
218  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  219  

درس گفتار های عکاسی مستند اجتماعی 

جلسه ششم

ایــن جلســه روی / موضوعــات »ســری عکــس« و »مجموعــه عکــس« مســتند صحبــت 
می کنیــم. 

ــا  ــط ام ــم مرتب ــه ه ــای ب ــه شــکل بخش ه ــوای آن ب ــل محت ــه دلی ــار ب ــن درس گفت ای
ــرای  ــا ب ــط تک فریم ه ــس از رب ــه عک ــه مجموع ــوری ک ــی رود؛ همان ط ــش م ــدا پی ج
ــم  ــه رغ ــار ب ــن درس گفت ــن روش ای ــورد. بنابرای ــم می خ ــر رق ــی بزرگ ت ــاخت کلیت س
ــار  ــه ســوژه )شــرکت کننده در درس گفت ــن مرحل ــوا، تکه تکــه1 اســت. در ای ــد محت پیون
ــا را  ــود آنه ــه خ ــا درون مواجه ــال تکه ه ــا اتص ــت ب ــن آن( می بایس ــده مت ــا خوانن ی
معنــا و بــه روش خــود ایــن تکه هــای بــه هــم مرتبــط را بــا هــم ترکیــب کنــد و ایــن 
تمریــن چیــزی نیســت جــز همــان فرمــی کــه او در مجموعه ســازی می بایســت آن را در 
برابــر واقعیــت اجــرا کنــد. بــه عبــات دیگــر فــرم ایــن جلســه، برآمــده از محتــوای آن و 
از طریــق اتصــال ایــن تکه هــا ممکــن می شــود. در غیــر ایــن صــورت بــه فــرم واقعیــِت 
ــت  ــه اهمی ــات ب ــول جلس ــا در ط ــر م ــرف دیگ ــم. از ط ــادار نبوده ای ــازی وف مجموعه س
نــگاه از درون بــه واقعیــت تأکیــد کرده ایــم. پــس مقولــه مجموعه ســازی را نیــز از درون 

ــم. ــی می گیری ــت آن پ واقعی
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یک
در جلســه ســوم ایــن درس گفتارهــا بــه ضــرورت رجــوع بــه آرشــیو بــه مثابــه بازگشــت 
ــوان  ــم. در اینجــا می ت ــرای مواجهــه پرداختی ــدن ب ــرای شــکل دادن ب ــه جــای پاهــا ب ب
گفــت کــه چــون عکاســان بــرای معرفــی خــود، یــا بــه رســمیت شناخته شــدن بیــش از 
رونــد خودانتقــادی )بــرای بازتــاب راســتین واقعیــت( وقــت می گذارنــد و چــون دنیــای 
دیجیتــال مواجهــه بــا کانتکت شــیت کــه شــامل نقشــه جــای پاهــا بــود را بــه حاشــیه 
ــاک کــرده اســت، ســاخت مجموعــه عکــس باعــث می شــود کــه  ــه نوعــی پ ــده و ب ران
اهمیــت ســری عکــس نادیــده گرفتــه یــا ســری عکــس بــه عنــوان امــر زایــدی تلقــی 
ــن  ــرون آورد. ای ــر را بی ــورد نظ ــای م ــت از دل آن، عکس ه ــاً می بایس ــه صرف ــود ک ش
موقعیــت شــبیه قصــه تراژیــک مــادر بــارداری اســت کــه دیگــر خــودش اهمیتــی نــدارد، 
بلکــه بچــه ای کــه خواهــد زاییــد مهــم اســت! ایــن موقعیــت بــه نوعــی خودســری منجــر 
ــه  ــی دارد و مواجه ــان برم ــت را از می ــه واقعی ــیدن ب ــود، چــون الیه هــای رس می ش
ــیوه  ــویگی در ش ــه درون یک س ــا بلک ــای پاه ــد ج ــه درون رون ــت را ن ــا واقعی ــرد ب ف
ــون  ــه چ ــم ک ــاره می کنی ــه اش ــن نکت ــه ای ــاً ب ــا صرف ــرد. اینج ــش می ب ــه پی ــد ب تولی
ــد،  ــرای خودانتقــادی وقــت کــم می گذارن ــا واقعیــت ب ــاً( در مواجهــه ب عکاســان )عموم
می بایســت بــه از دســت رفتــن امــکان بازگشــت بــه جــای پاهــا در عکاســی دیجیتــال 
ــران کننــد  ــه پــس جب ــا کنــش رو ب ــردی و ب ــه شــکل ف ــن نقــص را ب آگاه شــوند و ای
وگرنــه دنیــای دیجیتــال بــه دلیــل فــرم خــود، )بــا در نظــر گرفتــن مواهــب و امکانــات 
ــدن  ــه ارمغــان آورده و راه عقب گــردی از خــود باقــی نمی گــذارد( دی تاریخــی ای کــه ب
را تخــت و واقعیــت را بــه بــازی فرمالیســتی تقلیــل می دهــد. وقتــی جــای پاهــا پــاک و 
ــال در فولدرهــای متنــوع پخــش شــوند عــکاس  ــه شــکل فایل هــای دیجیت عکس هــا ب
ــت و  ــرون اس ــود از بی ــتاورد خ ــاچی دس ــه تماش ــد ک ــل می کنن ــیاحی تبدی ــه س را ب
ــه عبــارت دیگــر  ــای خــود در واقعیــت. ب ــه جــای پ ــه پرســش گری از درون نســبت ب ن
ــم  ــت رق ــک کلی ــای او درون ی ــای پاه ــاس ج ــر اس ــای او ب ــت انتخاب ه ــن حال در ای
ــی  ــد، درون نوع ــکل می ده ــش او را ش ــه کن ــی ک ــدان کلیت ــه در فق ــد، بلک نمی خورن
چرخــش بــی مبــدأ و مقصــد بــه جایــگاه فعلــی خــود اعتبــار می بخشــد و عکس هــا را 
ــدن ســی و دو فریمــی  ــو ب ــد. نگاتی ــگاه انتخــاب و مصــرف می کن ــات آن جای ــرای اثب ب
داشــت کــه درون یــک رول بــا نوردهــی شــاتر کنــار هــم می نشســت ولــی چیــزی کــه 
ــدن  ــدن ب ــت گم ش ــم اس ــیار مه ــدان آن بس ــود و فق ــم می ش ــال گ ــی دیجیت در عکاس
ــای  ــی تک عکس ه ــکاس وقت ــود و ع ــدن ب ــن ب ــاد ای ــو و کانتکت شــیت نم اســت. نگاتی
ــش  ــه کن ــی آورد ک ــا م ــه ج ــی ب ــم را درون کلیت ــر تک فری ــرد، ه خــود را تماشــا می ک
ــای  ــدن فایل ه ــا پراکنده ش ــال ب ــر در عکاســی دیجیت ــن ام ــا ای ــی داد، ام او را شــکل م
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دیجیتــال گــم و ناپیــدا می شــود، مگــر عــکاس خــودش بــا پرینــت عکس هــا در قالــب 
کانتکت شــیت و ســپس بــه شــکل فریــم بــه فریــم ایــن فقــدان را جبــران کنــد. نکتــه 
ــال  ــل دیجیت ــتن فای ــا داش ــکاس ب ــون ع ــت، چ ــس اس ــادی عک ــدن م ــدی گم ش بع
عکس هــا در هــارد از داشــتن ماهیــت آنهــا مطمئــن اســت امــا بــه رغــم ایــن اطمینــان 
ــاط  ــدن ارتب ــیله قطع ش ــن وس ــد و بدی ــود ندارن ــادی وج ــکل م ــه ش ــا ب آن عکس ه
ــای  ــای چاپ شــده روی کاغذه ــادی )عکس ه ــه شــکل م ــا محصــول کارش ب ــکاس ب ع
متنــوع عکاســی در ســایز کوچــک و چینــش و رجــوع بــه آنهــا و نشــان دادن بــه دیگــران( 
ــا انتــزاع بیشــتری گــره بخــورد؛ ارتباطــی کــه  ــا واقعیــت ب باعــث می شــود ارتبــاط او ب
ــن شــکل از  ــداده اســت بدی ــرار ن ــت ق ــوز دو ســویه نیســت و ســوژه را درون واقعی هن
ــه ســیاح واقعیــت  ــه تبدیل شــدن عــکاس ب ــه نوعــی انتــزاع می انجامــد کــه ب بیــرون ب
منجــر می شــود. ایــن نکتــه را نیــز بایــد جــدی گرفــت نســلی کــه بــا اینترنــت واقعیــت 
ــل  ــتقیم و متقاب ــط مس ــه درون رواب ــد ن ــتند را می شناس ــی مس ــه عکاس ــان و حرف جه
واقعــی، قبــل از شــروع کار حرفــه ای می بایســت ایــن نکتــه را درنظــر بگیــرد کــه هــر 
چیــزی کــه می دانــد متکــی بــر نوعــی نمایندگــی1 از امــر واقــع اســت و نــه خــود آن. 
ــد چــه  ــوز نمی دان ــدن ســاختارهای اجتماعــی ای کــه هن ــات دیگــر او از درون ب ــه عب ب
نــوع نگــرش، هــدف و اســتراتژی ای را دنبــال می کننــد بــا عکاســی مســتند و ماهیــت و 
چگونگــی آن آشــنا می شــود نــه بــا شــناخت واقعیــت تاریخــی ای کــه می بایســت درون 
بــدن مواجهــه خــودش رقــم بخــورد چــون در بــدن ســاختارهای اجتماعــی و مؤسســات 
ــل عرضــه می شــود.  ــا هــدف آن ســاختارهای نمایندگــی قاب ــری واقعیــت هم ســو ب هن
ــه در فلســفه پســامدرن  ــی2 وجــود دارد ک ــه و نمایندگ ــان ارائ ــرق مهمــی می اینجــا ف
مــورد نقــد بســیاری از نویســندگان و روشــن فکران بــه شــکل های متنــوع بــوده اســت. 

ــد.  ــا هــم فــرق دارن می بایســت مــا نیــز آنهــا را جــدا کنیــم چــون ایــن دو ب
»ارائه3معانــی مختلفــی دارد امــا می تــوان آن را بــه معنــای ارائــه آن چیــزی دانســت کــه 
در یــک مراســم رســمی بــه شــکل ســخنرانی و نمایــش تصاویــر یــا حتــی در تظاهــرات 
در طــرح یــا دفــاع از یــک ایــده اتفــاق می افتــد. بنابرایــن ارائــه شــامل ایــده ای جدیــد و 
تولیــد پــروژه جدیــدی اســت کــه می تــوان در قالــب نوعــی پژوهــش، یــا اطالع رســانی 
بــرای ایجــاد انگیــزه بــه مخاطــب حرفــه ای عمــل کنــد. عــالوه بــر ایــن ارائــه نیازمنــد 
ــگارش و اســتفاده از وســایل کمــک  آماده ســازی، تحقیــق، برنامه ریــزی، ســازماندهی، ن
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بصــری بــرای طــرح آن ایــده اســت. امــا بازنمایــی1 نوعــی فعالیــت یــا ســخن از جانــب 
کســی یــا چیــزی اســت، در بازنمایــی، صحبــت و بــه تصویرکشــیدن چیزهــا بــه شــکل 
ــن  ــه ای ــن دو ب ــرق مهــم ای ــن ف ــم می خــورد. بنابرای نوعــی نمایندگی کــردن آن هــا رق
ــامل  ــی ش ــا بازنمای ــت ام ــی اس ــده اصل ــه ای ــه عرض ــه ارائ ــود ک ــه می ش ــکل خالص ش

عرضــه یــک چیــز بــرای نشــان دادن چیــز دیگــری اســت2.« 
بــه همیــن دلیــل همــه مؤسســات و ســاختارهای اجتماعــی از طریــق نوعــی بازنمایــی 
ــی کــه درون  ــای دیگــر واقعیت ــه معن واقعیــت را دســترس پذیر و عمومــی می ســازند. ب
هــدف و اســتراتژی آنهــا از پیــش بــه واقعیــت تبدیــل شــده اســت و بدیــن وســیله بــا 
آن واقعیــت نــاب3 کــه عــکاس مســتند بــا آن مواجهــه اســت، بــه کلــی متفــاوت اســت. 
ــل  ــه قاب ــس مقول ــری عک ــت و س ــا اس ــر زبان ه ــیار س ــس بس ــه عک ــران مجموع در ای
ــا  ــال ب ــود. ح ــی می ش ــازی تلق ــد پیش-مجموعه س ــک رون ــاً ی ــت و صرف ــل نیس تأم
ــه ایــن فقــدان قدمــی برمی داریــم و  ــرای پاســخ ب ــرو هســتیم و ب چنیــن شــرایطی روب
ــا ایــن تفــاوت کــه درون  می گوییــم: مجموعــه عکــس همــان ســری عکس هــا اســت ب
کنــش رو بــه پــس، عکس هــای آن دوبــار انتخــاب شــوند. مجموعــه عکــس ادامــه ســری 
عکس هــا اســت بــه شــرطی کــه عکس هــای آن دوبــار انتخــاب شــوند. در حقیقــت ایــن 
انتخــاب دوم اســت کــه آن ســری را بــه شــکل یــک مجموعــه قابــل رؤیــت می ســازد. 
ــکل های از  ــد ش ــل می کن ــه تبدی ــه مجموع ــری را ب ــک س ــه ی ــزی ک ــن چی بنابرای
پیــش ســاخت یافته نیســت، بلکــه همــان انتخــاب اول اســت کــه درون رونــدی دوبــاره 
ــئوال  ــر س ــتین را زی ــای نخس ــی آن انتخاب ه ــا ضرورت ــردد و ب ــودش بازمی گ ــه خ ب
ــت  ــا اس ــاِب انتخاب ه ــد. انتخ ــاب می کن ــاره انتخ ــیله آن را دوب ــن وس ــرد و بدی می ب
ــه  ــر ب ــه پراکندگــی و تکث ــا واقعیــت از مرحل کــه باعــث می شــود مواجهــه نخســتین ب
یــک فــرم مشــخص تر بــرای انعــکاس واقعیــت درون مواجهــه ای شــخصی منجــر شــود. 
ــن  ــال حــل می شــود و بدی ــای دیجیت ــدان کانتکت شــیت درون دنی ــن شــکل فق ــه ای ب
ــد از کانتکت شــیت نیســت، بلکــه همــان  ــه ای بع ــر مقول ــه عکــس دیگ وســیله مجموع
کانتکت شــیت اســت بــا ایــن تمایــز کــه عکس هــای آن دوبــار انتخــاب می شــوند و بــه 
ایــن طریــق ســاخت مجموعــه عکــس نــه توســط انتخابــی از بیــرون و بعــد از مرحلــه 

ــرد.  ــدن او شــکل می گی ــکاس و درون ب ــای ع ــای پ ــه از درون ج عکاســی، بلک
دو

هــر مجموعــه درون مجموعــه بزرگ تــری قــرار دارد و معنــای خــود را درون آن 

1- Representation

2- Pediaa.com

3- Pure Reality
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می ســازد چــون کــه مرزهــای آن درون مجموعــه بزرگ تــر قــرار می گیــرد و مرزهــا، نــه 
خط هــای جداشــونده بلکــه شــکل ربــط آنهــا را تعییــن می کنــد. مرزهــای یــک روســتا 
و شهرســتان، مرزهــای یــک شهرســتان بــا اســتان، اســتان بــا کشــور، مرزهــای کشــور 
بــا کشــورهای همســایه و غیــره، مرزهــا در حقیقــت حدهــای نوعــی از مجموعه ســازی 
هســتند کــه واقعیــت آنهــا درون نســبت با مجموعــه دیگر و درون شــکاف های خودشــان 
ــر امــر  قابــل درک می شــود. از طــرف دیگــر »قاب بنــدی« تداعــی همیــن حدگــذاری ب
واقــع بــه شــکل فلســفی اســت، چگونــه؟ از طریــق جــای ایســتادن ســوژه درون واقعیــت 
)مجموعــه بزرگ تــری( کــه عــکاس و موضــوع را دربرگرفتــه اســت. بنابرایــن چیــزی کــه 
عــکاس در عکــس نشــان می دهــد محصــول جایــی اســت کــه درون مجموعــه بزرگ تــر 
اشــغال می کنــد و بدیــن وســیله رابطــه میــان آن واقعیــت کلــی1 و آن امــر جزیــی2 از 

طریــق جــای ایســتادن او )در واقعیــت( بــا هــم یکــی می شــوند. 
ــد،  ــر می کن ــان را درگی ــه انس ــت ک ــی اس ــردآوردن موقعیت ــای گ ــه معن ــدی ب »قاب بن
یعنــی او را بــه چالــش می کشــد تــا امــر واقعــی را در حالــت نظــم، بــه عنــوان نتیجــه ای 
بــر اســاس جــای ایســتادن آشــکار کنــد. قاب بنــدی بــه معنــای آن روش آشکارســازی 
اســت کــه بــر ذات فــن آوری مــدرن تأثیــر دارد و خــود هیــچ فــن آوری نیســت«. )ژیــژک 

بــه نقــل از هایدگــر(3. 
ــر امــر واقــع(  ــا امــر واقــع می کنــد )مرزگــذاری ب کاری کــه قاب بنــدی در تک عکــس ب
ــک  ــا همیشــه از درون ی ــد. م ــرار می کن ــر تک ــای دیگ ــا واقعیت ه ــه عکــس ب را مجموع
ــه یــک مجموعــه  ــا از درون تعلــق ب ــگاه می کنیــم ی ــه مجموعــه ای دیگــر ن مجموعــه ب
ــی آن  ــبت و چگونگ ــن نس ــم، بنابرای ــادرت می ورزی ــری مب ــه دیگ ــاخت مجموع ــه س ب
ــت را  ــه حقیق ــت ک ــد اس ــه جدی ــا آن مجموع ــم ب ــرار داری ــه درون آن ق ــه ک مجموع
روشــن می کنــد، نــه صرفــاً بررســی مجموعــه جدیــد در خــودش و بــرای خــودش بــدون 
ارتبــاط محتوایــی بــا مجموعه هــای دیگــر. بنابرایــن کاری کــه در مجموعه ســازی اتفــاق 
ــه در  ــا )شــبیه کاری ک ــا انتخاب ه ــد مجموعه ســازی ب ــه در رون ــن اســت ک ــد ای می افت
ــر،  ــه بزرگ ت ــک مجموع ــم( از دل ی ــام می دهی ــس انج ــدی در تک عک ــه قاب بن لحظ
ــت  ــل اهمی ــه دلی ــم. ب ــرد می آوری ــماریم و گ ــدی را می ش ــه جدی ــای مجموع عضوه
مقولــه مجموعــه و شمرده شــدن فــرد اجتماعــی بــوده کــه در فلســفه آلــن بدیــو4 منطــق 
ــت در  ــرد درون عضوی ــی ف ــت اجتماع ــت، سرنوش ــم اس ــازی حاک ــی و مجموعه س ریاض

1 - مجموعه های بزرگ تر

2 -  موضوع عکاسی 
3-On photography, S.C.Hickman

4-Alain Badiou
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ــن  ــر ای ــر سرنوشــت او متکــی ب ــات دیگ ــه عب ــم می خــورد. ب ــوع رق ــای متن مجموعه ه
ــم  ــا نمی خواهی ــود. اینج ــمرده ش ــار ش ــه چندب ــدام مجموع ــه درون ک ــت ک ــه اس نکت
ــه  ــه را اضاف ــن نکت ــم ای ــاً می خواهی ــه صرف ــم بلک ــرح دهی ــو را ش ــن بدی ــفه آل فلس
ــا آن  ــه ایــن نکتــه اســت کــه بتــوان ب کنیــم کــه انتخــاب منطــق فلســفی، مشــروط ب
منطــق، واقعیــت را توضیــح داد همان طــور کــه در مجموعه ســازی، مــا منطــق زیســت 
ــح  ــرای توضی ــز ب ــو نی ــم، بدی ــر می کنی ــی را رؤیت پذی ــی اجتماع ــی موضوع و چگونگ
ــری منطــق ریاضــی و مجموعه ســازی  ــه کارگی ــق ب ــن کار را از طری منطــق واقعیــت ای
ــه  ــرد و ب ــرض ک ــاده ف ــری س ــازی را نبایســت ام ــن مجموعه س ــد. بنابرای ــام می ده انج
بــازی انتخــاب موضــوع، ســبک و ســرگرمی بــا نرم افزارهــای ویرایــش فروکاســت، چــرا 
کــه مجموعــه شــکلی از رابطــه مــا بــا واقعیــت را توضیــح می دهــد و منطــق آن فراتــر 
ــای  ــه دنی ــق ب ــه متعل ــازی ن ــر مجموعه س ــات دیگ ــه عب ــد. ب ــل می کن ــی عم از عکاس
عکاســی کــه خــود درون واقعیــت صاحــب منطــق اســت و مــا قبــل از شــروع عکاســی، 
ــم  ــگاه می کنی ــای دیگــر ن ــه مجموعه ه ــم ب ــق داری ــدان تعل ــه ب ــه ای ک از درون مجموع
و نســبت میــان عضوگیــری و عضوپذیــری درون ایــن تنــوع مجموعه هاســت کــه درک 

ــد.  ــن می کن ــت را ممک ــری از واقعی حقیقی ت
بنابرایــن مقولــه قاب بنــدی نــه صرفــاً متعلــق بــه عکاســی، کــه فهــم حقیقــی آن توســط 
شــکل رابطــه ســوژه و واقعیــت قابــل فهــم می شــود. بــه عبــات دیگــر قاب بنــدی مربــوط 
بــه شــیوه زیســت ســوژه اســت و ترکیب بنــدی صرفــاً مربــوط بــه روش عکاســی او. مــا 
ــودش  ــه خ ــه نوب ــدی را ب ــم و قاب بن ــوف بوده ای ــدی معط ــه ترکیب بن ــر مقول ــاً ب عموم
ــع  ــر واق ــودش و ام ــان خ ــوژه می ــه س ــت ک ــرزی اس ــدی م ــم! قاب بن ــدی نگرفته ای ج
ــکل  ــری آن ش ــه کارگی ــق ب ــی ای را از طری ــی و تاریخ ــبت حقیق ــا نس ــذارد ت می گ
ــل  ــا را در برگرفتــه قاب ــدون چنیــن قاب بنــدی واقعیــت ضمــن اینکــه همــه م دهــد. ب
ــی  ــود تداع ــدرن خ ــوژه م ــرد س ــر عملک ــرف دیگ ــود. از ط ــل نمی ش ــم و تام ــل فه قاب
ــق  ــدرن از طری ــوژه م ــرد س ــم عملک ــر فه ــات دیگ ــه عب ــت، ب ــدی اس ــرد قاب بن عملک
ــی  ــا نوع ــت ب ــون واقعی ــود، چ ــن می ش ــت ممک ــدی او در واقعی ــی قاب بن درک چگونگ
ــه  ــوژه ب ــود. س ــان می ش ــم و بی ــل فه ــترس پذیر و قاب ــوژه دس ــط س ــدی توس قاب بن
ــه حقیقــت  ــا وقتــی کــه در مرزهــای ادبیــات و فلســفه اســت شــاید ب طــور معمــول ت
قاب بنــدی بــه آن شــکلی کــه در عکاســی نمایــان اســت واقــف نباشــد امــا در عکاســی 
مســتند ضــرورت قاب بنــدی کــه خــود متکــی بــه جــای ایســتادن ســوژه درون مجموعــه 
بزرگ تــر اســت بــه روشــنی گــواه بــر ایــن نکتــه اســت کــه چطــور ســوژه )عــکاس( از 
طریــق قاب بنــدی )مرزگــذاری میــان خــود و واقعیــت(، امــر واقــع را برجســته و قابــل 

ــی آورد. ــی در م ــیله آن را از خواب رفتگ ــن وس ــد و بدی درک می کن
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پهنــه واقعیــت اســتوار بــر بیــرون نهــادن ابــژه a اســت؛ ابــژه ای کــه مع الوصــف واقعیــت 
را قــاب می گیــرد )یــا چارچــوب می بخشــد( یــا بنــا بــه تفســیر دقیــق ژان آلــن میلــر1 
می فهمیــم کــه کنارگذاشــتن ضمنــی و پنهــان ابــژه بــه مثابــه چیــزی واقعــی، بــه مثابــه 
ــد  ــب باش ــژه a غای ــر اب ــا اگ ــت. ام ــت اس ــن واقعی ــرط ثبات یافت ــت ش ذره ای از واقعی

چگونــه می توانــد بــاز بــه واقعیــت چارچــوب ببخشــد؟ 

ــوب  ــه آن چارچ ــه ب ــت ک ــت اس ــه واقعی ــدن از پهن ــت حذف ش ــه عل ــاً ب ــژه a دقیق اب
ــم  ــرون بکش ــورخورده را بی ــمت هاش ــر، قس ــن تصوی ــطح ای ــن از س ــر م ــد. اگ می بخش
ــم؛  ــاب بنامی ــا ق ــوب ی ــک چارچ ــم آن را ی ــه می توانی ــم ک ــت می یاب ــزی دس ــه چی ب
قابــی بــرای یــک حفــره، امــا در عیــن حــال قابــی بــرای مابقــی ســطح. چنیــن قابــی را 
ــده از ســطح  ــاره ای بری ــن پ ــژه a چنی ــن اب ــا هــر پنجــره ای ســاخت. بنابرای ــوان ب می ت
ــه آن چارچــوب و قــاب می بخشــد.  اســت و همیــن تفریــق آن از واقعیــت اســت کــه ب

1-Jacques-Alain Miller
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ــت.  ــره اس ــن حف ــودن( همی ــه خواهش ب ــه مثاب ــورده )ب ــوژه خط خ ــام س ــوژه در مق س
ــم ارزی  ــده، ه ــاره تفریق ش ــر آن پ ــت مگ ــزی نیس ــود چی ــک موج ــه ی ــه منزل ــوژه ب س

ــرد.1 ــه می گی ــا مای ــن ج ــژه a از همی ــوژه و اب س
ــس  ــه عک ــه مجموع ــرد ک ــدی ک ــور جمع بن ــث را این ط ــن بح ــوان ای ــن می ت بنابرای
وقتــی شــروع می شــود کــه مــا از درون انتخــاب دومــی بــه انتخــاب اول زندگــی خــود 
و دیگــران نــگاه کنیــم، ایــن انتخــاب دوم انتخــاب اول را قــاب می گیــرد و از طریــق ایــن 
ــت ممکــن می شــود و در  ــه روای ــره( از انتخــاب اول اســت ک ــن )ایجــاد حف فاصله گرفت
ــی  ــه روایت ــم ب ــره می بری ــه به ــن مواجه ــه از ای ــی ک ــد تکه واقعیت های ــا پیون ــن ب ضم
منســجم و مــوازی بــا زندگــی )واقعیــت( دســت یابیــم. مجموعــه عکــس چــه زمــان تمام 
ــودش  ــای اول از خ ــجاِم انتخاب ه ــدم انس ــاب دوم درون ع ــه انتخ ــی ک ــود؟ وقت می ش
ــه  ــازه ب ــدن ت ــدگاری آن پراکندگی هــا را درون یــک ب ــه شــکل درون مان ــرود و ب ســر ب
ــه مهمــی  ــد. اینجــا نکت ــادی کن ــی و م ــی عین ــه فرم ــل ب ــده را تبدی نظــم درآورد و ای
ــد.  ــوای درس گفتارهــای پیشــین وصــل می کن ــه محت ــا را ب ــر می شــود کــه م رؤیت پذی
مــا در ســری عکــس، بــا تکه هــای واقعیــت مواجهیــم کــه کنــش مــا در مرحلــه عکاســی 
ــد  ــاطت گری می کن ــه وس ــزی ک ــاب دوم چی ــال در انتخ ــت. ح ــکل داده اس ــا را ش آنه
دخالــت آگاهــی در ســاخت فرمــی بــرای انتخــاب و پیونــد ایــن تکه هــا از طریــق نوعــی 
ــه  ــا ک ــاِب انتخاب ه ــه انتخ ــر مرحل ــات دیگ ــه عب ــت ب ــت اس ــدد واقعی ــدی مج قاب بن
ــا اســت. ــن قاب ه ــی قاب گرفت ــه نوع ــا اســت ب ــه از دل ســری عکس ه آبســتن مجموع

بنابرایــن آن چیــزی کــه در جلســات نخســتین بــه عنــوان کارکــرد ایــده در پیونــد روابط 
اجتماعــی )روابــط ســه گانــه( بــرای درک واقعیــت بیــان شــد اینجــا بــه شــکل عینــی 
ــاِب  ــه انتخ ــد. در مرحل ــان می ده ــه نش ــن مرحل ــش را در ای ــد و ضرورت ــاق می  افت اتف
انتخاب هــا مــا بــا دخالــت آگاهــی همــراه بــا ضــرورت و چگونگــی پیونــد میــان محتــوا 
و فــرم می توانیــم مجموعــه را از دل ســری عکــس بیــرون بکشــیم. بنابرایــن چــون مــا 
ــد  ــاز رون ــه آغ ــت آگاهــی هســتیم در مرحل ــه دخال ــه ناچــار ب ــن مرحل ــم در ای می دانی
ــد  ــول رش ــودار تح ــا نم ــه م ــم چنان چ ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــت آن را م ــی می بایس عکاس
ایــده را در درس گفتــار دوم آوردیــم امــا در ایــن مرحلــه آن مقولــه ضــرورت خــود را بــه 

ــروز می دهــد.  ــادی ب شــکل عینــی و م
سه

همــان طــوری کــه هــر نــگاه مؤلــف متکــی بــه شــکلی از مواجهــه شــخصی بــا واقعیــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــوی نگاه ــه س ــس ب ــت از تک عک ــازی حرک ــه مجموعه س ــت و مقول اس

1- کژ نگریستن؛ اسالوی ژیژک، مازیار اسالمی و صالح نجفی
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لحظــه )تک عکــس( را بــه نوعــی زمــان تاریخــی تبدیــل می کنــد، از ایــن نقطــه مواجهــه 
بــا واقعیــت درون نوعــی رابطــه میــان محتــوا و فــرم شــکل انتخاب هــای بعــدی را تعییــن 
می کنــد. بنابرایــن می بایســت تکلیــف خــود را بــا ایــن مقولــه روشــن کنیــم. بــه دلیــل 
فقــدان توجــه بــه ایــن مقولــه اســت کــه در طــول چنــد دهــه عکاســی مســتند صرفــاً 
ــای  ــه عکس ه ــامل مجموع ــا ش ــد از دهه ه ــرد، بع ــِی ف ــرده و عکاس ــوض ک ــبک ع س
ــد،  ــناختی ندارن ــی و زیبایی ش ــم تناســب محتوای ــه ه ــه نســبت ب ــده ای اســت ک پراکن
ــاط  ــه در ارتب ــا می شــود و ن ــه چــون تک عکــس درون خــودش معن ــر مجموع ــه ه بلک
ــروژه  ــه پ ــدان، خــودش را در مرحل ــن فق ــای دیگــر و نتیجــه تاریخــی ای ــا مجموعه ه ب
ــران کــه در قیــد حیاتنــد  ــا آنجــا کــه می دانیــم تعــداد عکاســان ای نشــان می دهــد.1 ت
ــتان  ــداد انگش ــرار داد از تع ــی ق ــورد بررس ــروژه م ــب پ ــا را در قال ــار آنه ــوان آث و می ت
یــک دســت نیــز کمتــر اســت. حــال ایــن شــلوغی، درهــم و برهمــی و بــازار ادعاهــا را 
در جامعــه ببینیــم یــا ایــن خلوتــی و ســوت کــوری در تاریــخ را؟ پاســخ ایــن پرســش را 

ــپاریم.  ــده می س ــه خوانن ب
ــه  ــرای عکاســی( ســبک را شــکل می دهــد و ن ــت مرســوم، انتخــاب موضــوع )ب در حال
محتــوای مواجهــه خــود بــا واقعیــت تاریخــی، بنابرایــن در پاســخ بــه ایــن فقــدان، عکاس 
ــی  ــبک اقتباس ــری س ــه کارگی ــا ب ــوع را ب ــود و موض ــان خ ــکاف خورده می ــت ش وضعی
ــبیه  ــاً ش ــوع را صرف ــق موض ــن طری ــد( و از ای ــع کن ــه رف ــای اینک ــه ج ــاند )ب می پوش
ــخصی  ــناختی ش ــه زیبایی ش ــوع را از درون مواجه ــه موض ــه اینک ــد، ن ــودش می کن خ
خــود عبــور دهــد و خــودش نیــز بــه موضــوع تبدیــل شــود و ایــن مســیر را بــا ادامــه آن 

بــه نوعــی مســیر و راه شــخصی بــه نــام پــروژه تبدیــل کنــد. 
ــت  ــان و واقعی ــاط مجموعه ســازی- زم ــان »ارتب ــط می ــا رب ــه م ــن وســیله اســت ک بدی
ــه  ــه چنیــن درکــی اســت را ب تاریخــی« را گــم کــرده و روایــت تاریخــی کــه متکــی ب
انتخــاب ســبک ها و بــازی تکنیــکاِل مجموعه ســازی تقلیــل داده و در نتیجــه، در چیــدن 
عکس هــا در بــدن مجموعــه، زمــان را بــه شــکل خطــی آن واقعیــت قلمــداد کرده ایــم. 
بــه دلیــل ایــن تلقــی اشــتباه از زمــان بــوده کــه عکاســی مســتند زیــر ســایه عکاســی 
ــان خطــی« گــره  ــه »زم ــری ب ــات عکاســی خب ــه اســت، چــون حی ــرار گرفت ــری ق خب
ــه  ــداری آن ب ــق دی ــیطره منط ــر س ــبک از زی ــردن س ــاب و عوض ک ــا انتخ ــورده و ب خ

1- پــروژه مرحلــه ای بعــد از مجموعــه اســت، همــان طــور کــه مجموعــه پراکندگــی تک عکس هــا را درون بــدن خــود نظــم 

می دهــد، پــروژه همیــن کار را بــا تنــوع مجموعه هــا تکــرار می کنــد، بــه همیــن دلیــل مجموعــه نــه یــک مرحلــه نهایــی 
ــا در طــول  ــه کــه م ــدن مجموع ــروژه اســت. ب ــه وادی پ ــن ب ــرای گــذار و رفت ــرای خــود کــه واســطه ای ب و در خــود و ب
ــرک می خــورد و ســوژه  ــم درون حرکــت و تحــول آگاهــی ســوژه در واقعیــت ت ــه ضــرورت آن تأکیــد کردی ــار ب درس گفت
نیازمنــد بــدن دیگــری بــرای ادامــه حرکــت خــود در واقعیــت می شــود. نــام آن بــدن دیگــر پــروژه اســت. در فصــل دوم 

کتــاب بــه اهمیــت و ضــرورت پــروژه خواهیــم پرداخــت. 



228  عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان

ــف  ــن آرت تکلی ــداری فای ــق دی ــر در منط ــرف دیگ ــود. از ط ــد آزاد ش ــی نمی توان راحت
ــدارد بلکــه همــه چیــز  زمــان حادتــر اســت، چــون در فایــن آرت زمــان دیگــر وجــود ن
ــه  ــان اســت ب ــل گاه زم ــن آرت، قت ــگاه فای ــل می شــود. منطــق ن ــکان تبدی ــه م در آن ب
ــن آرت درون  ــه ســوژِه فای ــی ک ــای موقعیــت ســوژه(، همــان جای ــه معن ــکان )ب ــع م نف
ــد،  ــیوه تولی ــه درون ش ــخیر و درنتیج ــی را تس ــر اجتماع ــود، ام ــته خ ــِت فروبس موقعی
اســتودیو )مــکان کاهش یافتــه بــه موقعیــت( را جایگزیــن جامعــه )مــکاِن درهم تنیدگــی 

می کنــد.  موقعیت هــا( 
ــد کارگاه  ــرکت در چن ــا ش ــکاس ب ــه ع ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــوم ب ــت مرس در حال
عکــس یــا دیــدن چنــد مجموعــه عکــس در اینترنــت و اینســتاگرام یــا حتــی در تاریــخ 
تک ســویه عکاســی1، تصــوری از مجموعه ســازی را بــرای خــود شــکل می دهــد و بــدون 
نســبت میــان خــود، زمــان و واقعیــت تاریخــی بــه مجموعه ســازی از یــک موضــوع یــا 
ــه  ــی مســتقل ب ــر نگاه ــی ب ــه متک ــف -ک ــگاه مؤل ــه ن ــد و در نتیج ــده دســت می زن ای
ــدل و اســتخدام ســبک اقتباســی  ــا تکــرار آن م ــت تاریخــی اســت- را ب ــان و واقعی زم
ــن آرت(  ــا محــو )فای ــری( ی ــان تاریخــی را خطــی )خب ــن وســیله زم ــل داده و بدی تقلی
ــه کارگیــری ســبک تقلیــدی، نقــش  ــا ب ــه عبــات دیگــر در ایــن حالــت او ب می کنــد. ب
ــرد.  ــده می گی ــت را نادی ــود و واقعی ــدگار خ ــی درون مان ــدن و زیبایی شناس ــه، ب مواجه
ــدن  ــه موضوع ش ــود و ن ــر می ش ــوع منج ــدن موض ــه شخصی ش ــبک ب ــم س ــا می دانی م
ــز درون  ــکاس خــودش نی ــه ع ــی ممکــن می شــود ک ــودن وقت ــکاس. مؤلف ب شــخص ع
ــه موضــوع )در ادامــه  ــه موضــوع تبدیــل شــود. ایــن تبدیل شــدِن خــود ب ــر ب کلیــت اث
ــن  ــت. بنابرای ــم پرداخ ــه آن خواهی ــه ب ــفی دارد ک ــی فلس ــوع( ماجرای ــدن موض خود ش
ســبک، صرفــاً شــکل اثــر را تعییــن می کنــد امــا محتــوای اثــر بــه شــکل مواجهــه فــرد 
ــد  ــی پیون ــت درون نوع ــرد در واقعی ــه ف ــه رابط ــا ک ــتگی دارد و از آنج ــت بس ــا واقعی ب
ــان جــزء و کل  ــات دیگــر رفــت و آمــد می ــه عب ــان جــزء و کل ســاخته می شــود، ب می
ــا  ــرم اســت. م ــوا و ف ــان محت ــه می ــر پیشــین در رابط ــود مســتلزم تفک ــت خ در واقعی
ــوع  ــاً موض ــا صرف ــبک، م ــت و در س ــوا اس ــه محت ــته ب ــه وابس ــکل همیش ــم ش می دانی
ــی  ــه زیبایی شناس ــبک ب ــان در س ــا خودم ــم، ام ــان می کنی ــبیه خودم ــی را ش عکاس
ــگاه  ــن شبیه ســازی یک ســویه ن ــه همیــن دلیــل از درون ای ــل نمی شــویم و ب ــر تبدی اث

1- تاریــخ عکاســی بــدون پرســش از جایــگاه مولــف آن، هــدف او، موسســه ای کــه آن را منتشــر مــی کنــد، هــدف بلنــد 

مــدت آن موسســه و ...چــون مــا یــک تاریــخ عکاســی نداریــم، تاریــخ هــا داریــم بــر اســاس اینکــه پژوهشــگر از کــدام زاویــه 
دســت بــه انتخــاب و روایــت آن بزنــد. تاریــخ عکاســی خــود یــک نــوع مجموعــه ســازی اســت و بــه شــکل بازنمایــی قابــل 
عرضــه مــی شــود و نــه یــک واقعیــت تمــام شــده بــه عبــات دیگــر تاریــخ عکاســی همــواره بــر اســاس انتخــاب ســوژه در 

آغــاز خــود اســت. 
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ــت  ــا واقعی ــدگار خــود ب ــه رابطــه درون مان ــن نقطــه اســت ک ــد. در ای ــف در نمی آی مؤل
درون فقــدان مواجهــه مبتنــی بــر امــری زیبایی شــناختی و شــخصی می شــکند و جــای 
ــه از دل  ــبک هایی ک ــد؛ س ــذر می ده ــت و زودگ ــبک های موق ــد س ــه تقلی ــود را ب خ
ــای از  ــا پنجره ه ــابلون ی ــی ش ــت را درون  نوع ــه واقعی ــد بلک ــوژه درنمی آین ــت س زیس

ــد.  ــاب می گیرن ــی، ق ــای رنگ ــاوی فیلتره ــاخته و ح ــش س پی
ــم،  ــه بگذری ــن مرحل ــازی می بایســت از ای ــه بحــث مجموعه س ــل از ورود ب ــن قب بنابرای
شــاید بتــوان ایــن وادی را کــه ضــرورت فکــر دربــاره آن بــرای دهه هــا از چشــم هــا دور 
مانــده و نقــش کلیــدی در حرکــت ســوژه در واقعیــت ایفــاء می کنــد را بــه آن موقعیتــی 

شــبیه بدانیــم کــه حافــظ دربــاره خطــر آن گفــت:

 در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا/ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. 

شکل همان شکل شدن محتواست1. 
در اینجــا ضــرورت شــکاِف میــان محتــوا و فــرم را بــا یــادآوری قصــه آن عــکاس جــوان 
-کــه مثــال او در درس گفتــار اول آمد-قابــل درک می کنیــم؛ وقتــی او بــه جــای 
پرســش از اینکــه »چــرا درون عکس هــای مربــوط بــه خانــواده ام )بــه شــکل محتوایــی 
و زیبایی شــناختی( نیســتم« یعنــی بــه جــای بــه درون کشــیدن شــکاف میــان خــود و 
ــید  ــود، می پرس ــرده ب ــه ک ــه او احاط ــی ک ــه روابط ــش گرفتن هم ــه پرس ــت و ب موقعی
ــه و  ــرون انداخت ــی کســی او را از واقعیــت بی ــروم« گوی ــه داخــل عکس هــا ب »چطــور ب
ــرون  ــه کســی او را بی ــت بل ــد گف ــردد. بای ــه داخــل آن برگ ــاره ب ــد دوب ــاال می خواه ح
انداختــه امــا غیــر از خــودش، او چــه کســی می توانــد باشــد؟ بــرای تن نــدادن بــه چنیــن 
ــا  ــرا در عکس ه ــی 2 »چ ــتوانه امرمنف ــا پش ــش ب ــت پرس ــی می بایس ــت تراژیک موقعی
ــرار  ــروم«را مدنظــر ق ــا ب ــه درون عکس ه ــه ب ــت3 آن »چگون ــه شــکل مثب نیســتم« و ن
بدهیــم چــون امــر نفــی اســت کــه بــه او می آمــوزد خــودش بــه ایــن بــازی دامــن زده و 
حــاال کــه بــه تصــادف از بیرون افتادگــی آگاه شــده بــه جــای برهــم زدن کل آن بــازی، 
ــه  ــد ب ــازی اشــتباه می خواه ــان ب ــه هم ــت( در ادام ــا واقعی ــه راســتین ب ــرای مواجه )ب
واقعیــت برگــردد. اینجــا شــکاف میــان محتــوا و فــرم بــرای ایــن فــرد رخ داده اســت و 
انتخــاب اوســت کــه می توانــد ادامــه راه را بــرای او ممکــن یــا ناممکــن کنــد، می توانــد 
زندگــی را بــه واقعیــت تاریخــی یــا واقعیــت تاریخــی را بــه ســبک تقلیــدی تبدیــل کنــد، 

1- مسائل شکل و محتوا، محمود عبادیان
2-Negativity

3-Positivity
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متأســفانه در واقعیــت او دنبــال ســبک دیگــر بــود وقتــی بــا مخالفــت مــن روبــرو شــد در 
صــدد ایــن بــود کــه بــا قالــب یــا شــابلون دیگــری آن شــکاف را بپوشــاند و نــه اینکــه آن 
را بــه شــکل درون مانــدگاری رفــع کنــد. اشــتباه ایــن فــرد می توانــد اشــتباه همــه مــا 
باشــد و نبایســت ایــن مثــال را حتــی بــه شــکل مثبــت آن خوانــد، بلکــه بایــد خوانــد: 
»موقعیــت عکاســی مــن در وضعیــت تقلیــد ســبک هــا چگونــه اســت«، »مــن در برابــر 
ــرون  ــم از آن بی ــه نمی توان ــاخته ام ک ــود س ــرای خ ــازی را ب ــکلی از ب ــه ش ــت، چ واقعی
ــت را از دســت داده ام«.  ــود و واقعی ــناختی خ ــه زیبایی ش ــیله مواجه ــن وس ــروم و بدی ب
در عــوض، تأثیــر امــر منفــی بــرای ســوژه یــادآور بالن ســواری اســت کــه بــرای باالتــر 

ــزد. ــن فرومی ری ــه پایی ــن را ب ــه های ش ــن1 کیس رفت
ــاال  ــت و ب ــدن از موقعی ــن کنده ش ــری ای ــال دیگ ــی، در مث ــر منف ــر ام ــرای درک بهت ب
ــکونی  ــای مس ــاره آپارتمان ه ــای اج ــوان در آگهی ه ــوار را می ت ــال بالن س ــن در مث رفت
نیــز دیــد وقتــی عکــس اتــاق، آشــپزخانه، توالــت و حمــام را در آگهــی می بینیــم، امــا 
ــب  ــت در اغل ــن جه ــه همی ــتند و ب ــی نیس ــی آن کاف ــرای درک واقع ــا ب آن عکس ه
مــوارد صاحب خانــه یــک عکــس از نقشــه داخلــی آپارتمــان را نیــز منتشــر می کنــد تــا 
مخاطــب نســبت و رابطــه میــان اتاق هــا، راه ورود و خــروج و بــرای مثــال اینکــه بالکــن 
خانــه )مســاحت آن در آگهــی آمــده( کــدام ســمت ســاختمان قــرار دارد را نیــز دریابــد. 
بــدون چنیــن کنده شــدن از موقعیــت و دیــدن از بــاال هم زمــان از پاییــن )رابطــه جــزء 
ــه  ــده را ب ــاختمان دی ــر از س ــه قبل ت ــی ک ــت عکس های ــد واقعی ــرد نمی توان و کل(، ف
واقعیــت آن خانــه تبدیــل کنــد و در ایــن حالــت درک او بــه رغــم دانســتن چیزهایــی از 
ســاختمان همچنــان انتزاعــی باقــی می مانــد. نقشــه هوایــی در آگهــی اجــاره آپارتمــان 
ــت  ــط دادن« موقعی ــر »رب ــد و ب ــان می کن ــازی را نمای ــِش مجموعه س ــت نق در حقیق
ــد  ــد تأکی ــکل می ده ــه را ش ــت خان ــه واقعی ــی ک ــای کل ــاختن فض ــرای س ــا ب اتاق ه

می کنــد. 
چــون در مقولــه مجموعه ســازی مــا از چگونگــی پیونــد تک عکس هــا بــه امــر 
ــده  ــا ای ــت آن موضــوع )عکاســی مســتند ژورنالیســتی( ی ــه منطــق واقعی ــری ک کلی ت
)عکاســی مســتند هنــری( اســت اشــاره می کنیــم. در مرحلــه تک عکــس مــا هــر اتــاق را 
درون خــودش می بینیــم امــا نمی دانیــم نســبت آن بــا آشــپزخانه یــا پذیرایــی چیســت 
و نســبت بــه هــم کجــا قــرار دارنــد؟ بنابرایــن در مجموعــه نســبت میــان اتاق-فضاهــا 

1- منظــور از باالرفتــن، ادامــه واقعیــت بالن ســواری و تماشــای مختصــات زمیــن از باالســت و نــه تداعــی نــگاه متافیزیــکال 

از پاییــن بــه بــاال. فــردی کــه یــک منظــره را از بــاال نیــز می توانــد ببینــد تعریفــش از واقعیــت منظــره تفــاوت می کنــد بــا 
فــردی کــه تصویــر منظــره بــه محدودیــت جــای ایســتادن او گــره خــورده و حاضــر نیســت بــرای درک کامل تــری از آن 

منظــره جــای ایســتادن خــود را تغییــر دهــد، نــه فیلترهــای تماشــای آن را.
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بــه رغــم تصویــر هــر اتــاق مهــم می شــود و از طریــق ایــن ربــط دادن اســت کــه روایــت 
ممکــن می گــردد. وقتــی بــه دوســتی می گوییــم مــن در خانــه ام بــه ایــن معناســت کــه 
در بخشــی از یــک خانــه قــرار دارم، امــا آن خانــه در یــک محلــه اســت، آن محلــه در یک 
منطقــه، آن منطقــه در یــک شــهر و آن شــهر در یــک اســتان و آن اســتان در یک کشــور 
و آن کشــور در یــک قــاره، بنابرایــن معنــای جملــه مــن در خانــه هســتم بــه ایــن معنــا 
اســت کــه مــن در همــه آن دیگــر جاهایــی کــه واقعیــت خانــه متکــی بــه وجــود آنهــا 
اســت قــرار دارم. چــون آن اتــاق- فضــا کــه مــن در آن هســتم بــدون وجــود آن خانــه 
بی معناســت و آن خانــه بــدون وجــود محلــه ای کــه آن خانــه در آن قــرار دارد و غیــره. 
بنابرایــن درون امــر حســِی معمــول و ســاده »مــن در اتاقــم هســتم« امــر کلــی خانــه، 
ــرار دارد. ایــن موضــوع در کپشــن1 همــه عکس هــای مســتند  منطقــه، شــهر، کشــور ق
ــل رؤیــت اســت. وقتــی مــا موضــوع عکــس را شــرح عکــس می دهیــم در آخــر آن  قاب
ــئواالت  ــوم و در س ــار س ــن در درس گفت ــرای همی ــران. ب ــالن، ای ــهر ف ــیم ش می نویس
مربــوط بــه بازگشــت بــه آرشــیو از منظــر ایــران نیــز بــه فــرد نــگاه کردیــم و پرســیدیم 
ــران  ــن ای ــتید؟ ای ــی هس ــه کس ــود چ ــیت خ ــما درون کانتکت ش ــران، ش ــر ای در براب
یــک ایــران انتزاعــی نیســت، بلکــه درون همــه عکس هــای مســتند شــما، چــه کپشــن 
ــدن یــک کپشــن  ــه همیــن دلیــل خوان آن را بنویســید و چــه ننویســید وجــود دارد. ب
ــد می بایســت  ــه کل( درســت باش ــزء ب ــر )ج ــه آخ ــه می بایســت از اول ب ــور ک همان ط
از آخــر بــه اول )کل بــه جــزء( نیــز بــا واقعیــت ســازگار باشــد. بــه عبــات دیگــر عــکاس 
صرفــاً موضــوع خــود را چــون در اتــاق اســت نبینــد، بلکــه آن را درون کلیتــی نیــز مــورد 
بررســی قــرار بدهــد کــه در منطقــه، شــهر و کشــور قــرار دارد و ایــن مســتلزم مواجهــه 
ــر  ــن از چگونگــی اتصــال ام ــی اســت. بنابرای ــی و کل ــر جزئ ــان ام رفــت و برگشــتی می
ــه ســاخت فضــا تبدیــل  ــه امــر کلــی اســت کــه مجموعه ســازی در واقعیــت ب جزیــی ب
ــر  ــت از ام ــی آورد. حرک ــی درم ــت تخــت، خطــی و انتزاع ــت را از حال ــود و واقعی می ش
ــه آن امــر جزیــی ممکــن نیســت مگــر مــا از  ــاره ب ــه امرکلــی و بازگشــت دوب جزیــی ب
پیــش نســبت میــان محتــوا و فــرم را -در هــر مرحلــه از تک عکس-مجموعــه و پــروژه، 
ســوژه بــا آن روبــرو اســت - مــد نظــر قــرار دهیــم و ایــن وادی را پشــت ســر بگذاریــم 
نــه اینکــه بــا صــرف نظــر از آن، واقعیــت را بــه مغلطــه ای از تصــورات شــخصی، انتــزاع، 
یــا هــر چــه پیــش آیــد خــوش آیــد، تبدیــل کنیــم و در نتیجــه در عالی تریــن ســطح 

دچــار مونتــاژ واقعیــت شــویم، نــه کشــف و خلــق آن. 
ــم  ــدی و مه ــات ج ــن موضوع ــه از ای ــی ک ــخصیت های تیپیکال ــن ش ــه چنی ــن ب بنابرای
می گذرنــد و بــه جــای مواجهــه بــا واقعیــت و رفــع شــکاف های برآمــده از آن صرفــاً بــه 
1-Caption
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ــی  ــم موفقیت ــت می گویی ــا قاطعی ــتند، ب ــبک هس ــردن س ــر و عوض ک ــال راه میان ب دنب
ــخصی  ــه ش ــی درون مواجه ــی و تاریخ ــی، حقیق ــل اساس ــک اص ــای ی ــر پایه ه ــه ب ک
ــا زمــان بنــا نشــود و در مرحلــه آخــر بــه فرمــی عینــی و مــادی تبدیــل نگــردد هــر  ب
لحظــه بــا وزیــدن حقیقــت از جایــی، امــکان فروریختــن دارد. پــس بهتــر اســت هــر چــه 
زودتــر ایــن بنــا کــه پایه هایــش بــر اصلــی اســتوار نیســت و هنــوز مالت هایــش ســفت 
ــی گنجــی درآمــد. چنان چــه عطــار  ــن ویران ــران شــود، شــاید از ای و محکــم نشــده وی
گفــت: »گنــج در خرابــه اســت«. اهمیــت امــر منفــی را در جملــه عطــار می تــوان خوانــد 

کــه در جــای خــود حــرف پســامدرنی اســت. یــا
 هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

 در خرابات مپرسید که هشیار کجاست
 آنکس است اهل بشارت که اشارت داند.1

در پرانتــز و بــه فراخــور بحــث بایــد گفــت در فرهنــگ ادبیــات عرفانــی ایــران اشــاره بــه 
خرابــات نمادیــن شــده اســت و اگــر بخواهیــم بــه نوبــه خــود بیــرون از دایــره عرفانــی-

تصوفــی آن را بــه شــکل مــدرن معنــا کنیــم تــا در همــه فرهنگ هــا بتــوان آن را دیــد 
ــا  ــات آنجاســت کــه فــرم موجــود ب ــوان ایــن چنیــن گفــت: خراب و خوانــش کــرد می ت
آمــدن محتــوای جدیــدی می شــکند. آن محتــوا برآمــده از هــر حــوزه ای و آن فــرم هــر 
شــکلی کــه داشــته باشــد، شکســتن فــرم هنــگام آمــدن محتــوای جدیــد، جغرافیــای 

ناپیــدای خرابــات اســت. 
»ژیــژک بــه مــا خواهدگفــت کــه پیامــد کلیــدی حرکــت از کانــت بــه هــگل ایــن اســت 
کــه شــکاف میــان محتــوا و فــرم بایــد بــه درون خــود محتــوا بازتــاب داده شــود«.2 و در 

ادامــه می گویــد: »فــرم چیــزی جــز شــکاف های درون خــود محتــوا نیســت«. 
بنابرایــن وقتــی فــرد، آن بــازی خودســاخته پوشــاندن شــکاف بــا عاریه گرفتــن ســبک ها 
ــد و در  ــاز می کن ــازه آغ ــد سوژه شــدن را ت ــن وســیله رون ــد بدی ــرض کن را تمام شــده ف
ایــن حالــت اســت کــه می بایســت شــکاف میــان محتــوا و فــرم را کــه بیــرون قــرار دارد 
ــرای خــود بــه محتــوای جدیــدی تبدیــل کنــد و  بــه درون خــود بیــاورد و شــکاف را ب
ــد،  ــرای محتــوای شــکاف خورده جدی ــرای یافتــن پاســخی درخــور ب از طریــق تــالش ب
ــازه ای  ــت ت ــا درون کلی ــرد ت ــر ســئوال بب ــه زی ــی دانســته های پیشــین خــود را ب تمام
دوبــاره تعــارض پیش آمــده میــان آنهــا را یگانــه ســازد و آن وقــت دوبــاره بــه واقعیــت 
ــت  ــد. آن وق ــدی کن ــدی را صورت بن ــه جدی ــی مواجه ــش درون ــا آن تن ــردد و ب برگ
واقعیــت بــه ایــن شــکل نــو پاســخ دیگــری می دهــد کــه در مواجهــه پیشــین نمــی داد. 

1- دیوان حافظ غزل شماره 19

2-On photography, S.C.Hickman
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در جلســات پیــش بــر رؤیت پذیرکــردن امــر مــازاد در مواجهــه مســتند تأکیــد کردیــم 
چــون نمی تــوان واقعیتــی کــه راوی در آن قــرار دارد را از واقعیتــی جــدا کــرد کــه قصــد 
بیــان و روایــت آن دارد ، ایــن دو بــه هــم از درون زبــان و آگاهــی ســوژه بــه هــم گــره 
خورده انــد و امــر مــازاد و نشــانه امــر واقــع بــه معنــای رفع شــدن و یگانه شــدن مواجهــه 
نــو بــا واقعیــت اســت. ســوژه ناظــر از درون واقعیتــی کــه در آن قــرار دارد بــه واقعیتــی 
ــه  ــه از درون نوعــی تعلیــق یــا خــالء. ب ــگاه می کنــد کــه قصــد بازتــاب آن را دارد و ن ن
ــد و او درون  ــان می ده ــکاف های او را نش ــت ش ــکاف های درون واقعی ــر ش ــن خاط همی
ــودن  ــو را شــکل مــی دهــد. نطفــه مؤلف ب ــه واقعیــت اســت کــه واقعیــت ن بازگشــت ب
ــات  ــان خود-موضوع ــکاف می ــا ش ــه م ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــتند وقت ــی مس در عکاس
ــای  ــه معن ــه ب ــه درون خــود آورده و عکاســی را ن ــه آن شــکاف ها را ب ــانیم بلک را نپوش
ــاره  ــت دوب ــرای بازگش ــی ب ــوان راه ــه عن ــه ب ــرون بلک ــا در بی ــی کردن از چیزه عکاس
ــین  ــات پیش ــه در جلس ــم، چنان چ ــه کار گیری ــکاف خورده ب ــت ش ــا در موقعی ــه آنه ب
ــت  ــکل بازگش ــه ش ــگاه( ب ــق ن ــر منط ــای دیگ ــه گونه ه ــبت ب ــتند را )نس ــی مس عکاس
ــانه و  ــدن نش ــکان دی ــه ام ــت ک ــیله اس ــن وس ــم و بدی ــف کردی ــی تعری ــر تجرب ــه ام ب
ــق عکاســی مســتند  ــن طری ــرای ســوژه ممکــن می شــود و بدی ــع ب ــر واق ســایه های ام
ــالح  ــدن را اص ــیوه های دی ــت، ش ــا واقعی ــه ب ــا در مواجه ــود ت ــل می ش ــان تبدی ــه زب ب

کنیــم.
ــد. پــس  ــت می کن ــن ســوژه مســتند خــود درون واقعیتــی اســت کــه آن را روای بنابرای
درون مواجهــه مســتند، مــا بــا دوالیه شــدن واقعیــت روبــرو هســتیم نــه تــک الیه بــودن، 
ــا  ــد1. م ــروز می ده ــپکتیو ب ــدان پرس ــکل فق ــه ش ــود را ب ــه، خ ــودن مواجه تک الیه ب
ــکان اســت  ــک م ــودن در ی ــای ب ــه معن ــودن ب ــم. ب ــرار داری ــوع ق درون حجم هــای متن
ــه  ــودن در آن محــل اســت. ب ــه ب ــای شــکل عینــی تجرب ــن گوی کــه حجمــی دارد و ای
همیــن نســبت بــودن در آن محــل، از طریــق تجســم آن بــه شــکل یــک فضــا، ممکــن 
ــا  ــم2 ام ــرار می گیری ــا در آن ق ــه م ــت ک ــی اس ــم عین ــکان، حج ــن م ــود. بنابرای می ش
فضــا، جنبــه ســوبژکتیو آن اســت و همــان چیــزی اســت کــه مــا از بــودن در آن مــکان 
ــه  ــا ک ــم3. از آنج ــم می کنی ــود مجس ــرای خ ــودن در آن را ب ــا ب ــم ی ــاد می آوری ــه ی ب
ــاب  ــه بازت ــوف ب ــود و کارش معط ــن می ش ــی ممک ــر تجرب ــه ام ــوع ب ــا رج ــتند ب مس
تاریــخ )امــر مــازاد( اســت، می بایســت تــا جــای ممکــن فضــا را نیــز قابــل رؤیــت کنــد. 
ــت و  ــق شکســتن زمــان خطــی روای ــد از طری ــه فضــا را می توان او عینیــت بخشــیدن ب

1- اینجا منظور، پرسپکتیو ذهنی است.
2- نقشه خانه از باال.

3- درک ما از بودن در آن خانه.
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ترکیــب رویدادهــا ممکــن کنــد. 
ــوم  ــگل از مفه ــه برداشــت ه ــد چگون ــه روشــنی نشــان می ده ــاله اش ب »فیشــر در رس

ــا برداشــت خطــی ســنتی از زمــان مغایــرت دارد: ــه کلــی ب زمــان ب
هــدف تحلیــل هــگل هدفــی انتقــادی اســت. وی فهمــی ســطحی از زمــان را بــه مثابــه 
چیــزی مــورد انتقــاد قــرار می دهــد کــه چیزهــای دیگــر در چارچــوب آن رخ می دهنــد. 
ــا توالــی  فهــم ســطحی، زمانــی ســر برمــی آورد کــه زمــان بــه عنــوان توالــی صــرف، ی
چیــزی پــس از چیــزی دیگــر در نظــر گرفتــه شــود. آنچــه در زمــان رخ می دهــد، آن 
ــو  ــک س ــد. از ی ــر می رس ــه نظ ــرای آن خارجــی ب ــه ب ــز اســت و در نتیج ــان متمای زم
چیزهایــی وجــود دارنــد کــه رخ می دهنــد و از ســوی دیگــر، زمانــی وجــود دارد کــه ایــن 
ــه در  ــی ک ــه چیزهای ــبت ب ــان، نس ــد زم ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــا در آن رخ می دهن چیزه
آن رخ می دهنــد واجــد واقعیــت کمتــری اســت، هــگل بــا ایــن رویکــرد مطلقــاً مخالــف 
ــه  ــذرد بلک ــود و نمی گ ــدار نمی ش ــان پدی ــز در زم ــه چی ــد: هم ــت. وی می نویس اس
خــود زمــان همین شــدن، پدیدارشــدن و درگذشــتن اســت. هــگل می پذیــرد کــه زمــان 
نوعــی انتــزاع اســت، امــا انتزاعــی کــه واقعــاً وجــود دارد. هــگل ادعــا می کنــد کــه پیونــد 
میــان زمــان و رویدادهــای رخ داده در زمــان، پیونــدی دل بخواهــی و خودســرانه نیســت، 

چــرا کــه زمــان در حقیقــت چیــزی جــز ســنتز یــا ترکیــب ایــن رویداهــا نیســت.«1
ایــن موضــوع را بــرای رفتــن بــه تکــه مرتبــط بعــدی جمع بنــدی می کنیــم. بایــد گفــت 
بــه دلیــل دوالیه شــدن واقعیــت، ســوژه مســتند از واقعیــت دوم واقعیــت کلی تــری کــه 
ــق داشــته  ــد تعل ــا می خواه ــق دارد ی ــه آن تعل ــه ب ــه ای ک ــا مجموع ــرار دارد ی در آن ق
باشــد بــه واقعیــت اول نــگاه می کنــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه او درون امرتجربــی 
ــه پرســش های خــود در  ــرای پاســخ ب ــردد. او ب ــا نشــانه ها می گ ــت دوم ی ــال واقعی دنب
واقعیتــی کــه در آن قــرار دارد یــا همــان مجموعــه کلی تــری کــه او و موضــوع را احاطــه 
ــک و  ــد و از درون دیالکتی ــوع می کن ــی رج ــر تجرب ــا ام ــه اول ی ــه الی ــت، ب ــرده اس ک
فضــای میــان واقعیــت اول و دوم از طریــق مداخلــه ســوژه اســت کــه درهم تنیدگــی امــر 
اجتماعــی در مرحلــه انتخــاِب انتخاب هــا بــه فــرم بــرای زمــان تاریخــی تبدیــل می شــود. 
ــن جــای خــودش در  ــدون درنظــر گرفت ــد ب ــه می بین ــک الی ــت را ی ــه واقعی ــردی ک ف
ــا  ــپکتیو ب ــدان پرس ــکل فق ــه ش ــود ب ــار می ش ــا( ناچ ــای پ ــدون ج ــد، )ب ــه می بین آنچ
واقعیــت مواجــه شــود )در نــگاه خبــری، فایــن آرت و مســتنِد شــبه خبری شــاهد فقــدان 
ــی  ــری نوع ــه کارگی ــق ب ــود از طری ــور می ش ــه او مجب ــتیم( در نتیج ــپکتیو هس پرس
ســبک یــا فرمالیســم یک ســویه بــر فقــدان محتــوا در مواجهــه  بــا واقعیــت غلبــه کنــد. 

1 - هگل، هایدگر و مسله زمان، محمد مهدی اردبیلی، علیرضا آزادی
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چهار
در جلســه پیــش بــه انتخــاب و ســنتر لــوک دالهــای1 اشــاره ای کردیــم. مواجهــه او بــا 
چالــش جهانــی دهه هــای1990و 2000 بــه ایــن منجــر شــد کــه او بــه جــای مجموعــه 
عکــس رپرتــاژ کــه در آن تبحــر داشــت، بــه تک عکــس بازگــردد تــا بتوانــد همچنــان در 
معرکــه بمانــد و مواجهــه مســتند را بــا واقعیــت ادامــه دهــد. او می توانســت عکاســی را 
رهــا ، یــا شــکل دیگــری از عکاســی را دنبــال کنــد بــرای ایــن تصمیــم بــه انــداره کافــی 
ــرد،  ــرار بگی ــدی در ســایه آن ق ــا ســالیان مدی ــار داشــت و می توانســت ت ــزه و اعتب جای
ــه محتــوای  ــه درون و تبدیــل آن ب ــا فروکشــیدن شــکاف ب ــه ب ــه شــکل وارون ، امــا او ب
جدیــد و بازگشــت دوبــاره بــه آن موقعیــت بــه فرمــی نــو دســت یافــت و واقعیــت نیــز 
بــه ایــن فــرم جدیــد پاســخ دیگــری داد. اگــر آثــار لــوک دالهــای را دیــده باشــید بــرای 
ــوع  ــار او درون ن ــاب تاریخــی درون امــر زیبایی شــناختی اهمیــت دارد و همــه آث او بازت
ــز  ــگارش متمای ــکاران عکاس-خبرن ــر هم ــت از دیگ ــا واقعی ــخصی ب ــی ش زیبایی شناس
می شــود. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ایــن دخــل و تصــرف درونــی و بازگشــت دوبــاره 
ــه تک عکــس بازمی گــردد، رابطــه زیبایی شــناختی  ــه موقعیــت وقتــی او از مجموعــه ب ب
خــود و واقعیــت را حفــظ می کنــد، در ایــن رونــد چیزهایــی بــه اقتضــای روز دور ریختــه 
ــه داد.  ــد ادام ــظ و درون شــکل جدی ــان حف ــم را همچن ــای مه ــوان چیزه ــا بت شــده ت
بــرای همیــن او بــا انتخــاب تک عکــس و آزادکــردن خــودش از روایــت، بــه نفــع حفــظ 
ــگاه  ــن ن ــرای ای ــرد. او ب ــل ک ــتی عم ــه درس ــت ب ــا واقعی ــناختی ب ــه زیبایی ش آن تجرب
ــا را انتخــاب کــرد کــه نشــان می دهــد از درون آن دگردیســی  ــد، دوربیــن پانورام جدی
ــکاف خورده در درون«  ــد ش ــوای جدی ــود را از درون آن »محت ــو خ ــبک ن ــی، س درون
ــذاری و  ــر حدگ ــه دیگ ــه گون ــت را ب ــا واقعی ــدی پانورام ــد. انتخــاب قاب بن ــروز می ده ب
مرزگــذاری می کنــد، انتخــاب ایــن فــرم از درون شــکاف محتــوای جدیــد درونــی بــرای 
ــای  ــه معن ــه فلســفه هــگل ب ــژک در ادام ــه ژی ــای جمل او ممکــن می شــود، اینجــا معن

ــود.  ــر می ش ــت رؤیت پذی ــوا اس ــکاف های درون محت ــرم ش ف
ــه  ــه درون و ب ــکاف ب ــت( و آوردن ش ــه نخس ــت )در مرحل ــرش شکس ــا پذی ــوژه ب س
هــم زدن مختصــات آن بــازی اول، بــا انباشــت محتــوا بــر محــور شــکاف جدیــد فرمــی 
ــرم از  ــر ف ــارت دیگ ــد. بعب ــرریز می کن ــی س ــکاف خورده درون ــوای ش ــو از آن محت ن
ــه او  ــر ن ــه، دیگ ــن مواجه ــد از ای ــد. بع ــرریز می کن ــوا س ــکاف های درون محت درون ش
لــوک دالهــای قبــل اســت و نــه تغییــرات تکنولــوژی و ســاختارهای سیاســی-اجتماعی 
توانســت او را از میــدان بــه در کنــد، بلکــه او بــه عنــوان ســوژه بــه پاســخ نــو )ســنتز( 

1-Luc Delahaye
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ــت دســت  ــا واقعی ــناختی ب ــر زیبایی ش ــه ام ــه آن تجرب ــدن ب ــان وفادارمان ــرای همچن ب
یافــت. روش بــه درون بــردن شــکاِف بیــرون و دخــل و تصــرف در آن بــا مداخلــه آگاهــی 
و بازگشــت دوبــاره بــه آن وضعیــت پیشــین بــا فــرم نــو، هگلــی اســت حتــی اگــر لــوک 
دالهــای یــک خــط از آن فلســفه را نخوانــده باشــد، چــون بــه محتــوای آن بــه درســتی 
عمــل می کنــد هیــچ جــای شــبهه از اینکــه در خرابــات بــوده باقــی نمی گــذارد. هــگل 
نیــز فلســفه خــود را بــرای پاســخ بــه زمــان تاریخــی و درون تجربــه تاریخــی و واقعــی 
انقــالب فرانســه و بــا روبرو شــدن بــا تاریــخ فلســفه پیــش از خــود کشــف کــرد، نــه در 
حرکتــی معطــوف بــه تک ســویگی علمــی و محــدود بــه دیوارهــای دانشــگاه یــا پــس و 
پشــتی کــه حیــات آن وابســته بــه نوعــی پارگــی )جدایــی( میــان ذهــن و عیــن اســت1. 
»ریمونــد پــالت2 در اثــر کالســیک خــود دربــاره هــگل، تفســیری متفــاوت و اجتماعــی-

ــکل  ــاس آن مش ــر اس ــه ب ــد ک ــنهاد می کن ــگل را پیش ــش از ه ــت پی ــی از ثنوی تاریخ
ــا آن مواجــه شــد، تکه تکه شــدن3 فرهنــگ معاصــر اروپــا  اولیــه ای کــه اندیشــه هــگل ب
ــر توســط شــلینگ4 و حتــی قبــل از او توســط نویســندگان5  ــود. مشــکلی کــه پیش ت ب
مــورد توجــه قــرار گرفــت. همان طــور کــه پالنــت اشــاره کــرد شــلینگ کــه فلســفه او 
نقطــه مرجعــی بــرای هــگل اولیــه بــود چندیــن جنبــه از »تجزیــه« را در نظــر می گیــرد: 
ــه  ــا تقســیم دیــن ب ــه تخصصی شــدن دانــش علمــی، دیگــری ب یکــی از آنهــا مربــوط ب
ــا ایــن حــال دراماتیک تریــن شــکل  حــوزه عمومــی و حــوزه شــخصی مرتبــط اســت، ب
تکه تکه شــدن از نظــر شــیلینگ از هم پاشــیدگی خــود فــرد اســت کــه بازهــم در 
ــن و اشــتیاق،  ــان ذه ــی را می ــان شــده اســت و در آن شــکاف عمیق ــت بی فلســفه کان
ــم.  ــاهده می کنی ــناختی مش ــان بودن ارادِه ش ــاری و ناهم س ــل، خودمخت ــه و تمای وظیف
ــد تکه تکه شــدن سیاســی  ــی، بای ــکال چندپارگ ــن اَش ــه ای ــه ب ــد ک ــر می کن ــت فک پالن

آلمــان در زمــان هــگل را نیــز اضافــه کــرد.« 6
ایــن مواجهــه جدیــد بــرای لــوک داالهــای نــه اقتبــاس اســت، نــه کپــی، بلکــه شــکلی 
نــو از مواجهــه را بــه مــا عرضــه می کنــد. ایــن انتخــاب فــرق دارد بــا حالتــی کــه او در 
یــک فرافکنــی آن چیــزی را کــه بــه آن نقــد دارد واقعیــت تــام و تمــام تلقــی کــرده و بــه 
جــای بــه درون بــردن شــکاف های آن و تــالش بــرای رفــع بــه شــکل شــخصی و کشــف 

1- در نتیجه نادیده گرفتن نقش تاریخی رابطه محتوا و فرم فراتر از تحلیل و نقد یک اثر هنری
2-Raymond Plant

3 - ما در ایران این تکه تکه شدن را در فرم ناهماهنگ مدرنیزاسیون که خود محصول رابطه ناحقیقی میان محتوا و فرم است 
در همه جنبه های اجتماعی به روشنی می بینیم. 

4-Friedrich Schelling
5-The Sturm and Drang period
6 -Hegel between the philosophy of reality and philosophy of actuality, E.V.Ledeneva/ Nikita Kishkin
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ــق  ــت، از طری ــرای بازگش ــد ب ــی جدی ــان آوردن فرم ــه می ــق ب ــو از طری ــه ای ن مواجه
ــی  ــا زیبایی شناس ــاط ب ــدون ارتب ــن درآوردی و ب ــم م ــبک )فرمالیس ــی س ــاس نوع اقتب
ــی  ــه نوع ــرون ب ــکاف خو رده بی ــت ش ــا موقعی ــی( ب ــت تاریخ ــوژه در واقعی ــه س مواجه
ســازش کنــد و حدهــای آن را بــر مواجهــه و زبــان خــود بپذیــرد و در ایــن حالــت یــا 
بگویــد اتفاقــی نیفتــاده اســت یــا خــودش را از شــکاف و تششــعاتی کــه اتفــاق بــر بــدن 

واقعیــت انداختــه جــدا و مبــری کنــد. 
پنج

مــا پیش تــر گفتیــم در مرحلــه چهــارم رشــد ایــده اتفــاق مهمــی می افتــد و آن اینکــه 
ــگاه می کنــد و آن نگاهــی کــه درون موضــوع  ــه شــکل مجموعــه ن ــه واقعیــت ب ــرد ب ف
ــدن  ــان آن هضم ش ــرای کتم ــا ب ــری( ی ــود )خب ــم می ش ــذب و هض ــاهده ج ــورد مش م
ــه  ــود را ب ــای خ ــن آرت( ج ــد )فای ــاک می کن ــی پ ــود را درون امرتجرب ــای خ ــای پ ج
نگاهــی می دهــد کــه موضــوع مــورد مشــاهده را بــا جــای پــای خــود و نســبت و ارتبــاط 

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــد و مدنظ ــر می بین ــای دیگ ــا پدیداره آن ب
ــای  ــن کتاب ه ــی از مهم تری ــتی، یک ــای مارکسیس ــارغ از خوانش ه ــرمایه ف ــاب س کت
ــه در درک  ــه شــکل وارون ــه اســت و از آنجــا کــه دیالکتیــک هــگل را ب فلســفه مدرنیت
و تحــول تاریــخ بــه کار می گیــرد، تأثیــر تاریخــی آن بــر کســی پوشــیده نیســت پــس 
می بایســت بــه عنــوان یــک الگــوی موفــق مجموعه ســازی مــدرن )فــارغ از ایدیولــوژی 

وابســته بــه آن( مدنظــر قــرار بگیــرد. 
ــد  ــم پیون ــه ه ــا ب ــمت ه ــور قس ــه چط ــم ک ــس می بینی ــرمایه مارک ــاب س »درون کت
می خورنــد و یــک روایــت وســیع و جامع تــری را شــکل می دهنــد. آنچــه کــه می خواهــم 
از خوانــدن ایــن کتــاب بدســت بیاوریــد آن روایــت وســیع، درک آن تصویــر بزرگ اســت. 
بــه عبــارت دیگــر خیلــی از مــردم از نقطــه نظــر تخصصــی بــه بررســی و درک مســئله ای 
می پردازنــد. بــرای مثــال کســی ممکــن اســت بگویــد مــن اقتصــاددان خوبــی نیســتم و 
چیــزی دربــاره مســائل اقتصــادی نمی دانــم، لــذا زحمــت درک جنبــه اقتصــادی کتــاب را 
بــه خــودم نمی دهــم و فقــط پیگیــر بخــش فلســفی آن خواهــم شــد. در واقــع ایــن نــگاه 
ــد(،  ــده می ده ــه خوانن ــن انتخــاب را ب ــکان ای ــب اســت )چــون ام ــم جال ــاب ه ــه کت ب
امــا آن وقتــی کــه مــا ایــن قســمت ها را بــه هــم پیونــد بدهیــم اســت کــه بــه چارچــوب 
انقالبــی آن دســت می یابیــم. مارکــس عقایــد مختلــف را مــی آورد و کنــار هــم در کتــاب 
ــد. در  ــازه ای می رس ــاًل ت ــی کام ــه چارچــوب علم ــرورد و ب ــا را می پ ــد، آنه ــرار می ده ق
ــود  ــه وج ــدی را ب ــش جدی ــد دان ــر می خواهی ــد: اگ ــش می گوی ــی از پیش گفتارهای یک
بیاوریــد بایــد کل دســتگاه نظــری را تغییــر بدهیــد. )بــه درون کشــیدن شــکاف محتــوا 
ــاره و دگرگون کــردن  ــه نیــت بازگشــت دوب ــازی بیــرون ب ــه آن ب ــان دادن ب و فــرم و پای
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ــد ... در  ــکل بدهی ــر ش ــق را تغیی ــت کل روش تحقی ــر می بایس ــارت دیگ ــه عب آن(. ب
ســال های 1830 و 1840 او از طــرق مختلــف شکســت مزمــن انقــالب 1848 پاریــس 
ــاوت  ــق متف ــیوه تحقی ــا ش ــتی ب ــه بایس ــد: روش ارائ ــاره می کن ــد«، او اش را »می دی
باشــد. شــما بــا واقعیــت شــروع می کنیــد یعنــی روش نزولــی کــه شــما را بــرای یافتــن 
ــه ای و اساســی را  ــم پای ــی کــه شــما مفاهی ــد و زمان ــه عقــب می ران ــه ای ب ــم پای مفاهی
ــته اید و  ــه اول برگش ــه نقط ــازه ب ــه ت ــد ک ــد ش ــه خواهی ــد متوج ــف و درک کنی کش
وقتــی بــه دور و بــر نــگاه می کنیــد متوجــه می شــوید کــه خیلــی عمیق تــر از واقعیــت 
موجــود شــروع کرده ایــد و در نتیجــه راه دیگــر بــرای تفســیر آنچــه در اطــراف )شــما( 
ــما را  ــه ش ــت ک ــی اس ــذار روش ــس بنیان گ ــع مارک ــد. در واق ــود می یاب ــذرد وج می گ
ــد  ــد و بگویی ــل کنی ــه و تحلی ــوید آن را تجزی ــق می ش ــد و موف ــه برمی گردان ــه صحن ب
آن شــخص بدان گونــه رفتــار می کنــد )فــرد اجتماعــی یــا فــرد تاریخــی( و ایــن شــکلی 
اســت ولــی عملکــرد او در واقــع معــرف آن رفتــار اســت. مارکــس پیشــاهنگ ایــن شــیوه 
در علــوم اجتماعــی اســت. او بــا شــکل و شــمایل ظاهــر آغــاز می کنــد و مفاهیــم عمیــق 
ــن  ــت و بدی ــم اس ــط مفاهی ــعه و بس ــت توس ــن در حقیق ــد. ای ــرون می کش را از آن بی

وســیله خشــت روی خشــت گذاشــتن نیســت.« 1
همانطــور کــه دیویــد هــاروی2 توضیــح می دهــد مارکــس در کتــاب ســرمایه در حقیقــت 
ــی  ــب مجموعه های ــه ترکی ــه ک ــک مجموع ــه ی ــه ن در حــال مجموعه ســازی اســت، البت
ــد و از  ــب می کن ــا را ترکی ــان، آنه ــا بسط دادن ش ــرد و ب ــا را می گی ــرون آنه ــه از بی ک
ــا  ــی برپ ــت تاریخ ــه واقعی ــبت ب ــده نس ــه خوانن ــالب در اندیش ــد، انق ــن پیون ــق ای طری
ــا در  ــت انقالب ه ــدن شکس ــا دی ــس ب ــه مارک ــت ک ــم آنس ــر مه ــن ام ــد. دومی می کن
حقیقــت شــکاف بیــرون را بــه درون مــی آورد و در راه بازگشــت یــا پاســخ بــه آن واقعیــت 
ــول  ــه ق ــا فلســفه اش ب ــل او ب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــگارش می زن ــه ن ــرون دســت ب در بی
 هــاروی مــا را نیــز بــا خــود »بــه صحنــه برمی گردانــد«3 و ســوم اینکــه چنیــن رفــت و 
آمــدی ممکــن نیســت مگــر بــا نــگاه دیالکتیکــی یــا همــان رفــت و برگشــتی، ) نــه بــا 
ــازی  ــئوال بردن کل منطــق ب ــر س ــه زی ــن برداشــتی مســلتزم ب ــویه انگاری(. چنی تک س
ــارم  ــری درون شــکاف آن. چه ــردن ســبک دیگ ــری و جایگزین ک ــه کارگی ــه ب اســت، ن
نیــز می بایســت میــان روش تحقیــق و فــرم ارائــه فاصلــه ای باشــد. در حقیقــت مســیری 
کــه مؤلــف در واقعیــت طــی می کنــد تــا بــه نتیجــه برســد آن مســیری نیســت کــه بــا 
مخاطــب در میــان می گــذارد. ایــن دو مســیر حــاوی کیفیت هــای متفاوتــی هســتند. بــه 

1 - درس گفتار دیوید هاروی از کتاب سرمایه مارکس
2- David W. Harvey

3 - یادآور آن وضعیتی که عکاس جوان از واقعیت خانواده خود بیرون افتاده و به دنبال راه بازگشت به آن بود. 
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ــه  ــا هم ــاً نبایســت ب ــه را می ســازد لزوم ــه مجموع ــا ک ــر انتخــاِب انتخاب ه ــات دیگ عب
ــب  ــا و ترکی ــذف عکس ه ــق ح ــه از طری ــد بلک ــق باش ــین منطب ــای پیش آن انتخاب ه
ــن  ــرد. ای ــل ک ــه تبدی ــیوه ارائ ــی از ش ــه فرم ــق را ب ــوان آن روش تحقی ــا می ت رویداده
ــرای پاســخ  ــم. مارکــس ب ــه آن بازمی گردی ــی مهــم اســت و در فصــل دوم ب ــه خیل نکت
ــرود. در راه بازگشــت  ــا ب ــار اســت مســیری را تنه ــد ناچ ــه می بین ــی ک ــه آن چیزهای ب
ــه  ــیری ک ــه مس ــن ب ــه در رفت ــد، ن ــریک آن راه می کن ــود ش ــا خ ــا را ب ــه م ــت ک اس
ــز هســت  ــا نی ــن معن ــه ای ــن موضــوع ب ــده اســت. ای ــوز خــود نشــانه های آن را ندی هن
ــاوی  ــد ح ــه می کن ــی تجرب ــت تاریخ ــا واقعی ــوژه ب ــه س ــی ک ــه زیبایی شناس ــه تجرب ک
ــیر  ــق مس ــر روش تحقی ــات دیگ ــه عب ــدم دارد ب ــر آن تق ــود و ب ــه او نمی ش ــیوه ارائ ش
رفتــن ســوژه بــه درون واقعیــت و شــیوه ارائــه مســیر بازگشــت او از آن واقعیــت اســت. 
ــوع خشــت روی خشــت  ــکال و از ن ــرمایه، مکانی ــس در س ــازی مارک پنجــم مجموعه س
گذاشــتن نیســت، بلکــه مفاهیــم از درون بــه هــم پیونــد می خورنــد و پیوندهــای درونــی 
ــواب  ــه خ ــرون ب ــر بی ــی از منظ ــِی علم ــدی خنث ــات درون طبقه بن ــذارد موضوع نمی گ

رفتــه و کهنــه شــوند. 
چــون جلســات پیشــین کــه بــه نحــوه نــگاه خیــام نــگاه کردیــم، نــه محتــوای شــعر او، 
ــم،  ــه کردی ــا توج ــردن آن منطق ه ــه روش نگاه ک ــدن ب ــای دی ــه منطق ه ــا در مقایس ی
نــه بــه محتــوای آن، اینجــا نیــز بــه جــای تمرکــز بــر محتــوای آنچــه مارکــس در کتــاب 
ــگاه مارکــس از طریــق  ــه ن ســرمایه می گویــد )از طریــق درس گفتــار دیویــد هــاروی( ب
انتخــاب روش کار نــگاه کردیــم. نکتــه مهــم اینکــه دیویــد هــاروی نیــز بــرای تدریــس 
ــه  ــر ک ــوای اث ــه از محت ــد ، ن ــا واقعیــت شــروع می کن ــه مارکــس ب آن از شــکل مواجه

ایــن نکتــه نیــز خــود جــای تأمــل دارد. 
شش

تعریــف مــا از مجموعه ســازی خــودش را بــه دســتورالعمل محــدوِد تکنیــکال )چنان چــه 
مرســوم اســت( محــدود نمی کنــد چــون ســرِی دســتورالعمل ها درون شــرایط اجتماعــی 
ــا پنــج فریــم، یــک مجلــه  متفــاوت عمــل می کننــد. جشــنواره عکــس معمــوالً یــک ت
دوازده تــا بیســت و یــک فریــم، کتــاب بــه شــیوه کالســیک آن شــصت تــا صــد و پنجــاه 
ــی  ــه در امراجتماع ــای ارائ ــا قالب ه ــا خــود را ب ــر م ــد. حــاال اگ ــم عکــس می خواه فری
ــیالیت  ــم و روی س ــم می کنی ــت را گ ــت در واقعی ــیر رف ــاً مس ــم اساس ــگ کنی هماهن
ــه جــای  ــم شــبیه اینکــه مارکــس قبــل از نوشــتن کتــاب ســرمایه ب آن حــد می گذاری
جدی گرفتــن مواجهــه خــودش بــا واقعیــت بــه ایــن امــر فکــر کنــد کــه اقتصــاد سیاســی 
ــرای انتشــار و  ــاری را ب ــوع آث ــر خــود آن را نقــد می کنــد( چــه ن انگلســتان )کــه در اث
بــه چــه شــیوه می پذیــرد، یــا اینکــه چــه تعــداد از مــردم آن را خواهنــد خوانــد. خیــر 
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ــخ  ــت پاس ــرده از واقعی ــه درون ب ــکاف های ب ــان ش ــا هم ــودش ی ــه خ ــخ ب او درون تاری
می دهــد. ایــن خــود یــک ایگــوی شــخصی نیســت و از پیــش کلیــت امــر اجتماعــی را 
از آن خــود کــرده اســت و بدیــن طریــق بــا وقتــی کــه فــرد در مراحــل اول آگاهــی بــه 
هــر امــر غیرمعمــول کــه بربخــورد یــاد خــودش می افتــد و ِمــن ِمــن می کنــد بــه کلــی 
ــوع  ــا موض ــم. اینج ــی می پردازی ــِن تاریخ ــن م ــه ای ــاب ب ــل دوم کت ــرق دارد. در فص ف
ــد  ــار ســرمایه می گوی ــه مارکــس در پیش گفت ــه ک ــق از شــیوه ارائ ــک روش تحقی تفکی
اهمیــت خــود را نشــان می دهــد و از آنجــا کــه مــا نیــز در ایــن درس گفتارهــا بــه نقــش 
ــب  ــر اســاس یــک ســری قال ســوژه اهمیــت می دهیــم بنابرایــن حقیقــت مواجهــه را ب
ــه  ــی در مرحل ــی و خصوص ــه دولت ــازمان، مؤسس ــری س ــاخته یک س ــرارداد خودس و ق
بازنمایــی محــدود نمی کنیــم و بدیــن وســیله راه آزادی را بــرای تحول بخشــیدن بــه آن 
ــه انتخــاب شــخص بســتگی دارد؛ اینکــه او می خواهــد  ــی ب ــم. باق ــور نشــان می دهی ام
فــردی مطیــع و اجتماعــی باقــی بمانــد و از قراردادهــای موجــود تبعیــت کنــد یــا خیــر 
ــر  ــا، ام ــا گــذار از قرارداده ــد و ب ــاء کن ــخ نقــش ایف می خواهــد چــون ســوژه ای در تاری
ــن  ــال ای ــن ح ــد. در ای ــر کن ــت رؤیت پذی ــا واقعی ــودش ب ــه خ ــازادی را درون تجرب م
مطالــب راه چنیــن ســوژه ای را هموارتــر خواهــد کــرد. گــروه نخســت درون همــان بــازی 
ــه  ــود ادام ــازی خ ــه واقعیت س ــاخته« ب ــش س ــای از پی ــد »درب و پنجره ه ــا بازتولی ی
ــا  ــد ام ــن چنین ان ــه ای ای ــر جامع ــت ه ــی اکثری ــرد؟ وقت ــود ک ــه می ش ــد، چ می دهن
ــا واقعیــت را کشــف  ــه اقلیتــی اســت کــه مرزهــای درک و مواجهــه ب امیــد همیشــه ب
ــش  ــخ را درون کن ــیله تاری ــن وس ــد و بدی ــا می کنن ــه ج ــا ب ــود ج ــش خ و درون کن

حرفــه ای بــه حرکــت وا مــی دارد. 
بنابرایــن معرفــی مــا بــه ایــن شــکل از حالتــی کــه فــرد بــرای ســاخت مجموعــه از پیکره 
ســری عکــس می  پــرد و مواجهــه خــودش بــا واقعیــت را بــه قالب هــای مجموعه ســازی 
محــدود می کنــد متفــاوت اســت. در حالــت مرســوم فــرد چــون می دانــد رپرتــاژ کوتــاه 
ــش  ــای از پی ــه قالب ه ــش آموخت ــب آن را از پی ــرد و چــون قال )دوازده فریمــی( می گی
نظام یافتــه رپرتــاژ را بــر مواجهــه خــودش اعمــال می کنــد، نــه اینکــه بــا ادامــه رپرتــاژ 
ــکل  ــازی او را ش ــدگاه مستندس ــاس دی ــه اس ــد ک ــت برس ــازادی در واقعی ــر م ــه ام ب
ــری از  ــاژ خب ــه رپرت ــود و ب ــانه می ش ــد نش ــاژ او فاق ــل رپرت ــن دلی ــه همی ــد، ب می ده

زندگــی روزمــره1 پهلــو مــی زنــد.
ــی قالب هــا  ــه شــکل معرف ــد اول، مجموعــه عکــس را ب ــاب عکاســی مســتند جل در کت
ــه همــان شــکل تکــرار  ــا را ب ــم پــس دیگــر آنه ــف کرده ای ــان آن تعری و پیوندهــای می

1- Daily life
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نمی کنیــم. از طــرف دیگــر از آن ســال تــا بــه اکنــون شــاهد بــوده ام حقیقــت مجموعــه 
در عمــل بــا آنچــه ســاخته می شــود، تمایــز آشــکاری دارد. بنابرایــن در کتــاب مســتند 
جلــد اول بــه »هســت ها« پرداخته ایــم در ایــن کتــاب مجــال آن اســت کــه بــه بایدهــا 
)دغدغــه آلترناتیــو( بپردازیــم. همان طــور کــه بــرای هــر بایــد یــک هســت می بایســت 

از پیــش وجــود داشــته باشــد.
در ایــن روش مــا بــرای یادگیــری مجموعــه عکــس بــه هنرجویــان یــا عکاســان، آنهــا را 
ــتوری و  ــاژ، فتواس ــیوه های رپرت ــه ش ــه عکــس ب ــای مجموع ــا قالب ه ــر ب ــدای ام در ابت
مقالــه تصویــری آشــنا نمی کنیــم تــا بعــد از آنهــا بخواهیــم یکــی را انتخــاب و تمریــن و 
تجربــه کننــد. )آن روش مربــوط بــه هســت ها اســت(. در ایــن شــکل هنرجــو بــه محــض 
یادگیــری قالب هــا و بــا دیــدن شــکل های موفــق در اینترنــت، یــا در کتاب هــای عکــس 
ــی  ــا درحالت ــد و تنه ــت می ده ــت را از دس ــودش و واقعی ــان خ ــه ای می ــه مجموع رابط
ــا  ــخصی ب ــه ش ــا مواجه ــا را ب ــرد قالب ه ــان درازی می ب ــد زم ــمجی باش ــه آدم س ک
واقعیــت تطبیــق دهــد. فهــم ایــن موضــوع و تطبیــق آن بــرای نگارنــده ســال ها زمــان 
بــرد. پــس بــرای اجتنــاب از اتــالف زمــان و انــرژی و وفــاداری بــه مواجهــه شــخصی بــا 
واقعیــت، روش آمــوزش آن را وارونــه می کنیــم. بــه ایــن شــکل کــه وقتــی هنرجــو تــا 
درس گفتــار پنجــم آمــد، در ایــن مرحلــه با او یــک بــازی جدیــدی را راه می اندازیــم. از او 
می خواهیــم یــک موضــوع یــا یــک ایــده را انتخــاب و ســعی کنــد از طریــق دنبال کــردن 
آن در زمــان، یــک ســری عکــس تهیــه کنــد. بــه او زمــان می دهیــم و از او می خواهیــم 
درون ایــن رونــد صرفــاً بــه مواجهــه مســتند خــودش و واقعیــت فکــر و عمــل کنــد، نــه 
ــت  ــی، می بایس ــت عکاس ــان مهل ــم در پای ــل می گویی ــه او از قب ــری. ب ــز دیگ ــچ چی هی
ــاره تجربــه  ــا خــود بــه کالس بیــاورد و درب ســری عکــس را بــه شــکل کانتکت شــیت ب
ــا مــالک قــراردادن اینکــه او مجموعــه  ــا واقعیــت صحبــت کنــد. )ب مواجهــه خــودش ب

عکــس را هنــوز فرانگرفتــه اســت(. 
اینجــا چــه اتفاقــی می افتــد؟ او قطعــاً اشــتباه می کنــد و از خطــوط و مرزهــای 
ــه  ــورد ک ــی برمی خ ــه تعارض های ــا ب ــد، ی ــی زن ــرون م ــه ای بی ــازی حرف مجموعه س
پاســخ آنهــا را نمی دانــد، حرف هــای بزرگــی می زنــد کــه در عکس هــا نیســت 
یــا عکس هــای خوبــی دارد کــه خــودش نمی توانــد آنهــا را درون کانتکت شــیت 
ــا می توانســته در موقعیــت عکــس بهتــری بگیــرد امــا نگرفتــه و از  تشــخیص بدهــد، ی
آن موضــوع بی تفــاوت گذشــته اســت و... . اینجــا اتفاقــی کــه می افتــد ایــن اســت کــه 
او مجموعه ســازی را بــه شــکل کنــش رو بــه پــس می آمــوزد و چــون در کنــش رو بــه 
پــس، دخالــت آگاهــی بــرای انتخــاب نقــش اصلــی را ایفــاء می کنــد پــس او بــا اهمیــت 
ــی  ــوان واقعیت ــه عن ــرم ب ــوا و ف ــه محت ــوژه-واقعیت و رابط ــه س ــی رابط درهم تنیدگ
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دوالیــه روبــرو می شــود. او اینجــا دو الیه بــودن واقعیــت را بهتــر درک می کنــد و 
زمــان بــرای او نــه خطــی، بلکــه نتیجــه مداخلــه خــودش و واقعیــت معنــا می دهــد. آن 
وقــت مــا از او می خواهیــم کارش را توضیــح بدهــد. مــا متوجــه ایــن موضــوع هســتیم 
کــه او چگونــه تجربــه خــودش در واقعیــت را نام گــذاری و طبقه بنــدی می کنــد و آن را 
توضیــح می دهــد. آیــا او از واقعیــت مواجهــه خــودش بــا واقعیــت گــزارش می دهــد؟ آیــا 
وســاطتی در میــان اســت؟ آیــا او درون مواجهــه خــودش بــا موضــوع در حــال رفــت و 
آمــد اســت؟ آیــا او یــک ناظــر بی طــرف اســت یــا تــالش دارد جانب دارانــه بــا واقعیــت 
روبــرو شــود؟ می دانــد چــه می خواهــد؟ یــا هنــوز نمی دانــد و ســردرگم اســت و تــالش 
دارد بــا حــذف چیزهــا و مناظــر خــودش را بــروز دهــد؟ آیــا چیزهایــی کــه می گویــد و 
در عکس هــا ســعی در دنبال کــردن آن دارد برآمــده از زیســت خــودش اســت یــا چــون 
ــدر از  ــل اســت؟ او چق ــده تبدی ــوع ش ــه موض ــرای او ب ــرزبان ها اســت ب ــوع س آن موض
درون و چقــدر از بیــرون بــه واقعیــت نــگاه می کنــد؟ و... . بعــد از او می خواهیــم ســعی 
کنــد از میــان ســری عکــس در کانتکت شــیت بــه انتخــاب دســت بزنــد و مجموعه هــای 
متنوعــی را از دل آن بیــرون بیــاورد. بــه عبــارت دیگــر درون آن ســری عکس هــا 
مداخلــه کنــد و بــه شــکل مجموعه هــای کوچــک بیــن 3 تــا 9 فریــم عکس هــا را درون 
بــدن مجموعــه ای جــای بدهــد و بــه عبــات دیگــر عضوهایــی را بــرای مجموعــه خــود از 
ــه روش جداکــردن او توجــه  طریــق حــذف عکس هــای دیگــر بشــمارد. مــا در اینجــا ب
می کنیــم و اینکــه او چطــور پراکندگــی عکس هــا را درون شــمردن عضوهــای مجموعــه 
ــن نظــم  ــا ای ــی؟ آی ــا محتوای ــن نظــم فرمالیســتی اســت؟ ی ــا ای نظــم مــی بخشــد؟ آی
ــکان  ــک م ــت ی ــر اســاس اولوی ــا ب ــرون؟ آی ــا از بی ــدی از درون اســت ی ــی طبقه بن نوع
ــا  ــذف عکس ه ــم در ح ــک می کنی ــه او کم ــی؟ و ... . ب ــان تاریخ ــا زم ــت ی ــاص اس خ
ــه  ــه بی رحمان ــن مرحل ــد و در ای ــی نکن ــی دودل ــای انتخاب ــه عکس ه ــیدن ب ــرای رس ب
پیــش بــرود. چــون بهتریــن مجموعــه کالس، مجموعــه ای خواهــد بــود کــه بــا کمتریــن 
فریــم حــرف خــودش را بزنــد. چیــزی کــه در حذف کــردن باعــث جســارت او می شــود 
تمرکــز بــر ایــده )آنچــه از جریــان عکاســی از موضــوع می خواســته( و یافتــن یــک نظــم 
ــدی  ــدن جدی ــده در ب ــاب آن ای ــرای بازت ــه ب ــای مجموع ــناختی درون فریم ه زیبایی ش

اســت. 
ــه ای  ــروع حرف ــل از ش ــازی قب ــاره مجموعه س ــی درب ــات کل ــازی و اطالع ــن ب ــه ای هم
ــه پــس اســت  آن کمــک می کنــد متوجــه ایــن موضــوع باشــیم کــه درون کنــش رو ب
ــی صــدای شــخصی از دل  ــه آرام ــد و ب ــی ده ــه خــودش شــکل م ــا ب ــه عکاســی م ک
ــه اهمیــت  ــدون توجــه ب ــد. در حالــت مرســوم فــرد ب آن بازگشــت مــدام بیــرون می زن
ــردد  ــس بازمی گ ــماری عک ــداد بی ش ــا تع ــد و ب ــت می زن ــه دل واقعی ــس ب ــش رو پ کن
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ــود  ــته می ش ــری وابس ــک دیگ ــه ی ــه ب ــا همیش ــه آنه ــم دادن ب ــرای نظ ــه ب و در نتیج
ــا نــگاه او مواجهــه ناقــص خــودش را نظــم و چارچــوب بدهــد. اینجــا بــه فراخــور  تــا ب
بحــث روی ایــن موضــوع در پرانتــز تأکیــد می کنیــم تــا بعــد بــه آن دوبــاره بازگردیــم. 
ــت  ــتوار اس ــد اس ــی هنرمن ــدان درون ــر فق ــفی آن، ب ــای فلس ــه معن ــر ب ــش کیوریت نق
ــی  ــد حت ــان را نمی دهن ــن آثارش ــت و گلچی ــازه دخال ــته اج ــدان برجس ــه هنرمن وگرن
ــد.  ــده ای باش ــوزه شناخته ش ــا م ــه ی ــازمان، مؤسس ــک س ــرف ی ــر از ط ــر آن کیوریت اگ
ــه  ــی ب ــِد واقع ــک هنرمن ــای ی ــص در انتخاب ه ــرِی متخص ــک دیگ ــت ی ــون دخال چ
ــه  ــت مواجه ــا واقعی ــق آن ب ــه او از طری ــای برهــم زدن آن نظــم پیشــینی اســت ک معن
ــه راســتین  ــی ســاخت مواجه ــد واقع ــرای هنرمن ــرده اســت. ب ــدی ک خــود را صورت بن
ــت در  ــان خود-واقعی ــویه می ــر اســاس رابطــه دوس ــا ب ــاِب انتخاب ه ــه انتخ درون مرحل
ــم،  ــار کتاب های ــت در انتش ــار می گف ــاس عط ــری. عب ــز دیگ ــه چی ــت دارد، ن ــر اهمی اث
ــازه  ــم و اج ــام می ده ــودم انج ــاب را خ ــدن کت ــا درون ب ــش عکس ه ــاب و چین انتخ
ــرح  ــک، ط ــا گرافی ــم ام ــر نمی ده ــر و کیوریت ــه ناش ــت را ب ــاب و روای ــت در انتخ دخال

ــپارم.  ــر می س ــم ناش ــه تصمی ــه ب ــاب و ...را محترمان ــایز کت ــد، س جل
حــال بــه بحــث خودمــان بازگردیــم، در ایــن شــکل آمــوزش مجموعه ســازی، فــرد بــه 
ــی  ــازی عکاس ــه مجموعه س ــت ب ــد دس ــی می کن ــت زندگ ــه در واقعی ــکل ک ــان ش هم
ــا بعدتــر او بــرای کشــف صــدای شــخصی  می بــرد و میــان ایــن دو شــکاف نمی افتــد ت
ناچــار باشــد رونــد کارش را متوقــف و مشــغول بخیــه زدن آن شــکاف نخســتین شــود. بــه 
عنــوان مثــال هــر فــردی بــه شــکل خــاص خــودش مجموعــه دوســتی می ســازد یــا بــه 
شــکل خــودش مجموعــه لباس هایــش را انتخــاب می کنــد، یــا مجموعــه چیزهایــی کــه 
ــه کالس، در  ــدن ب ــل از آم ــد، او قب ــه می خوان ــی ک ــه کتاب های ــا مجموع ــورد، ی می خ
زندگــی خــود در حــال مجموعه ســازی اســت. پــس تنهــا کاری کــه مــا اینجــا می کنیــم 
ــی او را  ــای زندگ ــن و مجموعه ه ــرای او ممک ــن دو را ب ــان ای ــط می ــه رب ــن اســت ک ای
ــا او مجموعه ســازی را  ــم ت ــد متصــل کنی ــق عکاســی نشــان می ده ــا آنچــه او از طری ب
ــد عکاســی  از طریــق اتصــال و درهم تنیدگــی ایــن دو درک و ادامــه دهــد. در ایــن رون
ــاز  ــی ب ــازی درون زندگ ــه مجموعه س ــم هایش ب ــد چش ــک می کن ــه او کم ــتند ب مس
ــای  ــه پیامده ــت ک ــیله اس ــن وس ــد و بدی ــه ببین ــت را از درون و دوالی ــود و واقعی ش
ــی  ــچ ضمانت ــه هی ــد. البت ــول می کن ــودش را متح ــدا خ ــتند ابت ــی مس ــه عکاس مواجه
وجــود نــدارد ایــن اتفــاق بــه مجــرد وقــوع آن ممکــن شــود چــرا کــه هــر فــردی زمــان 
می خواهــد خــود را درون آنچــه تولیــد و خلــق می کنــد ببینــد و نســبت ها را بــه رغــم 
ــه او نشــان  ــن روش چگونگــی راه را ب ــا ای ــد ام ــه درســتی درک کن ــا ب نشــان دادن آنه

می دهــد. 
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در مرحلــه دیگــر، مــا از هنرجویــان می خواهیــم دربــاره مجموعه ســازی همکالســی های 
ــه شــکل  ــا از درون مجموعه ســازی خودشــان ب ــن نحــو آنه ــه ای ــد، ب خــود نظــر بدهن
ــن موضــوع  ــا ازای ــد. آنه ــگاه می کنن ــه آن ن ــز ب ــرون نی ــده می شــوند و از بی ــت کن موق
ــرد و  ــته بندی ک ــوان دس ــز می ت ــر نی ــور دیگ ــا را ج ــری عکس ه ــه س ــوند ک آگاه می ش
ــرای کشــف  ــا اینکــه راه را ب ــه واقعیــت دیگــری رســید ی ــا شــکل ایــن دســته بندی ب ب
ــازی آموزشــی ضمــن  ــن ب ــد. ای ــاز می کن ــت ب ــه در واقعی ــری از مواجه ــوع دیگ ــک ن ی
ــورد و از درون  ــره بخ ــرد گ ــت ف ــا زیس ــازی ب ــود مجموعه س ــث می ش ــودن باع جذاب ب
ــرای  ــد مجموعه ســازی ب ــده و رون ــه انتخــاِب انتخاب هــا ای ــه پــس در مرحل کنــش رو ب

او بــه فــرم منتــج شــود.
ــعی  ــی و س ــه را معرف ــای مجموع ــی قالب ه ــه آرام ــا ب ــدی، م ــات بع ــپس در جلس س
ــت  ــه نمی دانس ــزی از مجموع ــرد چی ــه ف ــه ک ــن نکت ــن ای ــا درنظرگرفت ــم ب می کنی
ــه  ــا او ب ــد. آی ــت می کن ــی اش رعای ــای انتخاب ــا را در عکس ه ــدر قالب ه ــم او چق ببینی
شــکل ناخــودآگاه بــه رپرتــاژ متمایــل اســت یــا فتواســتوری یــا مقالــه تصویــری، بــه او 
ردپاهــای خــودش را درون آن قالب هــا نشــان می دهیــم بــه همیــن دلیــل او شــکل های 
ــه  مجموعه ســازی را بعــد از مواجهــه مجموعــه وار خــودش در زندگــی درک می کنــد، ن
بــه عنــوان تنهــا ابــزار مواجهــه خــودش بــا واقعیــت و بدیــن وســیله از افتــادن در دام یــا 

ــم.  ــاب می کنی ــت اجتن ــازی شــابلون کاری واقعی همــان ب
هفت

ــن  ــه ای ــود ب ــال نم ــوان اعم ــز می ت ــتند نی ــازی مس ــاره فیلم س ــوع را درب ــن موض ای
ــه گذشــته ای  ــن و کنــش معطــوف ب ــق تدوی ــق کــه هنرجــوی فیلم ســازی از طری طری
ــوزد.  ــازی را می آم ــد، مستندس ــد می ده ــت را پیون ــای واقعی ــی راش ه ــه پراکندگ ک
ــا  ــه ب ــتند در مواجه ــوژه مس ــت و س ــه اس ــت دوالی ــا واقعی ــه ب ــازی مواجه مستندس
ــه از طریــق چگونگــی و نحــوه تدویــن اســت کــه امــکان  ــاِب1 دوالی ــده و ن واقعیــت زن
بازتــاب و زیبایی شناســی مواجهــه را می یابــد و بدیــن وســیله می آمــوزد حرکــت خــود 
ــد.  ــن کن ــه تدوی ــوع چگون ــاطت موض ــا وس ــرداری( ب ــه فیلم ب ــت )مرحل را درون واقعی
منظــور از مســتند -همان طــور کــه در جلســه پیشــین یــادآوری شــد- مواجهــه اصیــل 
مســتند اســت،و نــه آن چیــزی کــه در جامعــه از رویکــرد مســتند شــایع اســت و تکــرار 
همــان رویکــرد خبــری اســت. ایــن امــر را در ســینمای مســتند ایــن ســال ها شــاهدیم، 
فیلم ســاز فکــر می کنــد یــک موضــوع خــاص و برجســته اجتماعــی را انتخــاب کنــد و 
دوربیــن را روشــن و پشــت ســر او راه بیفتــد و ضبــط کنــد و ســپس تدویــن، آن فیلــم 
ــای  ــق گزارش ه ــی از طری ــاختارهای اجتماع ــایه انداختن س ــن س ــود. ای ــتند می ش مس
1 -Pure Reality
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تلویزیونــی بــر فیلــم مســتند اســت چنان چــه ســاختارهای اجتماعــی از طریــق 
ــن موضــوع وقتــی  ــدازد. ای ــگاه عکاســی مســتند ســایه می ان ــر ن گزارش هــای خبــری ب
ــوی  ــی و قصه گ ــینمای اجتماع ــم س ــازان مه ــم فیلم س ــه می بینی ــود ک ــج می ش بغرن
ایــران وقتــی فیلــم مســتند می ســازند از منطــق گــزارش تلویزیونــی تبعیــت می کننــد، 
ــا  ــوژه ب ــی س ــه زیبایی شناس ــی تجرب ــر نوع ــی ب ــدی مبتن ــت و آم ــه ای رف ــه مواجه ن
واقعیــت. بنابرایــن مــا تعریــف مشــهور فیلــم مســتند را بــر اســاس رویکــرد ایــن کتــاب 
ــت1« و  ــت اس ــا واقعی ــه ب ــورد خالقان ــتند برخ ــم مس ــم: »»فیل ــل می کنی ــور کام این ط
ــاب  ــر بازت ــر: »هن ــان دیگ ــه زب ــه آن« ب ــت ب ــه واقعی ــل و خالقان ــان پاســخ متقاب همزم
واقعیــت نیســت، واقعیــت بازتــاب اســت2«. نتیجــه بازتــاب واقعیــت می شــود همــان نــگاه 
خبــری کــه دنبــال رویدادهــای واقعــی مــی دود و همیشــه از آن بــه شــکل خطــی عقــب 
می مانــد، درحالــی کــه واقعیــِت بازتــاب، تداعــی آن دوالیگــی اســت بــه معنــای اینکــه 
ســوژه مــدام میــان خــود و واقعیــت بیــرون رفــت و آمــد می کنــد و بازتاب هــای خــود 
را درون آن رفــت و برگشــت می ســنجد. بــه عبــات دیگــر او از درون بازتــاب خــودش در 
ــرون و تبعیــت از قراردادهــای اجتماعــی و ســلیقه  ــه از بی ــد، ن واقعیــت حرکــت می کن
ــت  ــدام تبعی ــری، ازهیچ ک ــای هن ــا فراخوان ه ــری ی ــار هن ــد آث ــد خری ــا م تماشــاچی ی
ــودن  ــج و معوج ب ــه ک ــان ب ــک زم ــول ی ــه او در ط ــت ک ــق اس ــن طری ــد. از ای نمی کن
ــرد  ــی می ب ــع پ ــا وســاطت نشــانه و ســایه از امــر واق مواجهــه و بازتاب هــای خــودش ب
ــز  ــت نی ــد و واقعی ــتین می کن ــی و راس ــودش را واقع ــای خ ــق بازتاب ه ــن طری و از ای
ــاره  ــه ای درب ــب مقال ــه روی او می گشــاید. در جلســه پیــش، در قال افق هــای دیگــری ب
فیلمــی مســتند بــه ایــن موضــوع پرداختیــم کــه نــگاه و مواجهــه مســتند بــا واقعیــت 

ــد.  ــاء می کن ــالح و احی ــدن را اص ــیوه های دی ش
هشت

بــه آخریــن نکتــه کــه مکمــل بحث هــای پیشــین اســت و راه ورود بــه بحــث 
می رســیم.  می شــود،  محســوب  مجموعه ســازی 

همانطــوری کــه بــا تحــول آگاهــی درون کنــش عکاســی و کنــش رو بــه پــس در مرحلــه 
ــه  ــا ب ــیم، ی ــس می رس ــه عک ــه مجموع ــس ب ــه تک عک ــا، از مرحل ــاِب انتخاب ه انتخ
عبــات دیگــر از مواجهــه تک عکــس بــا امــر واقــع بــه مواجهــه ای مبتنــی بــر مجموعــه 
می رســیم، بــه همیــن نحــو مجموعــه درون حرکــت آگاهــی و کنــش مــا قالــب خــودش 
ــی در  ــوم عکاس ــکل مرس ــه ش ــه ب ــکاالتی ک ــد. اش ــروژه می انجام ــه پ ــکند و ب را می ش
ایــران بــه فراخــور بحــث مجموعــه بــه عمــل آمــد دلیــل خــود را در ایــن نقطــه نمایــان 

1- Josh Grierson
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ــا فقــدان بحث هــای جــدی، فلســفی  ــا ســبک های تقلیــدی، ی می کنــد. آن مجموعــه ب
و تاریخــی دربــاره مجموعــه خــود را در فقــدان نوعــی فــرم شــخصی بــرای مواجهــه بــا 
واقعیــت بــروز می دهــد کــه ایــن موضــوع خــودش را در تنــوع مجموعه هایــی کــه هیــچ 

ــروز می دهــد.  ــد، ب ربــط محتوایــی و فرمــی ندارن
ــه  ــت از وضــع پیشــین ب ــن حقیق ــا ای ــه اســت. ام ــت« وضــع کهن ــو، »حقیق »وضــع ن
ــا  ــد تنه ــت می توان ــود. حقیق ــادر نمی ش ــت ص ــودی و یک نواخ ــه خ ــود ب ــی خ گونه ای
ــار  ــود را از اعتب ــی موج ــع منف ــه کل وض ــردد ک ــان آزاد گ ــار انس ــل خودمخت ــا عم ب
ــدان  ــی )فق ــت تاریخ ــدا از واقعی ــی ج ــه قلمروی ــت ن ــاه، حقیق ــخن کوت ــدازد. س می ان
نــگاه خبــری کــه بــه پدیدارشــدگی رویــداد وابســته اســت و بــه از دســت رفتــن درک 
ــه  ــه پهن ــت و ن ــود( اس ــر می ش ــی منج ــت تاریخ ــام واقعی ــری بن ــای کلی ت واقعیت ه
تصــورات جاودانــه معتبــر. )نــگاه فایــن آرت بــه واقعیــت کــه متافیزیــکال اســت امــا درون 
کلی کــردن امرشــخصی ممکــن می شــود(. بی گمــان حقیقــت از واقعیــت تاریخــی 
موجــود فــرا می گــذرد، امــا در آن جــا کــه از یــک مرحلــه تاریخــی بــه مرحلــه تاریخــی 

ــد«1.  ــذار می یاب ــر گ دیگ
جملــه اول را اگــر بخواهیــم درون بحــث خودمــان بیاوریــم. وضــع مجموعــه، حقیقــت 
وضــع پیشــین یــا همــان حقیقــت وضعیــت تک عکــس اســت و خــودش وضــع پیشــینی 
بــرای وضعیــت پــروژه اســت کــه بــه آشکار شــدن حقیقــت بزرگ تــری منجــر می شــود 
ــش  ــرم و کن ــی، ف ــه خودآگاه ــری ب ــرم دیگ ــت را در ف ــا واقعی ــه ب ــد مواجه و می توان
درآورد. نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد آنســت کــه درون ایــن کتــاب، آن تحــول تاریخــی 
از یــک مرحلــه بــه مرحلــه دیگــر کــه در عبــارت بــاال بــه آن اشــاره شــد، درون کنــش 
فــردی اتفــاق می افتــد و در حقیقــت فــرد بــا تحــول خــودش از مرحلــه تک عکــس بــه 
مراحــل بعــدی بــه ســوژه تبدیــل و فــردی تاریخــی می شــود. شــبیه جامعــه ای کــه از 
یــک مرحلــه بــه مرحلــه تاریخــی دیگــر مــی رود، ســوژه ایــن تحــول تاریخــی را درون 
کنــش خــودش )بــه جــای دیگــران( بــه پیــش می بــرد. ایــن کتــاب شــکل وفــاداری بــه 
ایــن تحــول درون واقعیــت بــا وســاطت مســتندنگاری را بــه فــرد نشــان می دهــد چــون 
ــد پیش بینــی کنــد و از طــرف دیگــر  شــکل جمعــی تحــول تاریخــی را کســی نمی توان
آن شــکل خــود مســتلزم وجــود ســوژه هایی اســت کــه از پیــش ایــن تحــول تاریخــی 
ــی،  ــه حقیق ــه آن تحــول ن ــانده اند وگرن ــه انجــام رس ــه خــود ب را درون زیســت و تجرب
ــوای پیشــین را درون ســبک دیگــری تکــرار  ــاس ســبک ها، محت کــه چــون قصــه اقتب
ــه  ــر را ب ــه دیگ ــه مرحل ــه ب ــک مرحل ــی از ی ــول تاریخ ــام تح ــوان ن ــد و نمی ت می کن
آن اتــالق نمــود، بلکــه تحــول درون همــان مرحلــه پیشــین و صرفــاً بــه ســبک دیگــر 

1 - خرد و انقالب، هربرت مارکوزه
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خواهــد بــود، یــا تداعــی عبــارت »از ایــن پهلــو بــه آن پهلو شــدن« کــه احســاس رضایــت 
ــود و  ــواب می ش ــدن آن خ ــث طوالنی تر ش ــد و باع ــواب می ده ــته در خ ــرد خس ــه ف ب

شــاملو دربــاره شــباهت ایــن موقعیــت بــا وضعیــت تاریخــی ایــران ســخن گفــت. 
بنابرایــن نقدهــای مــا بــه فراوانــی تقلیــد ســبک ها حقیقــت بــود و دلیــل خــود را اینجــا 
و در ایــن نقطــه آشــکار می کنــد، چــرا کــه از درون آن ســبک های تقلیــدی همان طــور 
کــه تاریــخ چنــد دهــه عکاســی ایــران نشــان می دهــد نمی تــوان بــه پــروژه رســید و در 
نهایــت امــر، کنــش ســوژه در مرحلــه مجموعــه در خــود و بــرای خــود باقــی می مانــد 
ــت از  ــه صحب ــی ک ــد. تاوقت ــه می ده ــودش ادام ــد خ ــه بازتولی ــع ب ــن وض و درون ای
حقیقــت نباشــد ایــن یک جانشــینی عیــب نــدارد و فــرد می توانــد در هــر مرحلــه ای کــه 
ــاال آمــد( درون  ــد، امــا ضــرورت حقیقــت )همان طــور کــه در عبــارت ب می خواهــد بمان
گــذار از یــک مرحلــه بــه مرحلــه دیگــر اســت کــه خــود را نشــان می دهــد. مــا گفتیــم 
ــان ســئوالی مطــرح می شــود  ــن می ــه اســت. در ای ــت وضــع تک عکــس، مجموع حقیق
کــه در مرحلــه تک عکــس حقیقــت مجموعــه کجــا اســت؟ در جــواب بایــد گفــت درون 
ــه  ــت ک ــا اس ــان تک فریم ه ــکاف می ــوژه از درون ش ــا. س ــان عکس ه ــکاف های می ش
ــد  ــود دارد و او می توان ــری وج ــت حقیقی ت ــه وضعی ــد ک ــی درک کن ــه آرام ــد ب می توان
ــر تمایزهــا از طریــق  ــه درون کشــیدن آن و غالب شــدن ب ــه آن شــکاف و ب ــا رجــوع ب ب
ــا وســاطت آگاهــی  ــط ب ــط دادن فریم هــای بی رب ــق رب ــه آن و از طری نوعــی بازگشــت ب
درون بــدن دیگــری آن تعــارض هــا را پیونــد دهــد. در جملــه ژیــژک ایــن جملــه مســتتر 
بــود کــه فــرم چیــزی جــز شــکاف های درون خــود محتــوا نیســت. اینجــا بــه روشــنی 
ــا  ــه تک عکس ه ــای درون مرحل ــکاف و تعارض ه ــان ش ــه، هم ــه مجموع ــم ک می بینی
اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه شــکل نوعــی بــدن )فــرم( جدیــد بــرای پرکردن 
ــر  ــوان ب ــس نمی ت ــدن تک عک ــا ب ــر ب ــات دیگ ــه عب ــد. ب ــروز می کن ــکاف ها ب آن ش
تعارض هــای آن مرحلــه فائــق شــد و بــه همیــن نســبت نیــز پــروژه، فــرم دیگــری بــرای 
ــک  ــه ی ــی ن ــا اســت. در اینجــا امرکل ــه عکس ه ــه مجموع ــای مرحل شــکاف و تعارض ه
ــا دخالــت آگاهــی  امــر فرادســت کــه درون شــکاف میــان محتــوا و فــرم قــرار دارد و ب
ــروز می کنــد و در  ــط ب ــه شــکل نوعــی رب ــه پــس و انتخــاِب انتخاب هــا ب و کنــش رو ب
نتیجــه قالــب و بــدن پیشــین را تنــگ و آن را می شــکند و بدیــن وســیله ســوژه بــرای 
ادامــه، بــدن )فــرم( عــوض می کنــد. بنابرایــن نکتــه مهمــی اینجــا رؤیت پذیــر می شــود 
کــه مجموعــه عکــس مقولــه ای نیســت کــه بعــد از تک عکــس می آیــد، یــا روزی زمــان 
ــه  ــر! مجموع ــیم، خی ــه عکــس برس ــه مجموع ــد از تک عکــس ب ــه بع ــد ک آن فرامی رس
ــه  ــو ن ــر وضــع ن ــات دیگ ــه عب ــا اســت. ب ــان شــکاف های درون تک عکس ه عکــس هم
ــن شــرط کــه آن  ــا ای ــه اســت ب ــه بلکــه همــان وضــع کهن ــزی بعــد از وضــع کهن چی
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ــا فروکشــیدن آن  ــه جــای کتمــان آن ب ــرده و ب ــی ب ــه شــکاف های خــودش پ وضــع ب
شــکاف هــا بــه درون بــا فرمــی نــو دوبــاره بــه وضعیــت شــکاف خورده بازگــردد. 

بنابرایــن در ایــن حالــت فــرد در مانــدن در یــک وضــع کامــاًل آزاد اســت و هیــچ جــای 
ــا مجموعــه  ــه تک عکــس ی ــا آخــر عمــر در مرحل شــبهه نیســت از اینکــه او بخواهــد ت
ــت از درون  ــر نبایس ــد او دیگ ــان می آی ــه می ــت ب ــث حقیق ــه بح ــی ک ــا وقت ــد. ام بمان
ــش  ــت از پی ــه حقیق ــرا ک ــد، چ ــف کن ــت را تعری ــود حقیق ــینی خ ــت یک جانش موقعی
درون چارچــوب و قالبــی کــه او بــه کلیــت مواجهــه خــود بــا واقعیــت تعمیــم داده و آن 
تعمیــم روی رابطــه پوشــانده شــده محتــوا و فــرم قــوام گرفتــه از میــان رفتــه اســت. از 
ــا در  ــاب، م ــرد در انتخ ــودن ف ــان و آزادب ــوق انس ــر حق ــذاردن ب ــرای صحه گ ــن رو ب ای
ــوژه  ــه و س ــق جامع ــه منط ــین ها را ب ــیم بندی، یک جانش ــی تقس ــا نوع ــا ب درس گفتاره
ــز  ــه نی ــفه مدرنیت ــه در فلس ــم، چنان چ ــه دادی ــخ حوال ــق تاری ــه منط ــت را ب در حرک
تاریــخ بســتر تحــول آگاهــی و تحــول آگاهــی ضــرورت تحــول تاریخــی اســت و نقــش 
تاریــخ و جامعــه ضمــن پیونــد و هم بســتری بــه شــکل فلســفی تمایزهایــی دارنــد کــه 

ــاره بازخواهیــم گشــت. ــه آن دوب ضمــن اشــاراتی کــه آمــد در فصــل دوم ب
ــوژه، تحــول  ــش س ــن نق ــروژه مســتلزم درنظرگرفت ــه پ ــس ب ــذار از تک عک ــن گ بنابرای
آگاهــی او در مواجهــه مســتند بــا واقعیــت و از درون بازگشــت بــه شــکاف میــان محتــوا 
ــا واقعیــت  ــه همیــن نســبت تمامــی شــکل های مواجهــه ب ــرم محقــق می شــود و ب و ف
ــا  ــا تغییــر موضوعــات، ی ــاه زمــان ب ــه تقلیــد درمی افتنــد یــا در کوت از منظــر بیــرون، ب

ــد.  ــم می کنن ــود را گ ــی خ ــی و فرم ــم محتوای ــان، نظ ــا زم ــا ی مکان ه
نه

ــن کار  ــرای ای ــم. ب ــس می پردازی ــه عک ــاختن مجموع ــری و س ــوه فراگی ــه نح ــال ب ح
ــر تقســیم  ــه دو ژان ــم و عکاســی مســتند را ب ــه عقــب می روی طبــق معمــول دو قــدم ب
می کنیــم. تمامــی تاریــخ عکاســی مســتند را می تــوان در ایــن دو ژانــر قــرار داد. ابتــدا 
ــت،  ــه واقعی ــا ب ــردن م ــی نگاه ک ــی، چگونگ ــه طورکل ــر ب ــر چیســت؟ ژان می پرســیم ژان
ــع آن جهــان بینــی اســت. نکتــه مهــم اینکــه  جهــان بینــی و البتــه روش تامیــن مناب
ســبک را نبایــد بــا ژانــر یکــی گرفــت. ژانــر پنجــره ای اســت کــه از خــالل آن بــه بیــرون 
نــگاه می کنیــم، ســبک عینکــی اســت کــه بــه چشــم می زنیــم تــا واقعیــت را بــه شــکل 
ــت و  ــدی اس ــر، دارای قاب بن ــن ژان ــم، بنابرای ــاب ببینی ــان ق ــخصی تر از درون هم ش
ســبک روش نگاه کــردن اســت و بــه شــکل درون قــاب وابســته اســت. بــه همیــن دلیــل 
ژانــر بــا نحــوه آگاهــی و اندیشــه و ســبک بــا ســلیقه نســبت دارد. در ایــران اســتفاده از 
ــر  ــه ژان ــی از درون مقول ــر اهمیتــی داده نمی شــود ول ــه ژان ــا ب ســبک مدنظــر اســت ام
اســت کــه دیــدگاه شــخصی نســبت بــه واقعیــت شــکل می گیــرد و ســبک نیــز متعاقــب 
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ــه ســبکی شــخصی می شــود. ــل ب آن تبدی
یک. عکاسی مستند ژورنالیستی

دو. عکاسی مستند هنری
در حقیقــت عکاســان در تاریــخ عکاســی مســتند از خــالل ایــن دو پنجــره بــه جهــان نگاه 
می کننــد. هــر کــدام شــما در جایــی میــان ایــن دو ژانــر قــرار داریــد، خودآگاه شــدن بــه 
چگونگــی ایــن تعلــق اســت کــه فــرد را بــه ســوژه ای تبدیــل می کنــد کــه در موقعیــت 
می دانــد چــه کار  کنــد و چــه کاری بایــد بکنــد، در نتیجــه ســبک شــخصی را در جهــت 
انتقــال محتــوای آن مواجهــه بــه کار می گیــرد. از خودتــان بپرســید در کــدام ژانــر قــرار 
ــا  ــد: کج ــواب دهی ــئوال ج ــن س ــه ای ــتید ب ــدام نیس ــر در هیچ ک ــرا؟ و اگ ــد؟ و چ داری
ــان را  ــی خودت ــای ذهن ــد ج ــر بتوانی ــما بهت ــا ش ــم ت ــان را می گویی هســتم؟ اختالف ش

مشــخص کنیــد.
ــت  ــرار دارد، در حقیق ــکاس ق ــرون از ع ــوع بی ــتی، موض ــتند ژورنالیس ــی مس در عکاس
فاصلــه ای میــان عــکاس بــه عنــوان ناظــر و موضــوع بــه عنــوان موضــوع مــورد مشــاهده 
ــگاه  ــاب اول ن ــه انتخ ــه ب ــی اســت ک ــاب دوم ــه محصــول انتخ ــن فاصل ــود دارد. ای وج
می کنــد. در عکاســی مســتند هنــری، موضــوع درون عــکاس شــکل می گیــرد و 
فاصلــه ای میــان موضــوع و عــکاس )کســی کــه آن را بیــان می کنــد( وجــود نمی یابــد. 
در عکاســی مســتند هنــری، عــکاس درک خــود را بــه موضــوع تبدیــل می کنــد. اینجــا 
ــا  ــر را ب ــه ای دیگ ــود و مواجه ــل می ش ــاب اول تبدی ــه انتخ ــه ب ــاب دوم اوســت ک انتخ
ــتند  ــی مس ــردن در عکاس ــیر نگاه ک ــر، مس ــات دیگ ــه عب ــد. ب ــکل می ده ــت ش واقعی
ــه  ــیر وارون ــری مس ــتند هن ــی مس ــت و در عکاس ــه درون اس ــرون ب ــتی از بی ژورنالیس
ــه  ــاوت ب ــه متف ــع، از دو زاوی ــر در واق ــن دو ژان ــرون. ای ــه بی ــی از درون ب می شــود؛ یعن
ــاز می گردنــد. در حقیقــت چگونگــی  ــه امــر واقــع ب واقعیــت نــگاه می کننــد و هــر دو ب
ایــن بازگشــتن متفــاوت اســت. عکاســی مســتند ژورنالیســتی از طریــق موضــوع بیــرون 
واقعیــت را بازتــاب و عکاســی مســتند هنــری از طریــق ایــده ای واقعــی و درونــی، امــر 
ــه  ــد ب ــر می دانی ــک ژان ــه ی ــق ب ــان را متعل ــی خودت ــد. وقت ــن می کن ــع را نمادی واق
ــر بهــره بگیریــد و  ــه آن ژان ــوط ب ــان ایــن امــکان را می دهیــد کــه از ادبیــات مرب خودت

ــن :  ــد. بنابرای ــان کنی ــق آن بی ــان را از طری ــده خودت ای
ــری«  ــتان تصوی ــاژ« و »داس ــو رپرت ــتی= »فت ــتند ژورنالیس ــر مس ــس ژان ــه عک مجموع

اســت. 
مجموعه عکس ژانر مستند هنری = مقاله تصویری است.

از آنجــا کــه روش مجموعه ســازی را بــه شــکل تئــوری و بــا مثــال در کتــاب »عکاســی 
مســتند جلــد اول« توضیــح داده ایــم از تکــرار آن مــوارد صــرف نظــر و بــا بحــث حــول 
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ــا  ــت الزم در آنه ــی و ظراف ــه پیچیدگ ــه ای، ب ــه عکــس حرف ــدادی مجموع و حــوش تع
می پردازیــم. 

بــا چنــد نمونــه موفــق از رپرتــاژ در تاریــخ عکاســی شــروع می کنیــم. بــرای ایــن مقطــع 
ــق و  ــای موف ــان نمونه ه ــه شــدند و همچن ــاب ارائ ــب کت ــه در قال ــه ک ــه ســه مجموع ب
تأثیرگــذاری هســتند، توجــه می کنیــم. مجموعــه عکــس واکــر اوانــز1 و رابــرت فرانــک2 
از آمریــکا و مجموعــه لــوک دالهــای از روســیه بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی: 
واکــر اوانــز کتــاب »عکس هــای آمریکایــی« را در ســال 1938 و رابــرت فرانــک کتــاب 
»آمریکایی هــا« را 1959 منتشــر کــرد. مواجهــه هــر دو عــکاس بــا امــر واقــع، بــه رغــم 

ــاژ رقــم می خــورد.  ــه شــکل رپرت تمایزهــای سیاســی و اجتماعــی زمانه شــان ب

    The Book Cover                                                                     

Times Square: Walker EVANS, 1930                     

1 - Walker Evans

2 - Robert Frank 
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رپرتــاژ واکــر اوانــز عینی تــر و رپرتــاژ رابــرت فرانــک ذهنی تــر اســت، امــا هــر دو درون 
مواجهــه ای مبتنــی بــر رپرتــاژ واقعیــت را بازتــاب می دهنــد. 

                     The Americans Cover Book

                                                                          New York City 1959, Robert Frank

ــه ایــن دو اثــر در تاریــخ عکاســی می تــوان دیــد اینکــه  ــا رجــوع ب نکتــه مهمــی کــه ب
رابــرت فرانــک، از تجربــه واکــر اوانــز الهــام گرفتــه اســت، چنان چــه واکــر اوانــز نیــز از 
مجموعــه پرتره هــای آگوســت ســاندر1. حقیقــت در تاریــخ درون چنیــن تأثیرگــذاری و 
تأثیرپذیــری بــرای انتقــال آن حقیقــت از یــک دوره بــه دوره دیگــر اســت کــه ممکــن 
ــخ  ــان و شــکاف های موجــود در آن، تاری ــه شــخصی خودم می شــود؛ اینکــه درون تجرب
را نیــز بــه جلــو ببریــم و ایــن نکتــه مهمــی اســت. چنان چــه رابــرت فرانــک سوئیســی 
ــا  ــروژه آمریکایی ه ــرای پ ــه خــود را ب ــوع مواجه ــز، ن ــر اوان ــه واک ــود و از درون مواجه ب

یافــت. 

1 - August Sander
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»تــا آنجــا کــه بــه عکاســی مربــوط اســت واکــر اوانــز متقاعــد شــده بود»هرگــز هیــچ چیز 
خــوب اتفــاق نمی افتــد مگــر بــه اشــتباه«، همان طــور کــه لینکلــن کرســتاین در دفتــر 
خاطــرات خــود در ســال 1931 خاطرنشــان کــرد: »کارگــری گمنــام« گــواه ایــن نکتــه 
اســت کــه ضــرورت هنــری چگونــه از یــک اتفــاق تصادفــی در واقعیــت ناشــی می شــود. 
در جمع بنــدی اهمیــت تاریخــی کار واکــر اوانــز، ایــن موضــوع آشــکار اســت کــه نــگاه 
او تکــرار صــوری آنچــه وجــود داشــت، نبــود، بلکــه برآمــده از تغییــر دیدگاهــی بــود کــه 
باعــث شــد او از وظیفــه کالســیک عکاســی یــا همــان توصیــف دقیــق پدیده هــای مهــم 
در جهــاِن مرئــی، خــود را جــدا و متمایــز کنــد. ایــن اســتقالل درونــی، اعتمــاد بــه نفــس 
الزم را بــرای او فراهــم کــرد تــا زیبایــی چیزهــای بــه ظاهــر پیــش پاافتــاده را بــا قطعیت 
بــه تصویــر بکشــد و آنهــا را بــه حقایــق غیرقابــل انــکار بــا دخالــت عقاید شــخصی تبدیل 
کنــد. در آثــار او تصادفــات و امــور عــادی بــه نمادهــای جاودانــه ای تبدیــل می شــوند و 
جلــوه ای از نظــم و اخــالق بــه خــود می گیرنــد ... او از طریــق انتخــاب تکه هــای خــاص 
ــه ظاهــر دل بخــواه، تصویــر کلــی از جامعــه و فرهنــگ آن را گــرد  )از واقعیــت( و گاه ب
ــه ایــن معنــا،  ــه نســلی از آمریکایی هــا شــد. ب ــا جــادو، خان هــم مــی آورد کــه گویــی ب
ــز هســت( را درک  ــه او نی ــوان مقال ــز )عن ــتاین از کار اوان ــن کرس ــف لینکل ــاال توصی ح

ــدن ســیال زمــان را عمــل می کنــد«1.  می کنیــم: »جراحــی کــه ب
از طرف دیگر با رجوع به مجموعه آمریکایی های رابرت فرانک می بینیم: 

»عکس هــا نشــان می دهنــد فرانــک بــه میــزان قابــل توجهــی از آثــار اوانــز بــه عنــوان 
منبــع »نمادیــن« بــرای تصاویــر خــود اســتفاده کــرده اســت. در مفهــوم کلــی مقایســه 
بــه ایــن معنــا اســت کــه بــه مــا یــادآوری کنــد شــکل واقعــی تأثیــر، شــکلی اســت کــه 
ــار فرانــک می بینیــم  ــد. در آث ــه ســاخت می یاب از احساســی مشــترک و شــناخت آگاهان
ــد  ــی بای ــکا از چــه چیزهای ــن نیســت کــه در آمری ــن الهــام مشــتاق ای ــان ای او در جری
ــد  ــوان دی ــکا می ت عکــس گرفــت، بلکــه مشــتاق اســت کــه چطــور آنچــه کــه در آمری
ــوده اســت(،  ــک مهــم ب ــرت فران ــرای راب ــکا ب ــا آمری ــز ب ــر اوان ــد. )مواجهــه واک را فهمی
درون عکس هــا هــر دو بــه نمــاد و نشــانه های مشــترک چــون پرچــم بــزرگ و یــا پــاره 
ــازی اســت.  ــرای نمادس ــکاس ب ــه دو ع ــت هدی ــن نشــانه در حقیق ــد، ای ــاره می کنن اش
ــز  ــوان تأثیرگــذاری او از )مواجهــه( اوان ــا می ت ــه تنه ــک ن ــاب آمریکایی هــای فران در کت
را مشــاهده کــرد بلکــه ایــن نکتــه کــه چطــور یــک جــوان باهــوش یــک شــاهکار را در 
آغــوش گرفتــه و درک کــرده قابــل رؤیــت  می شــود. مــا می دانیــم جــاه طلبــی )هــدف( 

ایــن جــوان تولیــد یــک ســند معتبــِر معاصــر بــود. 

1 - A Surgeon operating on the fluid body of time,The historygraphy and poetry of Walker Evans, by Heinz Liessbrock
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Robert Frank: The Americans, From 81 Contact Sheets

رابــرت فرانــک نتوانســت کتــاب خــود را در آمریــکا منتشــر کنــد، چــون ناشــر آمریکایــی 
عالقه منــد پیدانکــرد. در ســال 1958 عاقبــت توانســت مجموعــه را در ایتالیــا و فرانســه 
ــاپ  ــا چ ــه در اروپ ــی ک ــاس بخش های ــر اس ــراً ب ــد آن، ظاه ــال بع ــد، در س ــر کن منتش
ــی در  ــدان آمریکای ــدود منتق ــاب منتشــر شــد. مع ــن کت ــز ای ــکا نی ــود در آمری شــده ب
ــد از  ــاره آن را دادن ــه خــود زحمــت نوشــتن درب ــاب ب ــن ســری کت ــان انتشــار اولی زم
ــاب،  ــی چــون :پرپیــچ و ت ــردن لغات ــه کارب ــا ب ــن حــس را ب ــد و ای ــراز تنفــر کردن آن اب
بیمــار، عصبــی، فاقــد شــادی توصیــف کردنــد. کتــاب فرانــک بــا کتــاب »لحظــه قطعــی« 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی آن دوران ب ــه عکاس ــی از جامع ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــی ک وفرضیات
قانــون پذیرفتــه بودنــد، در تضــاد بــود. بــا ایــن حــال بــرای فرانــک آن نــوع مســتندنگاری 
ــه  ــالوه آن را ب ــه ع ــرد و ب ــاده می ک ــان را س ــود و جه ــی ب ــاده ای از عکاس ــکل س ش
ــاز و  ــک آغ ــا ی ــی ب ــتان های لعنت ــول خــودش: »آن داس ــه ق ــه ب ــی آورد ک شــکلی درم
ــان لحظــه  ــن خطــر آن رویکــرد مرســوم )جری ــا ظریف تری ــد«. ام ــان اجــازه می دادن پای
قطعــی(، در ایــن بــود کــه بــه بزرگ تریــن پیروانــش ایــن اجــازه را مــی داد تــا بــا تمرکــز 
ــه،  ــه تجرب ــه جــای پاســخ گویی مســتقیم ب ــر مهــارت خــود در خلــق تصاویــر زیبــا، ب ب
موضوعیــت حقیقــت را نادیــده بگیرنــد. »لحظــه قطعــی« اولیــن کتــاب کارتیــه برســون 
ــه  ــان جمــع کوچــک از عکاســان منجــر ب ــود و در می در ســال 1952 منتشــر شــده ب
ــه  ــد ک ــغ می دیدن ــردان بال ــه م ــود. چنان چ ــده ب ــون ش ــه از برس ــی قدیس گون احترام
ــت  ــا هیب ــار او را ب ــی آث ــی می شــود و شــکاکان حت ــگام عکاســی نامرئ او )برســون( هن
ــن خصلت هــا را نداشــت  ــک هیچ کــدام از ای ــن حــال رویکــرد فران ــا ای می نگریســتند. ب
ــزرگ فرانســوی می گفــت: هیــچ وقــت احســاس نمی کــردی کــه او  ــاره عــکاس ب و درب
تحــت تأثیــر اتفاقــی غیــر از زیبایــی آن صحنــه، یــا صرفــاً بــه منظــور ترکیب بنــدی آن 

قــرار گرفتــه باشــد.« 1

1 - Walker Evans and Robert Frank, an Essay on influence by Tod Papageorge, 1981
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نکتــه برجســته آن اســت کــه هــر دو عــکاس، )واکــر اوانــز و رابــرت فرانــک( آلترناتیــو 
دوران خودشــان بودنــد. شــکل ایــن مقاومــت بــر اســاس زمــان تاریخــی متفــاوت اســت 
و از مواجهــه برآمــده از نســبت زیبایی شــناختی ســوژه ها درون واقعیــت تاریخــی الهــام 
ــه  ــد و شــکل تاریخــی ب ــه کار می افت ــام ب ــه اله ــن نســبت اســت ک ــرد. درون ای می گی
خــودش می گیــرد. قبل تــر گفتیــم آن چیــزی کــه در زیســت فــرد تاریخــی وجــود دارد 
و در زیســت فــرد اجتماعــی نیســت منــوط بــه درکــی مبتنــی بــر زیبایی شناســی اســت. 
درون زیســت واکــر اوانــز و رابــرت فرانــک ایــن درک زیبایی شناســی شــباهت دارد چــرا 
کــه آنهــا مواجهــه خــود بــا زمــان را درون واقعیــت تاریخــی آمریــکا بــه موضوع خودشــان 
ــن مواجهــه  ــد و از درون آن، مواجهــه شــخصی را برمی ســازند چــون ای ــل می کنن تبدی
شــخصی بــا ســنت یــا آنچــه در جامعــه حرفــه ای مرســوم اســت، همســو نیســت، الجــرم 
ــرد  ــده ف ــن و تضمین ش ــت مطمئ ــه زیس ــبت ب ــی، نس ــخصیت های تاریخ ــی ش زندگ
اجتماعــی، دســت خوش تغییــر و دگرگونــی دائمــی اســت و از جهــت دیگــری واقعیــت 
ــه  ــان رخ نشــان می دهــد. نکتــه مهــم بعــدی اینکــه بدن ــه آن ــه شــکل دیگــری ب نیــز ب
ــم )برخــالف مواجهــه  ــر می روی ــران بعــد از انقــالب هــر قــدر جلوت عکاســی مســتند ای
کاوه گلســتان، بهمــن جاللــی و عبــاس عطــار1( بیــش از اینکــه از نــگاه واکــر اوانز-رابــرت 
ــن نتیجــه  ــوده اســت و ای ــر ب ــگاه برســون متأث ــد و ن ــک الهــام گرفتــه باشــد از دی فران
خوانــش خطــی و بی طــرف تاریــخ عکاســی اســت. عکاســی خیابانــی، اقتبــاس ســبک از 
نهضــت هــای عکاســی مــدرن و معاصــر در فقــدان رابطــه آن ســبک هــا بــا حقیقــت در 
ــه تکنیــک و اهمیــت فــراوان  ــا تاریــخ ایــران، کلی کــردن مقول تاریــخ غــرب و ســپس ب
بــه آن بیــرون از نســبت اش بــا مقولــه حقیقــت در تاریــخ و...ولــی وقتــی موضــوع تأمــل 
ــا واقعیــت آمریــکا مســئله  مــا ســوژه باشــد چنان چــه اینجــا مواجهــه رابــرت فرانــک ب
ــام  ــه ن ــه ای کلــی ب ــه مقول ــه ب ــه عکاس-ســوژه اهمیــت بدهیــم و ن ــا وقتــی ب اســت، ی
ــیله  ــن وس ــد و بدی ــرون می زن ــون بی ــک و برس ــان فران ــکاف می ــت ش ــی، آن وق عکاس
کاراکترهــای تاریخــی شــبیه خوانــش خطــی تاریــخ عکاســی، ســریالی در یــک ســطح 
بــه خــط نمی شــوند تــا مــا آنهــا را بــه ســلیقه خودمــان گلچیــن کنیــم، بلکــه مواجهــه 
ــر هــم قــرار می گیــرد و بدیــن وســیله حقیقــت درون  ــا زمــان، مقابــل و در براب ــان ب آن
دیالکتیــک گونه هــای متنــوع مواجهــه بــا زمــان تاریخــی رخ نشــان می دهــد و مــا را بــا 
گزینــه انتخــاب راســتین بــا واقعیــت تاریخــی خودمــان مواجــه می کنــد و بدیــن وســیله 
اســت کــه از بی طــرف مانــدن در تاریــخ عکاســی کــه نوعــی عتیقه ســازی مــدرن اســت 

ــویم.  ــدا می ش ج
بــه همیــن دلیــل منتشرنشــدن کتــاب فرانــک در آمریــکا نــه صرفــاً یــک مقولــه مربــوط 

1 -  با درنظرگرفتن تمایز مواجهه هرکدام که بعدتر به آن می پردازیم. 



عکاسی مستند پیشرو: علی شیرژیان  255  

بــه عکاســی، کــه ایــن عــدم موفقیــت چنان چــه واکــر اوانــز گفــت بــه شــکل شکســت 
ــکل  ــوب را ش ــِز خ ــد و آن چی ــری را می نه ــان دیگ ــاس زم ــه و اس ــی(، پای )در مقطع
ــان  ــه اش هم ــدان زمان ــد منتق ــک از دی ــرت فران ــت راب ــوان گف ــن می ت ــد. بنابرای می ده
ــرد.  ــف ک ــز خــوب توصی ــدن آن چی ــانه درآم ــز آن را نش ــه واکراوان ــتباهی اســت ک اش
ــری  ــان دیگ ــود، هم ــی ب ــوان سوئیس ــر ج ــک مهاج ــک ی ــرت فران ــر راب ــرف دیگ از ط
ــان  ــاه زم ــیله در کوت ــن وس ــده و بدی ــه ش ــتی در آن نهادین ــه نژادپرس ــه ای ک در جامع
ــه رســمیت بشناســد مگــر درون شــکلی از ادغــام1 در  ــد »ســوژِه دیگــری« را ب نمی توان
خــود و هضــم او درون خــودش، بــه کلیــت ایــن هضم شــدن بعدتــر خواهیــم پرداخــت. 
ــن  ــه، نمادی ــود را درون مجموع ــی خ ــان تاریخ ــر دو زم ــه ه ــدی اینک ــم بع ــه مه نکت
ــته  ــان وابس ــردن زم ــدرت نمادین ک ــه ق ــه ب ــر دو مجموع ــدرت ه ــاً ق ــد. اساس می کنن
ــان  ــته درون آن زم ــکاس می دانس ــه ع ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــدرت ب ــن ق ــت و ای اس
ــرم را  ــوا و ف ــان محت ــه می ــد و رابط ــن کن ــی را نمادی ــان تاریخ ــور زم ــی، چط اجتماع
ــر اســاس مواجهــه شــخصی رســانده باشــد و بدیــن جهــت از  ــه نســبتی منطقــی و ب ب
ــا کلی کــردن ســلیقه شــخصی اجتنــاب مــی کنــد و واقعیــت  شــخصی کردن موضــوع ی
تاریخــی را بازتــاب مــی دهــد. بــا شــناخت شــخصیت هــر دو عــکاس بــه خوبــی می تــوان 
ــر دوی آن  ــرد. ه ــی درک ک ــان اجتماع ــا را درون زم ــن آنه ــاوت و جایگزی ــع متف موض
ــا  ــه واقعیــت اول ی ــد، درون نوعــی بازگشــت ب ــه عینیــت وفادارن ــه رغــم اینکــه ب هــا ب
ــل  ــان تاریخــی تبدی ــه زم ــر خــود ب ــی را درون اث ــان اجتماع ــه زم ــی اســت ک امرتجرب
ــتند و  ــده می زیس ــات پراکن ــه درون موضوع ــان آن دوران ک ــالف عکاس ــد، برخ می کنن
قــدرت پیونددهــی و رســیدن بــه واقعیــت کلی تــری چــون واقعیــت تاریخــی و بازتــاب 
ــد.  ــاب دادن ــان تاریخــی را بازت ــای خــود، زم ــن دو، درون جــای پ ــان را نداشــتند ای زم
بنابرایــن هیــچ یــک مجموعه ســازی و روایــت را نــه بــه شــکل اول و وســط و آخــر، )ایــن 
قانون هــا زاییــده دســتورالعمل مجــالت و ســلیقه جشــنواره ها و بازارهــا اســت( بلکــه از 
درون مواجهــه شــخصی خــود بــا واقعیــت صورت بنــدی و چــون ســوژه ای تاریخــی درون 

زمانــه اجتماعــی عمــل کردنــد. 
»ســوژه بخشــی از حقیقتــی اســت کــه قــرار اســت بیایــد و می توانــد گزاره هــای مربــوط 
ــان ســاده، ســوژه گــره ای اســت بیــن حــال و  ــه زب ــی کنــد، ب ــن آینــده را ارزیاب ــه ای ب
آینــده ای کــه در آن واقــع اســت. بــه عبــات دیگر، ســوژه در کارکــرد اجبــاری اش قطعه ای 

از آینــده اســت کــه بــرای بــه وجــود آوردن آن آینــده بــه عقــب پــرت شــده اســت2«. 
کنــش رو بــه پــس در عکاســی مســتند کــه شــکل دهنده مواجهــه شــخصی بــا واقعیــت 

1 - Integration

2 - The strange temporality of the subject: Badiou and Deleuze between the finite and infinite, Simon O’sullivan
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اســت )چــه تک عکــس و چــه در مجموعــه( تداعــی همیــن پرت شــدن مــدام بــه عقــب 
ــر اســاس جــای پاهــا. همان طــوری کــه پیش تــر  اســت، آن هــم درون زمــان حــال و ب
بیــان شــد نتیجــه ایــن پرت شــدن، شــکافی اســت کــه ســوژه از طریــق ایــده، مواجهــه 
ــه فراخــور  ــدازد و آن را ب ــه می ان ــر زمان ــرم عکاســی خــود در بازگشــت، ب شــخصی و ف
ــرت  ــز و راب ــر اوان ــه واک ــد. چــون شــکافی ک ــکان می ده و جنــس زیبایی شناســی اش ت

فرانــک در بازگشــت خــود بــر زمانــه و تاریــخ عکاســی آمریــکا انداختنــد. 

The book Cover, Winterreise by Luc Delahaye
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مجموعــه بعــدی، مجموعــه لــوک دالهــای مربــوط بــه دوران بعــد از فروپاشــی و بحــران 
اقتصــادی دهــه نــود در روســیه اســت. 

»در زمســتان ســال 1998، عــکاس فرانســوی لــوک دالهــای بــه سراســر روســیه ســفر 
ــرای  ــد. ب ــی می کنن ــه زندگ ــید چگون ــان پرس ــردم را زد و از آن ــه م ــرد و درب خان ک
ــهر  ــن ش ــرد و در چندی ــفر ک ــتوک س ــه والدیوس ــکو ب ــار از مس ــا قط ــاه او ب ــار م چه
ــیه(  ــول روس ــد پ ــل )واح ــی 1998، روب ــته یعن ــتان گذش ــد. در تابس ــی مان ــرای مدت ب
ــدی  ــی و ناامی ــردم احســاس بدبخت ــی بســیاری از م ــن موقعیت ــرد و در چنی ســقوط ک
می کردنــد. لــوک دالهــای رنــج آنــان را ثبــت کــرد و کتــاب اثرگــذاری نزدیــک بــه 100 
فریــم عکــس را بــه نــام )Winterreise( )ســفر زمســتانی( منتشــر کــرد. ایــن کتــاب 
مجموعــه ای غیــر معمــول از عکــس بــود بــه دو دلیــل ســایز آن کــه انــدازه یــک رمــان 
بــود و نیــز هیــچ متــن درخــوری، -حتــی مقدمــه- در آن نبــود. ایــن می توانســت آغــاز 
کاری بــرای داستایوفســکی باشــد. آقــای دالهــای می گویــد: »شــخصیت ها آنجــا وجــود 
ــات، قصه شــان را کامــل کــرد«. موضــوع  ــر جزیی ــا تمرکــز ب ــد. فقــط می بایســت ب دارن
ــذاب.  ــره ای ج ــر منتظ ــکل غی ــه ش ــد و ب ــا رنگی  ان ــا عکس ه ــت ام ــزا اس ــاب غم اف کت
دالهــای دراین بــاره می گویــد: »آنجــا کشــوری اســت کــه آســمانش خاکســتری اســت، 
ســاختمان ها خاکســتری، امــا درون آن یــک هذیــان رنگــی وجــود دارد«. تصاویــر کتــاب 
ــای  ــه کارخانه ه ــا پیش زمین ــده را ب ــد ش ــراد ناامی ــی اف ــت، زندگ ــی صام ــون فیلم چ
ــر  ــواری از مناظ ــذ دی ــف، کاغ ــه و کثی ــم ریخت ــه ه ــواب ب ــای خ ــارج، اتاق ه از رده خ
ناپدیدشــده روســیه و...را نشــان می دهــد. دالهــای در ایــن بــاره می گویــد: »می خواهــم 
ایــن مجموعــه بــرای همــه قابــل درک باشــد و بــه همــان نســبت عمیقــاً پررمــز و راز، 
چــون خواننــده می بایســت فضــای کافــی بــرای بــه کارگیــری تخیــل راجــع بــه موضــوع 
را داشــته باشــد«. گاه بــه گاه عکس هــای کتــاب توضیــح کوتاهــی دارنــد ماننــد: آناتولــی 
گولیاکــف1 کشــته شــده بــا چاقــو، یــا: اوگا رقــص بــرای دو دالر، درون کتــاب بســیاری 
ــا  ــا اســت ب ــا در راه پله ه ــا شــده در آشــپزخانه ی ــای ره ــه حــاوی بدن ه ــا ک از پرتره ه

ــاد2 نشــانه گذاری شــده اســت.  ــوان نوشــیدن زی عن

1 - Anatoly Goliakov

2 - Overdose
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ــرس1،  ــل پ ــکاس ام ژی ــت ع ــد: »دوس ــفر می گوی ــن س ــکل گیری ای ــاره ش ــای درب داله
ــود  ــکال ب ــه رادی ــی ک ــه جای ــن ب ــروم. م ــن ســفر ب ــه ای ــام ب ــرای اله ــرد ب پیشــنهاد ک
نیــاز داشــتم، رادیــکال هــم از جنبــه انــدازه )سیاســی( و هــم وســعت روح ســاکنانش«. 
او یــک مــاه بعــد بــرای رفتــن بــه مســکو بــا دوربیــن خــود آمــاده شــد، عنــوان کتــاب 
ــتانی  ــفر زمس ــافران در س ــورد مس ــه در م ــوبرت2 دارد ک ــی از ش ــه آهنگ ــاره ب ــز اش نی
ــرای کشــف صــدا، رنــگ، تنهایــی و غــم  ــد: »ســفر زمســتانی ب اســت. دالهــای می گوی
ــس  ــان عک ــه از آن ــانی ک ــودم و کس ــی خ ــر روی تنهای ــتم ب ــت. می خواس ــدوه اس و ان
ــدم.  ــل ش ــفر تبدی ــد از س ــودم بع ــد: »خ ــه می کن ــم«. او اضاف ــب بزن ــم، نق می گرفت
احســاس بزرگ تر شــدن کــردم چــون وســعت روح مــردم روســیه3«. کتــاب را می تــوان 
ــا توضیــح کارشــناس هنــری دیــد، او کتــاب را کامــل  ــه شــکل کامــل و ب در یوتــوپ ب

ــد. ــا4 ورق می زن اینج

1 - Gilles Peress

2 - Schubert - Winterreise

3 - Russia in Winter: Bleak, Desperate, Beautiful by Amy Serafin, Nytimes

4 - Photobook Winterreise by Luc Delahaye / Topshit Vlog 65
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ایــن مجموعــه در قالــب رپرتــاژ اتفــاق می افتــد. درســت اســت کــه او مــردم را مالقــات 
ــوند،  ــاص نمی ش ــروه خ ــامل گ ــد و ش ــت دارن ــردم عمومی ــن م ــون ای ــا چ ــد ام می کن
ــه  ــل نمی شــود. دالهــای، بیــش از تمرکزداشــتن ب ــو اســتوری تبدی ــه فت مجموعــه او ب
روی یــک اقلیــت، یــا گــروه خــاص در تــالش بــرای ثبــت یــک ســفر درونی-بیرونــی در 
زمــان تاریخــی مهمــی در تاریــخ روســیه اســت و از ایــن نظــر مجموعــه او جنبــه ادبــی 
ــه درون  ــناختی ب ــه زیبایی ش ــا مداخل ــز ب ــودش را نی ــون او خ ــرد چ ــود می گی ــه خ ب
مجموعــه مــی آورد و در کاری غیــر معمــول ایــن موضــوع را از روی عمــد در کتــاب نشــان 
می هــد، آنجــا کــه در یــک صفحــه کتــاب، عکــس خــودش در آینــه هتــل را نیــز درون 

ــد.  ــرار می ده ــه ق مجموع

Winterreise by Luc Delahaye 

ــا واقعیــت  او درون امــر زیبایی شناســی1، درون مواجهــه مبتنــی بــر امــر زیباشناســانه ب
تاریخــی روســیه رو بــه رو می شــود و در نتیجــه اثــر او از چارچــوب وقایع نــگاری 
ــی او  ــداد زندگ ــان و روی ــت انس ــر محوری ــارج و ب ــاژ خ ــع در رپرت ــردن وقای ــا دنبال ک ی
ــد.  ــی نباش ــل اهمیت ــز قاب ــت، چی ــوع در واقعی ــر آن موض ــی اگ ــود، حت ــز می ش متمرک
ــد  ــاره می کن ــر اش ــخ بزرگ ت ــه تاری ــادی ب ــردم ع ــت م ــای زیس ــاس رویداده ــر اس او ب
ــب  ــرات آن را در قال و الزم نمی بینــد مخاطــب تمامــی آن رویداهــا را ببینیــد. چــون اث
ــده بعــد از یــک فروپاشــی  ــزوا، ابهــام و پوچــی و رنج هــای ته مان ــی، ان نشــانه های تنهای

1 - در فصل دوم کتاب به اهمیت تاریخی آن می پردازیم.
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ــرد.  ــاهده ک ــا مش ــوان در عکس ه می ت
بنابرایــن اگــر بــه مجموعــه در قالــب رپرتــاژ نــگاه کنیــم و ســپس عکس هــا را ببینیــم، 
ــک  ــون ی ــا چ ــرای م ــد ب ــوع می توان ــن موض ــویم. ای ــه می ش ــی مواج ــوع مهم ــا موض ب
یــادآوری عمــل کنــد و تأکیــدی بــر گریــز از قالــب و ســبک تقلیــدی باشــد. او رپرتــاژ 
را نــه بــه عنــوان یــک قالــب و شــابلون بــر رویدادهــای در حــال وقــوع کــه بــه عنــوان 
نوعــی زبــان تصویــری بــرای بازتــاب اســتفاده می کنــد. ماحصــل کار این طــور بــه نظــر 
ــویم،  ــزی نمی ش ــزارش چی ــه گ ــا متوج ــای عکس ه ــول تماش ــا در ط ــه م ــد ک می آی
بلکــه از طریــق انتخــاب رپرتــاژ بــه موضوع هــای متنوعــی برمی خوریــم کــه درون رمــز 
ــالش دارد  ــرد او ت ــاره ک ــای اش ــود داله ــه خ ــور ک ــده اند و همان ط ــده ش و رازی پیچی
بــه زندگــی مــردم عــادی نقــب بزنــد و در آن فــرو بــرود چنان چــه خــود آنــان نیــز درون 
چیــزی فرورفتــه انــد و ایــن همــان نکتــه اســت کــه بــه کلیــت کار رمــز و راز می بخشــد؛ 
ــت  ــا واقعی ــناختی ب ــر زیبایی ش ــه ام ــه آن، درون مداخل ــت ب ــا بازگش ــه ب ــی ک فرورفتن
ممکــن می شــود. بنابرایــن ایــن مواجهــه فــرق دارد بــا حالتــی کــه او تماشــاچی زندگــی 
دیگــران اســت و چــون ســریال آنچــه می بینــد را بــدون مداخلــه احســاِس متقابــل درون 
ــه از  ــد، نیســت. بلک ــه می بین ــاه مناظــری ک ــد. او تماشــاچی بی گن ــب جــای می ده قال
پیــش خــودش را درون آن بازمی یابــد، بــرای همیــن او آنجاســت و بــه یــاد مــی آورد آن 
چیــزی را کــه مــا می بایســت بعدهــا بــه یــاد بیاوریــم و بــرای همیــن اســت کــه از درون 

کنــش خــودش بــا وســاطت تاریــخ روســیه متحــول می شــود. 
ــه اینکــه عکس هــا و انتخــاب عوامــل بصــری کامــاًل حرفــه ای اســت  ــا توجــه ب اینجــا ب
ــه درون  ــان و ب ــا درون بی ــم بلکــه آنه ــه اول حــس نمی کنی ــا را در وهل ــا حضــور آنه م
رفتــن ایــن ســفر بــه مــا کمــک می کننــد، بــه عبــات دیگــر عــکاس از طریــق ایــن بــه 
ــای آن  ــه اقتضاه ــل ب ــدف و عم ــه ه ــه ب ــد، بلک ــان نمی ده ــش را نش ــری مهارت کارگی

ــد. ــخ می ده ــه پاس ــه دوالی مواجه
ــای  ــا در موقعیت ه ــردن آنه ــا و دنبال ک ــت رویداده ــاس اولوی ــر اس ــاژ ب ــا در رپرت م
ــی  ــردن درون نوع ــن دنبال ک ــه ای ــا ک ــم و از آنج ــازی می پردازی ــه مجموعه س ــوع ب متن
مســتندنگاری اتفــاق می افتــد، از طریــق مواجهــه و بــه کارگیــری زیبایی شناســی و بــه 
ــه  ــاژ ب ــه آن رپرت ــرد وگرن ــان می گی ــاژ ج ــه آن رپرت ــازاد اســت ک ــر م ــان آوردن ام می
ــه در جلســات  ــل می شــود ک ــه تبدی ــری از موضــوع واقعــی و روزان ــزارش خب نوعــی گ
ــز  ــم تمای ــل شــدیم. اینجــا می توانی ــز قائ ــه شــکل فلســفی تمای ــا ب ــان آنه پیشــین می
رپرتــاژ مســتند را بــا گزارش هــای دیگــری کــه بــه اصطــالح مســتند هســتند امــا تداعــی 
و تکــرار همــان نــگاه خبــری درون امــر روزمره انــد را بــه شــکل واقعــی مشــاهده کــرد. 
ــه  ــف باشــیم ک ــه واق ــن نکت ــه ای ــد می بایســت ب ــا اینجــا آم ــه ت ــی ک براســاس مباحث
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ــم  ــن حج ــم دارد. درآوردن ای ــودن، حج ــل خطی نب ــه دلی ــت ب ــان و واقعی ــبت زم نس
باعــث ایجــاد فضــا در روایــت می شــود و در مداخلــه زیبایی شــناختی ســوژه بــا 
ــه ایــن معناســت کــه  ــه عبــات دیگــر فضــا ب موضوعــات آشــکار و تاریخــی می شــود. ب
در کلیــت مجموعــه مــا دیگــر بــا یــک ســطح یــا خــط از روایــت مواجــه نیســتیم بلکــه 
ــت  ــوان درون آن حرک ــه می ت ــم ک ــا مواجهی ــک فض ــا ی ــا ب ــت عکس ه ــق حرک از طری
کــرد و بــه نتایــج و کشــف های دیگــری دســت یافــت. نکتــه مهــم اینکــه شــکل گرفتن 
ایــن فضــا درون کنــش رو بــه پــس و شــناخت عــکاس از فــرم مواجهــه پیشــین خــود بــا 
ــا  زمــان تاریخــی ممکــن می شــود. عــکاس از پیــش درون واقعیــت در حــال مواجهــه ب
زمــان تاریخــی اســت و ایــن مواجهــه بــا بازگشــت مــدام او بــه عقــب منجــر بــه کشــف 
ــر  ــت ام ــه رؤی ــخصی تر و درنتیج ــتین و ش ــه راس ــرای مواجه ــی ب ــی زیبایی شناس نوع
ــن مواجهــه زیبایی شــناختی اســت کــه انتخــاب موضــوع،  ــه ای ــازاد می شــود. در ادام م
ــل  ــه دغدغــه تبدی ــرای عــکاس انتخــاب و روایــت آن ب تکنیــک و روایــت موضوعــات ب
ــراوده و  ــا وارد م ــان موضوع ه ــا جه ــودش ب ــان خ ــا جه ــن او ب ــرای همی ــود1 ب می ش
ــه هــم می رســند و  ــدن مجموعــه عکــس ب ــن دو جهــان درون ب مواجهــه می شــود و ای

ــوند. ــه می ش ــم یگان ــا ه ب
ــد  ــم. فتواســتوری می توان ــق از فتواســتوری رجــوع می کنی ــه موف ــد نمون ــه چن ــاال ب ح
داســتان یــک فــرد باشــد یــا گروهــی خــاص از افــراد و حتــی اشــیاء کــه واقعیــت را بــه 

ــد.  ــاب می دهن ــر بازت ــه دیگ گون
اینجــا مجموعــه فتواســتوری دونالــد وبــر2 را از افــراد در اتــاق بازجویــی پلیــس اکرایــن 

ــی آورد:  ــح م ــم. او در توضی می بینی
دختــران شــاغل در خیابــان، اراذل و اوبــاش، مخالفــان و شــرورانی کــه در ایــن عکس هــا 

نمایــان هســتند همگــی یتیمــان یــک تاریــخ مخفــی انــد! )تاریــخ نوشــته نشــده(.

1 - جهــت یــادآوری، مــا در جلســه اول درس گفتــار تکنیــک را مرحلــه آخــر رونــد ایــده، مواجهــه، روش، بــدن و تکنیــک 
آوردیــم چــون بــه قــول عزیــزی خصلــت منفــی کار تکنیــک را می تــوان در یــک جملــه خالصــه کــرد: تکنیــک یک نواخــت 

ــازد. ــه س ــه یگان ــد، بی آنک می  کن
2 - Donald Weber 
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Book Cover, Donald Weber

Book Cover, Donald Weber
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در فتواســتوری بعــدی، پائولــو ُوود1، گــروه خــاص دیگــری را عکاســی می کنــد: چینی هــا 
در آفریقــا2! او مجموعــه خــود را بــا جملــه ای تکان دهنــده شــروع می کنــد: 

CHINAFRICA : Paolo Woods 

ــد، در  ــرت کرده ان ــا مهاج ــه آفریق ــی ب ــون چین ــک میلی ــش از ی ــته بی ــه گذش در ده
ــرای  ــت پکــن ب ــاره ای کــه مــردم از آن مهاجــرت می کننــد. دول ــه همــان ق حقیقــت ب
ــی و  ــرکت های دولت ــوب، ش ــوم و چ ــس، اورانی ــت، م ــه نف ــودش ب ــش خ ــع عط رف
ماجراجویــان چینــی را بــه آفریقــا گســیل می کنــد. هنگامــی کــه روی ایــن پــروژه کار 
1 - Paolo Woods

2 - CHINAFRICA
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ــناختی(  ــه زیبایی ش ــم )مواجه ــاد کن ــری ایج ــان بص ــک زب ــردم ی ــعی ک ــردم، س می ک
تــا محتــوای فتوژورنالیســم کالســیک را بــا عکاســی پرتــره مخلــوط کنــد و بــه همــان 
نســبت بــا عناصــر تصویــری اســتعمار و عکــس تبلیغاتــی )عکاســی ســهام( بــازی کنــد!

مجموعه بعدی، فوتواستوری دیگری در افغانستان است. 

Book Cover 

Burke + Norfolk: Photographs from the War in Afghanistan by John Burke and Simon Norfolk

در ایــن مجموعــه ســیمون نورفلــک1، یکــی از عکاســان مســتند مهــم انگلیــس، ردپــای 
عــکاس دیگــری را در قــرن نوزدهــم در افغانســتان دنبــال می کنــد. او عالقــه منــد اســت 
بدانــد اگــر جــان بورکــه2 در افغانســتان بــود امــروز از چــه عکــس می گرفــت؟ بورکــه، در 
قــرن نوزدهــم از مستشــاران خارجــی در افغانســتان عکــس می گرفــت و حــاال نورفلــک 
در ســال 2011، بــا همــان ســبک و ونتیــج، از نیروهــای خارجــی )نظامــی و سیاســی( 
انگلیســی و آمریکایــی در کنــار مــردم بومــی عکاســی می کنــد و عکس هایــی از بورکــه را 
درون مجموعــه بــه عنــوان آرشــیو قــرار می دهــد. او می گویــد ایــن مجموعــه افعانســتان 

1 - Simon Norfolk 

2 - John Burke / 1878-1880 in Afghanistan 
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ــاره نقــش انگســتان در افغانســتان در  ــری اســت کــه درب ــه بزرگ ت ــه مجموع ــق ب متعل
قــرن نــوزده و بیســتم اســت. 

Simon Norfolk

ــول  ــه در ط ــت ک ــتندی اس ــای مس ــن مجموعه ه ــی از متفاوت تری ــه یک ــن مجموع ای
یــک دهــه از افغانســتان درآمــده اســت و ایــن تمایــز بــه شــخصیت پشــت آن و و نــوع 
ــه  ــری روز ک ــای خب ــردد. او درون رخداده ــتان برمی گ ــت افغانس ــا واقعی ــه اش ب مواجه
ــی رود و  ــر م ــه از آن فرات ــود، بلک ــم نمی ش ــبناکند هض ــد و چس ــی قدرت من ــه تنهای ب
رخدادهــای امــروز را بــه رخدادهــای بلنــد مدتــی در قــرن نوزدهم و بیســتم گــره می زند. 
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ایــن گــره زدن ضمــن اینکــه زمــان را از حالــت خطــی خــارج می کنــد بــه رویدادهــای 
ــایه  ــه س ــه ب ــتعماری آن را ک ــه اس ــد و پس زمین ــی می ده ــپکتیو تاریخ ــروز پرس ام
ــتعمار  ــور اس ــم چط ــروز می بینی ــه ام ــد. چنان چ ــه برمی گردان ــه صحن ــاره ب ــه دوب رفت
ــا اشــغال مســتقیم، ســرزمینی را مــال خــود می کــرد  برخــالف مســیر دیــروزش کــه ب
ــید،  ــتعمار دوام می بخش ــه آن اس ــودش ب ــده از خ ــین و نماین ــن جانش ــا تعیی ــد ب و بع
امــروز بــا جــا خالــی دادن و خــالء خــودش درون موقعیــت و پرکــردن آن خــالء توســط 
نیروهــای نیابتــی، اســتعمار را بــه شــکل دیگــری پابرجــا نــگاه مــی دارد. بدیــن وســیله در 
همــه عکس هــای خبــری و شبه مســتند از افعانســتان ایــن پس زمینــه تاریخــی، غایــب 
اســت. ایــن همــان امــر مــازادی اســت کــه درون مجموعــه نورفلــک دوبــاره بــه امــر واقــع 
ــری  ــکاس دیگ ــای ع ــردن ردپاه ــی دنبال ک ــط نوع ــت توس ــن بازگش ــردد و ای برمی گ
ــرت  ــه شــکل ســوبژکتیو آن توســط راب ممکــن می شــود. چنان چــه ایــن دنبال کــردن ب

فرانــک در ادامــه مواجهــه واکــر اوانــز محقــق شــد. 
درباره مجموعه فتواستوری دیگری از همین عکاس می خوانیم:

منظــری کــه کتــاب از طریــق دنبال کــردن فکــر عــکاس آن را آغــاز و دنبــال می کنــد 
ــخ زده  ــره ی ــای منظ ــن و چروک ه ــا، چی ــت، حباب ه ــخ اس ــی از ی ــای ورقه های تماش
ــد. رازی کــه آنهــا پنهــان  زمســتانی، ایــن مناظــر چیــزی را درون خــود پنهــان کرده ان
کردنــد موضــوع تحقیقــات پزشــکی قانونــی و سیاســت در طــول چنــد دهــه بــوده اســت 
و موضــوع آن گورهــای دســته جمعــی یوگســالوی ســابق اســت، جایــی کــه نیروهــای 

ــار.  ــار، بلکــه دوب صــرب قربانیــان اغلــب مســلمان خــود را دفــن کردنــد نــه یک ب

Book Cover: Bleed by Simon Norfolk
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صرب هــا پــس از اطــالع از اینکــه ســازمان ملــل خواهــان پیگیــری عوامــل دخیــل در 
ــای  ــا را در گوره ــرده و آنه ــی ک ــد را متالش ــزاران جس ــت، ه ــزرگ اس ــت ب ــن جنای ای
دســته جمعــی در مــکان دورتــری در شــب دفــن کردنــد. ایــن نــوآوری در جنایــت، همان 
نقطــه نگران کننــده ای بــوده کــه نورفلــک عالمــت تأکیــد روی آن می گــذارد، او داســتان 
کشــتارها و دفــن مجــدد و کشــف گورهــای دســته جمعــی را از طریــق مناظــر روایــت 
می کنــد. عکــس او از دال هــای عکــس جنــگ پیــروی نمی کنــد، ایــن پــروژه متفاوتــی 
ــا شــاهدان در ســکوت و زیبــای  ــا اینجــا ب ــروژه افغانســتان اســت. م ــه پ از او نســبت ب
یــخ زده طــرف هســتیم، همــان مناظــری کــه سراســر آن را بــرف پوشــانده اســت، امــا 

چشــم انداز خــود گــواه حقیقــت ماجــرا اســت1،...

Bleed by Simon Norfolk

1 - Photoeye.com 
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مقالــه تصویــری دنبال کــردن موضوعاتــی در واقعیــت اســت کــه از پیــش درون مواجهــه 
ــای موضــوع در  ــه ج ــده ب ــر ای ــات دیگ ــه عب ــده شــده اســت. ب ــه ای ــل ب ــکاس تبدی ع
ــه واقعیــت جــاری روایــت  ــا بازگشــت ب ــده روایــت اســت و عــکاس ب بیــرون پیــش برن
ــات  ــا موضوع ــدن ب ــا مواجهه ش ــکاس ب ــت ع ــن حال ــد. در ای ــن می کن ــده را ممک آن ای
بیــرون بــه امــر مــازاد نمی رســد بلکــه ایــده ای کــه دارد خــود امرمــازادی اســت کــه از 
درون زیســت در واقعیــت بــه دســت آورده اســت و بدیــن وســیله اســت کــه هــر قــدر بــه 
ــرار  ــه چگونگــی ق ــم گســل و شــکاف های واقعیــت ب ســمت ذهنی شــدن پیــش می روی

ــود.  ــی منجــر می ش ــای اجتماع ــه شــکل الیه ه ــا ب ــن آنه گرفت
ــا  ــه تصویــری، مجموعــه عکــس منتقــد، نویســنده و عــکاس آمریکایــی مارت ــرای مقال ب

رازلــر1 را می بینیــم:

The Bowery in two inadequate descriptive systems (1974 - 1975), Martha Rosler0

  
The Bowery in two inadequate descriptive systems (1974 - 1975), Martha Rosler

1 - Martha Rosler
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در توضیــح مجموعــه آمــده اســت: بــووری )نــام محلــه ای در آمریــکا( میــان دو سیســتم 
توصیفــی ناکافــی. 

ــی از  ــهری و نمایندگ ــی ش ــه زندگ ــع ب ــر1 راج ــد کار رازل ــه رون ــه ادام ــن مجموع ای
گروه هــای فقیــر و محــروم اســت. 

ــد  ــر می بینی ــه در تصوی ــور ک ــود و همان ط ــکیل می ش ــم تش ــه از 24 فری ــن مجموع ای
ــمت  ــی در س ــن و کلمات ــی از ویتری ــم، عکس ــر فری ــد، در ه ــرار می گیرن ــم ق ــار ه کن
ــان  ــداد خیاب ــهودند در امت ــس مش ــه در عک ــا ک ــن مغازه ه ــده اند. ای ــپ ش ــل تای مقاب
ــک دهــه اســت  ــه ی ــن محل ــع اســت. ای ــورک واق ــن نیوی ــن منهت ــووری قســمت پایی ب
کــه بــا نــام الــکل و نوشــیدن الکلی هــا در آن مشــهور شــده اســت و بــرای هنرمنــدان، 
ــر  ــرف دیگ ــت. از ط ــده اس ــناخته ش ــان ش ــن خیاب ــک ای ــای کوچ ــا و تئاتره کلوپ ه
ــر از  ــا رازل ــه مارت ــت ک ــی اس ــا، لغات ــت قاب ه ــمت راس ــده در س ــپ ش ــای تای واژه ه
ــاره  ــراد مســت اش ــه مســتی و اف ــات ب ــن لغ ــده اســت، ای مجــالت در ســال 19۷4 کن
ــزی از  ــا چی ــه عکس ه ــد و ن ــف می کنن ــس را توصی ــه عک ــات ن ــن کلم ــا ای ــد. ام دارن
متــن را بازمی تاباننــد. رازلــر بــا عــدم ارتبــاط متــن و تصویــر، زمینــه ارتباطــی دیگــری 

ــد.  ــاد می کن ــر ایج ــن و تصوی ــان مت می
مارتــا رازلــر بــه عنــوان یــک نظریه پــرداز بــه همــراه دوســتان دیگــرش )چنــد نفــری( 
ــزه  ــر تئوری ــار دیگ ــت ب ــر حقیق ــتند را از منظ ــی مس ــالدی، عکاس ــاد می ــه هفت در ده
کردنــد. در فصــل دوم بــه ایــن نقــش تاریخــی و اهمیــت آن بازمی گردیــم. او نویســنده و 
هنرمنــد مهمــی اســت و یکــی از شــخصیت های فرهیختــه ای اســت کــه در طــول ایــن 

ــناخته ام.  ــال ها ش س
ــودن  ــا از واقع گراب ــه م ــت ک ــزی اس ــی آن چی ــد: »واقع گرای ــه ای می گوی او در مصاحب
ــان  ــه هم ــت و ب ــودن اس ــواه واقع گراب ــت گ ــن از واقعی ــن آموخت ــم.«2 بنابرای آموخته ای
ــق  ــی اش عم ــه واقع گرای ــی رود و ب ــود فرام ــت خ ــن3، از واقعی ــا آموخت ــوژه ب نســبت س
می بخشــد چــون واقعیــت درون حرکــت ســوژه مســیر تحــول را بــه او نشــان می دهــد. 
ــوژه  ــت س ــت( درون حرک ــی اس ــرط واقع گرای ــت )ش ــن از واقعی ــی و آموخت واقع گرای
اســت کــه بــه هــم گــره می خورنــد و ضرورتــی کــه ایــن دو را بــه هــم وصــل می کنــد، 
شکســت های ســوژه اســت. برخــالف تصــور عمــوم واقعیــت بــا رد درخواســت مــا بــه مــا 
ــه  ــیدن ب ــت دال راه رس ــا رد درخواس ــت ب ــس واقعی ــه برعک ــد بلک ــی نمی کن بی اعتنای

1 - Martha Rosler 

2 - Art in the Spotlight: Martha Rosler

3 - اهمیــت و ضــرورت آمــوزش اینجــا خــودش را نشــان می دهــد و نــه در تلنبار کــردن اطالعــات و تبعیــت از نظام هــای 
ــه خــودش  ــا ب ــن نســبت معن ــوزش درون ای ــی و چــه خارجــی آن. جــا و نقــش آم ــه شــکل داخل ــش چــه ب مســتقر دان

ــه عبــات دیگــر آمــوزش بــدون تحــول فــرد در واقعیــت، خوابــی خوشــی بیــش نیســت.  می گیــرد ب
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خــودش را نشــان می دهــد، رد درخواســت دال توســط امــر واقــع، خــوِد نتیجــه اســت 
بــه شــکل منفــی آن و بــرای همیــن اســت کــه با بــه درون کشــیدن شــکاف و پایــان دادن 
بــه آن بــازی پیشــین توســط پذیــرش شکســت در آن و آموختــن از آن شکســت و جــرح 
ــه آن موقعیــت اســت کــه راه دیگــری در همــان  ــاره ســوژه ب و تعدیــل و بازگشــت دوب
ــکوت  ــا س ــی ب ــت وقت ــی واقعی ــوع )لَب خوان ــن موض ــود. درک ای ــاز می ش ــت ب واقعی
حــرف می زنــد و بــه درخواســت مــا پاســخ نمی دهــد( مســتلزم فهمــی اســت کــه امــر 
ــن وســیله از شــخصی کردن  ــد و بدی ــوان منطــق واقعیــت درک می کن ــه عن منفــی را ب
ــد.  ــاب می کن ــه اجتن ــا پوچ انگاران ــا ی ــی، بی معن ــِت خنث ــای واقعی ــه معن ــکوت ب آن س
درون مکالمــه ای ایــن چنیــن در و بــا واقعیــت اســت کــه واقع گرایــی بــه خــودش معنــا 
ــش(  ــق کن ــاره )از طری ــت دوب ــت ها و بازگش ــن از شکس ــا آموخت ــوژه ب ــد و س می بخش
ــه  ــض( را ب ــر )متناق ــت قه ــد و آن وضعی ــه می کن ــین غلب ــت پیش ــت، برحال ــه وضعی ب
ــه عکــس  ــه مجموع ــه در مرحل ــد )چنان چ ــل می کن ــرت( تبدی ــتی )وحــدت در کث آش
ــم و  ــه نظ ــی آن ب ــی و فرم ــای محتوای ــس و پراکندگی ه ــه تک عک ــای مرحل تناقض ه
ــه  ــه مجموع ــای مرحل ــروژه پراکندگی ه ــه پ ــد و در مرحل ــرت می انجام ــدت در کث وح
بــه چنیــن نظمــی درمی آیــد و بــه وحــدت در کثرتــی دیگــر در بــدن تازه تــری تبدیــل 
می شــود( و بدیــن وســیله اســت کــه واقعیــت متناقــض پیشــین درون وفــادار مانــدن بــه 
ــل نیســت  ــی اصی ــن دگرگون ــدن دگرگــون می شــود. ای ــرا مان منطــق واقعیــت و واقع گ
تــا وقتــی کــه از طریــق نشــانه امــر واقــع تصدیــق شــود، موضــوع تصدیــق امــر واقــع 
بــه واقع گرایــی رنــگ و عیــار دیگــر می دهــد و حــاوی ایــن پیــام کلیــدی بــرای ســوژه 
اســت کــه باالخــره شــکاف میــان محتــوا و فــرم در وضعیــت پیشــین رفــع شــده اســت.
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ــن نشــان  ــازه عین-ذه ــا را درون ب ــان آنه ــودار نســبت می ــن نم ــه آن، ای ــق ب ــات متعل ــر و ادبی ــی ژان ــه معرف 1 - در ادام

می دهــد. همــان طــور کــه در ایــن نمــودار مشــخص اســت عکاســی مســتند در میــان طیــف عین-ذهــن قــرار می گیــرد 
و بســته بــه آنکــه ســوژه مســتند رویکــرد ژورنالیســتی دارد یــا هنــری مواجهــه او میــان بــازه عین-ذهــن درون پارادایــم 
مســتند حرکــت مــی کنــد. ولــی همــان طــور کــه در نمــودار پیداســت از یــک جایــی بــه بعــد بــه ســمت افــراط در عینیــت 
)خبــری( یــا در ذهنیــت )فایــن آرت( متمایــل می شــود کــه در آن صــورت از پارادایــم مســتند خــارج می گــردد. شــناخت 
ــن  ــول ای ــن آرت در ط ــری و فای ــگاه خب ــا منطــق ن ــه مســتند ب ــان مواجه ــه می ــی ک ــی توســط تمایزهای ــن بیرون زدگ ای
درس گفتارهــا آمــد، ممکــن می شــود. در ضمــن همــان طــور کــه در جلســه پیشــین دربــاره نســبت میــان عکاســی مســتند 
ــز  ــوم انســانی را نی ــش در عل ــوع دان ــای متن ــا رویکرده ــن نســبت ب ــی از ای ــم، طرح واره های ــوم انســانی ســخن گفتی و عل
آوردیــم و در انتهــا ســاختارهای ارائــه متناســب بــا هــر ادبیــات تصویــری را معرفــی کردیــم. ایــن معرفــی جهــت آشــنایی 
و فتــح ایــن بــاب اســت. چــرا کــه می تــوان ایــن نســبت ها را شــبکه ای نیــز مــورد بررســی قــرار داد. معرفــی ســاختارهای 
ارائــه مربــوط بــه هــر رویکــرد جهــت معرفــی فــرم متناســب ارائــه آن مجموعه هــا بــه جامعــه و دسترس پذیرشــدن بــرای 
ــرای  ــش ب ــی آن دان ــد از شــکل آگاه ــوژه می توان ــن نســبت ها س ــناخت ای ــت. چــون درون ش ــرار گرف ــر ق ــردم موردنظ م
کار خــود الهــام بگیــرد و درون رونــد کار و ارائــه اثــر بــه کنــش خــود فــرم شــخصی و و هم زمــان علمــی ببخشــد. از آنجــا 
کــه نمایشــگاه عکــس توســط نوعــی بازنمایــی اتفــاق می افتــد شــکل بازنمایــی مجموعــه هــا را بــه تصمیــم شــخصی هــر 

ســوژه ســپردیم.
2 - subjective

3 - objective
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این دوره از درس گفتارها را با این عبارت به پایان می بریم:
»حداقــل از زمــان ادعــای افالطــون مبنــی بــر اینکــه اســاس دانــش »حقیقــت« اســت، 
»نــور« توســط قانــون فلســفی غــرب بــه عنــوان منبــع حکمــت جهانــی شــناخته شــده 
ــون1 را  ــه داگ پترس ــود ک ــت ب ــی و عقالنی ــور فیزیک ــان ن ــی می ــاط ضمن ــت. ارتب اس
ــا در کتــاب هنــر آشــتی2 ادعــا کنــد کــه عکاســی )مســتند( همتــای  ــر آن داشــت ت ب
بصــری منطــق دیالکتیکــی اســت، زیــرا دیالکتیــک و عکاســی )مســتند( هــر دو اَشــکال 

نورنویســی هســتند.« 3  

1 - Dag Petersson

2 - The Art of Reconciliation: Photography and the Conception of Dialectics in Benjamin, Hegel, and Derrida

3 - The book review by Daniel Rubinstein


