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درس گفتار های عکاسی مستند اجتماعی 

جلسه پنجم

ــی1 شــروع می کنیــم: چقــدر کــم  ــه ای از فیلســوف آمریکای ــا جمل ــن جلســه را ب      ای
ــا در آن!  ــت چیســت، هم دســتی م ــا واقعی ــا ب ــه نســبت م ــم ک می دانی

در جلســه پیــش، از منظــر عــکاس مســتند از تعریــف واقعیــت بــه معنــای تجربــی آن 
ــی و  ــر تجرب ــان ام ــکاف می ــم و ش ــن را نشــان دادی ــن گریخت ــم و ضــرورت ای گریختی
ــم، بدین وســیله  ــا و نشــانه بررســی کردی ــری نماده ــه کارگی ــق ب ــر واقعــی را از طری ام
ــی  ــر تجرب ــدون ام ــی ب ــه تعریف ــت را ب ــی، واقعی ــر تجرب ــری از ام ــن فاصله گی ــا ضم م
تقلیــل ندادیــم. بــرای نشــان دادن ایــن اختــاف، شــکاف میــان عکاســی خبری و عکاســی 
مســتند را برجســته کردیــم، چــون عکاســی خبــری بــا امــر تجربــی و عامــت ســر و کار 
ــا واقعیــت دوم کــه نحــوه بــه کارگیــری نمــاد و نشــانه آن را  دارد و عکاســی مســتند ب
ــه پدیدارشــدگی  ــر می کنــد. همچنیــن  گفتیــم سرنوشــت عکاســی خبــری ب رؤیت پذی
اتفاق هــا گــره می خــورد و جــای آن درون جامعــه اســت و عکاســی مســتند بــر روابــط 
ــش  ــی نق ــو، جابه جای ــکل ن ــروز ش ــی و ب ــل های اجتماع ــکان گس ــا، ت ــان پدیداره می
افــراد در ایــن گســل یــا چگونگــی هم نشــینی الیه هــای واقعیــت بــر روی موضوعــات و 
زیســت انســان ها و در هــر دوی ایــن مــوارد دیــدن بــر »ســایه های امــر واقــع« متمرکــز 
اســت و از طریــق واقعیــت دوم بــه امــر تجربــی بازمی گــردد و جایــگاه آن تاریــخ اســت.          
ــه  کارکــرد  آنهــا نیــز گویــای ایــن تمایــز اســت، چنانچــه سرنوشــت عکاســی خبــری ب
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ــه  ــتند ب ــی مس ــت عکاس ــورده و سرنوش ــره خ ــات گ ــریع اطاع ــش س ــانه و چرخ رس
تولیــد ســند از یــک موضــوع یــا بیــان مســئله و بجــای اطــاع رســانی، نقــش بازتــاب 
ــا  ــد و شــباهت آنه ــه پیون ــه ب ــد. البت ــده ای را  طــرح می کن ــا ای ــی ی ــی موضوع دهندگ
نیــز پرداختیــم، اینکــه هــر دو درون بســتر اجتماعــی و بــا پدیدارهــا ســر و کار دارنــد و 
درون یــک اتفــاق شــانه بــه شــانه می شــوند امــا ایــن شــانه بــه شــانه بــودن بــه معنــای 

ــوده و نیســت.  ــن دو نب ــی و یکی شــدن ای این-همان
ــه  ــا )ب ــای م ــه انتخاب ه ــم ک ــز پرداختی ــز نی ــن تمای ــه ای ــته ب ــه گذش ــان جلس در پای
عنــوان عــکاس( درون مراحــل رشــد ایــده بــه چــه شــکل رقــم می خــورد. شــکل انتخــاب 
مــا )بــر اســاس چــه نمی خواهــم( اســت کــه درون تحــول رشــد آگاهــی )نمــودار رشــد 
ــه  ــه مرحل ــتند را ب ــی مس ــوم و عکاس ــل دوم و س ــری را در مراح ــی خب ــده( عکاس ای

چهــارم مــی آورد.
ــار  ــا فش ــد ب ــی می توان ــر کس ــود دارد و ه ــا وج ــه عکس ه ــی در هم ــروی ذات ــن نی »ای
شــاتر دوربیــن خــود عکســی را ثبــت کنــد کــه ایــن نیــرو را دارد، امــا چیــزی کــه دیــد 
یــک عــکاس هنرمنــد یــا حرفــه ای را از دیــد یــک عــکاس عــادی جــدا می کنــد، نــوع 
انتخــاب تصویــری اســت کــه او می خواهــد بــا ثبــت آن برجســته اش کنــد. در حقیقــت 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از میــان ایــن همــه موضــوع بــا نیــروی ذاتــی خــود کــه نــگاه 
ــه  ــاب، پای ــن انتخ ــد. ای ــمت را برمی گزین ــدام قس ــد، او ک ــه کرده ان ــا را احاط ــه م هم
تفــاوت دیــد بیــن آدمیــان اســت کــه آمیــزه ای از درک، شــعور، نیــت، زیبایی شناســی، 
ــی دیگــر اســت کــه جهان بینــی او را تشــکیل  ــردی و شــاید خیلــی چیزهای تکنیــک ف

ــه هــر حــال عــکاس، انســانی اســت انتخابگــر«1. می دهنــد. ب
ــه روی  ــن جلس ــم، ای ــن کردی ــان را روش ــری مرزبندی م ــی خب ــا عکاس ــه ب ــال ک ح
ــری اســت و آن  ــش جدیدت ــب چال ــه مرات ــه ب ــویم ک ــز می ش ــری متمرک ــم دیگ پارادای
ــده  ــردازی ش ــی صحنه پ ــا عکاس ــن آرت ی ــتند و فای ــگاه مس ــق ن ــکاف منط ــی ش بررس
ــول  ــن تح ــا ای ــم، ام ــش می روی ــا پی ــول ایده ه ــودار تح ــان روی نم ــا همچن ــت. م اس
ــم.  ــت بررســی می کنی ــا واقعی ــکاس در نســبت ب را از درون رابطــه و شــکل انتخــاب ع
ــا مراحــل اول و دوم و ســوم  ــه اختــاف انتخاب هــای مرحلــه چهــارم ب جلســه پیــش ب
پرداختیــم، ایــن جلســه بــه اختــاف میــان مرحلــه چهــارم و پنجــم می پردازیــم. قبــل 
از شــروع، کمــی دربــاره ایــن ضــرورت »مرزبنــدی« عکاســی مســتند بــا عکاســی خبــری 

ــم.  ــت می کنی ــن آرت صحب و فای

1 - بهمن جالی
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ــه اســت،  ــدف گرفت ــکار را ه ــی اف ــازی منطق ــتاین1 فلســفه شفاف س ــول ویتگنش ــه ق ب
ــه  ــفه ب ــت. فلس ــت اس ــی فعالی ــه نوع ــت، بلک ــا نیس ــه ای از آموزه ه ــفه مجموع فلس
ــد،  ــا  می انجام ــدن گزاره ه ــه روشن ش ــه ب ــود بلک ــر نمی ش ــفی منج ــای فلس گزاره ه
بــدون فلســفه افــکار ظاهــراً مبهــم و نامشــخص هســتند، وظیفه فلســفه روشــن ســاختن 
و تعییــن مــرز دقیــق  آنهــا اســت2. دلیــل ایــن نــوع مرزبنــدی را از منظــر دیگــری نیــز 

ــرار داد:  ــل ق ــورد تأم ــوان م می ت
دشــواری اندیشــه پیچیــده آن اســت کــه ایــن اندیشــه بایــد بــا درهــم و برهمــی )بــازی 
ــی  ــام و تیرگ ــا ابه ــا، ب ــان پدیده ه ــتگی می ــا هم بس ــل(، ب ــای متقاب ــان واکنش ه بی پای
و بــا بی یقینــی و تناقــض رویارویــی کنــد.  پیش تــر در دو جلــد از کتــاب روش، 
ــه  ــد ب ــب، بای ــاره  شــده اســت. بدین ترتی ــتفاده اش ــل اس ــی قاب ــزار مفهوم ــد اب ــه چن ب
جــای پارادایــم گسستن/فروکاستن/تک بعدی ســازی، پارادایــم تمایزدهی-پیونددهــی 
ــدون  ــد دادن ب ــتن« و »پیون ــدون گسس ــردن ب ــه »متمایزک ــی ک ــرار داد، پارادایم را ق

امکان پذیــر می کنــد3.  را  فروکاســتن«  یــا  این همانی کــردن 
نمــودار تحــول رشــد ایــده چنیــن کاری می کنــد، از طریــق تحــول آگاهــی )بــا دیــدن 
ــا  ــی را ب ــای عکاس ــود، گونه ه ــر می ش ــدن منج ــاد ب ــه ایج ــه ب ــرد( ک ــکل می گی ش
تمایزهــای آن رؤیت پذیــر و بــه جــای خــود آگاه می کنــد و از طــرف دیگــر ایــن تمایــز 
بــه گسســتن پیونــد میــان آنهــا نیــز منجــر نمی شــود. بــا ایــن روش، عکاســی خبــری 
ــت  ــا واقعی ــه ب ــی مواجه ــر اســاس چگونگ ــه ب ــر اســاس موضــوع، ک ــه ب و مســتند را ن
ــه  ــه چ ــا ب ــد م ــی نمی کن ــر فرق ــه دیگ ــا ک ــن معن ــه ای ــم. ب ــرار دادی ــی ق ــورد بررس م
موضوعــی نــگاه می کنیــم و از چــه چیــزی عکــس  می گیریــم، بلکــه چیــزی کــه باعــث 
ــا آن  ــا ب ــوع مواجهــه م ــر شــود را ن ــا مســتند رؤیت پذی می شــود آن موضــوع خبــری ی
ــومی  ــگاه مرس ــاوت از ن ــًا متف ــن روش کام ــد. ای ــن می کن ــه تعیی ــت ک ــوع  اس موض
ــرای  ــکل ب ــرون، ش ــذاری از بی ــام گ ــا ن ــک ب ــه ای و آکادمی ــه حرف ــه در جامع اســت ک
ــا  ــر مرزه ــا تغیی ــه ب ــوژی و در نتیج ــد تکنول ــد رش ــد و درون رون ــن می کنن آن تعیی
ــر  ــد ه ــی را بع ــن ناتوان ــوند. ای ــوان می ش ــد نات ــه می کنن ــف آنچ ــا از تعری ــکل ه و ش
دوســاالنه عکــس، یــا هــر تصمیم گیــری دربــاره عکاســی در ســطح ملــی شــاهد هســتیم 
ــا، از  ــر آنه ــه جــای بررســی از درون و شــناخت جوه ــای عکاســی ب ــم گونه ه و می بینی
بیــرون بــه نوعــی بــا هــم تاخــت می خورنــد. در یــک دوره عکاســی فایــن آرت مطــرح 
ــا عکــس  مــی شــود و در یــک دوره عکاســی مســتند البتــه مســتندی کــه تکلیفــش ب

1 - Ludwig Wittgenstein

2 - Tractatus Logico-Philosophicus, (4.112)

3 - درآمدی بر اندیشه پیچیده، ادگار مورن، ترجمه افشین جهاندیده 
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خبــری مشــخص نیســت و ماهیــت عکس هــای مســتند را اغلــب عکاســان خبــری فعــال 
ــس  ــود را عک ــر خ ــای متفاوت ت ــی عکس ه ــه نوع ــه ب ــد ک ــکل می دهن ــانه ها ش در رس
مســتند تلقــی می کننــد. از طــرف دیگــر عکاســان مســتند نیــز می تواننــد داســتان یــک 
ــت  ــری عکاســی و روای ــری در آن نیســت را خب ــدار خب ــچ پدی ــه هی ــه ک زندگــی روزان
ــن  ــا از درون ای ــرون م ــذاری از بی ــوع نام گ ــر دو ن ــال ه ــن ابط ــن ضم ــد. بنابرای کنن
تمایزدهی-پیونددهــی را ممکــن می کنیــم و بدین وســیله جنــگ لفظــی کــه متکــی بــر 
نادیــده گرفتــن نقــش ســوژه و تمرکــز یک جانبــه بــر مقولــه عکاســی بــه جــای عــکاس 

ــم.  ــع می کنی ــا رف ــا را اینج ــیله آن تضاده ــه داده و بدین وس ــت را خاتم اس
بنابرایــن نیــت متمایزکــردن و گسســتن و پیونــددادن و این همان کــردن نتیجــه 
نام گــذاری دانشــگاه و آکادمــی اســت، مگــر شــکل آلترناتیــوی کــه از درون یــا از بیــرون 
آکادمــی در برابــر چنیــن تلقــی پــوچ شــبه علمی ای مقاومــت می کنــد. بــا نیــم نگاهــی 
بــه وضعیــت دانــش در ایــران بــه روشــنی می بینیــم چطــور دانش هــا، حرفه هــا 
و افــراد تحصیل کــرده بــرای شــناخت واقعیــت در کار تخصصی شــان  بــه تقلیــل، 
ــان  ــوند و یادش ــار می ش ــع دچ ــور واق ــی ام ــا این همان ــتن ی ــازی و گسس تک بعدی س
ــر  ــت بزرگ ت ــک وضعی ــا درون ی ــت ها و اختاف ه ــه گسس ــم هم ــه رغ ــه ب ــی رود ک م
ــع،  ــور واق ــردن ام ــی رود درون این همان ک ــان م ــًا یادش ــی هســتند و متقاب ــم یک ــا ه ب
ایــن تمایزهــا اســت کــه نقطــه بازگشــت حقیقــت بــه امــر واقــع اســت و بدیــن طریــق 
راه هــای ورود آن را ســد می کننــد. در فصــل دوم کتــاب بــه ایــن فقــدان بازمی گردیــم. 
وقتــی ایــن موضــوع درهــم و برهمــی مرزهــا و نــام گــذاری هــا را درون حــوزه اجتماعــی 
ــازنده  ــه برس ــم ک ــز برمی خوری ــری نی ــم دیگ ــج مه ــه نتای ــم، ب و سیاســی بررســی کنی

ــد.  ــان می مان ــم ها پنه ــاً از چش ــت و عموم ــروز ماس ــی ام زندگ
ــش  ــه پی ــم. در جلس ــش بازمی گردی ــه پی ــه ای از جلس ــه جمل ــی ب ــن بررس ــرای ای ب
گفتیــم: مــا )عــکاس مســتند( از تعریــف واقعیــت بــه معنــای تجربــی آن گریختیــم امــا 
ــم. حــال روی بخــش اول  ــی نیــز تقلیــل ندادی ــدون واقعیــت تجرب ــه تصــوری ب آن را ب
ــه معنــای تجربــی آن گریختیــم،  متمرکــز می شــویم. عبــارت: مــا از تعریــف واقعیــت ب
ــی گریختیــم؟ و می بایســت  ــه چــه ضــرورت اجتماعــی و سیاســی از امــر تجرب چــرا؟ ب
بگریزیــم؟ ایــن جملــه بــه ایــن معنــا نیــز هســت کــه می بایســت از نــگاه خبــری داشــتن 
ــگاه  ــان ن ــم و منظورم ــر می روی ــتانداردها فرات ــا از اس ــا م ــم. اینج ــت بگریزی ــه واقعی ب
خبــری داشــتن بــه واقعیــت اســت کــه حتمــاً شــامل عکاســی خبــری نیــز می شــود امــا 
صرفــاً عکاســی خبــری نیســت کــه نــگاه خبــری بــه واقعیــت دارد. در جلســه پیــش بــه 
ــم  ــه شــکل مفهومــی و درون ســاحت عکاســی )درون پارادای ــن گریختــن ب ضــرورت ای
تحــول ایــده و بررســی تمایــز عکاســی مســتند و خبــری( پرداختیــم. حــاال ایــن شــکاف 
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ــم. ــی  می کنی ــی روز بررس ــر اجتماع را درون ام

ــا  ــرد. ام ــودک، زن، م ــت؛ ک ــان اس ــک انس ــره ی ــد. چه ــگاه کنی ــا ن ــن عکس ه ــه ای ب
حقیقــت ماجــرا وقتــی روشــن می شــود کــه توضیــح ســایت ارائه دهنــده ایــن عکس هــا 
را نیــز بخوانیــم. حقیقــت ایــن اســت کــه هیچ کــدام ایــن انســان ها کــه مــا چهــره  آنهــا 
ــود  ــای موج ــی از عکس ه ــوش مصنوع ــد! ه ــود ندارن ــم، وج ــاال می بینی ــوح ب ــا وض را ب
ــی  ــود عین ــه وج ــازد ک ــاال می س ــوح ب ــا وض ــد و ب ــره جدی ــت چه ــده در اینترن و پراکن
ــی  ــند از امرتجرب ــای س ــه معن ــس ب ــت عک ــی ماهی ــه کل ــا ب ــد. اینج ــی ندارن و خارج
ــال  ــه دارد در ح ــم گیری ک ــرفت چش ــا پیش ــی ب ــوش مصنوع ــی رود. ه ــئوال م ــر س زی
ســاخت دنیایــی کامــًا منطبــق بــا دنیــای عینــی و تجربــی مــا انسان هاســت و امکانــات 
ــه هــر فــردی  تکنولوژیــک آن در حــال حاضــر فراهــم شــده اســت. ایــن عکس هــا را ب
ــان  ــک انس ــره ی ــه چه ــردن ب ــال نگاه ک ــه در ح ــد ک ــق می کن ــم تصدی ــان بدهی نش
اســت، درحالــی کــه اصــًا چنیــن آدمــی بــا چنیــن چهــره ای وجــود نــدارد. بــا هــر بــه 
ــان می شــود و ایــن  روزرســانی ســایت، عکــس عــوض می شــود و چهــره جدیــدی نمای

ــد.  ــه می یاب ــوم ادام ــان نامعل ــا زم ــازی ت ب
ــی  ــای تجرب ــه معن ــت ب ــت و حقیق ــه عینی ــت( ب ــدارد )ناحقیق ــود ن ــه وج ــا1 آنچ اینج
ــت  ــت عینی ــاً از جه ــت را صرف ــه واقعی ــوری ک ــد تص ــوان دی ــود. می ت ــدل می ش آن ب
ــا  ــن بســت می خــورد چــرا کــه ناحقیقــت ب ــه ب ــرار می دهــد اینجــا ب ــورد بررســی ق م
مــدد تکنولــوژی هــوش مصنوعــی بــه راحتــی بــه حقیقــت عینــی تبدیــل شــده اســت. 
تکنولــوژی هــوش مصنوعــی درون ســاحت های دیگــری نیــز چــون شــبکه اجتماعــی بــه 
ناحقیقــت شــکل عینــی می دهــد کــه درون هجمــه ای از اطاعــات درهــم و برهمــی کــه 

ــه دســت می شــوند.  ــوم نیســت چقــدر از  آنهــا حقیقــت دارد، دســت ب معل
ــات  ــار اطاع ــی انتش ــر اصل ــردم مقص ــه م ــد ک ــان می ده ــد نش ــه جدی ــک مطالع »ی
1 - https://thispersondoesnotexist.com
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نادرســت از طریــق شــبکه های اجتماعــی هســتند. آنهــا در ایــن کار عــاوه بــر ربات هــا 
ــه اشــتراک  ــه صــورت آنایــن ب )سیســتم های خــودکاری کــه می تواننــد اطاعــات را ب
ــر  ــان 1500 نف ــد در می ــق نشــان می ده ــن تحقی ــد. ای ــد( خــوب عمــل می کنن بگذارن
ــت«1. ــادق اس ــای ص ــریع تر از توییت ه ــر س ــش براب ــای دروغ ش ــم توییت ه ــر رق کارب

ــد  ــه کنی ــس را اضاف ــش عک ــای ویرای ــتفاده از نرم افزاره ــی اس ــوع فراوان ــن موض ــه ای ب
کــه در ســال های اخیــر یکــی از معضــات بــزرگ داوری و ســنجش عرصــه مطبوعاتــی 
ــه  ــردن دود صحن ــا پررنگ ک ــد ب ــی می توان ــه راحت ــکاس ب ــه ع ــرا ک ــت، چ ــوده اس ب
ــر دهــد. هــر  ــا حــذف عوامــل مزاحمــی از کادر، عینیــت را از بیــرون تغیی درگیــری، ی
ــرای زیباترکــردن و رؤیت پذیرشــدن آن تصویــر رقــم می خــورد بــه  چنــد ایــن تغییــر ب
همــان نســبت عینیــت را بــا آنچــه بــود بیگانــه کــرده و اعتمــاد را از امــر تجربــی ســلب 

می ســازد.
زیســتن در دنیــای جهانی شــده، ناچارمــان می کنــد بــه درســتی یــا نادرســتی تصورمــان 
از واقعیــت بازگردیــم و بــرای اینکــه همچنــان بــه عینیــت و حقیقــت پشــت آن پای بنــد 
ــرای بازتــاب حقیقی تــری از آن مــورد ارزیابــی  ــا امــر تجربــی ب بمانیــم مرزهایمــان را ب
دوبــاره قــرار دهیــم. در غیــر ایــن صــورت ناحقیقــت همــه عینیــت را فراخواهــد گرفــت 
و مــا همچنــان بــه خیــال بازتــاب حقیقــت و رخــداد، ناحقیقــت و تصــور را بازتولیــد و 
منتشــر می کنیــم. چگونگــی شــکل گیری ایــن ناحقیقــت در فصــل دوم کتــاب بررســی 

خواهــد شــد. 
اینجـا ژان بودریـار2 دربـاره نقـش تصاویـر خبـری بـا پشـتوانه رخـداد یازدهـم سـپتامبر 

می گویـد:
»نقــش تصاویــر بــه شــدت مبهــم اســت، چــرا کــه در عیــن تعالی بخشــیدن رخــداد آن 
ــرده و  ــر ک ــت تکثی ــا بی نهای ــداد را ت ــی رخ ــر از طرف ــد. تصاوی ــروگان می گیرن ــه گ را ب
ــورد  ــد )در م ــده می گیرن ــه عه ــز ب ــری را نی ــراف و خنثی  گ ــش انح ــر نق ــرف دیگ از ط
وقایــع 1968 نیــز همیــن منطــق حکم فرمــا بــود( و تصویــر رخــداد را مصــرف می کنــد، 
ــری  ــر مســلماً اث ــن ام ــد. ای ــرای مصــرف عرضــه می کن ــرد و ب ــرو می ب آن را در خــود ف

بی ماننــد بــر رخــداد دارد، امــا اثــر بــه مثابــه تصویر-رخــداد3« .
در ایــران، عکاســی فایــن آرت را بــا دو عامــل شناســایی می کنند ؛ با روش »صحنه ســازی« 
ــن  ــد. ای ــری« آن را نمایــش می دهن موضــوع خــود را نشــان می دهــد و اینکــه در »گال
ــتناد  ــل اس ــر قاب ــن آرت غی ــی فای ــز عکاس ــایی و تمای ــرای شناس ــروز، ب ــف ام دو تعری

1 - https://www.science.org

2 - Jean Baudrillard

3 - روح تروریسم، ژان بودریار، ترجمه کامران برادران.
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ــت  ــده اس ــازی« ش ــه »صحنه س ــال آورد ک ــه ای را مث ــوان مجموع ــون می ت ــت. چ اس
ــوان  ــه عن ــو1 ب ــل ورلدپرس فوت ــی مث ــی مطبوعات ــر بین الملل ــای معتب ــا در رقابت ه ام
ــد، از  ــت می کن ــزه دریاف ــش داده می شــود و جای ــه ای از عکاســی ژورنالیســتی نمای گون
ــری آثارشــان  ــد کــه در گال طرفــی دیگــر بی شــمار عــکاس خبری-مســتند وجــود دارن
ــتیم،  ــه رو هس ــی روب ــم و برهم ــت دره ــن وضعی ــا چنی ــال ب ــد. ح ــش می دهن را نمای
تمایزدهی هــا در مرحلــه ارائــه بــا تمایزدهــی دوران کاســیک و حتــی مــدرن مطابقــت 
نــدارد و مثال هــای متعــدد نقــض میــان ایــن و آن وجــود دارد. اینجاســت کــه ضــرورت 
ــد  ــان می ده ــود را نش ــی خ ــت تمایزدهی-پیوندده ــا نی ــدی ب ــگاه از درون و مرزبن ن
ــود کــه خــود را  ــه درون فعالیت هــای مــا ایــن وضعیــت درهــم و برهــم خواهــد ب وگرن
بازتولیــد می کنــد. ناحقیقــت درون چنیــن وضعیــت درهــم و برهمــی اســت کــه رشــد 

می کنــد. 

Luc Delahaye
عکس، کنفرانس بین المللی اوپک با حضور وزیر نفت ایران را نشان می دهد.

لـوک داالهای2، یکی از عکاسـان مهم خبری-مسـتند اسـت که چندین دهـه کار حرفه ای 
می کنـد، او کسـی اسـت کـه روی نـگاه دونالـد وبـر3 کـه خـود یکـی از جریان سـازان این 
حرفـه اسـت، تأثیرگذار بوده اسـت. داالهای در دهه های هشـتاد و نـود در جنگ ها حضور 
داشـت، امـا بعـد از تغییـرات پارادایمـی رسـانه ها و فتوژورنالیسـم، به سـمت همـکاری با 
گالری هـا بـرای حفـظ اسـتقال خود کشـانده شـد. او و هم نسـان او درون یـک تعارض 

1 - World Press Photo

2 - Luc Delahaye

3 - در درس گفتار اول و دوم از او رشح مطلب آوردیم.
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قرارگرفتنـد، آنـان بـا آنتی تـز جـدی و جهانـی روبـه رو شـدند و در تـاش برای پاسـخ آن 
بـه راه هـای گوناگـون رفتنـد. بسـیاری آن نـوع کار، یعنی حضـور در رخدادهـای خبری و 
بحران هـا را رهـا کردنـد و به گونه های دیگر عکاسـی متمایل شـدند یا کًا عکاسـی را رها 
کردنـد. در طـول دهـه گذشـته، رسـانه ها دیگـر مأموریت های عکاسـی را به شـکل سـابق 
حمایـت نمی کننـد، بـه دلیل رشـد و فراوانـی عکاس هـای ارزان قیمت بومی و شـبکه های 
اجتماعـی کـه ایـن عکاسـان از طریـق آن عکس هـای خـود را وارد بـازار بین المللـی داد و 
سـتد عکـس می کننـد، ایـن آنتی تـز نخبـگان عکاسـی خبری-مسـتند را با چالـش روبرو 
کـرده اسـت. لـوک داالهـای بـه نوبه خـود تصمیم گرفت مسـتقل بـه صحنه خبـری برود 
و تک عکـس بگیـرد و نـه مجموعـه عکـس! و  آنها را در سـایز بـزرگ در گالری بـه نمایش 
بگـذارد و بفروشـد تـا بتوانـد نـگاه و مسـیر خـود را ادامـه بدهـد. ایـن صرفاً یـک رویکرد 
فـردی اسـت و نوعـی سـنتز بـرای لـوک دالهای کـه نشـان می دهـد دیگر فضـای گالری 

محـل تعریـف عکس فاین آرت نیسـت.

Luc Delahaye

Luc Delahaye
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بــه مثــال دیگــری توجــه کنیــم: ایــن مجموعــه در رقابــت ســالیانه عکــس مطبوعاتــی 
جایــزه کســب کــرده اســت. در توضیــح ایــن مجموعــه عکــس آمــده: تصاویــر نمادیــن از 

جنــگ بــه نمایــش در آمــده اســت. 

Li Jiejung

Photo Contect / World Press Photo 2009

ــه  ــد، اینک ــیوه تولی ــزار و ش ــه اب ــه ب ــا توج ــوان ب ــر نمی ت ــال پیداســت دیگ ــن مث در ای
صحنه ســازی در عکــس صــورت گرفتــه یــا خیــر، عکاســی فایــن آرت را از فتوژورنالیســم 

ــت می شــود.  ــل رؤی ــاره اینجــا قاب ــا دوب ــی مرزه ــرد، درهم تنیدگ جــدا ک
ــت  ــی درس ــم و برهم ــرایط دره ــن ش ــت را در چنی ــوان واقعی ــور می ت ــه ط ــال چ ح
ــه  ــه ب ــد، بلک ــزار تولی ــه، اب ــه براســاس جــای ارائ ــدام را ن ــر ک ــی ه تشــخیص داد، یعن
شــکل نحــوه مواجهــه و بــه کارگیــری منطــق زبانــی تفکیــک کــرد؟ یــک اثــر فایــن آرت 
چگونــه تبدیــل بــه فایــن آرت می شــود وقتــی شــیوه تولیــد و جــای ارائــه دیگــر معــرف 
آن نیســت؟ عکاســی مســتند کجــای ایــن ماجــرا قــرار می گیــرد؟ ایــن موضوعــی اســت 
کــه فهــم آن نیــاز امــروز ماســت و بــه رغــم اینکــه مرزهــای دنیــای عکاســی از میــان 
ــا  ــوان گرایش ه ــا بت ــرد ت ــرح ک ــی را ط ــوان خطوط ــان می ت ــود، هم چن ــته می ش برداش
ــا مبانــی فلســفی و ریشــه های تاریخــی آن در نســبت قــرار داد. بدین وســیله اســت  را ب
کــه برداشــتن مرزهــا باعــث گفتگــو و همــکاری می شــود و نــه هضم شــدن گونــه ای در 
دل گونــه ای دیگــر کــه نظــم مســتقر جهانــی از ایــن هضم شــدگی پشــتیبانی می کنــد. 
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ــن  ــدرت گرفت ــوژی هــوش مصنوعــی، ق ــت درهم تنیده شــدن ســاحت ها، تکنول ــک عل ی
و متنــوع شــدن رســانه ها، پیشــرفت تکنولــوژی در تولیــد دوربین هــای متنــوع عکاســی 
و انقــاب شــبکه های اجتماعــی در رقــم زدن شــکل جدیــدی از ارتباطــات1 اســت و در 
ــد  ــری و چــه در بع ــد خب ــه عکــس چــه در بُع ــازار معامل ــردن شــکل ب نتیجــه تغییرک
ــدن  ــم: بسته ش ــاهد بوده ای ــش ش ــه پی ــول دو ده ــرات را در ط ــن تغیی ــری آن. ای هن
ــه  ــتی ب ــتند ژورنالیس ــی مس ــدن عکاس ــم و خفیف ش ــتقل، ک ــس مس ــای عک آژانس ه
ــره  ــی پرت ــاژ، فراوان ــر رپرت ــخصی ب ــی ش ــایه انداختن قصه گوی ــدت2 آن، س ــکل بلندم ش
ــه3 و آمــدن عکــس صحنه سازی شــده  ــه زندگــی روزان اســتودیویی و محیطــی نســبت ب
ــا حرکــت  در بخــش عکــس پرتــره مطبوعاتــی و ...  ایــن تغییــر پارادایــم، می بایســت ب
تفکــر همــراه شــود تــا بتــوان ایــن درهم تنیدگــی را نــه بــه معنــای این همانــی یــا بــه 
ــوژی  ــا تکنول ــه ب ــه شــکل نوعــی ســرگرمی کودکان ــا ب ــام و تمــام، ی عنــوان واقعیتــی ت
ــوای  ــت و محت ــر گرف ــی درنظ ــی تاریخ ــاس واقعیت ــر اس ــه ب ــای روز، بلک و نرم افزاره
ــاره  ــی دوب ــورد بررس ــد م ــت جدی ــا را درون وضعی ــت  آنه ــی و ماهی ــای عکاس گونه ه
ــد  ــد و از بازتولی ــی بگیرن ــه و زبان ــه خودآگاهان ــی جنب ــن درهم تنیدگ ــا ای ــرارداد، ت ق
موقعیــت درهــم و برهمــی کــه موجــب رشــد حداکثــری ناحقیقــت می شــود اجتنــاب 
ــرد  ــاره ک ــی آن اش ــکل عین ــه ش ــخ ب ــت در تاری ــه حقیق ــان ب ــوان همچن ــا بت ــد ت کن
وگرنــه درون هــر مجموعــه یــا اثــری ایــن وضعیــت درهــم و برهــم اســت کــه خــود را 
ــان عکاســی مســتند و  ــز می ــر(. در بحــث تمای ــوای اث ــارغ از محت ــد )ف ــد می کن بازتولی
فایــن آرت، چــه طــور مســئله را بفهمیــم کــه بــا مثال هــای نقضــی کــه آمــد همچنــان 
ایــن گرایش هــا ســر جــای خــود باقــی بماننــد؟ در مســتند، ایــده از موضــوع و رخــداد 
ــز ایــن دو در  ــه همیــن نحــو اســت حــاال تمای ــر رفتــه اســت، در فایــن آرت هــم ب فرات
ــز  ــه تمای ــز وج ــه چی ــاال چ ــیده اند ح ــت دوم رس ــه واقعی ــش ب ــر دو گرای ــت؟ ه چیس
آنــان اســت؟ براســاس مطالــب بیــان شــده آن چیــز حتمــاً دیگــر ربطــی بــه ابزارتولیــد و 
محــل ارائــه عکــس هــا نــدارد. حــال کــه بــه ایــن شــکاف از نمــای بیــرون پرداختیــم، بــه 
درون بازمی گردیــم و بــر روش و دلیــل خودمــان متمرکــز می شــویم، این کــه چــه طــور 
ــی  ــان عکاس ــی را می ــن تمایزدهی-پیوندده ــین، ای ــث پیش ــاس مباح ــر اس ــوان ب می ت

مســتند و فایــن آرت ممکــن کــرد. 
این طــور می تــوان مســئله را روشــن کــرد: در نــگاه مســتند عــکاس بــرای گفتــن واقعیــت 
دوم بــه واقعیــت اول رجــوع می کنــد و از طریــق آن، تحلیــل خــود را بــا بــه کارگیــری 

1 - Communication

2 - Long term Projects

3 - Daily life
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ــه واقعیــت  ــدون ارجــاع ب ــاب می دهــد. امــا در فایــن آرت، آن درک دوم، ب نشــانه ها بازت
اول بــه شــکل مســتقیم بازســازی می شــود و واقعیــت دوم از طریــق نوعــی صحنه ســازی 
ــت دوم  ــه واقعی ــیدن ب ــاختار بخش ــن آرت، س ــر فای ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــاخته می ش س
)درک هنرمنــد( بــدون روابــط متقابــل درون واقعیــت اول یــا همــان امــر تجربــی اســت، 
درحالــی کــه مســتند همیشــه بــا نوعــی رجــوع بــه واقعیــت اول، یــا امــر تجربــی اســت 
ــه  ــی مواجه ــت دوم درون نوع ــون واقعی ــتند چ ــی مس ــود. در عکاس ــن می ش ــه ممک ک
شــکل می گیــرد بــه همیــن خاطــر واقعیــت دوم صرفــاً تصــور یــا فکــر شــخصی نیســت 
ــع اســت کــه در آن واقعیــت دوم کشــف و  ــر واق ــا ام بلکــه محصــول نوعــی تصــادف ب

ــود.  ــدا می ش پی
ــری  ــه عکاســی خب ــم ک ــدی کنی ــن موضــوع را جمع بن ــم این طــور ای ــن می توانی بنابرای
ــت دوم از  ــاب واقعی ــی اســت، عکاســی مســتند بازت ــر تجرب ــزارش از ام ــه گ معطــوف ب
ــا  ــه واقعیــت دوم ی ــی اســت و عکاســی فایــن آرت ساختاربخشــیدن ب طریــق امــر تجرب

ــت اول اســت.  ــا واقعی ــی ی ــر تجرب ــدون ام ــم ب آنچــه درک می کنی
ــا تمایــز ایــن ســه »منطــق نــگاه« آشــنا شــویم، آن را درون یــک  بــرای اینکــه بهتــر ب
اتفــاق بــا هــم مقایســه می کنیــم، رخــداد یازدهــم ســپتامبر موقعیــت مشــترکی اســت 
ــای  ــن منطق ه ــور درون ای ــور ام ــه ط ــت چ ــه دریاف ــن س ــق ای ــوان از طری ــه می ت ک
ــه منطــق  ــر بیــان شــد ب ــر می شــوند. اینجــا همانطــور کــه پیــش ت ــداری رؤیت پذی دی
ــام  ــردن خی ــوه نگاه ک ــه نح ــش ب ــه پی ــه در جلس ــم، چنانچ ــگاه می کنی ــردن ن نگاه ک
ــگاه اســت کــه  ــوع ن ــه معنــای شــعر او، چــرا کــه معنــا از درون ن ــه ب ــگاه کردیــم و ن ن
بیــرون مــی آیــد و در وهلــه نخســت بــرای خــود خوانــش پذیــر می شــود یــا بــه چنــگ 
ــا نیاوریــم. اینجــا نیــز همیــن کار را تکــرار  ــان آوریــم ی ــه زب ــا بعــد آن را ب مــی آیــد ت

می کنیــم.

                   
   Shirin Neshat                 James Nachway                                Reuters

ــد  ــز می کن ــا را متمای ــه گرایش ه ــن موضــوع اســت ک ــد ای ــردن نمی گوی منطــق نگاه ک
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یــا ابــزار و نحــوه تولیــد ، ســوژه در موقعیــت عکاســی بــه چــه چیــز نــگاه می کنــد یــا 
چطــور آن را ســاخته یــا عکس هــای او چــه طــور بــه نظــر مــی آینــد ... خیــر، منطــق 
ــی  ــا چگونگ ــود، ب ــه می ش ــت مواج ــا واقعی ــور ب ــه ط ــوژه چ ــد س ــردن می گوی نگاه ک
مواجهــه و درنتیجــه چطــور نگاه کــردن اســت کــه نگاه کــردن بــه خــودش معنــا و قــوام 
می بخشــد و واقعیــت نیــز از درون شــکل مواجهــه و چگونــه نگاه کــردن اســت کــه فــرم 
دیگــری را عرضــه می کنــد. همان طــور کــه ژیــژک گفــت1 امــر واقعــی چــون پشــتوانه 
واقعیــت نمادیــن مــا عمــل می کنــد وگرنــه همــه آدمیــان و هرکــس کــه دوربیــن دارد 
)همان طــور کــه بهمــن جالــی گفــت( تماشــا می کنــد و عکــس می گیــرد. مــا آدمیــان 
ــر هســتیم امــا در چگونگــی نگاه کــردن  ــوه تماشــا و عکس گرفتــن یک ســان و براب در ق
ــکل  ــت ش ــا واقعی ــرد ب ــه ف ــد و رابط ــرون می زن ــان بی ــان آدمی ــز می ــه تمای ــت ک اس
شــخصی و تاریخــی بــه خــودش می گیــرد. بنابرایــن تــا وقتــی کــه مواجهــه عــکاس در 
واقعیــت بــه پرســش از منطــق نگاه کــردن درنیایــد و ســوژه در برابــر واقعیــت فراتــر از 
انتخــاب موضــوع، ســبک عکاســی، ابــزار تولیــد نــرود و منطــق نــگاه خــود را بــه پرســش 
ــه و  ــگاه را دیکت ــرون نوعــی ن ــرد کــه از بی ــرد، ســاختارهای اجتماعــی ای را می پذی نگی
ــی  ــاختارهای اجتماع ــرون و از درون س ــه از بی ــی ک ــواع نگاه کردن ــد، ان ــد می کنن تولی
ــرای  ــن آرت اســت. ب ــری و عکاســی فای ــه می شــوند همــان عکاســی خب ــرد دیکت ــه ف ب
ــن  ــیل چنی ــیم، پتانس ــکاس باش ــت ع ــاً نبایس ــن آرت لزوم ــری و فای ــگاه خب ــتن ن داش
مواجهــه ای بــا واقعیــت از پیــش درون جامعــه وجــود دارد و مــردم جامعــه نیــز بــه ایــن 
دو طیــف نــگاه تقســیم می شــوند: گروهــی کــه درک شــان از واقعیــت در حــد اخبــار روز 
ــه، درک شخصی شــان  ــا فاصل ــه همیشــه ب ــده ای ک ــا اســت و ع ــاره  آنه ــی درب و چانه زن
را بــر همــه چیــز مقــدم می دارنــد. امــا بــرای نــگاه مســتند داشــتن می بایســت چیــزی 
ــا امرتجربــی  مــازاد بــر  آنهــا داشــت و آن چیــز مــازاد برآمــده از مواجهــه ای شــخصی ب
ــه موضــوع،  ــود؛ روشــی کــه ب ــه روش مجهــز ب ــرای آن مواجهــه می بایســت ب اســت و ب
ــم وابســته اســت.  ــه عل ــد وابســته نیســت، بلکــه ب ــزار تولی فکــر و تصــور شــخصی و اب
ــود.  ــود، جامعه شــناس ب ــود، مــورخ ب ــگاه مســتند داشــتن می بایســت عــکاس ب ــرای ن ب
ــا اندکــی پــرس و جــو می تــوان ســابقه  مــردم جامعــه مواجهــه مســتند2 ندارنــد، امــا ب
ــت. عکاســی مســتند  ــز یاف ــواده خــود نی ــی درون خان ــن آرت را حت ــری و فای ــگاه خب ن
ــوم  ــی از عل ــودن، ترکیب ــت و آمدی ب ــا همــان رف ــرم مواجهــه، ی ــل ماهیــت و ف ــه دلی ب
انســانی و زیبایی شناســی اســت، بــه عبــارت دیگــر هــر دو جنبــه را بــا هــم دارد. تــا بــه 
امــروز بیشــتر بــه جنبــه هنــری آن متمرکــز بوده انــد و آن را گونــه ای عکاســی قلمــداد 

1 - درجلسه پیش آمد

2 - مستند بر اساس تعریفی که تا بدین جا از آن ارائه شد و نه آنچه درون جامعه از مستند می شناسند.



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  205  

ــه علمــی آن را  ــا جنب ــاب م ــن کت ــد، در ای ــس کرده ان ــر تدری ــرده و در دانشــکده هن ک
ــکده های  ــت در دانش ــته می بایس ــن رش ــز ای ــده نی ــر نگارن ــه نظ ــم و ب ــگ می کنی پررن
علــوم انســانی تدریــس شــود. از ایــن همراهــی دوطرفــه، علــوم انســانی نیــز از موهبــت 
ــت از آن  ــی در آن )سال هاس ــه زیبایی شناس ــی و تجرب ــر واقع ــا ام ــه رو در رو ب مواجه
ــا گفتارهــا  فاصلــه گرفتــه( بیشــتر خــو می گیــرد و بدین وســیله عــکاس مســتند نیــز ب
ــه  ــد وارد مواجه ــکل می دهن ــر او را ش ــوای اث ــه محت ــانی ک ــوم انس ــوژه های عل و س

ــود. ــتقیم می ش مس
ــه و  ــگاه و روزنام ــط دانش ــرون محی ــه بی ــن حرف ــت ای ــل فعالی ــاً مح ــد اساس ــر چن ه
ــی عکاســی  ــت بیرون بودگ ــه وضعی ــم ک ــل کن ــره ای نق ــا خاط ــزاری اســت، اینج خبرگ
مســتند از امــر جــاری را خــوب نشــان می دهــد. در ســرویس عکــس روزنامــه همشــهری 
ــی  ــم و اغلــب زمان ــان رفتــه و گــزارش  تهیــه می کردی ــه خیاب ــم، روزهــا ب کار می کردی
کــه کارمــان تمــام می شــد و برمی گشــتیم بعــد از ســاعت ناهــار بــه دفتــر می رســیدیم. 
یــک روز بــه دلیــل زیادبــودن گزارش هــای خیابــان، دبیــر ســرویس نیــز عکاســی رفتــه 
بــود و او هــم دیــر رســید و غــذا نبــود، بــه مســئول پشــتیبانی -کــه به غــذای خبرنــگاران 
رســیدگی می کــرد- تلفــن کــرد. بــه او گفــت غــذای ســرویس عکــس نیامــده، مســئول 
پشــتیانی پاســخ داد کارمنــد مــا آمــده غــذا آورده شــما در دفتــر نبودیــد. ظهــر تابســتان 
ــکاس هســتیم،  ــا ع ــا م ــی زد: آق ــر ناراحــت شــد و حــرف جالب ــا گرســنه دبی ــود و م ب
ــم،  ــی کار نداری ــم یعن ــی اینجایی ــم و وقت ــر کاری ــی س ــتیم یعن ــر نیس ــی در دفت وقت

بیکاریــم! داســتان دانشــگاه و عکاســی مســتند نیــز بــه همیــن نحــو اســت.
ــری  ــگاه را  پیگی ــق ن ــش از منط ــرد پرس ــون ف ــه چ ــت ک ــا آنس ــم در اینج ــه مه نکت
ــک  ــت و ی ــک فرص ــوان ی ــه عن ــود را ب ــرون می ش ــه از بی ــه ای ک ــد، آن دیکت نمی کن
ــد. در  ــر می کن ــوا پ ــد محت ــا تولی ــرد و درون آن، ســاختارها را ب شــیوه عکاســی می پذی
عکاســی خبــری و فایــن آرت منطــق نگاه کــردن از پیــش نــه توســط ســوژه کــه توســط 
ــاختار و  ــه پیش س ــن زمین ــگاه در ای ــن ن ــود بنابرای ــاب می ش ــی انتخ ــاختار اجتماع س
ــل مشــاهده اســت و  ــه خــود می گیــرد کــه درون نظــم اجتماعــی قاب ــب هایــی را ب قال

ــد.  ــر می کن ــوا پ ــی محت ــد نوع ــق تولی ــاً درون آن را از طری ــکاس صرف ع
در نــگاه خبــری و فایــن آرت واقعیــت تولیــد می شــود و نــه کشــف. شــکل تولیــد اســت 

کــه در ایــن گونه هــا بــا هــم فــرق دارد. 
تاریخــی کــه درون منطــق نــگاه کــردن و بالتبــع درون مواجهــه عــکاس و در عکس هــای 
او بــه شــکل یــک فــرم، یعنــی بــه شــکل مــادی و عینــی وجــود نــدارد و رونــد تولیــد 
ــان  ــوراک، هم ــاً خ ــود، اساس ــن می ش ــت ممک ــویه انگاری واقعی ــی تک س آن درون نوع
جامعــه ای )و نــه تاریــخ( اســت کــه شــرایط عینــی تولیــد آن را فراهــم کــرده اســت. در 
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ــا عیــن را می بینــد  ــرد در آن ی ــه، واقعیــت تک ســاحتی می شــود، چــون ف ــن دو گون ای
ــن را  ــا عی ــد و مشــارکت ب ــا ذهــن را می یاب ــد، ی ــا می کن ــال ذهــن را ره ــه فع و مداخل
ــون  ــا چ ــد. ام ــت می لنگ ــای او در واقعی ــک پ ــه ی ــن همیش ــرای همی ــد، ب ــا می کن ره
ــگاه خــود  ــد، ناقــص بودگــی ن ــار دارن ــا درون ســاختار اجتماعــی اعتب ــوع نگاه ه ــن ن ای
ــخ  ــت در تاری ــه از دل حقیق ــوژه ای ک ــگاه س ــر در ن ــد، مگ ــان می کنن ــا پنه را از نظره
ــگاه تک ســاحتی و تقلیــل  ــوع ن ــن ن ــرات پنهــان و منفــی ای ــد. اث ــگاه می کن ــه  آنهــا ن ب
واقعیــت، خــود را در تاریــخ نشــان می دهــد کــه بعــداً بــه ســراغ آن خواهیــم رفــت. از 
ــگاه مســتند اســت کــه کــج و معــوج بــودن ایــن نگاه هــا بــه چشــم  درون مختصــات ن
ــت  ــرف واقعی ــی ع ــا درون نوع ــن نگاه ه ــه ای ــاح هم ــم بی س ــا چش ــه ب ــد وگرن می آی

ــود. ــی می ش تلق
ــداد  ــوی رخ ــرای نچ ــد، ب ــوان دی ــپتامبر می ت ــم س ــس یازده ــه در عک ــور ک همان ط
ــرای خــود و در خــود چنان چــه در  ــام و تمــام ب ــه یــک حقیقــت ت یازدهــم ســپتامبر ن
خبــر می بینیــم و نــه بهانــه فرافکنــی ذهنــی بــرای خــود و در خــود اســت، بلکــه امکانــی 
ــر ســاختمان کلیســای  ــا نشــانه ها معنــای خــود را بازیابنــد. آن صلیبــی کــه ب اســت ت
پروتســتان قــرار دارد و نشــان نمادیــن کلیســا اســت و هــر روز مــردم آن را می بیننــد، 
ــد آن،  ــپتامبر در بک گران ــازده س ــداد ی ــه رخ ــد ک ــا می یاب ــی معن ــوی وقت ــرای نچ ب
ــان را از  ــاق آن نش ــر آن اتف ــارت دیگ ــه عب ــد، ب ــوض می کن ــن آن را ع ــای نمادی معن
کارکــرد روزانــه خــارج و بــه حقیقــت آنچــه شــده اســت، نزدیــک می کنــد.، حقیقــت آن 
یــادآوری مســیحیت اســت کــه بــه مــدد اتفــاق و مداخلــه عــکاس بــا سیاســت روز جهان 
ــی کلیســا  ــرد معرف ــاً کارک ــن نشــانه صرف ــه ای ــر روزان ــره می خــورد. چنان چــه در ام گ
و چرخیــدن دور گفتمــان مذهــب را دارد و بــه عامــت فروکاســته شــده اســت. در ایــن 
ــه  ــا ب ــد ت ــکاری می کن ــداد هم ــا رخ ــکاس ب ــم ع ــنی می بینی ــه روش عکــس مســتند ب
چیــز ســومی برســد کــه نــه رخــداد اســت و نــه تصــور خــودش و ایــن مواجهــه آبســتن 
ــارکت  ــودی از مش ــه نم ــت ک ــداد اس ــک رخ ــن درون ی ــکال ذهن-عی ــت دیالکتی حرک
ــه  ــزی ک ــی آن )چی ــرد مصرف ــد و بدین وســیله آن را از کارک ــی زن ــم م ــخ را رق ــا تاری ب

ــازد.  ــارج می س ــت( خ ــار گف بودری
ــه  ــق ونتیجــی ک ــاق را از طری ــاً اتف ــا صرف ــری اســت م ــه عکــس خب در عکــس اول ک
ــر آن را  ــه کامل ت ــت ک ــری اس ــان تصوی ــر هم ــن تصوی ــم. ای ــه می بینی ــکاس گرفت ع
ــادآور آن  ــری دیگــر ی ــان می گــذرد عکس هــای خب ــدر زم ــم. هــر ق ــون دیدی در تلویزی
رخــداد  نخواهنــد بــود، چــرا کــه بــا تکــرار بــه ضــد خودشــان تبدیــل و امــری تمام شــده 
ــد  ــر رخــداد امــر مــازادی در خــود دارن تلقــی می شــوند. امــا عکس هایــی کــه عــاوه ب
ــرون از  ــداد بی ــوند آن رخ ــث می ش ــان باع ــد همچن ــگاه کردن ــرا ن ــه ماج ــن ب و نمادی
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ــا دیگــر  ــن آرت م ــاد آورده شــود. از طــرف دیگــر در عکاســی فای ــه ی ــم ســالگرد ب تقوی
ــکل  ــون آن ش ــه پیرام ــم ک ــی بینی ــی را م ــه گفتمان های ــم، بلک ــداد را نمی بینی رخ
ــاره مســلمانان، تروریســم، زن مســلمان،  ــی درک شــخصی درب ــق نوع ــه و از طری گرفت
ــت.  ــده اس ــازی ش ــک(، بازس ــدان ریس ــن )در فق ــی ام ــی در محیط ــاب، تایپوگراف حج
ــرای بیــان  در ایــن عکــس و دیگــر عکس هــای فایــن آرت هــر چنــد از نمــاد و نشــانه ب
ــع خــودش  ــر واق ــن نشــانه ها را ام ــه ای ــه اینجاســت ک ــا نکت ــه می شــود ام ــره گرفت به
ــری گل  ــه کارگی ــبیه ب ــود. ش ــد می ش ــد تولی ــط هنرمن ــانه توس ــه نش ــد بلک نمی ده
مصنوعــی وقتــی جــای خالــی و فقــدان گل طبیعــی را پــر می کنــد. در حقیقــت حضــور 
ایــن نشــانه ها در عکــس فایــن آرت نشــان فقــدان  آنهــا در مواجهــه عــکاس بــا امرواقعــی 

ــا خــود نشــانه از امــر واقعــی اشــتباه گرفتــه شــود.  اســت و نبایســت ب

Thomas Hoepker
بــه ایــن عکــس نــگاه کنیــم، عکــس دیگــری از همــان رخــداد اســت. تومــاس هوپــکا1 
عــکاس عکــس بوســه زمیــن دار اصفهانــی بــر پــای محمدرضــا شــاه پهلــوی اســت2. او 
در ایــن رخــداد برخــاف نچــوی دور ایســتاده، از رخــداد فاصلــه گرفتــه تــا بتــوان الیــه 

1 - Thomas Hoepker

2 - جلسه پیش به آن پرداختیم
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ــه  ــل جامع ــدن گس ــته ش ــا شکس ــد ب ــی خواه ــد. او م ــی را ببین ــر اجتماع ــای دیگ ه
نیویــورک بــرای مدتــی، بــا فاصلــه ای کــه از آن گرفتــه الیــه هــای اجتماعــی را بــا هــم 
ترکیــب کنــد، شــاید ایــن دور ایســتادن تصادفــی باشــد امــا بــر اســاس آنچــه بیــان شــد 
مگــر تصــادف از پیــش بخشــی از مواجهــه مســتند او نشــده اســت؟ ایــن عکــس دوالیــه 
ــاره  ــژه هــای ســرگرم کــه درب ــد و اب ــه مــا نشــان مــی دهــد، رخــداد در بــک گران را ب
ــا اتفــاق پشــت سرشــان گــپ و گفــت مــی کننــد. عــکاس در  ــه ی تعطیــات، کار روزان
ایــن عکــس بــا مداخلــه، رخــداد را بــدون نــام گــذاری بــر آن ) نــام گــذاری بــر رخــداد 
بــه مجــرد اتفــاق از طریــق رســانه هــا ممکــن مــی شــود(، بــا بطــن جامعــه پیونــد مــی 
دهــد. نتیجــه مواجهــه او نــه خــود رخــداد اســت، نــه صرفــا درک شــخصی او بلکــه چیــز 
مــازادی بــر آن دو. اینجــا بروشــنی میبینیــم رخــداد بــه عنــوان پــس زمینــه بــه واقعیــت 
ــای آن را چــون  ــای دیگــری مــی بخشــد و معن ــا همــان روزمرگــی معن ــوی کادر ی جل
نشــان صلیــب بــر ســاختمان کلیســا عــوض مــی کنــد. هوپــکا بــا رویــداد مشــارکت مــی 
کنــد و بــه یــک ســنتز مــی رســد و آن ســنتز اســت کــه رویــداد را نمادیــن مــی کنــد، 
ــا امــر واقعــی ممکــن و رویــت پذیــر مــی  شــکل ســومی کــه درون مشــارکت کــردن ب
شــود. او از امــر تجربــی )همــان چیــزی کــه عکاســان خبــری در آن لحظــه ثبــت مــی 
کننــد( فاصلــه مــی گیــرد امــا آنقــدر دور نمــی شــود کــه رویــداد گــم و ناپیــدا شــود، 
و در نتیجــه آن را بــه تصــوری بــدون آن امــر تجربــی نیــز تقلیــل نمــی دهــد. در ایــن 

فاصلــه او مــی توانــد رخــداد را از درون جامعــه و مواجهــه شــخصی اش عبــور دهــد. 
ــه  ــرا ک ــرد چ ــوژه نمی گی ــام س ــکاس ن ــری، ع ــی خب ــع عکاس ــری و بالتب ــگاه خب در ن
ــداد محــدود اســت و  ــه خــود روی ــای او از پیــش درون چارچــوب رخــداد و ب انتخاب ه
ــن آرت  ــی فای ــی رود، در عکاس ــر نم ــده فرات ــانه های عرف پذیرش ــت و نش ــطح عام از س
عــکاس بــه ســوژه تبدیــل شــده اســت امــا ایــن ســوژه بــه قــول لــکان1، »حاصــل نوعــی 
از خیال پــردازی و تصــور اســت کــه در آن ســوژه قهرمــان داســتان اســت« و داســتان، 
واقعیــت را بــه شــکل متکلــم وحــده تعریــف می کنــد و در آن الجــرم رویــداد و ذهــن 

ــوند.  ــان می ش ــًا این هم ــم کام ــا ه ــور ب ــا تص ی
در عکاســی خبــری ســوژه شــکل نمی گیــرد و در عکاســی فایــن آرت بــه همــه واقعیــت 
تبدیــل می شــود. نوعــی افــراط و تفریــط کــه متکــی بــر واگــذاری خــود بــه انتخاب هــای 
ســاختارمند-ناخودآگاهانه جامعــه اســت. در فلســفه آلــن بدیــو2 ســوبژکتیویته ای از پیش 
وجــود نــدارد، برخــاف آنچــه در مدرنیتــه موردنظــر بــود. در فلســفه او مــا سوژه شــدن 
را خودمــان می ســازیم امــا ایــن ســاختن نــه بــه شــکل متافیزیــکال و بــا ســپردن خــود 

1 - Jacques Marie Émile Lacan

2 - Alain Badiou



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  209  

ــن  ــه« در آن ممک ــق »مداخل ــه از طری ــع، بلک ــر واق ــا ام ــویه ب ــه ای تک س ــه مواجه ب
ــا در آن  ــه م ــامدرن ک ــی در دوران  پس ــای زندگ ــی از تمایزه ــن یک ــود. بنابرای می ش
زندگــی می کنیــم ایــن اســت کــه از پیــش امــکان ســوژه بودن بــه مــا اعطــا نمی شــود. 
اینکــه مــا انســان هســتیم و از ذهــن بــرای امــور فــردی و اجتماعــی کار می کشــیم بــه 
معنــای ایــن نیســت کــه بــه ســوژه تبدیــل شــده ایم و انتخــاب مــا انتخاب هــای متکــی 
ــم در  ــر پارادای ــن تغیی ــه ای ــان اســت. بســیاری از فیلســوفان و نویســندگان ب ــر خودم ب
ــت  ــال آن نیس ــکان و مج ــه ام ــته اند ک ــاره آن نوش ــد و درب ــر کردن ــد فک ــه جدی جامع
همــه  آنهــا را درون ایــن بحــث بازکنیــم. ایــن موضــوع نیــاز دارد تــا خواننــده کمــی هــم 
تجربــه زیســته خــودش را بــه میــان آورد و هــوش تاریخــی خــود را بــه یــاری بطلبــد و 
هم زمــان بــا متــن، بــا فرامتــن نیــز حرکــت کنــد. بــا کمــی تأمــل بــه آنچــه می گــذرد 
ــه  ــا ب ــت، ام ــت اس ــی ذهنی ــده از نوع ــاً برآم ــم حتم ــه می کنی ــد آنچ ــوان فهمی می ت
ــد و  ــتماتیک جدی ــه سیس ــه جامع ــرا ک ــوژه گی داد چ ــب س ــوان لق ــه آن نمی ت هم
زندگــی پیچیــده امــروزی از طریــق ناخــودآگاه بســیار زودتــر از آنچــه فکــر کنیــم نحــوه 
ــش  ــه او پی ــان آنچ ــاً از می ــا ضرورت ــد و م ــاب می کن ــا انتخ ــرای م ــردن را ب انتخاب ک
ــه  ــت شــبیه مرحل ــن موقعی ــم. ای ــه انتخــاب می زنی ــه دســت ب ــذارد اســت ک ــا می گ م
ــی  ــه عکس های ــت ب ــن موقعی ــا در ای ــه م ــز ک ــن تمای ــا ای ــس اســت ب ــه پ ــش رو ب کن
ــم و  ــا را نگرفته ای ــود آنه ــه خ ــم ک ــاب می کنی ــی را انتخ ــم و عکس های ــگاه می کنی ن
ــدون  ــس ب ــه، پ ــا را گرفت ــی آن عکس ه ــه نیت ــا چ ــی و ب ــه کس ــم چ ــاً نمی دانی اساس
جــای پــای خودمــان و انتخاب هــای پیشــین، مســتقیم وارد مرحلــه انتخــاب انتخاب هــا 
ــاری نوعــی ذهنیــت صــورت می گیــرد امــا چــون  ــا ی می شــویم. حتمــاً ایــن انتخــاب ب
ــام  ــوان ن ــرد، نمی ت ــش نمی گی ــه پرس ــق آن را ب ــاب و منط ــن انتخ ــای ای پیش فرض ه
ــه  ــه از مدرنیت ــی دارد ک ــود تاریخ ــرای خ ــوژه ب ــه س ــت. چنان چ ــر آن گذاش ــوژه ب س
می آیــد. ایــن موضــوع بیــان شــد تــا بــه شــکل خاصــه دلیــل این کــه در نوشــته بدیــو1 
و بســیاری از روشــن فکران و فیلســوفان جدیــد موضــوع سوژه شــدن مطــرح اســت و نــه 

ــود.  ــادآوری ش ــوژه بودن ی س
ــداد  ــک رخ ــه ی ــت را ب ــه آن موقعی ــت ک ــت اس ــه در موقعی ــا مداخل ــد ب ــو می گوی بدی
تبدیــل می کنیــم. او در کتــاب هســتی و رویــداد می نویســد: رویــداد چندگانــه اســت و 
اساســاً بــر اســاس قواعــد وضعیــت معنــا نــدارد. بایــد یــک مداخلــه وجــود داشــته باشــد 
کــه قواعــد موقعیــت را تغییــر دهــد تــا امــکان وقــوع آن رویــداد خــاص فراهــم شــود. 
در عکــس یازدهــم ســپتامبر مواجهــه نچــوی و هوپــکا تداعــی همیــن مداخلــه اســت.2 

1 - Alain Badiou

2 - الزم به یادآوری است که ما همان طور که عکاسی خبری و مستند و فاین آرت را از موضوع، نحوه و ابزار تولیدش جدا 
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حــال کــه تــا حــدی ایــن تمایزدهی-پیونددهــی میــان ســه منطــق نــگاه روشــن شــد 
ــرد. واقعیــت  ــه شــکل می گی ــا واقعیــت چگون ــا ب ــد نســبت م ــه روشــنی دی ــوان ب می ت
صرفــاً آن چیــزی نیســت کــه مــا در آن قــرار داریــم و بــرای مــا رقــم می خــورد، بلکــه 
از طریــق کنــش و شــکل مواجهــه مــا، خــود را بــه شــکل دیگــری بــروز می دهــد، بــه 
ــن  ــی نیســت. ای ــد و خنث ــارکت می کن ــا مش ــرد م ــت درون علمک ــر واقعی ــارت دیگ عب

ــود.  ــر می ش ــکار و رؤیت پذی ــه آش ــت ک ــتند اس ــه مس ــودن درون مواجه خنثی نب
مــا در جلســه نخســت ایــن عبــارت را گفتیــم کــه هــر امــر واقــع از صــرف امــر واقــع 
بیشــتر اســت، ایــن بیشــتر از طریــق نوعــی امــر مــازاد، نوعــی ســایه در مواجهــه مســتند 
بــا امــر واقــع بیــرون می زنــد و در دوشــکل دیگــر منطــق نــگاه، چنیــن امــر مــازادی از 

ــود.  ــر نمی ش ــع رؤیت پذی درون امرواق
بنابرایــن در مواجهــه عکاســی مســتند، امــر مــازاد از درون امــر واقــع بیــرون می زنــد و 
ــه ســوژه داده مــی شــود. ایــن  ایــن بیرون زدگــی توســط خــود امــر واقــع اســت کــه ب
ــد.  ــروز می کن ــم مســتند ب ــا فیل ــانه در عکــس ی ــا نش ــاد ی ــه شــکل نم ــی ب بیرون زدگ
تاریــخ نتیجــه بازگشــت ســایه ها و امــر مــازاد بــه امــور واقــع اســت. بــه عبــارت دیگــر 
درون مواجهــه دیالکتیــکال و مســتند بــا امــر واقــع وقتــی امــر واقــع از خــودش فراتــر 
ــی  ــه تاریخ ــر و در نتیج ــی، عمیق ت ــم آن را حقیق ــکان می یابی ــه ام ــت ک ــی رود اس م
درک کنیــم. در منطــق نــگاه بــه واقعیــت از دریچــه خبــر و فایــن آرت امــر مــازاد بازتــاب 
ــگاه شــکل  ــن دون ــرد تاریخــی از درون ای ــه ف ــت ک ــوان گف ــد و در نتیجــه می ت نمی یاب

ــود.  ــد می ش ــی در آن تولی ــرد اجتماع ــاً ف ــه صرف ــرد، بلک نمی گی
اینجــا نکتــه ای را می گوییــم کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد، چــرا درک عمومــی 
ــرم  ــه ف ــه زیبایی شناســی عکــس مســتند کــه ب ــن آرت را ب زیبایی شناســی عکاســی فای
ــناختی  ــری زیبایی ش ــد و آن را ام ــح می ده ــد ترجی ــان می ده ــاداری نش ــت وف واقعی
ــن آرت چشــمگیرتر  ــد کــه عکس هــای فای ــه نظــر می آی قلمــداد مــی کنــد؟ این طــور ب
هســتند و عکس هــای مســتند تکــرار همــان فــرم امــر واقعــی. نکتــه این جاســت کــه فــرد 
تاریخــی زیبایــی را بــه گونــه دیگــر تجربــه می کنــد تــا فــرد اجتماعــی. خاطــرات افــراد 
ــم چــون درون زیســت  ــا را می خوانی ــز اســت و آنه ــا کنجکاوی برانگی ــرای م تاریخــی ب
آنهــا واقعیــت بــه گونــه دیگــری کــه بــرای مــا ناممکــن اســت، بــروز می کنــد. شــناخت 
امــر مــازادی کــه در زیســت فــرد تاریخــی وجــود دارد و در زیســت فــرد اجتماعی نیســت 

کردیم و از درون مورد بررسی قرار دادیم، درباره عکاسان نیز جهت رؤیت پذیرکردن و ملموس کردن بحث کتاب به عکس ها 
و عکاسان خاص الجرم بر می گردیم و  برای همین  این مثال ها و عکس ها نه به معنای تأیید همه جانبه آن عکاس یا این 

عکاس، بلکه به دلیل واکاوی آنچه می گوییم درون عکس ها و مواجهه آنها در آن موقعیت خاص است و از این روی می تواند 
نوعی خوانش مستند از عکس های مستند تلقی شود.
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متکــی بــر درکــی زیبایی شناســی اســت. فــرد تاریخــی زیبایــی را گونــه دیگــری تجربــه 
می کنــد. بــه طــور مثــال زندگــی ســقراط، چه گــوارا، گانــدی، موالنــا و ... درون زیســت 
ــه می شــود و  ــا واقعیــت تجرب ــان زیبایی شناســی ای وجــود دارد کــه درون مواجهــه ب آن
نامــی نمی تــوان روی آن گذاشــت، امــا قابــل حــس اســت. ایــن درک متفــاوت اســت از 
درک امــر زیبــا در گالــری یــا مــوزه چــرا؟ پاســخ دقیــق بــه ایــن ســئوال خــود یــک مقاله 
ــت  ــوان گف ــدر می ت ــن بحــث نمی گنجــد. اینجــا همین ق ــه در مجــال ای ــد ک را می طلب
ــرد  ــرای ف ــر زیبایی شناســی ب ــون ام ــخ اکن ــت در تاری ــردن رد حقیق ــه درون دنبال ک ک
ــرای  تاریخــی حــادث می شــود چــون درون جســتجوی او واقعیــت بــه شــکل خــاص1 ب
او رقــم می خــورد. اتفاقــات درون زیســت او بــه شــکلی رقــم می خورنــد کــه بــرای فــرد 
اجتماعــی قابــل تصــور و اجــرا نیســت. تجربــه امــر زیبایی شناســی در مواجهــه مســتند 
از نــوع تاریخــی اســت تــا نــوع اجتماعــی آن، هــر چنــد همان طــور کــه بیــان شــد فــرد 
ــه فعالیــت و زیســت خــود ادامــه می دهــد. در انتهــای  تاریخــی درون امــر اجتماعــی ب
ایــن جلســه نمونــه ای از ایــن نــوع تجربــه امــر زیبایــی شــناختی را در واقعیــت و یــک 

فیلــم مســتند بررســی می کنیــم. 
ــگاه  ــازی عینیــت در وضعیــت گرفتــار می شــود و در ن ــه ب در نــگاه خبــری امــر واقــع ب
ــات  ــرای اثب ــه حاضــر نیســت ب ــار می شــود ک ــی گرفت ــع در ذهنیت ــر واق ــن آرت ام فای
آنچــه فکــر می کنــد حقیقــت دارد بــه واقعیتــی کــه آن را شــکل داده بازگــردد. هــر دو 
زیبایــی را امــری بیــرون امــر واقــع درک می کننــد، بــرای همیــن بــرای بیــان واقعیــت 
دچــار نوعــی فرمالیســم می شــوند در حالــی کــه ســوژه مســتند زیبایی شناســی را درون 

ــه می کنــد.  ــا واقعیــت تجرب ــدگار خــود و ب مان
بنابرایــن خبــر تداعــی رویکــرد روزمرگــی و فایــن آرت تداعــی رویکــرد انــزوا از واقعیــت 
اســت کــه در جلســات نخســت بــه آن پرداختیــم و گفتیــم مســتند نــاب و آن چــه درون 
زبــان و مواجهــه آن نهفتــه اســت و بــا رفــت و آمــد میــان ذهن-عیــن شــکل می گیــرد 
ــی  ــه عکاس ــه ای ب ــر جامع ــم ه ــد می کنی ــد. تأکی ــه کاذب نمی ده ــن دوگان ــه ای ــن ب ت
ــی  ــاختارهای اجتماع ــان س ــاز درون هم ــن نی ــت و ای ــد اس ــن آرت نیازمن ــری و فای خب
ــویم،  ــود آن نمی ش ــر وج ــس منک ــد پ ــود را می یابن ــرورت خ ــد و ض ــکل می گیرن ش
بلکــه از منظــر فلســفی، آن را متوجــه جایــش می کنیــم و بدین وســیله مواجهــه واقعــی 

ــپاریم.  ــه مســتند می س ــه مواجه و تاریخــی را ب

بــرای خاتمــه ایــن بحــث بــه مقالــه ای رجــوع می کنیــم کــه دربــاره یــک فیلــم مســتند 
مهــم نوشــته شــده اســت و حــاوی نوعــی یــادآوری بــر پافشــاری مــا بــر مواجهــه مســتند 
1 - Singular
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در مقابــل ایــن دوگانــه خبری-فایــن آرت اســت. 
ســینمای مســتند از منظــر محــل نمایــش بــه ســینما و از منظــر مواجهــه بــا واقعیــت 
بــا عکاســی مســتند خویشــاوند اســت. قصــه فیلــم مســتند بــر اســاس تصویــر بــه پیــش 
ــن در ســینمای مســتند چــون  ــن نظــر تدوی ــام و تمــام. از ای ــه ســناریوی ت مــی رود، ن
کنــش رو بــه پــس بــرای عــکاس مســتند حیاتــی و سرنوشت ســاز اســت، پــس ســینمای 
مســتند و عکاســی مســتند بــا پافشــاری بــر مواجهــه دیالکتیــکال خــود، می بایســت تفکر 
مســتند کــه نوعــی ضــرورت بــرای دنیــای امــروز اســت را بــه نوعــی مواجهــه عمومــی و 
تخصصــی تبدیــل کننــد، نــه اینکــه خــود را چــون فیلــم کوتــاه زایده ســینمای داســتانی 
ــتند را از  ــی مس ــت عکاس ــه می بایس ــد همان طوریک ــی کنن ــده آن تلق ــت پیچی و صنع
منظــر علمــی آن نیــز مــورد توجــه قــرار داد. پــس بــا چنیــن دغدغــه ای می تــوان گفــت 
مستند-عکاســی و مستند-ســینما. چنیــن اعتمــاد بــه نفســی برآمــده از درک و شــناخت 
منطــق نــگاه مســتند بــه عنــوان کلیتــی منســجم بــرای مواجهــه ســاختارمند بــا واقعیــت 
صرفــاً در نــگاه تعــدادی از شــخصیت های مهــم مستند-ســینما بــود کــه متأســفانه فــوت 
ــاد.  ــده آن نســل اکنــون در ســن ســال خوردگی1 اســت، عمــرش درازب ــد، باقی مان کردن
ــن  ــاص دوربی ــارت خ ــه مه ــت ک ــن اس ــم ای ــی می کنی ــا معرف ــه در اینج ــده ای ک »ای
ناشــی از عملکــرد »توجــه« مــا اســت. دوربیــن می توانــد بــه اقدامــات ادراکــی مــا بــرای 
ــال  ــن ح ــد و در عی ــک کن ــه کم ــه پیش زمین ــا ب ــاص و آوردن آنه ــر خ ــیم عناص ترس
ــن مهــارت توســط هوگــو مونســتربرگ2 در  ــه پس زمینــه منتقــل کنــد. ای دیگــران را ب
یکــی از اولیــن تئوری هــای فیلــم اشــاره شــده اســت. مونســتربرگ ســینما را به عنــوان 
ــه  ــد ک ــری می دان ــت بص ــک واقعی ــت ادراک در ی ــه و هدای ــرل توج ــرای کنت ــی ب راه
ــوه ای  ــه ق ــا »توجــه« ب ــن معن ــد. در ای ــت می کن ــرات محیطــی را مدیری آشــفتگی تأثی
تبدیــل می شــود کــه دنیــای پــر هــرج و مــرج تأثیــرات بصــری را اهلــی می کنــد. امــا 
جنبــه دیگــری وجــود دارد کــه مــا بایــد آن را در نظــر بگیریــم تــا بتــوان کارکــرد توجــه 
ــس  ــم. در ســنت پدیدارشناســی، موری ــم مســتند درک کنی ــه فیل ــژه در زمین ــه وی را ب
ــد و  ــت می کن ــی« صحب ــک »معجــزه طبیع ــوان ی ــه عن ــورد توجــه ب ــی3 در م مرلوپونت
ــط می ســازد  ــوس5 مرتب ــوم پات ــه مفه ــز4 توجــه را ب ــارد والدنفل ــن راســتا، برنه در همی
ــروع  ــا آن را ش ــه م ــورد ک ــم می خ ــا رق ــرای م ــزی ب ــه »چی ــت ک ــن معناس ــه ای و ب
ــا درک مونســتربرگ از »توجــه بــه عنــوان راهــی  نکرده ایــم«. تفــاوت مهــم در اینجــا ب

1 - محمدرضا اصانی
2 - Hugo Münsterberg

3 - Maurice Merleau-Ponty

4 - Bernhard Waldenfels

5 - Pathos



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  213  

ــز  ــی و والدنفل ــه مرلوپونت ــت ک ــن اس ــرج« ای ــرج و م ــر ه ــای پ ــردن دنی ــرای اهلی ک ب
ــی و  ــش قبل ــه دان ــد ک ــی را آشــکار کن ــد چیزهای ــروی توجــه می توان ــه نی ــد ک می دانن
عادت هــای دیــدن در مــا می توانــد  آنهــا از بیــن ببــرد. توجــه صرفــاً بــه نظم بخشــیدن 
ــده  ــل تعیین ش ــتورات از قب ــن دس ــه همچنی ــد بلک ــک نمی کن ــه برداشــت هایمان کم ب
ــه عناصــر  ــد مــا را ب ــه ایــن ترتیــب »توجــه« می توان ــرد. ب ــرای دیــدن را از بیــن می ب ب
بصــری بیگانــه یــا ناشــناخته ای متصــل کنــد کــه روش هــای همیشــگی مــا بــرای درک 
ــا  ــه م ــتند ب ــم مس ــه فیل ــم ک ــه می کنی ــا اضاف ــد. ام ــل می کن ــا را مخت ــان  آنه جه
ــه  ــم و در نتیج ــودداری کنی ــی خ ــای قبل ــه از پیش بینی ه ــد ک ــکان را می ده ــن ام ای
ــان  ــیوه های دیدنی م ــا ش ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــق ب ــن طری ــم و از ای ــر ببینی واضح ت

را اصــاح و احیــاء کنیــم.
همان طــور کــه مرلوپونتــی اشــاره می کنــد، قــوه »توجــه« چــون پــازل عمــل می کنــد 
ــز و در  ــز تمرک ــره، مرک ــزی در منظ ــر چی ــدون تغیی ــرا ب ــت، زی ــاً معجزه آساس و تقریب
ــه  نتیجــه تصــور و ادراک مــا از امــر مرئــی را تغییــر می دهــد. پــس وظیفــه منحصــر ب
فــرد »توجــه« تغییــر رابطــه مــا در دیــدن بــدون دســت کاری، یــا تغییــر چیــزی در امــر 
تجربــی اســت. بــه ایــن معنــا، »توجــه« جهــان بصــری را بــا تســلیم کردن آن بــه اراده 
ــه آنچــه می تــوان دیــد متصــل می ســازد،  و مقاصــد مــا اهلــی نمی کنــد، بلکــه مــا را ب
حتــی زمانــی  کــه چیزهــا بــا نیــات و پیش داوری هــای مــا مطابقــت ندارنــد. ایــن وظیفــه 

خــودداری از اهلی ســازی عمیقــاً در کنــش ســاخت تصاویــر مســتند نهفتــه اســت. 
یکــی از صحنه هــای مســتندی کــه تأثیــر قابــل توجهــی بــر مــن1 گذاشــت، پایــان فیلــم 
ــکل  ــم مای ــن فیل ــز3 اســت. ای ــوری غم انگی ــک امپرات ــی از ی ــزوگ2 پژواک های ــر هرت ورن
گلداســمیت4 روزنامه نــگار فرانســوی را در جمهــوری آفریقــای مرکــزی دنبــال می کنــد. 
ــا5 در  ــدل بوکاس ــام ژان ب ــور بدن ــت دیکتات ــان حکوم ــن در زم ــش از ای گلداســمیت پی
ــی  ــم ردیاب ــده فیل ــود. ای ــده ب ــود را گذران ــی خ ــگار زندگ ــوان خبرن ــه عن ــه ب آن منطق
ــا راهنمایــی گلداســمیت اســت.  خاطــرات و حقایــق تاریخــی در مــورد رژیــم بوکاســا ب
)گلداســمیت بــه عنــوان خبرنــگار مدتــی در زنــدان بوکاســا بــود و بــر اثــر شــکنجه تــا 
ــای  ــوری آفریق ــه در جمه ــاغ وحشــی مخروب ــم در ب ــود(. فیل ــه ب ــرگ رفت ــد م ــر ح س
مرکــزی بــه پایــان می رســد. یکــی از حیوانــات بــاغ وحــش کــه توجــه هرتــزوگ را بــه 
ــن  ــا ای ــاد اســت. تنه ــن معت ــه نیکوتی ــه ب ــد، شــامپانزه ای اســت ک ــب می کن خــود جل

1 - Anthony Fredriksson
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ــزوگ در  ــد، بلکــه آنچــه هرت ــا را مجــذوب خــود می کن ــم نیســت کــه م ــه از فیل صحن
مــورد ایــن صحنــه بــه مــا می گویــد و تفســیر او در مــورد تصویرســازی مســتند اســت 

ــد: ــزوگ1 می نویس ــت هرت ــه روای ــزوگ ب ــاب هرت ــد. او در کت ــر می کن ــا متأث ــه م ک
در بــاغ وحــش فرســوده یکــی از غم انگیزتریــن چیزهایــی را کــه تــا بــه حــال دیــده ام، 
ــه او  ــه ب ــربازان مســتی ک ــه لطــف س ــیگار ب ــه س ــاد ب ــامپانزه ای معت ــم: ش ــدا کردی پی
ــد و  ــگاه می کن ــون ن ــه میم ــمیت ب ــکل گلداس ــد. مای ــاد داده بودن ــیدن را ی سیگارکش
ــه  ــم« و ب ــه را تحمــل کن ــن صحن ــم ای ــر نمی توان ــد: »دیگ ــن می گوی ــزی شــبیه ای چی
ــم:  ــخ می ده ــن پاس ــت دوربی ــم. از پش ــوش کن ــن را خام ــد دوربی ــد بای ــن می گوی م
ــد نگــه دارم«. او پاســخ  ــه بای ــی اســت ک ــن یکــی از نماهای ــم ای ــکل، فکــر می کن »مای
می دهــد: »فقــط اگــر قــول بدهــی کــه ایــن آخریــن پــان فیلــم باشــد«. در حالــی کــه 
ایــن دیالــوگ و حضــور گلداســمیت در بــاغ وحــش در فیلم نامــه از پیــش نوشــته شــده 
بــود، امــا تصــور شــامپانزه ای معتــاد بــه نیکوتیــن در آن نبــود. چیــزی مهــم و اســرارآمیز 
در مــورد ایــن جانــور وجــود داشــت و فیلم بــرداری آن بــه روشــی کــه انجــام شــد، فیلــم 
ــه واقعیــت  ــه ســطح عمیق تــری از حقیقــت رســاند، حتــی آنجــا کــه مــن کامــًا ب را ب

ــودم.  ــد نب ــا2 پای بن ه
ــدان  ــه »زن ــم ک ــرار می ده ــی ق ــان صحنه های ــزوگ را در می ــم هرت ــه فیل ــن صحن م
واقعیــت متعــارف )امــر تجربــی( را منفجــر می کننــد«. امــا در مــورد مســتند، ایــن تخیــل 
نیســت کــه چشــم و دنیــای بصــری مــا را تغییــر می دهــد، بلکــه همــان صحنــه واقعــی 
ــف  ــاره جهــان مخال ــا درب ــا، پیش فرض هــای فکــری م ــا پیش فرض هــای م اســت کــه ب
ــر3 مطابقــت دارد؛ زمانــی کــه می نویســد:  ــا نظــر زیگفریــد کراکائ اســت. ایــن بیشــتر ب
»همــه ایــن چیزهــا ماننــد پوســت بخشــی از وجــود مــا هســتند و چــون آنهــا را از روی 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــر اش ــیم«. کراکائ ــم نمی شناس ــا چش ــا را ب ــیم، آنه ــب می شناس قل
چگونــه فیلــم مســتند می توانــد مــا را بــا عناصــری در تمــاس قــرار دهــد کــه »مســلماً 
در ســرپیچی از عــادات مــا بــرای دیــدن بــه پیــش مــی رونــد«. در مــورد تصویر مســتند، 
ــش  ــکال از پی ــت متافیزی ــی واقعی ــر نوع ــا« تصوی ــدن در م ــای دی ــس »عادت ه برعک
ــد.  ــا عمــل می کن ــر از عادت ه ــدن فرات ــرای دی ــا ب ــه روش م پذیرفته شــده نیســت، بلک
ایــن تمایــز حاصــل از یــک جهــان غیربصــری دیگــر4، یــا یــک جهــان بصــری متفــاوت 
نیســت بلکــه آن چیــزی کــه فراتــر از حــد معمــول عمــل می کنــد، رویــدادی اســت کــه 
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در آن مــا بــا جهــان تاریخــی کنونــی – از طریــق ادراک خــود –متصــل می شــویم، نــه 
بــا پیش فرض هــا و تصورات مــان. 

ــه سیگارکشــیدن را  ــادت ب ــه ع ــز ک ــت غم انگی ــن واقعی ــم و ای ــامپازه در فیل حضــور ش
ــد  ــد. او را فرامی خوان ــر می ده ــزوگ تغیی ــود هرت ــزی را در خ ــت، چی ــرده اس ــدا ک پی
ــارد  ــه برنه ــزی اســت ک ــان چی ــن هم ــد. ای ــودش آگاه می کن ــورد خ ــزی در م و از چی
والدنفلــز1 از آن بــه عنــوان پاتــوس2 یــاد می کنــد. نفــوذ غریبــه )ســایه های امــر واقــع( 
چیــزی اســت کــه »خــود« را بــه چالــش می کشــد، امــا بــا »خــود« منافــات نیــز نــدارد. 
فقــط از طریــق ایــن فراینــد مواجهــه بــا غریبــه اســت کــه می تــوان آن چــه را کــه خــود 
ــدون آن هیچ کــس خــودش  ــه ب ــی ک ــز می نویســد: »مالکیت ــم بســازیم. والدنفل می نامی
نخواهــد بــود، تنهــا بــه دلیــل گشــودگی نســبت بــه بیگانــه ای ممکــن می شــود کــه بــا 

ایــن وجــود از مــا طفــره مــی رود« 

1 - Bernhard Waldenfels

2 - پاتوس چون لوگوس ریشه یونانی دارد اما در دوران جدید میشل آنری معتقد است زندگِی حقیقی نامرئی است و معنی مخفی زندگی، 

به عنوان پاتوسی است که تنها می تواند در درون خود تجربه شود. به عقیدة آنری، هرن توانسته این معنای نامرئی را نشان دهد. او وظیفة هرن 

را نه افشای جهان بیرونی، بلکه بیان درونی پاتوس های زندگی می داند. او پاتوس را درد و لذتی می داند که موجب رهایی و ارتقاء می شود و آن 

را در مرکز زندگی انسان قرارمی دهد. در این راستا، خاستگاه هرن را در زندگی قرار می دهد و معتقد است برخی آثار هرنی می توانند به خوبی 

آن را نشان دهند. ويژگي برجسته خوانش آنري از مفهوم پاتوس اين است كه می تواند قدرت اثر هرني را نشان بدهد. زيرا طبق این خوانش، اثر 

هرني آنچه را که در جهان مريئ نهفته است، آشكار و مخاطب را مجبور مي كند نگاه عميق تري به جهان داشته باشد. به عبارتی پاتوس پلی بین 

اثر هرنی و مخاطب ایجاد می کند. زیرا در هرن، نقش ِ انفعالی پاتوس به نقش کنش گر و فعال تبدیل می شود. یعنی تأثیرپذیرفنت به تأثیرگذاری 

تبدیل می شود. از:  مقاله خوانش پدیدارشناختی میشل آنری.
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ــم و  ــا می بینی ــه م ــه ک ــر آنچ ــدت ب ــه ش ــازد و ب ــه را می س ــزوگ صحن ــه هرت اگرچ
می شــنویم تأثیــر می گــذارد، امــا همچنــان بــه ســمت میمــون کشــانده می شــود زیــرا 
ایــن لحظــه فراتــر از تفســیرها و ابداعــات اوســت. هنگامــی کــه هرتــزوگ در مــورد ایــن 
ــه  ــه آن ب ــه فیلم نام ــد ک ــان می ده ــد، نش ــت می کن ــور صحب ــاب  مذک ــه در کت صحن
ــن  ــه در مت ــزی وجــود دارد ک ــان چی ــن می ــا در ای ــود، ام ــل نوشــته شــده ب طــور کام
فیلم نامــه نیامــده بــود. میمــون ســیگاری بــرای دیده شــدن وجــود دارد و چیــزی را بــه 
مــا می گویــد کــه فراتــر از مداخــات عمــدی هرتــزوگ عمــل می کنــد. کراکائــر وقتــی 
ــه  ــاط کــور ذهــن« می نویســد، ب ــوان »نق ــه عن ــر مکشوف نشــده( ب ــورد غیــب )ام در م
ــا  ــه شــیوه های فرهنگــی و معمــول م ــن کار ب ــا ای ــد. او ب ــه مشــابهی اشــاره می کن نکت
ــل  ــه در مقاب ــه را ک ــد آنچ ــازه نمی دهن ــا اج ــه م ــه ب ــد ک ــاره می کن ــدن اش ــرای دی ب
ــزد« را  ــا می گری ــره از توجــه م ــه »در زندگــی روزم ــا وجــود دارد، آنچــه ک چشــمان م
تصدیــق کنیــم. در ایــن مــوارد بدیهــی اســت کــه مــا در مــورد چیــزی نامرئــی صحبــت 
نمی کنیــم، بلکــه دربــاره چیــزی کــه می تــوان آن را مشــاهده کــرد، بشــرطی کــه بتــوان 
از روش هــای تعییــن شــده خــود بــرای دیــدن عبــور کنیــم. صحنــه ای از فیلــم هرتــزوگ، 
نمونــه ای از روش پیچیــده ای اســت کــه در آن فیلــم مســتند می توانــد بــه مــا در عبــور 

ــد1«. ــک کن ــدن کم ــرای دی ــده مان ب ــای تعیین ش از قرارداده
در ایــن فیلــم و مقالــه می بینیــم کــه درون مواجهــه هرتــزوگ بــا واقعیــت در افریقــای 
مرکــزی چطــور امرواقــع از خــودش بیــرون می زنــد و او را غافل گیــر می کنــد، 
ــه  ــع ب ــه نیکوتیــن اســت، همــان نشــانه ای اســت کــه امرواق ــاد ب شــامپانزه ای کــه معت
او می دهــد و ایــن نشــانه در ادامــه مواجهــه مســتند او بــا واقعیــت اســت کــه بــرای او 

ــم.  ــه او می پیوندی ــا ب ــا بعده ــت، م ــرای اوس ــانه ب ــن نش ــود. ای ــر می ش رؤیت پذی

1 - The art of attention in documentary film and Werner Herzog, by Anthony Fredriksson


