ریخــت دیگــری را از خــود بــروز می دهــد. 
بــرای مثــال انقــاب ایــران بــه عنــوان یــک رویــداد، گســل اجتماعــی ایجــاد می کنــد، 
ــه گروگان گیــر تبدیــل  همان طــور کــه یــک دانشــجو از نقــش دانشــجوبودن خــارج و ب
ــی  ــاق را بررس ــش اتف ــه نق ــت بلک ــذاری نیس ــا ارزش گ ــا اینج ــدف م ــود و ... . ه می ش
ــری کار  ــا گروگان گی ــد ی ــی کن ــت سیاس ــد فعالی ــجو نبای ــم دانش ــم. نمی گویی می کنی
موجهــی بــرای یــک دانشــجوی سیاســی اســت، بلکــه بــه ایــن می پردازیــم کــه رویــداد 
انقــاب باعــث می شــود روابــط و نقش هــای اجتماعــی تــکان بخــورد و شــکل دیگــری 
ــده ای  ــیار تکان دهن ــانحه بس ــم، س ــه ب ــر زلزل ــال دیگ ــد. در مث ــروز بده ــود ب را از خ
ــا  ــار خانه ه ــرد و غب ــن روز گ ــا چندی ــر خــاک نشســت و ت ــان ب ــک شــهر ناگه ــود، ی ب
در هــوا معلــق بــود. مــردم شــب خوابیــده بودنــد صبــح کــه بیــدار شــدند دنیــا شــکل 
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دیگــری شــده بــود، آنچــه زندگــی بــه  آنهــا داده بــود همگــی پس گرفتــه شــد. زلزلــه بــا 
ترک هایــی کــه بــه روابــط خانوادگــی و زندگــی اجتماعــی انداخــت دریچه هــای تــازه ای 
ــگاران و  ــددکاران، خبرن ــانحه، م ــیب دیدگان س ــرد؛ آس ــاز ک ــی ب ــط اجتماع درون رواب
مردمــی کــه پیگیــر خبرهــای آن و کمــک بــه ســانحه دیدگان بودنــد. زلزلــه باعــث شــد 
روابــط اجتماعــی جامعــه بــرای مدتــی رســوب های خــود را بشــکند و از دل آن شــکل 
جدیــد هــر چنــد غم نگیــز، تراژیــک و البتــه بــا عطوفــت بیش تــری ســر بــاز کنــد. نمونــه 
دیگــر راه یابــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه جــام جهانــی بــا پیــروزی مقابــل تیــم ملــی

اســترالیا بــود. بعــد از بــرد در یــک حرکــت برنامه ریزی نشــده، ناگهــان روابــط اجتماعــی 
شــکل خــود را عوض کــرد و گســل ها

ــا  ــن مثال ه ــد. ای ــان ش ــه نمای ــری از جامع ــره دیگ ــت و چه ــار رف ــاعاتی کن ــرای س ب
معطــوف بــه اتفاق هــای بزرگــی بــود کــه ناگهــان می افتنــد و بــا عنــوان خبــر لحظــه ای 

ــوند. ــناخته می ش ش
ــی  ــاختار اجتماع ــان س ــروز درون هم ــل از ب ــا قب ــدن اتفاق ه ــرایط عینی ش ــا ش       ام
فراهم شــده اســت وگرنــه رخ نمی دادنــد. بنابرایــن اگــر از منظــر پدیدارشــدن  اتفاق هــا، 
ــان  ــا و پیوندهایش ــط و چرایی ه ــر رواب ــر از منظ ــر  و اگ ــکل خب ــه ش ــوند ب ــی ش بررس
بــا امــر اجتماعــی بررســی شــوند بــه شــکل مســتند بــروز مــی کننــد. همــه پدیده هــای 
اجتماعــی بــه نوعــی اتفــاق هســتند کــه می تــوان ریشــه  شــکل گیری و نســبت های آن 
پدیــده را بــا آن جامعــه مــورد نظــر قــرارداد تــا واقعیــت صرفــاً بــه اتفــاق گره نخــورد یــا 

بــه قــول لــوکاچ واقعیــت بــا امــر تجربــی یکــی گرفتــه نشــود. 
ــک  ــد ی ــر ش ــیاری منج ــدن بس ــه بیکارش ــه ب ــا ک ــد از کرون ــادی بع ــران اقتص       بح
گســل اجتماعــی ایجــاد کــرده کــه خــود را بــه آرامــی نشــان خواهــدداد، همان طــور کــه 
فقیرشــدن طبقــه متوســط در ایــران کــه بــه جابه جایــی طبقــات اجتماعــی منجرشــده 
یعنــی عــده ای کــه در اکثریــت هســتند از ســطح متوســط پایین تــر رفتــه و عــده ای بــه 
شــکل غیرمنتظــره باالتــر قرارخواهنــد گرفــت. ایــن اتفــاق بحــران اقتصــادی یــا مشــکل 
ــکان،  ــک م ــه در ی ــودش را ن ــاق خ ــت و اتف ــی نیس ــه عین ــکل زلزل ــه ش ــادی ب اقتص
کــه پخــش و بــه شــکل های مختلفــی گســل های اجتماعــی را جابه جــا می کنــد. 
ــی و  ــی، روان شناس ــی، اجتماع ــائل سیاس ــش مس ــا نق ــن رویداده ــه ای ــن در هم بنابرای
ــل پیگیــری اســت. امــا چیــزی کــه در همــه اتفاق هــا مشــترک اســت شکســتن  ... قاب
گســل روابــط اجتماعــی بــرای مدتــی اســت تــا دوبــاره آن روابــط شــکل بگیرنــد. عــکاس 
مســتند ژورنالیســتی بــه ایــن شکســتن ها و جابجایی هــا حســاس اســت، نــه صرفــاً بــه 
ــط شــکل گرفته  آن چیــزی کــه پدیدارمی شــود. چــرا کــه ایــن جابه جایی هــا درون رواب
ــد.  ــان می کن ــز نمای ــاق منجرمی شــوند را نی ــروز اتف ــه ب ــه ب ــی، ســاختارهایی ک اجتماع
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از طــرف دیگــر اگــر در عکاســی مســتند ژورنالیســتی رنج هــا و غم هــا و شکســتگی های 
ــادی،  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــات سیاس ــون درون اتفاق ــت چ ــان اس ــر نمای ــان بیش ت انس
ــا کناررفتــن گســل ها، شــکنندگی واقعــی خــود را )مثــل  محیــط زیســتی، و... انســان ب
گلــدان شکســته(بروز می دهــد. از طریــق بازتــاب ایــن شــکنندگی اســت کــه مــا جامعــه 
ــه  ــد و ب ــان  می کن ــق آنچــه پنه ــه از طری ــد،  بلک ــدار می کن ــاً پدی ــه در آنچــه صرف را ن
ــم.  ــال می کنی ــوند دنب ــر می ش ــل ها خوانش پذی ــی،  گس ــاق و جابه جای ــب آن اتف موج
ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه در عکاســی مســتند هنــری چــون اتفاق هــا در ادامــه 
ــت،  ــای واقعی ــا الیه ه ــم ت ــال را می یابی ــن مج ــوند، ای ــاب می ش ــکاس انتخ ــن ع ذه
شــکل و جنــس رســوب ها و چگونگــی قرارگرفتــن  آنهــا را مطالعــه و بررســی کنیــم. در 
عکاســی مســتند هنــری فرصــت بیشــتری داریــم تــا بــه روابــط میــان امــور واقــع فکــر 
کنیــم و بــا قــدرت فکــر و خیــال بــه عینیــت بازگردیــم و ببینیــم عینیــت چــه واکنشــی 
بــه آن ایــده نشــان می دهــد؟ در عکاســی مســتند هنــری از واکنــش امــور واقــع درون 
ــروز می کنــد. در هــر دو شــکل  مرز هــای ایــده اســت کــه الیــه و رســوب امــور واقــع ب
عکاســی مســتند اعــم از ژورنالیســتی و هنــری عنصــر تصــادف، نقــش تعیین کننــده ای 
ــه  ــری( ب ــری )هن ــر« و دیگ ــکل »عینی ت ــه ش ــتی( ب ــی )ژورنالیس ــادف در یک دارد، تص
ــه شــکل امــر مــازاد درون  ــر« رقــم می خــورد، در یکــی تصــادف ب شــکل »میان ذهنی ت
عکــس و در دیگــری بــه شــکل لحظــه مواجهــه کلیتــی )کــه در ذهــن عــکاس اســت( 
ــد. حــال جــای ســئوال  ــان عکاســی می کن ــوان موضــوع از آن ــه عن ــه ب ــا عناصــری ک ب
دارد کــه چطــور ایــن رســوب زدایی بــا توجــه بــه امــر مــازاد در تصویــر عکاســی مســتند 
ــای  ــه تصادف ه ــه ب ــا توج ــا ب ــوب و الیه ه ــور رس ــورد؟ چط ــم می خ ــتی رق ژورنالیس
ــد؟ درون عکــس از چــه  میان ذهنــی در تصویــر عکاســی مســتند هنــری رقــم می خورن
ــازاد درون عکــس  ــر م ــن ام ــه ای ــی دســت می یابیم؟ چگون ــن امکان ــه چنی ــا ب ــق م طری

ــد.  ــدا می کن ــری ج ــزارش خب می نشــیند و عکــس مســتند ژورنالیســتی را از گ
اقتضــای کار اجتماعــی درون  بــه  قبل تــر گفتیــم عــکاس مســتند ژورنالیســتی 
موقعیت هــای خبــری نیــز کار می کنــد، چــه چیــز عکس هــای یــک عــکاس مســتند را 
فراتــر از آن چیــزی می بــرد کــه عینیــت گــزارش صــرف از آن ماجــرا اســت؟ و عکاســی 
مســتند هنــری را الیــه دار و عمیــق می کنــد چنانچــه واقعیــت چنــد بعــدی اقتضــاء آن را 

ــه کارگیــری نمــاد و نشــانه ممکــن می شــود.  ــق ب ــن موضــوع از طری دارد. ای
ــه چهــارم رشــد  اینجــا الزم اســت توضیــح کوتاهــی بدهیــم. عــکاس مســتند در مرحل
ایــده شــکل می گیــرد، وقتــی روابــط میــان فریــم عکس هــا ضــرورت خــود را بازیافتــه و 
عــکاس یــک ایــده در ذهــن دارد کــه می توانــد آن را در موقعیت هــای مختلــف از طریــق 
نوعــی مواجهــه عکاســانه دنبــال کنــد. در چنیــن حالتــی وقتــی او بــه موقعیــت عکاســی 
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می رســد بــا عینیت هــای متنوعــی روبــه رو اســت کــه آنهــا بــه همــان صــورت کــه خــود 
را بــروز می دهنــد، عکــس او نیســتند. بلکــه او دنبــال ســنتزی درون مواجهــه خــودش 
ــه  ــود ک ــر می ش ــی خوانش پذی ــه مهم ــی نکت ــن موقعیت ــی اســت. در چنی ــر واقع ــا ام ب
ــا  ــتند از آنج ــکاس مس ــد. ع ــته می کن ــانه را برجس ــاد و نش ــری نم ــه کارگی ــرورت ب ض
کــه در موقعیــت اجتماعــی )محیــط عکاســی خبــری( کارمی کنــد امــا هــدف تاریخــی 
ــی از درون  ــت، یعن ــان موقعی ــت از درون هم ــتند( دارد، می بایس ــی مس ــط عکاس )محی
همــان موقعیــت اجتماعــی کار و هــدف تاریخــی خــود را دنبــال و صورت بنــدی کنــد. 
هــر مقولــه تاریخــی بــه نوعــی مقولــه ای اجتماعــی نیــز هســت امــا هــر مقولــه اجتماعــی 
در وهلــه نخســت تاریخــی نیســت مگــر از طریــق کنــش رو بــه پــس و انتخــاب دوبــاره 
ــدارد  ــی ن ــود آگاه ــودن خ ــه تاریخی ب ــودن ب ــرد اجتماعی ب ــه مج ــی ب ــر اجتماع آن. ام
مگــر بــا دخالــت ســوژه ای کــه امــر اجتماعــی را انتخــاب، ویرایــش و تدویــن می کنــد. 

ــم.  ــن بحــث بازمی گردی ــه ای در فصــل دوم ب
      بنابرایــن نحــوه بــه کارگیــری نمــاد و نشــانه در حیــن عکاســی اســت کــه می توانــد 
عکــس خبــری را بــه عکــس مســتند تبدیــل کنــد. نشــانه و نمــاد امــور عجیــب و غریبــی 
ــانه  ــاد و نش ــازی کنیم، نم ــا را بازس ــت  آنه ــرار نیس ــد و ق ــمان نیامده ان ــتند، از آس نیس
همــان موضوعــات محیــط اطــراف مــا هســتند کــه توانســته اند توســط دخالــت ســوژه ای 
از معنــای عرفــی خــود جداشــوند و جایــی دورتــر را نشــان بدهنــد. جایــی کــه اینجــا 
نیســت امــا از طریــق اینجــا و حضــور در آن موقعیــت اســت کــه خوانش پذیــر می شــود. 

ــد: ــا می گوی موالن
 در دیده من اندرآ  وز چشم من بنگر مرا1

 زیرا بیرون از دیده ها2  منزلگهی بگزیده ام
یا در شعر زیر، خیام در حال تماشاکردن یک کوزه است:

در بند سر زلف نگاری بوده ا ست این کوزه چو من عاشق زاری بوده ا ست 
دستی ا ست که بر گردن یاری بوده ا ست این دسته که بر گردن او می بینی  

1 - از درون نگاه کردن، ...
ــد  ــد و می گوی ــاره می کن ــود« اش ــاره »خ ــد دوب ــه تول ــم ب ــت ده ــا: در بی ــزل موالن ــن غ ــازده و دوازده ای ــت ده، ی 2 - بی
برخــاف کســانی کــه از تولــد تــا مــرگ بــه یــک شــیوه زندگــی می کننــد و از هرگونــه تغییــری دورنــد، انســان واال دائمــاً 
ــه  ــه نتیج ــازده ک ــت ی ــده ام(. در بی ــا زایی ــن باره ــی م ــد آدم ــار زای ــت )یک ب ــی اس ــت انداختن و دگرگون ــال پوس در ح
منطقــی بیــت قبــل اســت می گویــد کســی کــه تولدهــا و دگرگونی هــای فــراوان را پشــت ســر می گــذارد در یــک حالــت 
نمی مانــد، از ایــن رو شــناختن او دشــوار اســت )چندانــک خواهــی درنگــر در مــن کــه نشناســی مــرا( و در بیــت دوازده بــه 
ــه  ــا می گویــد بایــد ب ــگاه می کنیــم. موالن ــه دیگــران ن نکتــه مهمــی اشــاره می کنــد: غالبــاً مــا انســان ها از چشــم خــود ب
درجــه ای از بلــوغ انســانی برســیم کــه بتوانیــم هــر کســی را از دریچــه چشــم خــودش ببینیــم. برگرفتــه از تفســیر ایــرج 

شــهبازی اســتادیار دانشــگاه تهــران
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ــا  ــد کار شــاعران و عکاســان مســتند متفــاوت اســت، چــون ظاهــراً شــاعران ب       رون
الهــام کار دارنــد و عکاســان بــا واقعیــت. امــا ایــن دو نســبت هایی دارنــد در حالــی کــه 
ــا تصــادف  روش کارشــان متمایــز اســت. شــاعر نــگاه می کنــد و عــکاس مســتند نیــز ب
ــود  ــین می ش ــع ته نش ــور واق ــر ام ــان ب ــه در زم ــوب هایی ک ــا رس ــت، ب ــه رو اس روب
ــد.  ــم می زن ــت را از درون آن رق ــا واقعی ــفه ب ــی مکاش ــه نوع ــای آن ک و درک الیه ه
تصادف هــای زندگــی، درون مواجهــه ای روش منــد بــه بیــرون زدن امــر واقــع از خــودش 
ــه ای الهام هــای عینــی محســوب می شــوند  ــن تصــادف هــای حرف منجــر می شــود و ای
یــا الهام هایــی کــه عینیــت پیــش پــای مواجهــه عــکاس می گــذارد. پــس عکاســان نیــز 
ــد امــا از بیــرون )ایــن بیــرون در ادامــه حرکــت درونــی  چــون شــاعران الهــام می گیرن
ــه یــک  ــروز می دهــد، در عکاســی مســتند ژورنالیســتی ب عــکاس مســتند خــودش را ب

نــوع و در عکاســی مســتند هنــری بــه نــوع دیگــری(.
      از طــرف دیگــر عــکاس مســتند بــرای فهــم کامل تــر واقعیــت از شــکل های دیگــر 
مواجهــه بــا واقعیــت نیــز می بایســت آگاه باشــد، لزومــی نــدارد عــکاس شــعر بگویــد، یــا 
الهــام خــود را عکاســی کنــد، خیــر، او بــرای روبــه رو شــدن بــا بُعدهــای دیگــر واقعیــت 
نیازمنــد ایــن روبرویــی بــا شــکل های دیگــر مواجهــه بــا واقعیــت اســت. همان طــور کــه 
یــک شــاعر بــه تصویــر نیازمنــد اســت تــا الهــام در او بــه کار افتــد. شــاعر قــرار نیســت 
ــرای الهــام اســتفاده می کنــد. از ایــن طریــق او  نقــد عکــس بنویســد بلکــه از عکــس ب
ــران در  ــر ای ــرف دیگ ــرد. از ط ــام می گی ــت اله ــا واقعی ــه ب ــر مواجه ــه دیگ ــز از جنب نی
ادبیــات بســیار غنــی، ســترگ و عمیــق اســت و فــارغ از عــکاس بــودن، ایرانــی بــودن 
ــون  ــود، چ ــره ش ــم خاط ــربزنیم، و نگذاری ــان س ــج نه ــن گن ــه ای ــد ب ــان می کن ناچارم
ــا واقعیــت درون زیبایی شناســی  ــا ب ــه مواجهه هــای پیشــینیان م ــران گنجین ــات ای ادبی
مخصــوص بــه خــود اســت. کتــاب هــای شــاعران نیــز چــون آرشــیو می تواننــد محــل 
بازگشــت دیالکتیــکال مــا باشــند، نــه یــک متــن خنثــی و بی صــدا.  آنهــا جــای پاهایــی 
در زمــان هســتند کــه بــا مواجهــه مــا در زمــان حــال، بــه مــا پاســخ خواهنــد داد. مــا بــه 
ایــن پاســخ ها بــرای حرکــت در واقعیــت نیــاز داریــم، بــرای اینکــه یــک بُعــدی نباشــیم، 
تــا بتوانیــم بُعدهــای دیگــر واقعیــت را نیــز درک و کشــف کنیــم. چــون مــا از پیــش از 
ــه تصــوری  ــا آن را در ضمــن ب ــم ام ــی آن گریخته ای ــای تجرب ــه معن ــف واقعیــت ب تعری

ــی نیــز تقلیــل نداده ایــم.  ــدون واقعیــت تجرب ب
      بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن شــکل متفــاوت کار، شــاعران و عکاســان هــر دو از نمــاد 
و ســمبل و نشــانه بــرای انتقــال محتــوا و پیــام در بازتاب هــای خــود اســتفاده می کننــد. 
ــه  ــد. کاری ب ــگاه می کن ــوزه ن ــک ک ــه ی ــور ب ــام چط ــد خی ــوان دی ــاال می ت ــعر ب در ش
ــته  ــم: او دس ــگاه کنی ــام ن ــردن خی ــه نگاه ک ــم ب ــم، می خواهی ــعر نداری ــای آن ش معن
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ــد!  ــاری می بین ــردن ی ــر گ ــه دســت ب ــد بلک ــوزه نمی بین ــاً دســته ک ــوزه را صرف ک
موضوعــات بیــرون، عینیت هــا شــامل انســان ها، اشــیاء و مناظــر از یــک جایــی بــه بعــد 
بــرای ســوژه یــا هنرمنــد، بــه نمــاد و نشــانه تبدیــل می شــوند. نمــاد، نشــانه و عامــت 
ــر  ــه در ه ــه ای ک ــا نکت ــم. ام ــداً اشــاره می کنی ــه بع ــد ک ــز دارن ــم تناســب و تمای ــا ه ب
ســه قابــل تشــخیص اســت اینکــه هــر ســه بــه چیــزی فراتــر از خــود اشــاره مــی کننــد.  

نمــاد و نشــانه امــر  مــازاد را قابــل رؤیــت می کنــد.
ــه  ــت اســت ک ــه واقعی ــن ب ــگاه نمادی ــی زیســت و ن . ســوژه در حــال شــدن درون نوع
ــار  ــدان، آث ــه هنرمن ــناخت هم ــام و ش ــا و خی ــه موالن ــود، چنان چ ــر می ش خوانش پذی

ــه اســت.  هنــری، تاریخــی و فلســفی ایــن گون
ــر می شــود. چــون  ــال شــدن فهم پذی ــز در ح ــه نی ــر، ســوژه مدرنیت       از طــرف دیگ
او در تنــش و تحــول زمانــه قــراردارد. بنابرایــن امــروز مقولــه شــدن صرفــاً یــک انتخــاب 
عارفانــه، شــاعرانه و هنرمندانــه نیســت بلکــه ضــرورت زندگــی در دنیــای مــدرن آن را از 
بیــرون ایجــاب می کنــد و چــه خــوب کــه مــا از پیــش تمریــن شــدن را درون کانتکــت 

ــان.  ــخ خودم ــات و تاری ــز در ادبی ــم و نی شــیت های مان داری
      تــا بــه امــروز مــا شــعرهای موالنــا را خوانده ایــم و تفســیر کرده ایــم امــا او 
خــودش می گویــد کافــی نیســت، جالــب اینجاســت کــه او بــرای شــناخت خــودش )کــه 
می توانــد شــناخت هرکــس دیگــری هــم باشــد کــه چــون او در حال شــدن اســت( مــا 
ــد  ــد! او نمی گوی ــرا می خوان ــه چشــم ف ــه ب ــد، بلک ــوت نمی کن ــش دع ــب و دل ــه قل را ب
بــرای شــناخت مــن دیــوان مــرا حفــظ کــن، ســماء و مشــاعره کن، بلکــه می گویــد: »و ز 
چشــم مــن بنگــر مــرا«. مــا می دانیــم چیــزی کــه باعــث می شــود چشــم های او واقعیــت 
قــرن هفتــم هجــری را فراتــر از شــکل عینــی آن تجربــه کنــد، نمادیــن نگاه کــردن او بــه 
خــود و واقعیــت بــوده اســت. همان طــور کــه عــکاس مســتند بــرای اجتنــاب از اســکن 
آنچــه پیــش چشــم هایش رخ می دهــد نیازمنــد چنیــن طــرح نمادینــی از امــر واقــع در 
واقعیــت اســت تــا از نگاهــی خبری داشــتن بــه اتفــاق امتنــاع کنــد. بنابرایــن موضوعــات 
ــا  ــد ت ــکان را می یابن ــن ام ــوند ای ــارج می ش ــود خ ــی خ ــای عرف ــه از معن ــا جایی ک ت
ــات از  ــردن موضوع ــن خارج ک ــد. ای ــود را بازبتابانن ــانه بودگی خ ــن و نش ــه نمادی جنب
ــا هــدف نشــان  ــا بلکــه ب ــای دگردیســی و دســت کاری  آنه ــه معن ــه ب ــی ن ــای عرف معن
ــد  ــوان دی ــا کناررفتــن گســل ها می ت ــم می خورد؛حقیقتــی کــه ب دادن حقیقت شــان رق
ــاک  ــانه ها را پ ــل دارد نش ــه تمای ــوع. زمان ــک موض ــوب ها درون ی ــت رس ــا انباش ــا ب ی
ــوع  ــون درون تن ــکلی چ ــن بی ش ــد ، ای ــام کن ــکلی تم ــز را درون بی ش ــد و همه چی کن
شــکل ها اتفــاق می افتــد شــبیه ماســک در مجموعــه در پاریــس ناشــناس بــه چشــم ها 
نمی آیــد، امــا نمــاد و نشــانه اســت کــه معنــا را وارد ایــن جریــان می کنــد و بــه آگاهــی 
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ــد. ــد، کمــک می کن ــه درک می کن ــی ک ــاب واقعیت ــرای بازت ــه ب وارون

Ali Shirjian/New Delhi, India 2011

حال خارج کردن موضوعات واقعی از معنای عرفی آن چطور اتفاق می افتد؟ 
نمادهــا و نشــانه ها و عامت هــا حــاوی معانــی و کارکردهــای متنوعــی هســتند. 
ــز  ــگ قرم ــا رن ــت ی ــی اس ــی عامت ــی و رانندگ ــز راهنمای ــراغ قرم ــه چ ــور ک همان ط
ــد. همان طــور  ــرارداد دارن ــه نوعــی ق ــا بســتگی ب نمــاد خــون و عشــق اســت. عامت ه
ــم  ــا ه ــا ب ــه م ــراردادی بســتگی دارد ک ــه ق ــی ب ــی و رانندگ ــز راهنمای ــه چــراغ قرم ک
ــری  ــه جــای دورت ــا نمــاد و ســمبل ها ب ــم بایســتیم، ام ــا وقتــی آن را دیدی بســته ایم ت
ــا مرتبــط هســتند  ــا ناخــودآگاه م ــد، بلکــه ب ــراردادی ندارن ــه ق اشــاره می کننــد و جنب
ــا عامــت در  ــرق دیگــر نمــاد و ســمبل ب ــد. ف و جنبه هــای اســطوره ای و معناگــرا دارن
ــه جــای دورتــری اشــاره می کننــد و عامت هــا درون همــان  ایــن اســت کــه نمادهــا ب
ــی  ــاحت های متنوع ــوان در س ــا را می ت ــا نماده ــد، ام ــود را می یابن ــرد خ ــرارداد کارک ق
بســط و گســترش داد. عامــت بــر اســاس زمینــه ای کــه در آن قــراردارد قابــل تشــخیص 
اســت، چــراغ راهنمایــی و رانندگــی، پرچــم، جایــزه اســکار، لوگــوی قلــم بــرای ناشــران 
و ...امــا نمادهــا نیــاز بــه تأمــل بیشــتری دارنــد چــرا کــه صرفــاً بــه قــرارداد اجتماعــی 
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وابســته نیســتند. 
ــایی  ــم، شناس ــم بیان کنی ــه می خواهی ــتند ک ــزی هس ــان آن چی ــای پنه ــا معن »نماده
نمادهــا از طریــق شــکل ظاهــری و جنــس آن ممکن می شــود و نیازمنــد تحلیــل 
ــای  ــم معن ــا بفهمی ــل هســتیم ت ــد تأوی ــارت دیگــر نیازمن ــه عب روان شــناختی اســت، ب
ــرای مثــال عــدد یــک، نمــاد و  ــه جلوه می کننــد. ب ــه در نظــر، کودکان آن چیســت وگرن
ســمبل انســان ایســتاده، خــدای یگانــه و شمشــیر اســت و شــما بــه وفــور ایــن نمــاد را 
در ادبیــات، تاریــخ تمــدن، هنــر، سیاســت، تبلیغــات و فلســفه می بینیــد. نکتــه بعــدی و 
مهــم ایــن اســت کــه علــم از کل بــه جــزء می رســد تــا جــزء را توضیــح دهــد. یعنــی در 
علــم کاهــش مجموعــه بــه واحــد وجــوددارد. بــرای شــناخت آب بــه مولکــول اکســیژن 
ــود  ــوع خ ــه موض ــرد ک ــاد قرارمی گی ــل آن نم ــا در مقاب ــم، ام ــدروژن برمی خوری و هی
ــم،  ــفافیت را می بینی ــاد آب، ش ــد. در نم ــش می ده ــه افزای ــد، بلک ــش نمی ده را کاه
ــا در  ــدای  آنه ــی، خ ــه پاک کنندگ ــرد، جنب ــه خودمی گی ــروف را ب ــکل مظ ــه ش اینک
ــد  ــک واح ــان ی ــی را درون هم ــیر و معن ــت تفس ــوان بی نهای ــف و ... می ت ــان مختل ادی
ــال  ــد را انتق ــان می ده ــه نش ــی ای ک ــان معن ــت هم ــن عام ــرد. بنابرای آب خوانش ک
ــناس  ــک نمادش ــد ی ــی آورد. از دی ــه  ذهن م ــادی را ب ــی زی ــاد معان ــا نم ــد ام می ده
ــر  ــوند و اگ ــت تفسیرش ــل می بایس ــن دلی ــه همی ــد و ب ــبت دارن ــاد نس ــطوره و نم اس
نشــوند چیزهایــی بی معنــی جلوه می کننــد. شــبیه خواب هــای مــا کــه نمادهــای 
بی معنــا  چیــزی  خــواب  روان کاو  تفســیر  بــدون  وگرنــه  می شــود  روان کاوی  آن 
ــوان  ــت نمی ت ــدون عینی ــا را ب ــت: نماده ــوان گف ــه  می ت ــد. در نتیج جلوه می کن
ــی  ــش وقت ــا در نمای ــرات اســت ام ــن، نشــان مخاب ــت تلف ــال عام ــرای مث ــد. ب فهمی

ــت«.1 ــمبل اس ــاد و س ــک نم ــن ی ــد ای ــن حرف می زن ــا تلف ــکوت ب ــری در س بازی گ
عــکاس مســتند بــرای از آِن خودکــردن بیــرون بــه وســاطت مفهــوم نیازمنــد اســت کــه 
ــه الزم نیســت  ــا ممکــن می شــود. البت ــوع نماده ــری تن ــه کارگی ــق ب ــر از طری ــن ام ای
عــکاس ایــن نمادهــا را خــودش معناکنــد، او بایــد بدانــد چیزهــا در موقعیــت چگونــه بــه 
معنــای نمادین شــان اشــاره می کننــد، همیــن و نــه بیشــتر. او در مرحلــه کنــش رو بــه 
پــس اســت کــه خوانش هــای مفهومــی از دل آن مواجهــه را بیــرون مــی آورد و مخاطــب 
ــکاس  ــرق ع ــذارد. ف ــت می گ ــر آن وق ــرای درک کامل ت ــری ب ــد هن ــا منتق ــه ای ی حرف
مســتند و عــکاس خبــری در موقعیــت عکاســی در ایــن اســت کــه او چشــم هایش نیــز 

ــگاه می کنــد.  ــه موضــوع نمادیــن ن ب
واگــذاری موضــوع بــه نمادهایــش در حقیقــت بــه از نویافتــن و عمیق ترشــدن موضــوع 

1 - برگرفته از سخنرانی سودابه فضایلی درباره نماد و اسطوره ها.
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منجرمی شــود، امــا مواجهــه عکاســی خبــری در همــان مرحلــه واگذارشــدن بــه موضــوع 
تمــام می شــود و از موضــوع فراترنمــی رود. 

»نمادهــا بــه چیــزی فراتــر اشــاره می کنند، در ضمــن نمــاد بــا آنچــه بــه آن 
ــن  ــارکت ای ــاس مش ــه براس ــی ک ــن معن ــه ای ــز دارد ، ب ــارکت نی ــاره می کند مش اش
ــه  ــد ک ــت را بازمی کن ــطوحی از واقعی ــاد س ــه نم ــر اینک ــرد. دیگ ــکل می گی ــاره ش اش
در غیراین صــورت بســته می مانــد. عــاوه بــر آن ابعــاد و عناصــری از روح مــا را 
ــاط  ــی ارتب ــت دارد و نوع ــت مطابق ــر واقعی ــاد و عناص ــا ابع ــه ب ــکارمی کند ک ــز آش نی
ــرد،  ــداً تولیدک ــوان عم ــا را نمی ت ــد. نماده ــاد می کن ــرون ایج ــای درون و بی ــان دنی می
ــا  ــود م ــودآگاه وج ــش ناخ ــه بخ ــرا ب ــود، زی ــاد تبدیل می ش ــک نم ــه ی ــر ب ــک تصوی ی
ــان  ــاتی را بی ــون احساس ــت می آورند چ ــه دس ــود را ب ــدرت خ ــا ق ــود، نماده جلب می ش
می کننــد کــه یــک گــروه انســانی را در کنــار هــم قرارمی دهــد. مخاطــب هــم نمادهــا را 
ــر خــود جای می دهــد، چــون نمادهــا درون  ــاً  آنهــا را درون اث می ســازد و هنرمنــد صرف
ــده هســتند،  نوعــی مشــارکت جمعــی ســاخته می شــوند. نمادهــا ماننــد موجــودات زن
ــگاری  ــت پرتره-منظره ن ــن اهمی ــد ازبین رفت ــد. مانن ــپس می میرن ــد و س ــد می کنن رش
کــه بــا ظهــور عکاســی از میان رفــت، یــا محوشــدن نمــاد جنبش هــای انقابــی بعــد از 

شکســت. 
     یونــگ روان شــناس معــروف اســتدالل می کنــد کهن الگوهــا بــرای ضمیــر ناخــودآگاه 
بشــر در دســترس نیســتند،  آنهــا آشــکارا در الیه هــای عمیــق تــر ناخــودآگاه، بــه ویــژه 
ــل  ــی و عم ــم، زندگ ــر آن می گذاری ــی« ب ــودآگاه جمع ــام »ناخ ــا ن ــه م ــتری ک در بس
می کننــد.  آنهــادر حقیقــت یــک زندگــی روانــی ناشــناخته متعلــق بــه گذشــته ای دور را 
بــه آگاهــی زودگــذر مــا وارد می کننــد. چنــدان دشــوار نیســت کــه الیه هــای باســتانی 
و نظــم درون آن را بــه عنــوان مفاهیمــی در نظربگیریــم کــه بــه پدیــده ای مشــابه اشــاره 
ــدگار  ــه مان ــژه  آنهاک ــه وی ــا ب ــگ نماده ــر یون ــن از نظ ــود«. بنابرای ــن وج می کنند:»زمی
ــگ  ــرای یون ــود. ب ــا در نظرگرفته می ش ــری کهن الگوه ــی بص ــوان تجل ــه عن ــتند ب هس
ایــن تنــش کلیــد رشــد فردیــت اســت، مــا جــذب نمادهــا بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
خودســازماندهی می شــویم. دانشــمندان و هنرمنــدان در تــاش بــرای درک داده هــا بــه 
تصویــری نمادیــن بازمی گردنــد تــا بــه عنــوان نقطــه لمســی بــرای کاوش هــای جدیــد 

ــم: ــه از نمادهــا می پردازی ــه ذکــر چنــد نمون باشــد«1برای درک بهتــر ب
بندباز

     در بیش تــر تمدن هــا بــه بندبــازان، شــعبده بازان و دلقک هــا توجــه می شــود. 

1 - Iconic images, symbols, and archetypes: their function in art and science, Frances R.Westley and Carl Folke
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بندبــازان کــه از آنــان اغلــب در ادبیــات و هنرهــای تجســمی یــاد شــده بــه نمــاد معینــی 
اختصــاص ندارنــد، ولــی می تــوان مشــاهده کــرد کــه آنــان بــه مضمونــی ثابــت از تخیــل 
یــا رؤیــای انســانی جــواب می دهنــد. یــک بندبــاز شــاید نشــانه شــادمانه کســی اســت 
ــی  ــاز در وضعیت ــر بندب ــرده اســت. اگ ــات معمــول زندگــی رهاک ــه خــود را از مقتضی ک
مخاطره آمیــز قــرار می گیــرد بــه طــور یقیــن بــرای نشــان دادن راه حلــی اســت کــه در 
ــه شــکل نمــاد یــک  ــاز ب ــت بندب ــی یافــت نمی شــود. در ایــن حال یــک حرکــت معمول

ــد1. ــوه می کن ــز جل ــادل مخاطره آمی تع
باغ

     در ایــران بــاغ نــه فقــط یــک معنــای دنیایــی بلکــه معنایــی ماورالطبیعــی و عرفانــی 
ــهیرترین  ــت. از ش ــی اس ــای ایران ــت در دنی ــی معنوی ــون اصل ــاغ  مضم ــق و ب دارد. عش
ــزن  ــاغ مخ ــتند. ب ــاغ هس ــای ب ــه معن ــه ب ــتان اند ک ــتان و بوس ــعر گلس ــای ش دیوان ه
همیشــگی تشــبیه و اســتعاره اســت و چندیــن شــاعر وصیت کرده انــد در بــاغ دفن شــوند. 
ــاغ  ــگاه. ب ــه طــراوت، ســایه و پناه ــره دارد از جمل ــی شــبیه واحــد و جزی ــاغ مختصات ب

ــرد.2 ــی بیرون می ب ــای واقع ــرد را از دنی ــه ف ــت ک ــی اس ــی جهان ــان گر رؤیای نش
بافندگی

      پارچــه، نــخ، حرفــه بافندگــی، ابــزار نخ ریســی یــا نســاجی همگــی نمــاد سرنوشــت 
هســتند.  آنهــا بــرای نشــان دادن آن چیــزی هســتند کــه مقدرمی شــود، یــا در سرنوشــت 
ــی  ــر نیروهای ــا تصوی ــد، آنه ــوت تارمی تن ــد، عنکب ــاه سرنوشــت را می باف ــت دارد. م دخال
ــاد  ــی نم ــه بافندگ ــامی، پیش ــنت اس ــد. در س ــت را رقم می زنن ــه سرنوش ــتند ک هس
بافــت و حرکــت جهــان اســت. بافندگــی یــک عمــل خــاق و زاینــده اســت، بافندگــی 
فقــط نشــانه مقــدرات و جمع کــردن حقایــق مختلــف نیســت بلکــه نشــانه خلق کــردن و 
صادرکــردن از جوهــر خــود اســت. همان طــور کــه عنکبــوت از وجــود خــود تارمی تنــد3.

چشم 
      در میــان مصریــان چشــم بزک کــرده نمــاد قداســت اســت و آن را بــه تقریــب در همه 
آثــار هنــری مصــر می بینیــم. در ایــن آثــار چشــم را چــون چشــمه آبــی جادویــی، یــا 
ــه  ــد. در همــه ســنت های مصــری چشــم ب ــه شــمار می آورن ــور تزکیه کننــده ب چشــم ن

عنــوان طبیعــت خورشــیدی و نــاری، منبــع نــور، آگاهــی و بــاروری ملحــوظ می شــود.4
کبوتر

1 - فرهنگ نمادها، ژان شوالیه و آلن گربران، ترجمه و تحقیق: سودابه فضایلی
2 - همان

3 - همان

4 - همان
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      در بــاور یونــان باســتان کــه بــه طــرز متفاوتــی بــر خلــوص ارزش گــذاری می کنــد 
نمــاد کبوتــر نــه تنهــا در تضــاد بــا عشــق جســمانی نیســت بلکــه مرتبــط بــا آن اســت. 
کبوتــر را نمــاد عشــق دانســته اند، نمادگرایــی عشــق را بــا وضــوح بیش تــر می تــوان در 
جفــت کبوترهــا دیــد. کبوتــر نشــان آن گوهــر زوال ناپذیــری اســت کــه انســان در اختیــار 
دارد؛ اصــل حیاتــی اش »روح«. کبوتــر پرنــده ای اســت بی نهایــت اجتماعــی کــه همــواره 

بــر ارزش هــای مثبــت نمادگرایــی اش تأکیــد شده اســت.1
سیب

     ســیب از نظــر نمادگرایــی در چنــد مفهــوم ظاهــراً متمایــز بــه کارمــی رود، هرچنــد 
ایــن مفاهیــم کمابیــش بــا هــم ارتبــاط دارنــد. ســیب گاه ابــراز معرفــت و شــناخت، گاه 
میــوه درخــت زندگــی و گاه میــوه درخــت شــناخت نیــک و بــد اســت. ســیب میــوه ای 

اســت کــه جــوان و تــازه می کنــد، ســیب نمــاد نوکــردن و تازگــی دائمــی اســت.2
سگ 

ــه  ــده وظیف ــی ش ــان گواه ــر جه ــه در سراس ــگ ک ــطوره ای س ــرد اس ــن کارب      اولی
راهنمایــی ارواح اســت. بســیاری از اســطوره ها ســگ را بــه وام گرفته انــد. ســگ، 
حیــوان اهورامــزدا، در دیــن باســتانی ایرانیــان تأثیــر بســزا داشــته و دفــع ارواح خبیــث 

ــت.3 ــوده اس ــده اش ب برعه
پا

     بــه عقیــده پــل دیــل پــا از آن وجهــی کــه تکیــه گاه انســان در هنــگام سرپاایســتادن 
اســت نمــاد نیــروی روح بــه شــمار مــی رود و هرگونــه ناهنجــاری در پــا، نشــانه یکــی از 
ضعف هــای روحــی اســت. در اســطوره ویــش نــره، پاهــا بــا زمیــن مرتبــط هســتند یعنــی 
ــا اســتعاره ای  ــودا رِد پ ــی ب ــر تمثیل ــد. در تصوی ــه وجودمی آی ــن برخــورد جســم ب ــا ای ب
از زمیــن، تخــت، جهــان واســط، و چتــر آســمان اســت. جــای پــای مســیح)ع( در کــوه 
ــه  ــن نیســت ک ــی ای ــه معن ــدم ب ــر ق ــه، اث ــای محمــد)ص( در مک ــا جــای پ ــون، ی زیت
ــم. ایــن رد  مــن آمــده ام، بلکــه بدیــن معنــی اســت مــن اینجــا هســتم و اینجــا می مان
ــه طــرزی  ــا ســت کــه ب ــی دنبال می شــود و همیــن ردپ ــا اســت کــه در شــکار معمول پ
نمادیــن در شــکار روحانــی تعقیــب می شــود. امــا رد پــا مشــهود نیســت مگــر بــر دروازه 
ــرا  ــود زی ــا محومی ش ــد رد پ ــه بع ــه ب ــان. از آن نقط ــدوده کهکش ــید و در مح خورش

خداونــد از اول و آخــر عــاری از پــا بــوده اســت.4

1 - همان

2 - همان

3 - همان
4 - همان
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و...
ــا را  ــن نماده ــا ای ــت م ــرار نیس ــی ق ــت عکاس ــم در موقعی ــد می کنی ــر تأکی ــار دیگ ب
معناکنیــم و از طریــق معناکــردن عکــس بگیریــم بلکــه ایــن اتفــاق معناســازی خــود بــه 
خــود می افتــد. شــرط چنیــن فراینــدی شــناخِت ایــن عوامــل و تــاش بــرای بازشناســی 
ــًا  ــدی. قب ــرای قاب بن ــر ب ــازی عناص ــه معناس ــت، ن ــدی اس ــت قاب بن ــا درون کلی  آنه
بیــان شــد نمادهــا را مــا نمی ســازیم چــون یــک کنــش مربــوط بــه ناخــودآگاه جمعــی 
ــایه  ــز س ــی نی ــودآگاه جمع ــا در ناخ ــد عینیت ه ــه می دان ــتندی ک ــکاس مس ــت. ع اس
ــا واقعیــت می دهــد و دچــار  ــرای مواجهــه ب ــه خــود مجــال تأمــل بیشــتری ب ــد ب دارن

ــود.  ــی نمی ش ــر تجرب ــت و ام ــتباه گرفتن واقعی اش
ــن موضــوع  ــا ای ــا، م ــق آنه ــوع و عم ــا و تن ــه نماده ــل وســعت دامن ــه دلی ــال ب      ح
ــم.  ــت دوم« می گویی ــه  آنها»واقعی ــه هم ــم و ب ــه می کنی ــوان خاص ــک عن ــت ی را تح
موضوعــات تــا جایــی کــه از معنــای عرفــی خــود )کارکردپذیــر( خــارج می شــوند امــکان 
ــان  ــد. ایرانی ــود را ابزارکنن ــوم و ...خ ــی دوم و س ــا معان ــی ی ــانه، نمادبودگ ــد نش می یابن
ــا فــرش نســبت دوســتی ســالیان و تاریخــی دارنــد، ممکنســت خودشــان تأثیــر ایــن  ب
دوســتی را چــون همه گیــر اســت درک نکننــد. فــارغ از اینکــه پــا خــودش یــک نمــاد 
اســت، فــرش ایرانــی انداخته شــده زیــر پــا پــر از نقــش و نــگار اســت، مــا ایــن موضــوع 
ــا  ــادی اســت ام ــری ع ــد و ام ــرش دارن ــه ف ــه هم ــل ک ــن دلی ــه ای ــاده می گیریم ب را س
ایــن امــر عــادی اســت کــه ســازنده بســیاری از وجــوه ناخــودآگاه ماســت. مــا بــا ایــن 
ــه از طریــق کتــاب، رســانه و... کــه  نمادهــا بزرگ می شــویم و ناخــودآگاه جمعــی نیــز ن
ــران  ــن در ای ــد. م ــه می دوان ــا ریش ــی در م ــول زندگ ــبت های معم ــن نس از درون همی
ــا  ــتم ت ــم نمی دانس ــش آن را در ناخودآگاه ــا نق ــردم ام ــه می ک ــرش توج ــکل ف ــه ش ب
ــاب نیســت  وقتــی کــه مهاجرت کــردم و در کشــوری ساکن شــدم کــه چنیــن عادتــی ب
ــت  ــا نهای ــن ی ــرای تزیی ــرش دســت باف را آن هــم ب ــد ف ــاً خانواده هــای ثروت من و صرف
ــازی و  ــوی عتیقه ب ــخن ب ــن س ــد. ای ــتفاده می کنن ــا اس ــر پ ــرش زی ــک ف ــوان ی ــه عن ب
ــخ هســتم،  ــگ و تاری ــن برداشــتی از فرهن ــف چنی ــد چــون مخال ناسیونالیســم نمی ده
ــم  ــا روی آن رق ــه م ــی روزان ــه زندگ ــی ک ــرش ایران ــم ف ــم بگوی ــاً می خواه ــه صرف بلک
ــوان رد  آنهــارا گرفــت.  ــی اســت کــه در ادبیــات می ت ــر از نمادهای می خــورد خــودش پ
ــش  ــت نق ــذارد واقعی ــه نمی گ ــی روزان ــه زندگ ــی بافته شــده ب ــه و ظرافت ــن هندس چنی

تخــِت موکــت را بــه خــود بگیــرد. 
     حال خارج کردن موضوعات واقعی از معنای عرفی آن چطور اتفاق می افتد؟ 

بــرای ایــن مهــم به »معنــای دوم« اشــیاء، فضاهــا، ارتباطــات و امــور واقــع توجه می کنیم، 
ایــن واقعیــت دوم می توانــد حامــل محتــوا، پیــام، نشــانه و نمــادی فراتــر از آن موضــوع 
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ــه  ــپتامبر1 ک ــازده س ــداد ی ــوی در روی ــس نچ ــال عک ــرای مث ــد. ب ــت باش در آن موقعی
حــاوی فورگرانــد صلیــب اســت، او درون بازشــدن موقــت گســل های جامعــه نیویــورک 
در رویــداد یــازده ســپتامبر دنبــال معنــای دوم یــا واقعیــت بزرگ تــری اســت کــه بــدون 
ــر هســت  ــی خوانش پذی ــه شــکل مفهوم ــر ب ــا اگ ــر نمی شــود ی ــن گســل خوانش پذی ای
ــرای درک  ــا را ب ــه و نماده ــد الی ــق او می توان ــن طری ــت. از ای ــی نیس ــکل عین ــه ش ب
عمیق تــر از واقعیتــی کــه درک می کنــد، بــه کار بگیــرد. در آثــار و عکس هایــی کــه تــا 
بــه االن در جلســات نشــان داده  و نشــان خواهیم داد، می تــوان نقــش و کارکــرد اســتفاده 

از نشــانه و نمــاد را دیــد و خوانــد.
بــرای ادامــه بحــث می بایســت دوبــاره مراحــل رشــد ایــده - در جلســه دوم بحــث شــد-

را بــه یــاد بیاوریــم. در آنجــا نشــان دادیــم
ــک  ــه ی ــما ب ــد ش ــرض کنی ــت، ف ــده اس ــر از ای ــوع بزرگ ت ــت اول موض      در حال
ــت  ــن حال ــت، در ای ــران آمده اس ــه ای ــی ب ــک خارج ــا ی ــفرکردید ی ــی س ــور خارج کش
ــرد  ــه ف ــدگی ب ــاس گمش ــد و احس ــل می کنن ــی عم ــر از آگاه ــا فرات ــوع موضوع ه تن
نمی تواننــد جابه جاشــوند.  نقشــه و گوگل مــپ  بــدون  توریســت ها  دســت می دهد. 
ــاع نیســت  ــل دف ــز قاب ــچ چی ــس هی ــز موضــوع اســت، پ ــه چی ــگاه توریســت هم در ن
ــد!  ــود نمی آی ــه وج ــی ب ــه واقعیت ــرار دارد و در نتیج ــطح ق ــک س ــز در ی ــه چی و هم
توریســت در روبــه رو شــدن بــا موضوعــات ونتیــج نــدارد. بــرای فــردی بــا چنیــن ســطح 
ــه  از آگاهــی، واقعیــت وجــود خــود را آشــکار نمی کنــد چــون هــر موضــوع جدیــدی ب
ــل  ــوع قب ــا موض ــبتی ب ــه نس ــوع چ ــن موض ــد ای ــود و او نمی دان ــت تبدیل می ش واقعی
ــر از موضــوع مــورد مشــاهده ضــرورت  ــرای همیــن فهــم واقعیــت فرات و بعــدی دارد، ب
نمی یابــد. هــر چیــزی کــه او می بینــد یــک واقعیــت تــام و تمــام بــرای خــود و در خــود 
ــده ای نشــان می دهــد کــه  ــودن خــود را در تک عکس هــای پراکن ــن درخودب اســت و ای
ــد و نتیجــه  ــدن« اتفاق نمی افت ــه »دی ــن مرحل ــا می شــوند. در ای ــدام در خــود معن هرک
ــو و فوکــوس  ــه شــکل اتفاقــی، تخــت، فول آن عکس هایــی اســت کــه یــک توریســت ب
ــون  ــرای او چ ــرد. ب ــانه( می گی ــی و عکاس ــه واقع ــدون مواجه ــادف )ب ــور تص ــر مح و ب
ــدارد، امــا  همــه چیــز درون تصــادف اتفــاق می افتــد نمــاد و نشــانه و امــر مــازاد معنان
عامــت چــرا. بــرای مثــال عامــت گل دســته مســجد یــا میــدان تاریخــی کــه عکــس آن 
را قبــًا در کتــاب راهنمــای ســفر دیــده اســت. بــرای همیــن ایــده او از ســطح تــاش 
بــرای تشــخیص عامت هــا فراتــر نمــی رود. ایــن مرحلــه، مرحلــه کودکــی یــا طفولیــت 

آگاهــی و ایــده اســت. 

1 - در درس گفتار دوم این عکس آمد و توضیح آن داده شد.



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  175  

در مرحلــه دوم و ســوم، وقتــی آن توریســت مدتــی اقامت کــرد، ایــده بــه ســطح فراوانــی 
ــه  ــر ب ــرد و دیگ ــا را یادمی گی ــود، او آدرس ه ــا آن برابر می ش ــد و ب ــا می رس موضوع ه
نقشــه و توصیــه و کروکــی نیازنــدارد و بدین وســیله از احســاس گمشــدگی و عــدم اعتماد 
ــای  ــد کج ــم می دان ــه ه ــدون نقش ــازه، ب ــت ت ــن وضعی ــد. در ای ــرون می آی ــرس بی و ت
شــهر قــراردارد و از کجــا بــرود تــا بــه کار و بــار خــود برســد. او می فهمــد ایرانیــان چــه 
ــو  ــران چطــور وارد گفتگ ــا دیگ ــد، ب ــران نشــان می دهن ــا دیگ ــاط ب ــرای ارتب ــاری ب رفت
ــد،  ــاط برقرارمی کنن ــور ارتب ــک چط ــای بوروکراتی ــازمان ها و فضاه ــا س ــا ب ــوند ی می ش
ــان  ــان نســل های آن ــز سیاســی می ــد و چــه تمای ــه می گذرانن ــات خــود را چگون تعطی
ــی را بیش تــر می خورنــد و چطــور  ــی و غیرایران جــاری اســت؟ چــه غذاهــای ایران
ــران را  ــتمداران ای ــدان و ورزش کاران و سیاس ــد؟ هنرمن ــان را می پزن ــای خودش غذاه
می شناســد، از مغازه هــای مــورد نظــرش خریــد می کنــد و افــراد مطمئنــی کــه بتوانــد 

ــا  آنهــا وارد همــکاری موقــت شــود را پیــدا می کنــد. ... ــا آنــان وقــت بگذرانــد یــا ب ب
ــا در  ــد ام ــط بده ــر رب ــز دیگ ــه چی ــزی را ب ــچ چی ــت هی ــت نمی توانس ــای نخس روزه
ایــن مرحلــه، می توانــد از طریــق ربــط موضوعــات، فعالیت هــای خــود را ســر و ســامان 
بدهــد. ایــن ناممکــن بــود مگــر بــا فعالیــت »خــود« درون شــبکه روابــط متقابــل جامعــه، 
یــا همــان روابــط انســانها و محیــط. بنابرایــن در ایــن مرحلــه آن توریســت شــروع بــه 
»دیــدن« می کنــد و برخــاف حالــت قبــل، می توانــد بــرای خــودش یــک موضــوع را از 
ــرد ،  ــج می گی ــت می گذارد و ونتی ــی انگش ــر واقعیت ــی ب ــد ، یعن ــایرین برگزین ــان س می
امــا بــه چــه طریــق بــه آن نقطــه می رســد؟ ایــن نکتــه مهمــی اســت. او بــه چــه طریــق 
بــه آن انتخــاب دســت می یابــد؟ از طریــق دانســتن اینکــه »چــه نمی خواهــم« اســت کــه 
ــرای خــودم نیــز اتفــاق افتــاده  ــه آن انتخــاب می رســد. مثــال دیگــری می زنــم کــه ب ب
ــد،  ــه می کنی ــدگی را تجرب ــت گمش ــد حال ــه را می گذرانی ــی پای ــی عکاس ــت. وقت اس
ــر مطالــب کاس عکاســی  ــا بتوانیــد ب شــبیه روزهــای نخســت ســفر یــک توریســت، ت
مسلط شــوید. در ابتــدا حالــت توریســت گم شــده در شــهر را داریــد کــه نیازمنــد نقشــه 
و کروکــی اســت. بعــد از اتمــام دوره و فارغ التحصیلــی، همکاس تــان از شــما می پرســد 
ــه ای  ــه عاق ــی ن ــه او می گوی ــی؟ ب ــم، می آی ــر می روی ــه کوی ــوم ب ــی نج ــرای عکاس ب
ــه شــما نشــان می دهــد  ــا فــرد دیگــری چنــد فریــم عکــس حیــات وحــش ب ــدارم. ی ن
ــه کنیــد.  و شــما ضمــن تماشــا عاقــه و اشــتیاقی در خــود نمی بینیــد کــه آن را تجرب
ــن  ــد. حــاال در ای ــه می گویی ــات ن ــر عکاســی از حیوان ــی ب ــه درخواســت او مبن ــس ب پ
مرحلــه اگــر دوســت شــما بپرســد بــه چــه نــوع عکاســی عاقــه داری؟  چــه گرایشــی را 
می خواهــی دنبال کنــی؟ پاســخ دقیــق آن را هــم نمی دانــی! در حقیقــت در ایــن مرحلــه 
ــه  ــه انجــام آن نشــان نمی دهــی ب ــه ب ــا عاق براســاس چیزهایــی کــه »نمی خواهــی« ی
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گزینــه مــورد انتخــاب خــودت نزدیــک می شــوی. )ایــن مرحلــه شــبیه وضعیــت تاریــخ 
ــه  ــم چ ــوز نمی دانی ــا هن ــم ام ــه نمی خواهی ــم چ ــران اســت، می دانی ــروز ای سیاســی ام
ــت،  ــور اس ــن ط ــناخت ای ــا ش ــی ی ــد آگاه ــد رش ــن رون ــم( بنابرای ــور می خواهی و چط
ــه  ــور ک ــد؛ همان ط ــه اتفاق می افت ــای اضاف ــذف گزینه ه ــا ح ــی و ب ــکل تدریج ــه ش ب
ــه ای شــخصی تری  ــت وارد مواجه ــا عینی ــا ب ــد ت ــن عکاســی ممانعت می کن ــده در حی ای
ــه دســت آوردن اطاعــات  بشــویم. ایــن نکتــه مهمــی اســت، خودآگاه شــدن برخــاف ب
ــا کم کــردن اســت کــه شــکل می گیــرد، بنابرایــن  ــوع جمع کــردن1 نیســت، بلکــه ب از ن
ــد، شــما براســاس  ــده و موضــوع در یــک ســطح قرارمی گیرن ــه، ای وقتــی در ایــن مرحل
ــاز خودآگاه شــدن  ــن آغ ــد و ای ــه انتخــاب می زنی ــد دســت ب ــه نمی خواهی ــی ک چیزهای
از ایــن اســت کــه حقیقتــاً چــه خواهیدخواســت. در ایــن وضعیــت چــون ســطح ایــده 
ــد؟  ــه اتفاقی می افت ــما چ ــی ش ــل عکاس ــت در عم ــک اس ــر نزدی ــه همدیگ ــوع ب و موض
ــت.  ــری اس ــی خب ــان عکاس ــن هم ــد و ای ــزارش« تهیه می کنی ــوع »گ ــما از آن موض ش
چنان چــه عکاســی خبــری نیــز گــزارش  یــک رویــداد بیرونــی اســت. بنابرایــن در مرحلــه 
ــر  ــی از منظ ــت تک موضوع ــوع و روای ــک موض ــزارش از ی ــده، گ ــد ای ــوم رش دوم و س
ــی  ــر تجرب ــزارش از ام ــی گ ــت درون نوع ــه واقعی ــرد و در نتیج ــکل می گی ــرون ش بی

می شــود.  دســترس پذیر 
     ولــی چیــزی کــه شــما را از مرحلــه ســوم بــه چهــارم مــی آورد قــدرت حذف کــردن در 
شماســت و حتمــاً ایــن حــذف از طریــق انتخاب هایــی صــورت می گیــرد کــه در مراجعــه 

پی در پــی شــما بــه آرشــیو رقــم خواهندخــورد.
     در مرحلــه چهــارم فــرد بــه جایــی می رســد کــه می دانــد چــه می خواهــد و 
ــه  ــی، )چ ــر نف ــاً از منظ ــه صرف ــود ن ــاب می ش ــل انتخ ــت آن قاب ــه مثب ــت از وج واقعی
ــه  ــن مرحل ــد؟  در ای ــه اتفاقی می افت ــکاس چ ــرای آن ع ــه ب ــن مرحل ــم( در ای نمی خواه
ــد و  ــوع را تحلیل کن ــود آن موض ــوع، او قادرمی ش ــرف از موض ــزارش ص ــای گ ــه ج ب
الیه هــای آن را ببینــد. اینجــا او دیگــر یــک ناظــر بی طــرف نیســت )گــزارش(، می توانــد 
در رونــد روایــت موضــوع و واقعیــت متصــل بــه آن دخالت کنــد. عکــس نچــوی از یازدهــم 
ــد  ــزارش نمی ده ــزی را گ ــم چی ــن فری ــت. ای ــت اس ــن دخال ــه ای از ای ــپتامبر نمون س
بلکــه ضمــن نشــان دادن رخــداد، واقعیتــی فراتــر از موضــوع را بــا رؤیت پذیــری 
ــان  ــک زب ــه ی ــتند ب ــی مس ــه عکاس ــت ک ــه اس ــن مرحل ــد. در ای ــل تحلیل می کن قاب

ــد.  ــتقل می یاب ــکل مس ــه ش ــود را ب ــدن خ ــود و ب تبدیل می ش
ــکاس  ــتند ع ــرار داش ــطح ق ــک س ــوع در ی ــا موض ــده ب ــه ای ــوم ک ــت دوم و س در حال

1 - To Collect
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ــده  ــمت ای ــه س ــوع ب ــکاس از موض ــگاه ع ــه ن ــاال ک ــت، ح ــزارش می گرف ــوع، گ از موض
حرکــت کــرده اســت و عیــار آگاهــی ســنگین تر از پراکندگــی موضوعــات عینــی شــده، 
ــم؟ روش  ــق درک کنی ــه طری ــه چ ــز را ب ــن تمای ــد؟ ای ــس می افت ــی در عک ــه اتفاق چ
ــرح  ــز ط ــدی نی ــث بع ــق آن مباح ــه از طری ــم ک ــی می کنی ــی را معرف ــدی و مهم کلی
ــوع،  ــی و موض ــطح بودن آگاه ــل هم س ــه دلی ــکاس ب ــری ع ــی خب ــوند. در عکاس می ش
محصــور واقعیــت اول -یعنــی همــان موضــوع یــا اتفــاق کــه پیــش روســت- می شــود، 
ــه  ــوط ب ــتند مرب ــی مس ــا عکاس ــد. ام ــا می کن ــی از آن اکتف ــه گزارش ــن ب ــرای همی ب
مرحلــه بعــدی رشــد ایــده و آگاهــی اســت و در آن عــکاس بــه یــک »واقعیــت دومــی« 
ــت.  ــرده اس ــزاع ک ــی انت ــده واقع ــک ای ــوان ی ــه عن ــت ب ــی را از واقعی ــیده و مفهوم رس
پــس از طریــق واقعیــت دوم اســت کــه بــه واقعیــت اول رجــوع می کنــد و آن را بازتــاب 
می دهــد. در ایــن مرحلــه عــکاس مســتند ایــن توانایــی را پیــدا می کنــد از دل اتفــاق بــه 
»واقعیت هــای دوم و ســومی« اشــاره کنــد کــه ایــن واقعیت هــای دوم و ســوم از طریــق 
ــش اســت. بدین وســیله عکــس  ــل خوان ــاد و نشــانه درون عکــس قاب ــری نم ــه کارگی ب
ــه  ــا همــان اتفــاق، جنبــه تحلیلــی و عمیق تــری ب او، ضمــن نشــان دادن واقعیــت اول ی
خــود می گیــرد. چنان چــه اگــر بــه عکــس جیمــز نچــوی از یــازده ســپتامبر بازگردیــم 
ــد ایــن نشــانه را  ــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم کــه عکاســان دیگــر کــه آنجــا بودن و ب
ندیدنــد یــا اگــر دیدنــد »ربطــی« میــان ایــن نشــانه و آن رویــداد ندیدنــد. مــا گفتیــم در 
مرحلــه چهــارم، عــکاس مســتند می توانــد ربــط بدهــد و بــرای همیــن صاحــب ایــده ای 
فراتــر از مغــازه فســت فود می شــود. در ایــن مثــال واضــح اســت کــه بــرای نچــوی ربــط 
ایــن نشــانه و رویــداد مهــم اســت و درون عکــس او نیــز ایــن دو بــه هــم مربوطنــد )درون 
ــا عکاســان دیگــر اساســاً  ــرای ســایرین ی ــه هــم بافتــه شــده اند( ولــی ب ترکیب بنــدی ب
چنیــن ربطــی وجــود نــدارد یــا در موقعیــت بــه چشــم نمی آیــد چــون  آنهــا در مراحــل 

دوم و ســوم هســتند. 
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ــان  ــن را می ــناد زمی ــت، او اس ــوی اس ــاه پهل ــی از محمدرضاش ــر، عکس ــال دیگ       مث
دهقانــان در اصفهــان توزیــع می کنــد. عــکاس در موقعیتــی خبــری قــرار دارد و عــکاس 
دربــار هــم آنجــا هســت و از مراســم بــه شــکل خبــری و آنچــه در شــرف وقــوع اســت، 
گــزارش تهیــه می کنــد. در ایــن عکــس امــا بــه نــوع رابطــه شــاه و دهقــان پــی می بریــم، 
دســت های شــاه می خواهــد دهقــان را از روی زمیــن بلنــد کنــد، شــاه راضــی بــه ایــن 
ــر  ــه نظ ــور ب ــل این ط ــد، حداق ــن کار را می کن ــه ای ــان داوطلبان ــت، دهق ــه نیس بوس
ــه درونی کــردن  ــا موضــوع، ب ــز مواجهــه عــکاس ب ــد. ایــن عکــس در قالــب آنتی ت می آی
ــا زدن و  ــر پ ــه ب ــق بوس ــد و از طری ــاره می کن ــه اش ــتبدادپذیری در جامع ــدرت و اس ق
ــرش و تمکیــن را نشــان می دهــد. در حقیقــت او  خم شــدن، نمــاد اقتــدار، ســلطه، پذی

ــگاه می کنــد.  ــه واقعیــت اول ن از طریــق واقعیــت دوم یــا همــان اســتبداد ب
      واقعیــت اول دســت تکان دادن مــردم، صــف دهقانــان و دســت دادن شــاه بــا برخــی 
از آنــان اســت، همــان تصویــر همیشــگی احتــرام عمومــی بــه شــخصیت شــاه و رهبــر، 
امــا واقعیــت دوم نــوع قــدرت شاهنشــاهی، رابطــه دهقــان و مالــک روســتایی اســت که از 
طریــق واقعیــت اول بازتــاب می یابــد. عــکاس مســتند ســعی دارد باطــن ماجــرا یــا همــان 
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صــدای خــودش، دیــدگاه خــودش را از طریــق واقعیــت دوم بازتــاب بدهــد. دیــدگاه او 
از قبــل درون روابــط ســه گانه بــه واقعیــت تبدیــل شــده اســت چنان چــه ایــن عــکاس 
ــا  ــد ی ــه آن را نمی دی ــوده اســت وگرن ــن ب ــتبداد مطمئ ــکل اس ــش از ش ــی از پی خارج
ــه  ــه شــکل ادای احتــرام معنــا می کــرد، او ب ــار آن را ب اگــر می دیــد شــبیه عــکاس درب
دلیــل امــر مــازادی کــه در ذهــن دارد چــون آگاهــی وارونــه ای درون آن موقعیــت عمــل 
می کنــد و در مقابــل، زندگــی نیــز درون تصادف هــای خــود ایــن لحظــه  را پیــش نــگاه 
ــت،  ــری در آن موقعی ــس دیگ ــه هیچ ک ــت و ن ــرای اوس ــه ب ــن لحظ ــد. ای ــاز می کن او ب

مــردم نیــز بعدهــا بــه ایــن صحنــه بازخواهنــد گشــت، چنانچــه مــا. 
      

      »امــر واقعــی در ایــن جــا چیــزی نیســت کــه در برابــر درآمــدن بــه عرصــه نمادیــن 
مقاومــت می کنــد، پــس مانــده ای بی معنــی کــه نمی تــوان آن را جزیــی از عالــم 
ــد.  ــل می کن ــتوانه آن عم ــین پش ــورت واپس ــه ص ــس ب ــه برعک ــاخت، بلک ــن س نمادی
ــر واقعــی  ــی از ام ــه وســیله قطعــه حاذق ــد ب ــن بای ــد، ای ــا یابن ــرای آن کــه امــور معن ب
ــانه، در  ــود واژه نش ــرد. خ ــداد ک ــانه« قلم ــک »نش ــوان آن را ی ــه می ت ــردد ک ــد گ تأیی
ــی«  ــر واقع ــخ ام ــه پاس ــوند، »ب ــار می ش ــواه اختی ــه دل خ ــه ب ــان هایی ک ــا نش ــل ب تقاب
ــد. نشــانه نشــان می دهــد  ــا می دهن ــه م ــا ب ــوط می شــود: »نشــانه« را خــود چیزه مرب
ــر واقعــی را از  ــل زد کــه ام ــر مغاکــی پ ــوان ب ــل در یــک نقطــه معیــن می ت کــه حداق
ــه درخواســِت  ــر واقعــی ب ــد. نشــان می دهــد کــه خــود ام ــن جــدا می کن شــبکه نمادی
ــا  ــوی ی ــای ج ــی، پدیده ه ــران اجتماع ــوع بح ــای وق ــد. در لحظه ه ــخ می ده دال پاس
ــوند.  ــر می ش ــده تعبی ــده از آین ــانه هایی خبردهن ــورت نش ــه ص ــادی ب ــر ع ــی غی نجوم
در ایــن جــا نکتــه اساســی ایــن اســت کــه امــر واقعــی کــه هم چــون پشــتوانه واقعیــت 

ــد1«. ــه تولی ــد یافــت شــود و ن ــوم بای ــرار معل ــد، از ق ــا عمــل می کن ــن م نمادی
     

ــه  ــب مواجه ــا صاح ــتند، ی ــتندکار هس ــی مس ــه نوع ــته ب ــری برجس ــان خب       عکاس
ــای  ــه دنی ــگاه شــخصی ب ــه و ن ــد از ســاخت مواجه ــوارد بع ــب م ــان در اغل مســتند. آن
عکاســی خبــری و جنــگ کشــانده می شــوند، بــرای همیــن بــه آن موقعیــت بــا 
ــی  ــا زندگ ــدن رویداده ــیله درون ب ــوند و بدین وس ــان وارد می ش ــی خودش زیبایی شناس
ــه کارگیــری مواجهــه و  ــدن خودشــان از طریــق ب نمی کننــد بلکــه رویدادهــا را درون ب

ــم: ــگاه کنی ــس ن ــن عک ــه ای ــال ب ــد. ح ــای می دهن ــی ج ــی زیبایی شناس درون نوع

1 - کژنگریستن، اساوی ژیژک، ترجمه مازیار اسامی و صالح نجفی
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     ایــن عکــس نامــزدی ریاســت جمهــوری آقــای محمــد خاتمــی را نشــان می دهــد. 
ــزی رســیده  ــه آنتی ت ــاال، ب ــای بصــری لحظــه و ســرعت عمــل ب ــق الفب عــکاس از طری
ــش  ــی رود پوش ــش م ــه پی ــوی ک ــان نح ــه هم ــم را ب ــری مراس ــان خب ــت. عکاس اس
ــال  ــه دنب ــم ب ــبت ها و مراس ــط، نس ــن رواب ــا درون ای ــتند ام ــکاس مس ــد، ع می دهن
صحنــه ای، لحظــه ای، آدمــی می گــردد کــه چیــز بیشــتری را بــه رخــداد اضافــه کنــد، 
آن چیــز بیش تــر از پیــش درون آگاهــی او شــکلی از واقعیــت بــه خــود گرفتــه اســت. 
ایــن امــر مــازاد درون نــگاه شــخصی او بــه واقعیــت جــای دارد و حاصــل تصــور شــخصی 
و تعمیم هــای انتزاعــی او نیســت، بلکــه از طریــق مواجهــه و بررســی روابــط ســه گانه بــه 
فهــم واقعیــت کلی تــری چــون رابطــه و شــکل قــدرت و مــردم در آن جامعــه می رســد، 
آن وقــت آن امــر مــازاد از طریــق عــکاس و مواجهــه او از طریــق نوعــی تصــادف دوبــاره 
ــال را  ــن اتص ــه ای ــزی ک ــود. چی ــه می ش ــه آن اضاف ــردد و ب ــت اول برمی گ ــه واقعی ب
ــان  ــس خاطرت ــخن مارک ــت. س ــا اس ــانه ها و نماده ــری نش ــه کارگی ــد ب ــرار می کن برق
هســت؟ هــر امــر واقــع از صــرف امــر واقــع بیشــتر اســت! ایــن امــر مــازاد کــه همــان 
ــه رخــداد و از طریــق عکاســی  ــخ اســت از طریــق عکاســی مســتند ژورنالیســتی ب تاری
ــکاس  ــه ع ــت ک ــی اس ــان جای ــا هم ــردد. اینج ــت بازمی گ ــه واقعی ــری ب ــتند هن مس
مســتند را از عــکاس خبــری و ســهام جــدا می کنــد، چــون از طریــق او اســت کــه امــر 
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ــود  ــر می ش ــردد و رؤیت پذی ــت برمی گ ــه واقعی ــاره ب ــایه رفته دوب ــه س ــر ب ــازاد، ام م
ــه تصــورات  ــرون و الصــاق و منگن ــه از بی ــازاد ن ــر م ــن بازگشــت ام ــه ای ــر اینک و مهم ت
شــخصی شــبیه کاری کــه عکاســی فایــن آرت می کنــد، بلکــه از درون همــان امــر واقــع، 
ــه  ــم و ن ــتفاده کردی ــتن را اس ــا واژه برگش ــن م ــرای همی ــی آورد. ب ــایه هایش را درم س
آمــدن امــر مــازاد. عبــاس عطــار نمی خواهــد خاتمــی را بــد جلــوه بدهــد، او خصومــت 
ــه اســت و  شــخصی و سیاســی نــدارد، ولــی از آنجــا کــه عــکاس مســتند آگاهــی وارون
ــن  ــخ همی ــت. تاری ــته اس ــل بازگش ــاق از قب ــه اتف ــه صحن ــد ب ــخ کار می کن ــرای تاری ب
امــکان بازگشــت ســایه ها بــه امــور واقــع از طریــق کنــش فــردی و جمعــی مــا اســت. 
ــبت و  ــوارض و نس ــد، ع ــع، پیام ــور واق ــایه های ام ــی س ــای اجتماع ــه و واقعیت ه زمان

ــانند(.  ــد )می پوش ــان می کنن ــان را پنه پیوندهایش
ــا فــرم »مواجهــه« خــود ایــن قابلیــت را دارد  ــان« و ب ــه عنــوان زب عکاســی مســتند »ب
ــا  ــی و ب ــن خودآگاه ــاخت چنی ــا س ــد، ب ــل کن ــی تبدی ــردی تاریخ ــه ف ــا را ب ــه م ک
ــفاهی،  ــی و ش ــخه های خط ــه در نس ــخ را ن ــوان تاری ــه می ت ــت ک ــردن آن اس عمومی ک
ــگاه  کــه از »درون نگاه کــردن« و »ادامــه  ردپاهــا« دنبــال کنیــم. ملتــی کــه تاریخــی ن
می کنــد یــک تاریــخ زنــده اســت، نــه صرفــاً ملتــی کــه تاریخــی را بــه دوش می کشــد. 

بعــداً بــه ضــرورت ایــن ماجــرا مــی رســیم. 
ــوان  ــای بی شــماری را می ت ــاد مثال ه ــت، نشــانه و نم ــری عام ــه کارگی ــرای نحــوه ب ب
آورد، چــون عکاســان بــه شــکل های مختلــف کــه برآمــده از آگاهــی، شــکل مواجهــه و 
موقعیــت تاریخــی کــه در آن عکاســی می کننــد نمادهــا را بــه کار می گیرنــد و نمادهــا 
نیــز  آنهــارا بــه کار میگیرنــد! ایــن بــه کارگیــری دریچــه ای را بــه ناخــودآگاه جمعــی و 

ــد.  ــاز می کن ــع ب ــر واق ــایه های ام س
از خودم شروع می کنم چون تجربه ای واقعی است:

Mahmud Farshchian                                                     Ali Shirjian      
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ــی در غــرب        ایــن عکــس گــود طاییــه اســت، طاییــه منطقــه ای خشــک و بیابان
ــراق، عزیزان شــان را  ــا ع ــگ ب ــه در جن ــواده شــهدایی ک اســتان خوزســتان اســت. خان
اینجــا از دســت دادنــد و اجســاد  آنهــا در ایــن گــودال پیــدا نشــد، نــوروز هــر ســال بــرای 
یادبودشــان بــه ایــن منطقــه می آینــد. مــن تابلــوی ظهــر عاشــورای اســتاد فرشــچیان را 
ــان  ــه بی ــردم. همان طــور ک ــه آن فکــر نمی ک ــع عکاســی ب ــا موق ــودم، ام ــده ب ــًا دی قب
ــه  ــباهت ن ــن ش ــردد. ای ــت بازمی گ ــه واقعی ــاد ب ــق نم ــی از طری ــودآگاه جمع ــد ناخ ش
توســط خــودم کــه بارهــا از طــرف افــرادی کــه ایــن عکــس را دیدنــد بــه مــن یــادآوری 
شــد، در واقــع آنهــا بودنــد کــه نســبت میــان ایــن عکــس و تابلــو را بــرای مــن برقــرار 
ــه  ــد و ب ــن حســی دارن ــف چنی ــراد مختل ــی متوجــه شــدم اف ــه خــودم. وقت ــد، ن کردن
ــوده اســت و بدین وســیله  ــان می آورنــد مطمئــن شــدم کــه یــک مواجهــه نمادیــن ب زب
ــادری،  ــان، زن چ ــامل بیاب ــد و ش ــی می گیرن ــق جنگ ــه از مناط ــی ک ــا آن عکس های ب
چفیــه، مــرد نظامــی بــا ریــش، پرچــم در بــاد اســت فــرق دارد چــون آنهــا صرفــاً نوعــی 
ــه کلیشــه دســترس پذیر تبدیــل شــده اند.  عامــت هســتند کــه آنقــدر تکــرار شــدند ب
صادقانــه خــودم هــم از آن عکس هاگرفتــه ام امــا منتشــر نکــردم چــون درون ایــن زمینــه 

اجتماعــی، ســنتز مــن و آن اتفــاق نبودنــد.
ــان را  ــهدا و خانواده هایش ــت ش ــدارد، حرک ــا ن ــه ردپ ــی ک ــاوت تاریخ ــارغ از قض       ف
ــه  ــان از ب ــدف آن ــه ه ــد ک ــود می آی ــه وج ــئوال ب ــن س ــم، ای ــگاه کنی ــی از درون ن وقت
ــد و الحــق  ــام حســین را ادامــه بدهن ــود؟ می خواســتند راه ام کشــته دادن خــود چــه ب
تــا آخــر خــط هــم رفتنــد، پــس نمادین بــودن ایــن عکــس آنجــا اهمیــت می یابــد کــه 
ــان را  ــا خودش ــه آنه ــور ک ــی آن ط ــرون، یعن ــه از بی ــد و ن ــگاه می کن ــه  آنهان از درون ب

ــم. ــا می فهمی ــا از آنه ــه م ــور ک ــه آن ط ــد و ن درمی یابن
ــه  ــل اینکــه در مرحل ــه دلی ــه مســتند و کنــش تاریخــی دارد ب ــه مواجه       کســی ک
ــه  ــد و ب ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــا م ــه  آنه ــات را درون زمین ــت موضوع ــارم اس چه
ارتباطــات و پیوندهــا دقــت دارد و قــرار نیســت بــا تصــور عمــوم از آنچــه اتفــاق می افتــد 
ــرار اســت  ــاً ق ــرد، اتفاق ــه نمی گی ــل او جبه ــن دلی ــه همی ــود، ب ــت مواجــه ش ــا واقعی ب
جبهــه یــا گســل های اجتماعــی را بشــکند تــا ببینــد پشــت آنهــا و نســبت  آنهاچیســت، 
بــه قــول یوســف ابــاذری )جامعه شــناس ایرانــی( بســیاری از اعضــای حــزب تــوده بعــد 
از انقــاب، بســاز و بفــروش شــدند. همان طــور کــه بســیاری از اعضــای خانــواده شــهدا 
ــه فکــر قــدرت در  دنبــال درجه بنــدی، درصــد جانبــازی، گرفتــن ســهمیه دانشــگاه و ب
حکومــت افتادنــد و بــا ایثــار بــرادر یــا پدرشــان کاســبی و ســهم خواهی کردنــد. چشــِم 
ــا نقــش تاریخــی پدران شــان یکــی نمی کنــد، همان طــور  از درون امــا اشــتباه  آنهــا را ب
ــر  ــی اگ ــد، حت ــگ نمی کنن ــا را کم رن ــی کیوان ه ــش مرتض ــا نق ــاز بفروش ه ــه بس ک



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  183  

الف تجربــه سیاســی بزننــد و در شــبکه های تلویزیونــی خاطــره سیاســی تعریــف 
کننــد. جاافتــادن ایــن موضــوع دورن جامعــه ملتهــب فعلــی ایــران راحــت نیســت امــا 
تاریخ نــگاری اقتضــاء دارد عــکاس چــون آگاهــی وارونــه درون جامعــه عمــل کنــد و در 
دورانــی کــه همــه بــه ضــرورت اجتماعــی از بیــرون بــه خــود و اتفــاق نــگاه می کننــد از 
درون بــه خــود و اتفــاق نــگاه کنــد. )ایــن از درون نگاه کــردن چــون بــرای ابــراز خــودش 
ــی و  ــه درون گرای ــا آن اســت ب ــکال ب ــرون متصــل اســت و درون رابطــه دیالکتی ــه بی ب
انتــزاع نمی انجامــد( در آخــر اینکــه آگاهــی بــه ایــن موضــوع درون کنــش رو بــه پــس 
ــریع و  ــاب س ــی انتخ ــز درون نوع ــی همه چی ــه عکاس ــه در مرحل ــد وگرن ــاق می افت اتف

ــم می خــورد. ــا ناخــودآگاه رق ــاط ب ارتب

Spencer Platt

   
     ایــن عکــس مربــوط بــه جنــگ ســی و ســه روزه لبنــان و اســرائیل در ســال 2006 که 
جایــزه اول ورلدپــرس آن ســال را گرفــت. امــا ایــن نکتــه  اهمیــت نــدارد، چــون یکــی 
از بهتریــن عکس هــای آن اتفــاق اســت آن را مــی آورم. از طــرف دیگــر خــودم درون آن 
اتفــاق بــودم و یک ماهــی در آن منطقــه عکاســی کــردم بــه همیــن دلیــل ونتیجــی کــه 
ــه آن اتفــاق گرفتــه را کامــًا درک می کنــم. موضــوع عکــس منطقــه  عــکاس نســبت ب
ــی از  ــی گروه ــت. وقت ــس اس ــام آتش ب ــد از اع ــروت بع ــگ در بی ــیب دیده در جن آس
مســیحیان کــه اکثریــت جامعــه لبنــان را تشــکیل می دهنــد از منطقــه مسلمان نشــین 
ضاحیــه بیــروت کــه زیــر موشــک بــاران منهــدم شــده بازدیــد می کننــد. در ایــن عکــس 



184  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان

ــد را عــکاس بعــد  ــگاری عکــس فتوشــاپ شــده اســت و بــک گران کــه واقعــی اســت ان
عکاســی تغییــر داده یــا فورگرانــد را خــودش چــون الیــه ای بــه پس زمینــه خانــه خــراب 
ــگ  ــاره جن ــات درب ــه اطاع ــه معطــوف ب ــح عکــس ک ــارغ از توضی چســبانده اســت. ف
ــه  ــد نســبت ب ــد و فورگران ــک گران اســت، درون عکــس شــکاف عمیقــی وجــود دارد، ب
ــان  ــه ارمغ ــی ب ــگ ویران ــی در جن ــد، یک ــر می آین ــارض بنظ ــدت متع ــه ش ــر ب هم دیگ
ــه  ــکاس ن ــا ع ــت. اینج ــده اس ــد از آن آم ــه بازدی ــتی ب ــون توریس ــری چ ــرده و دیگ ب
درگیــر بازتــاب جنــگ اســت و نــه درگیــر شــدت ویرانــی، بلکــه ماهیــت اتفــاق را کــه 
ــکل  ــود ش ــد و از خ ــکان بخورن ــی ت ــل های اجتماع ــی گس ــرای مدت ــود ب ــث می ش باع
ــا اســت- را در  ــری از  آنه ــاً آن شــکل، شــکل حقیقی ت ــه اتفاق ــد -ک ــروز دهن دیگــری ب
می یابــد. شــکاف میــان اقلیــت مســلمان و اکثریــت مســیحی و سرنوشــت متفاوت شــان 
ایــده عــکاس اســت و ایــن ایــده از پیــش »درون« جامعــه بــرای او شــکل گرفتــه اســت، 
ــکان  ــل ها ت ــود گس ــث می ش ــاق« باع ــه »اتف ــت ک ــکل گیری از درون اس ــن ش ــد ای بع
ــه  ــاه ب ــدت کوت ــرای م ــکاس ب ــیله ع ــد و بدین وس ــروز کن ــری ب ــکل دیگ ــد و ش بخورن
ــاب  ــی ن ــد. عکاس ــت می یاب ــاق دس ــط آن اتف ــه توس ــری از آن جامع ــکل حقیقی ت ش
مســتند ژورنالیســتی حــاوی چنیــن عملکــرد اســت و چنیــن نقشــی را ایفــا می کنــد، 
ــمه  ــیدن مجس ــد پایین کش ــا بع ــپتامبر ی ــازده س ــوی در ی ــه نچ ــبیه کاری ک ــاً ش دقیق
ــه  ــد، بلک ــم نمی گیرن ــک فری ــان ی ــر عکاس ــرف دیگ ــد. از ط ــراق می کن ــدام در ع ص
ــه  ــای آن مجموع ــذرد تک فریم ه ــان می گ ــدر زم ــا هرق ــد، ام ــی کنن ــه کار م مجموع
ــرای  ــه همــه فریم هــای آن مجموعــه. ب ــن می شــوند و ن ــا نمادی اســت کــه در ذهــن م
ــک  ــا همیــن ی ــد و اساســاً ب ــن عکاس هــا تک عکــس را دســِت کــم نمی گیرن همیــن ای
فریــم اگــر عکس هــای دیگــر نمادیــن نباشــد و صرفــاً ادامــه قصه شــان باشــد کار خــود 

ــد. ــاء کرده ان ــاق ایف ــام و نقــش خــود را درون آن اتف را تم

 

Michelangelo                                                       Samuel Aranda                            



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  185  

     ایــن عکــس در اعتراض هــای ضــد دولتــی شــهر صنعــا در یمــن گرفتــه شــده اســت 
وقتــی مــادری پســر مجــروح خــود را در مســجد در آغــوش گرفتــه اســت. ایــن عکــس 
نیــز نمادیــن اســت و درون اتفــاق لحظــه ای گرفتــه شــده اســت. بعــد از کســب جایــزه 
اول عکــس مطبوعــات جهــان میــان ایــن عکــس و مجســمه پیتــا بحث هایــی درگرفــت. 
عــکاس گفــت آن لحظــه بــه یــاد ایــن اثــر هنــری نبــوده اســت، امــا در خوانــش بعــدی 
ــا  ــت. مجمســه پیت ــن گرف ــه نمادی ــن عکــس جنب ــا، ای ــس( اروپایی ه ــه پ ــش رو ب )کن
ــژ  ــکل آن ــه توســط می ــا اســت ک ــر در اروپ ــخ هن ــری تاری ــار هن ــن آث ــی از مهم تری یک
ســاخته شــده و محتــوای آن انــدوه حضــرت مریــم بــرای عیســی بعــد از مصلوب شــدن 

اوســت.
ــن  ــن اســت کــه نمادهــا حی ــه آن اشــاره کــرد ای ــوان اینجــا ب ــه مهمــی کــه می ت نکت
ــا  ــطوره ها. ام ــه اس ــد؛ چنانچ ــت بازمی گردن ــه واقعی ــودآگاه ب ــکل ناخ ــه ش ــی ب عکاس
بعــد از آن در کنشــی رو بــه پــس )چــون شســتن عکــس در تشــت تاریک خانــه( ظاهــر 

ــم.  ــی می بری ــل پ ــق تأوی ــان از طری ــه وجودش ــا ب ــوند و م می ش

Denis Dailleux
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ــوی  ــکاس فرانس ــه ع ــت ک ــر« اس ــادر و پس ــه »م ــی از مجموع ــس تک فریم ــن عک ای
ــن  ــش نمادی ــت. در آن خوان ــرده اس ــی ک ــر عکاس ــی در مص ــای عرب در دوران انقاب ه
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــه آم ــح مجموع ــم. در توضی ــا می بینی ــمه پیت ــری را از مجس دیگ
مجموعــه بــه احتــرام مــردم مصــر عکاســی شــده و بــه اندرونــی مــردم مــی رود )و نــه بــه 
خیابــان و ثبــت اعتراضــات بــه شــکل رایــج( در عکس هــا عشــق پســران بدن ســاز چــون 
قصیــده ای بــرای مــادران عمــل می کنــد. نکتــه ای کــه در ایــن مجموعــه مشــهود اســت 
گونــه دیگــر اســتفاده نمادیــن از مجســمه پیتــا اســت. عــکاس و آژانــس عکســی1 کــه 
ــد،  ــزی نمی گوین ــی چی ــن رابطــه مفهوم ــاره ای ــد درب ــی کن ــای او را منتشــر م عکس ه
امــا درون کنــش رو بــه پــس و شــناخت نســبت ها اســت کــه می تــوان ردپاهــای تاریــخ 

ــال کــرد.  ــگاه عکاســان و در عکس هایشــان دنب و ناخــودآگاه جمعــی را درون ن

Pietro Masturzo

      ایــن عکــس در اعتراضــات ســال 1388 در تهــران گرفتــه شــده اســت. هنگامــه ای که 
امــکان اعتــراض در خیابــان نبــود مــردم در حرکتــی خودجــوش بــر پشــت بام هــا اهلل اکبر 
می گفتنــد. عــکاس در اتفــاق 1388 حضــور داشــت و ایــن را موضــوع کار خــودش کــرد 
1 - https://agencevu.com
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ــی از  ــای محیط ــان پرتره ه ــا در خیاب ــا و راهپیمایی ه ــی از اعتراض ه ــای عکاس ــه ج و ب
مــردم بــر پشــت بــام گرفــت. یــک ســئوال کــه جــای طــرح دارد اینکــه امــروز وقتــی 
ــه شــکل خاصــه  ــم؟ ب ــاد می آوری ــه ی ــق آن را ب ــه چــه طری ــم، ب ــه 88 فکــر می کنی ب
می تــوان گفــت در روزهــای اتفــاق مــا عامت هــا را می بینیــم، تنــوع شــکل ها و 
شــلوغی ها را، امــا گفتیــم ایــده عــکاس حــذف می کنــد و از طریــق ایــن حــذف اســت 
ــا در  ــزی اســت کــه م ــن همــان چی ــن می شــود. ای کــه آن واقعیــت تماشــایی و نمادی
ــم(  ــن می دان ــه م ــی ک ــا جای ــه عکاســان )ت ــم، چنان چــه هم ــف داری ــران در آن ضع ای
ایــن اتفــاق را بــه شــکل عامــت عکاســی کردنــد، یعنــی توجــه بــه رنــگ ســبز، فیگــور 
ــا«  ــان و ... »قربانی ه ــدگان قربانی ــش، بازمان ــران جنب ــنگ پراکنی، رهب ــان، س معترض
ــران  ــاً در ای ــد. اساس ــد و می کنن ــت کردن ــل ثب ــا موبای ــردم« ب ــه »م ــان ک ــه عکاس را ن
عکاســی »خبــر لحظــه ای«1 در دســت مــردم اســت و مــردم عکاســی خبــر لحظــه ای 
ــن  ــراض 88 را نمادی ــش اعت ــران جنب ــان ای ــه عکاس ــه اینک ــد. خاص ــش می برن را پی
ــت:  ــوان برگش ــق می ت ــه دو طری ــم ب ــه 88 بازگردی ــم ب ــه می خواهی ــروز ک ــد، ام ندیدن
اول از طریــق جــای پــای قربانیــان و دوم از طریــق نمادهــا، عامت هــا بــا مــرور زمــان 
ــوض  ــای خــود را ع ــان معن ــرور زم ــه م ــا ب ــوند ی ــم می ش ــل و گ ــادی تبدی ــر ع ــه ام ب

می کننــد.
پشــت بــام نمــاد اســت، اعتــراض خــودش نمــاد اســت، عصــر و هنگامــه شــب نمادیــن 
اســت، تنهایــی و رو بــه ناکجابــودن  فریــادزدن نمــاد اســت. عــکاس خارجــی در اعتــراض 
ــتند و  ــا را مس ــن عکس ه ــه ای ــت ک ــی اس ــن توانای ــد و همی ــز می بین ــارا نی 88 این ه
نمادیــن می کنــد. الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن دانســتن در ناخــودآگاه او از پیــش 
ــا  ــه معن ــام چ ــت ب ــه پش ــد ک ــاق فکرکن ــه اتف ــت او در هنگام ــاز نیس ــود دارد و نی وج
می دهــد، بلکــه او در آن هنگامــه تنهــا حــذف می کنــد تــا بــه چیــزی برســد کــه او را 
نیــز بــه خــودش نشــان بدهــد و آن چیــز همــان ســنتز عــکاس و اتفــاق خواهــد بــود.

1 - Spot News
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Lara Jo Regan

      خانــواده ســانچز در خانــه و در منطقــه ای کــه بــه مســتعمره تگــزاس مشــهور اســت، 
ــاخت های  ــدون زیرس ــده ب ــر ثبت ش ــکونی غی ــق مس ــا مناط ــد – آنج ــی می کنن زندگ
اولیــه در نزدیکــی مــرز ایــاالت متحــده و مکزیــک اســت. مــادر، مهاجــری از مکزیــک، 
ــد.  ــک کن ــش کم ــود و فرزندان ــی خ ــه زندگ ــا ب ــازد ت ــذی می س ــک های کاغ عروس
ــمارش  ــی ش ــماری مل ــه در سرش ــت ک ــی اس ــا آمریکای ــان میلیون ه ــواده او در می خان
نشــده اســت. بــه طــور رســمی، آنهــا در ســوابق جمعیتــی وجــود ندارنــد و نــه تنهــا در 
نمایندگــی سیاســی تگــزاس در کنگــره ایــاالت متحــده وجــود ندارنــد، بلکــه هم چنیــن 
ــاز  ــی نی ــات اجتماع ــانی و خدم ــش نش ــتان ها، آت ــدارس، بیمارس ــه م ــه ب ــی ک در جای
اســت. عــکاس در مصاحبــه بــا ورلدپــرس فوتــو می گویــد: »مــن عمدتــاً حیــن عکاســی 
بــه نوعــی »تفســیر تصویــری« جلــب می شــوم تــا انجــام آنچــه فوتوژورنالیســم ســنتی 
اقتضــا می کنــد«1. در ایــن مصاحبــه اشــاره می شــود کــه او تمایــل دارد زیبایی شناســی 

نقاشــی را بــا تفســیر اجتماعــی ترکیــب کنــد.
      اســتفاده نمادیــن از کاکتــوس کــه در آن مناطــق بــه وفــور رشــد می کنــد و معنــای 
دوم دارد و ترکیب بنــدی کــه تداعــی همــان بافتــن اســت، بــه روشــنی نشــان می دهــد 
ــن عکــس را ده  ــن ای ــد. م ــن می کن ــاب، نمادی ــک ق ــت را درون ی ــن واقعی او چطــور ای

1 - World Press Photo 
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ــن  ــی شــنوم ای ــرز را م ــک و م ــزاس، مکزی ــام تگ ــت ن ــر وق ــا ه ــدم ام ــش دی ســال پی
ــه درون  ــی ک ــه و نمادین ــتفاده خاقان ــر اس ــه خاط ــد، ب ــن می آی ــن م ــه ذه ــر ب تصوی

ــوس دارد. ــا کاکت ــه ای ب ــدی حرف ترکیب بن
      در ســینما، کارگردان هــای مؤلــف بــر اســاس نــوع نگاه شــان بــه واقعیــت و ســینما، 
از طریــق نمــاد و نشــانه، فیلم نامــه را بــه درام تصویــری تبدیــل می کننــد. بــرای مثــال 
ســینمای آنجلوپولــوس را مثــال مــی آورم. ســینمای او شــاعرانه اســت، امــا مســائل عمیق 
سیاســی و اجتماعــی درون آن وجــود دارد، در حقیقــت در فیلم هــای او شــاعرانگی همــه 
ســاحت سیاســت، اجتمــاع و تنهایــی را از درون مــال خــود می کنــد، بــه دلیــل همیــن 
رویکــرد شــاعرانه بــه زمــان بــود کــه عاشــق ســینمای ایــران بــود و حتــی در مصاحبــه ای 
می گفــت نجــات ســینمای جهــان بــا ادامه یافتــن نــوع ســینمای هنــری ایــران ممکــن 
ــن اســت )تداعــی انســانی کــه  ــز نمادی ــام آن نی ــک، ن ــق لک ل ــم گام معل می شــود. فیل
یــک پایــش روی مــرز و پــای دیگــرش معلــق میــان زمیــن و هــوا اســت چــون اجــازه 
نــدارد آن پــای دیگــر را آن طــرف مــرز بــر زمیــن بگــذارد. ایــن حالــت تداعــی ایســتادن 
لک لــک اســت کــه یــک پــا می ایســتد(. فیلــم قصــه خبرنــگاری اســت کــه بــه دنبــال 
ــده  ــان نماین ــرد شــاعر و هم زم ــه گــم شــده اســت! آن م ــی رود ک ــردی م سرنوشــت م
ــاس  ــر اس ــگار ب ــود. خبرن ــد می ش ــان ناپدی ــا در دوره ای ناگه ــوده، ام ــان ب ــان یون پارلم
شــواهد بــه دنبــال او می گــردد و باالخــره او را در جــای پــرت و بی نامــی کــه مهاجــران 
بــرای عبــور از مــرز ســکنی دارنــد می یابــد، خبرنــگار پــی می بــرد او بــه شــکل گمنــام، 
میــان آوارگان زندگــی می کنــد و مخفــی اســت و مایــل بــه آشــکارکردن هویــت خــود 
نیســت و آنجــا نیــز کســی او را بــه جــا نمــی آورد و چــون مهاجــران زندگــی می کنــد، 
شــغل روزمــره او ایــن اســت کــه بــه روی تیــر چــراغ بــرق بــرود و خط هــای تلفــن را 
کــه قطــع شــده اند و یــا در شــرف قطع شــدن هســتند را تعمیــر کنــد. خبرنــگار بــرای 
ــی آورد و  ــر درنم ــاعرانه او س ــای ش ــا از حرف ه ــود ام ــم کام می ش ــا او ه ــی ب لحظات
می فهمــد بایــد اجــازه دهــد او خــودش باشــد و در نقــش ناظــری از دور باقــی بمانــد. در 
نمــای پایــان فیلــم، وقتــی خبرنــگار چشــم هایش بــه گونــه دیگــری از زیســتن بازشــده 
ــه پاییــن جاده-همــان جایــی کــه مــرد از مــرز آن باالخــره رد شــده-می رود، پشــت  ب
ــی  ــه طوالن ــا ک ــن نم ــد. ای ــل می کنن ــرق را وص ــیم های ب ــام، س ــران گمن ــر او کارگ س
اســت و بــرای نمــای آخــر فیلــم انتخــاب شــده همــه محتــوای فیلــم را در خــود دارد و 
بــه دلیــل نمادین بــودن نقطــه بازگشــت مــا بــه فیلــم اســت. محتــوای فیلــم مــرا یــاد 
ــو از نمــاد و ســتایش  ــز ممل ــران نی ــات ای ــدازد چــون ادبی شــعر عطــار و ســعدی می ان

ــرای یافتــن حقیقــت اســت. ایــن گم شــدگی ب
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آنک شد هم بی خبر هم بی اثر   از میان جمله او دارد خبر )عطار(
این مدعیان در طلبش بی خبرانند  کان را که خبر شد خبری بازنیامد )سعدی(

ــم  ــا الیه هــای دیگــری از فیل ــا را ب ــم، م ــه نمادهــا و نشــانه ها، درون قصــه فیل توجــه ب
ــم  ــوان از فیل ــه می ت ــا اســت ک ــن نشــانه و نماده ــش ای ــد، از درون خوان مواجــه می کن
ــا واقعیــت از  ــده ب )واقعیــت( معنــای دوم و ســومی را برکشــید کــه حــاوی مواجهــه  ای

طریــق نوعــی مواجهــه بــوده اســت.

The Suspended Step of the Stork by Theo Angelopoulos

      مــا در ایــن مثال هــا بیشــتر از عکاســی مســتند ژورنالیســتی و کار در موقعیت هــای 
ــم ها  ــاً از چش ــه عموم ــا ک ــن موقعیت ه ــاد در ای ــش نم ــا نق ــم ت ــال آوردی ــری مث خب
ــری، موضــوع در  ــود. در عکاســی مســتند هن ــر درک ش ــکار و بهت ــد آش ــان می مان پنه
ــت  ــن از واقعی ــی درک نمادی ــوع درون نوع ــس موض ــرد پ ــکل می گی ــکاس ش ــن ع ذه
ــن  ــری نمادی ــن در عکاســی مســتند هن ــرای همی ــه اساســاً طــرح می شــود. ب اســت ک
نگاه کــردن بــه واقعیــت بــه شــکل خــودآگاه، از پیــش درون ذهــن عــکاس رقــم خــورده 
و ضــرورت و اهمیــت خــود را قبــل از مرحلــه عکاســی یافتــه اســت و بــه بررســی عینــی 
ــار عکاســی  ــه آث ــی هم ــه نوع ــون ب ــازی نیســت چ ــال نی ــا دو مث ــک ی ــب ی آن در قال
ــز  ــا نی ــد. م ــت شــکل می گیرن ــن از واقعی ــی برداشــت نمادی ــری درون نوع مســتند هن
ــز  ــت نی ــا واقعی ــه ب ــوع مواجه ــن ن ــد از ای ــه فراخــور مباحــث جدی ــد ب در جلســات بع

مثال هایــی خواهیــم آورد.
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ــن عکس هــا  ــه شــکل نمادی ــا ب ــن بحــث اســت اینکــه م نکتــه ای کــه خاتمه دهنــده ای
بازمی گردیــم، پــس چرایــی بــه کارگیــری آن، آنجــا خــود را آشــکار می کنــد کــه مــا بــه 

ضــرورت آن در بــه یــادآوردن گذشــته نیــز آگاه شــویم.
این جلسه را با جمله ای از نویسنده ایرلندی به پایان می بریم:

ــد  ــکل می ده ــا را ش ــه م ــت ک ــی نیس ــق1 تاریخ ــا حقای ــی، ی ــته تحت الفظ ــن گذش ای
ــه اســت.2 ــان تجســم یافت ــری از گذشــته اســت کــه در زب بلکــه تصاوی

1 - Facts

2 - Brian Friel


