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ا

س��لامن و ادام��ز  /گفتگوی��ی در باب پرس��ش عکاس��انه

م��ز

آنچه در زیر میخوانید بخشی است از کتابی منترشنشده ،که در
آن ادامز و سلامن ،دو شخصیت ِاصلی ِکتاب ،به مکامله با یکدیگر
«پرسش عکاسانه» میپردازند .سلامن از عالقهمندان به
دربارهی
ِ
عکاسی است ،و در سفری به کوهستان با ادامز ،معلم ِ عکاسی،
آشنا شده و پس از ساعات ِطوالنی ِبحث ،به شاگردی او درمیآید.
ادام��ز :سلامنِ عزیز ،اکنون از تو میخواهم تا بگویی،
چگونه پرسشی «پ��رس �ش ِ عکاسانه» نامیده میشود؟
س��ل�مان :پ��اس��خ ِآن ب��س��ی��ار س���اده اس���ت .پ��رس��ش��ی که
درب�����اره ی ع��ک��اس��ی و م���رب���وط ب���ه ع��ک��اس��ی ب��اش��د.
ادام�����ز :م��ن��ظ��ورت را ان���دک���ی ب��ی��ش�تر ت��وض��ی��ح ب���ده!
س��ل�مان :ب��ه ه��رگ��ون��ه پرسشی ک��ه م��رب��وط ب��ه رس��ان��ه ی
عکاسی و در ارت��ب��اط ِ ب��ا آن و همچنین ب��ا محوریت ِ
«پ���رس���ش ع��ک��اس��ان��ه» م �یگ��وی��ن��د.
ع��ک��اس��ی ب���اش���د،
ِ
ادام��ز :آیا منظورت این است که ،مثال ،پرسشهای شولتز،
تابش
درب���اره ی چگونگی سیاهشدن ِ ام�لاح ِ نقره بر اث��ر ِ ِ
ن��ور ،و یا مثال ،پرسشهای آن دیگری ،درب��اره ی چگونگی
اف�زای��ش ِوض��وح ِتصویر ،پرسشهایی عکاسانه هستند؟
س���ل�م�ان :ب���ل���ه .درس�����ت م���ن���ظ���ورم ه��م��ی��ن اس���ت.
ادام�����ز :پ��س چ���را آنه���ا را ش��ی��م��ی��دان و ف��ی��زی��ک��دان
م��ین��ام��ن��د ،و ن����ه ،م��ث��ل ِاس��ت��ی��گ��ل��ی��ت��ز ،ع��ک��اس؟
س����ل��م�ان :آی������ا م����یخ����واه����ی ب����گ����وی����ی ،ت��ن��ه��ا
ع��ک��اس��انان����د ک���ه س�����ؤال ِع��ک��اس��ان��ه م �یپ��رس��ن��د؟
ادامز :الزم است کمی شفافتر توضیح دهم .من منیگویم
پرسشهای عکاسانه را تنها عکاسان میپرسند ،و فقط عکاسان
اند که حق دارند بپرسند .ممکن است یک فیزیکدان یا شیمیدان
هم پرسشی مطرح کند که مربوط به عکاسی باشد ،و شاید
حتی در مواجهه با عکاسی به آن پرسش برخورد کرده باشد،
اما باز هم پرسش ِ او پیرامون ِ فیزیک یا شیمی است .مثال یک
شیمیدان میپرسد ،با این غلظت ِ مشخص ِ داروی ظهور ،این
رشایط ِ محیطی و این درجهحرارت ِ دارو ،چه مدت زمانی فیلم

د

1

حبی��ب رسوش/کارش��ناس عکاس��ی دانش��گاه ه�نر

س�������������������������������ل���������������م���������������ان
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باید در داروی ظهور مباند تا تصویر ِ دلخواه حاصل گردد؟ و پس از کشف ِ جواب نیز ،دغدغههای او در این رابطه به پایان میرسد.
س����ل��م�ان :ب���س���ی���ار خ�������وب .ول������ی ی����ک ع����ک����اس ه����م ه���م���ی���ن م���ح���اس���ب���ات را ان����ج����ام م����یده����د.
ادامز :درست است .اما این محاسبه ،برای پاسخ به بخشی از پرسشهای او است .اینکه در بسیاری از موارد فیزیکدان و عکاس ،به دانش ِیکدیگر
و حوزه ی کاربردی هم ،وابسته هستند ،و اینکه در فرایند کاری آنها تشابهات و پرسشهای مشرتکی وجود دارد ،شکی نیست .اما تنها با
پرسشهای عکاسانه و در پاسخ به آنها است که فرد ،عکاس نامیده میشود .در اینجا است که عکاس ،دیگر یک فیزیکدان یا شیمیدان نیست.
سلامن :بله .شاید یک فیزیکدان بتواند محاسبه ی نوردهی مناسب را انجام ده��د ،اما او منیتواند دلهره را در عکس به
تصویر کشد .خ��ود ِ او نیز پرسشهایی در این رابطه نخواهد پرسید .این ک��ار ِ عکاس است که به این موضوع بپردازد.
ادام��ز :شاید .ولی دلهره یک مسأله ی ذهنی است و با روان رسوک��ار دارد .این روانشناس است که ح��االت ِ روحی و روانی
چگونگی نوردهی تصویر نخواهد بود .یک روانشناس به
را مورد ِ مطالعه قرار میدهد .البته پرسش ِ روانشناس ،پرسش از
ِ
تاثیرپذیری روان ،در مواجهه با محرکی بیرون از ذهن ،میپردازد .بنابراین پرسش او ،مثال در اینجا ،این خواهد بود
مطالعه ی
ِ
که چرا این عکس موجب ِدلهره در بیننده میگردد؟ همینطور یک جامعهشناس در مواجهه با یک عکس ،ممکن است
پرسشهایی مطرح کند که مشابه ،و یا در ارتباط با ،پرسشهای یک عکاس باشد (مثال اینکه ،چرا این عکس موجب ِ دلهره در
مطالعاتی خود است.
قرش ِ خاصی از جامعه میگردد ،و نه هر قرشی؟) ،اما گسرتهی پرسشهای او محدود به هامن زمینهی
ِ
رویهمرفته
سلامن :پس آیا باید گفت ما «پرسش ِ عکاسانه» نداریم؟! و در واقع ،این فقط مجموعهایی از پرسشها است که ِ
پرسش ِ یک عکاس میشود؟! و فقط چون یک عکاس اینها را در کنار ِ هم میپرسد ،ما به آنها «پرسش ِ عکاسانه» میگوییم؟!
ادام��������ز :ن�����ه« .پ����رس����ش ِ ع���ک���اس���ان���ه» پ���رس���ش���ی اس�����ت ک����ه ف���ق���ط ی����ک ع���ک���اس ب����ه ج������واب آن ن��ی��از
دارد ،و ن����ه ه����ر ک���س���ی .پ���رس���ش���ی اس�����ت م����رب����وط ب����ه ع���ک���اس و ع���ک���اس���ی ،و ن����ه غ���ی���ر ِ آن.
سلامن :آیا منظورت این است که «پرسش ِ عکاسانه» پرسش از ذات ِ عکاسی است؟ مثال اینکه ،عکاسی چیست؟ عکس چیست؟ و...
چیستی عکس و عکاسی است ،و کسی میپرسد که دربارهی چیستی و ماهیت ِ عکس و عکاسی
ادامز :این پرسشها ،پرسش از
ِ
میاندیشد و مربوط است به حوزه ی فلسفه .پرداخنت به این موضوعات ،کار ِ فیلسوف است ،نه عکاس .این فیلسوف است که
چیستی آن مورد ِ نظرش باشد.
چیستی یک پدیده به تفکر میپردازد .یک عکاس ،عکس میگیرد ،بدون آن که در این فرآیند،
دربارهی
ِ
ِ
سلامن :با توجه به آنچه تاکنون گفتیم ،و با توجه به این مسأله که ،بیشرت ِ پرسشهای غی ِرعکاسانه  -اما مربوط به عکاسی -به
پس از عمل ِ عکاسی مربوط است  -و یا بهرت است بگوییم غی ِرمربوط به خود ِ عمل ِ عکاسی است  -شاید بتوان نتیجه گرفت
که تنها ،پرسشی که به گرفنت ِ عکس مربوط باشد «پرسش عکاسانه» است .یعنی پرسشهایی که پاسخدهی به آنها ،ما را در
انداخنت ِ عکس ِ مورد ِ نظر یاری میرساند .و حتی اگر برای پاسخدهی ،از شاخههای متعدد ِ دانش مدد گیرد ،باز این پرسش
فقط از ده��ان ِ یک عکاس بیرون خواهد آم��د .بنابراین «پرسش ِ عکاسانه» پرسشی است درب��اره ی چگونه گرفنت ِ عکس.
ادامز :گفتیم پرسش ِ یک روانشناس این است که چرا آن عکس در بیننده احساس ِ دلهره ایجاد میکند؟ و از آن ِ جامعهشناس
اینکه ،چرا آن عکس در قرش ِ خاصی از بینندهگان احساس ِ دلهره ایجاد میکند؟ در اینجا مشخص است که پرسش ِ عکاس،
مثال ،این خواهد بود که چگونه ،عکسی بگیریم که در بیننده یا در قرش ِ خاصی از بینندهگان احساس ِ دلهره ایجاد کند؟
ماهیت پرسش،
از این پس گفتوگوی آندو با طرح ِ این پرسش که «آیا داگر و نیئپس عکاس بودند؟» ادامه پیدا کرده و دربارهی
ِ
پرسش عکاسانه و همچنین پرسشهای مورد نیاز عکاسی ،و نه عکاس ،به بحث میپردازند که از حوصله ی این اندک خارج است.
ِ
رضورت ِ

پس نگاه عکاس/واکــــاوی مجموعهی نگا ِه
پنهان ش��دن در ِ
محمد حســــنپور
پروژه پایانی کارشناسی ارشد عکاسی /محمد حسن پور/استاد راهنام:فرهاد
فخریان  /تیر  / 1389پردیس هرنهای زیبا  /دانشگاه تهران

فرشته دیانت /کارشناس ارشد عکاسی و عضو هیات
علمی دانشگاه الزهرا
"من تالش میكنم تا آن چه را كه هستم و میتوانم انجام دهم كشف كنم،
من هنوز میآموزم كه ببینم".
فصلنام��ه نقد عکس  ،ش�ماره 3

ژوزف کودلکا

3

پرداخنت به امور زندگی روزمره و به منایش درآوردن آن در قالب
تصویر ،از جذاب ترین بخشهای هرن است و البته این ویژگی
به شکل بارزی در عکاسی به چشم می خورد .شاید به زبانی
دیگر ،آن چه عکاسی را دلپذیرتر میکند ،منایش تصاویری است
که دوربین از دل زندگی روزمره در قالب عکس برایمان مجسم
میسازد.
نگاه نیز از جذاب ترین بخش های زندگی روزمره ی هر کدام از
ماست .به گونه ای که گاه حتی شگفتی ،تعجب ،لذت ،خشم و
حرص خود را با آن نشان می دهیم .نوعی از نگاه ،نگاه خیره
است که متکی به دیدن است .البته بین دیدن و نگاه خیره
تفاوت وجود دارد .دیدن ،به بینندهای که دنیا را نگاه می کند،
اشاره دارد و نگاه خیره ،ارجاع به این نکته که همگی ما در
معرض نگاه خیره ی دیگران هستیم ،که لذت بخش یا دردآور
است.
نگاه کردن ،بخشی از محتوا و ساختار شکلی بسیاری از عکس
ها را تشکیل می دهد .شاید در کل بتوان به چهار نوع نگاه

4
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در تصاویر اشاره کرد -1 :نگاه هرنمند به موضوع یا صحنهای که ثبت میشود -2 .نگاهی که بین شخصیتهای توصیف شده در عکس یا فیلم ،رد و بدل میشود.
 -3نگاه متاشاگر به تصویر  -4نگاههایی که بین شخصیتهای توصیف شده و متاشاگران ،رد و بدل می شود.
اما نوع دیگری از نگاه که از آن با بار منفی معنایی یاد می شود ،دیدبارگی است .نوعی نگاه پنهانی ،طوالنی ،همراه با لذت درونی به چیزی که رشعاً یا عرفاً از آن
منع شده ایم و گاه به دالیل متعدد و از جمله همین منع رشعی یا عرفی ،این لذت در وجودمان رسکشی می کند.
محمد حسنپور در مجموعهی نگاه ،موضوعی اینچنینی را دست مایه ی آثار خود قرار می دهد .در این عکسها انسان ها در حال کار ،راه رفنت و انتظار منایش
داده شده اند .اما آن چه باعث می شود تا به این مجموعه بپردازیم ،توجه به نوعی دیدبارگی در جامعه است که گاه به نوعی عادت تبدیل شده است و شاید آنچه
بیشرت در این مجموعه مد نظر است و بیشرت به چشم می خورد ،نگاهی است که اغلب به سوی
زنان نشانه میرود.
سوالی که عکاس سعی دارد تا توجه ما را به آن جلب کند ،این است که علی رغم پوشش کامل
زنان در جامعه ،چه عاملی باعث دیدبارگی می گردد؟ و این سوال را برای مان به وجود می آورد که
آیا این پوشش خود عاملی برای تشدید دیدبارگی به شامر منی رود؟ آیا چند دسته بودن پوشش و
قرارگیری آدمها با تیپهای مختلف و از طرفی گاه عدم تناسب پوشش و الگوی رفتاری دلیل مترکز
نگاه عکاس بر موضوع است؟ این تعجب همراه با لذت ،خود عاملی برای ترغیب ما به ادامهی
دیدن عکسها میشود.
در این عکسها دو نوع پوشش زنانه به چشم میخورد .نخست پوششی کام ًال مطابق با موازین
اسالمی و دوم پوششی برگرفته از الگوی غربی و هم راستاسازی شده با قوانین در جامعه ی
اسالمی ،به شکلی که گاه قرار گرفنت این دو نوع پوشش با دو الگو و فرهنگ کام ًال متفاوت درکنار
هم است که توجه را به خود جلب کرده و به تشدید دیدبارگی منجر میگردد .یعنی گاه این دو
شکل متفاوت ظاهری مثل یک آهن ربا ،قدرت جذبی برای نگاه مخاطب هستند ،به گونه ای که
به نظر می رسد در نگاه دیدباره هردو یکی انگاشته میشود.
جالب آن جاست که ما با دو نوع دیدبارگی در این عکس ها مواجه ایم .یکی نگاه موضوعات در
عکس به یکدیگر و دیگری نگاه عکاس بر موضوعات ،که در هردو ،جهت گیری و سمت و سوی
نگاه عکاس با حذف کردن باقی عنارص موجود ،توجه ما را به دیدبارگی موجود در تصاویر سوق
می دهد.
در تصاویر این مجموعه ،عکس هایی هستند که در ترکیب بندی خود ،آدم ها و مانکن ها را جای داده اند ،و شاید بتوان گفت عکس هایی هستند که در زیر مجموعهی
صنعت مد ،بهرت قابل بررسی اند .در این گونه عکسها نگاه مانکن ها و آدم ها اغلب رو به دوربین است .این آدم ها و مانکن ها جایگاه شان قابل جابه جایی است.
یعنی مانکن هایی که گاه هیبت انسانی به خود می گیرند و انسان هایی که گاه در قالب مجسمه به چشم می آیند ،بهگونه ای که قرار گیری این دو در کنار هم،
در نگاه اول ما را در تشخیص اینکه کدام حقیقی است ،به شک وا می دارد .در واقع ،این مانکن ها منونه ی کوچکی هستند از اقسام و انواع منونه هایی که برای
الگو برداری انسانها طراحی شدهاند .اما اغلب اوقات ،همین ساختار برای پوشش ما در سطح جامعه ممنوع است؛ یعنی عدم تطابق الگو و قوانین پوششی رایج.
عجیب تر این که هر یک از ما به نحوی می توانیم جای یکی از افراد در عکس یا الاقل نزدیک به پوشش یکی از آنها باشیم ،و جدای از آن هر روز از کنارشان میگذریم،
اما وقتی در قالب عکس با موضوع برخورد می کنیم ،اشتیاق مان برای جستجو و نگاه کردن دو چندان افزایش می یابد .مگر نه این است که این موضوعات از دل زندگی
روزمره که هر روزه و هر لحظه با آن رس و کار داریم ،انتخاب شده است ،پس این همه میل و اشتیاق درونی برای نگاه کردن به این موضوعات از کجا نشأت میگیرد؟
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نکتهی قابل توجه این است که تفاوت پوشش در حریم شخصی و فضای اجتامعی خصوصاً وقتی در قالب عکس به منایش
درمیآید جذابیت بیشرتی یافته و نگاه را جستجوگر میکند .شاید دلیل دیگر این باشد که اگرچه متام این تصاویر از دل
زندگی روزمره انتخاب شده اند ،اما معموالً ما به دلیل بی توجهی و یا حتی نداشنت وقت کافی ،کمرت به این گونه تضادهای
اجتامعی توجه کرده و به رسعت از کنار آنها عبور میکنیم .لیکن برخورد با همین امور روزمره در قالب تصویر ،مخاطب
را شگفت زده میکند؛ این که چگونه لحظهی در گذر به این شکل در مقابل او خودمنایی میکند ،و پس از مرور کلی ،تازه
به تضادهای پنهان و آشکار که هر روزه از کنارشان میگذشته ،پی میبرد .همین توجه که گاه با کنجکاوی و اشتیاق همراه
است ،عاملی برای مرور و دقت در عکسها میشود.
ً
توجه به این مسئله که آدم های موجود در تصاویر واقعا وجود ندارند (حضور ندارند) موجب میشود که از متاشای چشم
چرانانه شان لذت بربیم .اساس جذابیت رسانه های تصویری ،تأکید بر این مسئله است که میتوانیم بیآنکه خود نظاره
شویم ،با متام وجود به این موضوع نگاه کنیم! لذت چشم چرانی بیآنکه دیده شویم موضوعی ا ست که زیاد به آن پرداخته
شده است.
ما بیشرت از آنکه دیده شویم دوست داریم نگاه کنیم .سکوت و ثابت بودن لحظه در عکس ها برای مان جذاب است.
خصوصاً که می دانیم هرچقدر هم و با هر نیتی هم که به موضوع بنگریم ،دیده منی شویم .شاید همین نشانه رفنت
رصیح و بی رحم دوربین در منایش حقیقت و تجربه ی لذت بخش عکس هاست که ما را از دیدهشدن می ترساند.
این که وقتی دوربین خود را به سوی موضوعی نشانه میرویم اکرثاً با نارضایتی و مخالفت افراد مواجه میشویم.
دسته ی دیگری از تصاویر این مجموعه ،عکس هایی هستند از افراد با پوشش های مختلف و آن چه
این تصاویر را برای مان جذاب می سازد ،قرارگیری اتفاقی افراد در کنار یکدیگر و نوع نگاه شان به هم
است ،که فضای تصویر را هامنند عکس های صحنه پردازی شده به منایش می گذارد .گویی عکاس،
خود افراد در عکس را چیدمان کرده و نگاه افراد در عکس به خواست او صورت گرفته است.
نکته ی قابل بررسی دیگر این است که در بیشرت عکس ها ،خانم ها از پوشش تقریباً کاملی
برخوردارند و معموالً به خاطر حذف رنگ و دور از مرکز بودن شان خیلی به آن چه مد نظر
عکاس است ،منی پردازند .حتی مردانی که در عکس ها حضور دارند و به شکلی کام ًال اتفاقی در کنار
خانم ها دیده می شوند ،تاکید و اشاره ای بر دیدبارگی ندارند .برعکس ،این خود عکاس است
که سعی دارد این نگاه را برجسته سازد .او گاه حتی به موضوعات عادی و مثبت هم
نگاهی منفی داشته و چنان غرض ورزانه لنز خود را به سوی موضوع نشانه رفته که ما
حت ًام در مورد موضوع ،به آن نگاه منفی مد نظر او ،که در جامعه حاکم است ،برسیم.
چند دسته بودن این عکس ها ،آن هم در تعداد کم ،نگاه مان را پراکنده میسازد .شاید بهرت
بود تعداد عکس ها بیشرت بود و هر کدام در گروه خود قرار گرفته و بررسی میشدند.
درعکس های این مجموعه ،عکاس سعی دارد تا با نشانه رفنت لنز خود به
سوی موضوعات ،به چشم چرانی و دیدبارگی حاکم بر جامعه بپردازد.
ما نیز خود را پشت نگاه عکاس پنهان می کنیم و بدون ترس و
اضطراب از انتقاد به نوع نگاه مان ،به نظارهی این عکسها می نشنیم.

خانههای مجردی/نگاهی به مجموعه عکسی از مهدی عراقچیان
پروژه پایانی کارشناسی ارشد عکاسی  /مهدی عراقچیان  /استاد راهنام :فرهاد فخریان  /بهمن  / 1388پردیس هرنهای زیبا
 /دانشگاه تهران
بیشرت ما حضور در خانهای مجردی را تجربه کردهایم؛ خواه خود صاحب چنین خانهای
باشیم ،خواه مهامن آن .در این خانهها آنچه اغلب در نگاه اول به چشم میآید ،انباشتگی و
بینظمی است .عکسهای مهدی
عراقچیان از خانههای مجردی در منایش
این انباشتگی و بینظمی تا حد زیادی موفق
است .این مجموعه عکس که به عنوان پروژهی پایانی
کارشناسی ارشد عکاس ارائه شده ،مجموعه عکسهای رنگی
است که با استفاده از دوربین آنالوگ  35میلیمرتی ،دوربین
قطع متوسط و در مواردی دوربین دیجیتال عکاسی شده
است .عراقچیان در این مجموعه به فضای زندگی مجردی  -که
شاید بتوان آن را یکی از خرده فرهنگهای مهم جامعه شهری
امروزمان دانست -رسک میکشد .جامعهای با جوانانی اغلب
دانشجو ،مستقل و بعضا جدا از خانواده ،با دلبستگیهای
فرهنگی و غالبا کم درآمد ،ساکن در خانههایی کوچک ،با
حداقل وسایل زندگی و انباشته از کتاب ،سی دی و غیره؛ هامن
چیزهایی که به صورت خودمانی خرت و پرت نامیده میشود.
خانههای مجردی بیشرت به پاتوقی برای جوانان میماند تا
محلی برای زندگی .در عکسهای این مجموعه میتوان ردپای
عکسهای دههی  80میالدی و آثار عکاسانی چون نن گلدین و
ویلیام اگلستون را تشخیص داد؛ چه به لحاظ موضوع (توجه
به خرده فرهنگها) و چه به لحاظ جنس عکسها (عکسهای
رنگی ،نیمه مستند ،به شیوهی عکس فوری و بدون نورپردازی
خاص) ،با این تفاوت که در اینجا قهرمان اصلی خود خانه و
اشیاء داخل آن است ،نه ساکنانش .ساکنان خانه در عکسها
حضوری شبح وار دارند و در موارد معدودی میتوان بازتابی
از آنها را در آیینه یا شیشهی تلویزیون یافت .گویی اشیاء
و فضای خانه خود بهرتین عنرص برای بازمنایی و توصیف
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ساکنان این خانهها هستند .هر جا در عکسها به
جزئیات توجه شده است ،حاصل کار جذاب از آب
درآمده است .جزئیاتی مثل انبوه کربیتهای سوخته
کنار اجاق گاز ،یا بند رخت کوچکی که در کنار سایهی
دوربین عکاسی ،زیر بار چند تکه لباس خم شده و
یا حتی تصویری از رسویس بهداشتی با زاویه دیدی
غیرمتعارف .گویی نگاه کنجکاو عکاس منیخواهد
چیزی را از قلم بیاندازد .تصاویری که از خالل شیشهای
شکسته یا پنجرهای نیمه باز عکاسی شدهاند بر این
نگاه کنجکاوانه ،جستجوگر و گاهی مداخلهگر عکاس
تاکیدی دوباره میکنند .عراقچیان در نشان دادن
یکی از مهمرتین ویژگیهای خانههای مجردی نیز
موفق عمل میکند؛ این که در این خانهها هر چیزی
میتواند هرجایی باشد و اغلب چیزها در جایگاهی
خالف انتظار ما ظاهر میشوند .عکاس با استفادهی
هوشمندانه از بازتاب اشیاء در شیشه و آینه و انتخاب
زوایای دید مناسب و اغلب نامتعارف ،پیچیدگی ناشی
از آشفتگی و جایگاه نابجای اشیاء را برجسته میکند
و اینگونه است که وسط اتاق ،عالوه بر مانیتور،
کامپیوتر ،فرش و کتاب ،ناگهان کاسه توالت هم ظاهر
میشود .عکاس در منایش بخشی از خانههای مجردی
موفق است ،هر چند به نظر میرسد هنوز سوژههای
مهم دیگری در این خانهها انتظار عکاس را میکشند
تا او با به تصویر کشیدن آنها دید کاملرتی از موضوع
به مخاطبان ارائه دهد .سوژههایی مثل ساکنان خانهها
یا حتی سوژههای جزییتری چون کتابها ،رسگرمیها،
رختخوابها ،ظروف و . ...
در نهایت تالش عراقچیان برای به تصویر کشیدن
شیوه و مکان زندگی عدهای از هم نسالنش تحسین
برانگیز است .گویی دوربین عکاسی قلمی است در
دست عکاس تا زندگی روزمره خود و هم نسالنش
را به مانند تاریخنگاری برای آیندگان بنگارد.
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و ِ
بهرام شعبانی
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در مجموعهی «پیرمردهای دارا» سعی بر این بوده
اس��ت که زندگی واقعی مردمان روس��تا ،به تصویر
کش��یده ش��ود .اما تنها عنارص قابل بازبینی از این
روس��تا را پیرمردان ،پیرزنان و خانههایشان تشکیل
میدهند .در متامی این عکسهای س��یاه و سفید،
روس��تا از دید روبرو و بدون اعامل زوایای خاص به
تصویر کشیده شده است .مردان حارض در تصویر
در زندگی حقیق��ی صاحب قدرت اند و منایندگانی
ت��ام االختی��ار از خانهه��ای ح��ارض در تصویر .اما
زنان هم چون بخش��ی از مایملک مردانه ،حضوری
آش��کار /پنهان را در تصاویر رقم می زنند .آشکار به
دلی��ل حضور غیر قابل انکار در تصاویر و پنهان به
دلیل پوشیده شدن توسط بخش دیگری از مایملک
مردان��ه ،نظیر نرده بام ،پنج��ره ی خانه و نرده های
چوب��ی ایوان .وج��ود زن واقعیت اس��ت و حضور
او واقعی��ت افزوده .چنانچه حض��ورش و در واقع
افزوده ش��دن این واقعیت افزوده را وام دار بومی
بودن عکاس اس��ت .وجود زنان در این روستا قابل
انکار نیس��ت .آنان به عنوان اعضایی جدایی ناپذیر
در تولید مثل یا رتق و فتق امور خانه نقش��ی مهم
را ایفا می کنند ،اما افزوده ش��دنش��ان به تصاویر
در زیر س��ایهی عکاس امکان پذیر گشته است .در
ای��ن تصاویر زن حضوری ش��یء گونه دارد و گویی
مکملی است بر سایر اشیاء قابل مشاهده .حضوری
که گاه برای رویت ،نیاز به تالش��ی دوچندان دارد؛
حضوری نیمه گم .در این بین عکاس ،زنان و مردان
زندگی شان به گونه ای جداشده
روستایی را از بافت
ِ
به تصویر کشیده است .تصاویری که از روستاییان
در ذهن داریم و یا توقع بیننده از تصاویر روستایی،
لحظاتی اس��ت که آنها به گون��های درگی ِر کارهای
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مربوط و مختص به روس��تا هس��تند؛ در حال کش��اورزی ،دامداری و
یا مناد و نش��انهای از ش��غل های روس��تایی .اما در این مجموعه آنها
زیستی ش��ان جدا افتادهاند و در مقابل
(روس��تاییان) گویی از زمینه
ِ
دوربین ایس��تاده اند تا نوعی منش زیستی را ثبت کنند .حضور مذکر
و مردانه ی عکاس��ی که به ش��یوه ی زیستی اهالی روستا کام ًال واقف
اس��ت ،در ذات خود هدف نقد پرده پوش��ی زنان را دارد ،اما گویی به
صورت ناخودآگاه ،با بازمنایی این پرده پوش��ی به بازتولید آن پرداخته
اس��ت .اما در ورای تناقض فوق ،نوع بازمنایی عکاس ،سبب ساز توجه
مضاعف مخاطب به عنرصی می گردد که مسل ًام حضور کم رنگ تری
در تصاویر دارد؛ زنان .در واقع هدف این عکسها به صورت خودآگاه
منایش قوی ت ِر عنرص کمرت منایش داده ش��ده در تصویر است .در این
تصاویر حتی زنان بیوه نیز قابلیت تسخیر موقعیت مردانه را ندارند و
هم چنان حضور نیمه پنهان و شی وار خود را تداوم می بخشند.
اما مردان با از دس��ت دادن زنان ،هی��چ گونه مخاطره ای در
حفظ موقعیت مردس��االرانهی خود نخواهند داشت .آنان
هم چنان حضوری قاطع و ایس��تا را در پیش زمینه ی
تصوی��ر به رخ میکش��ند ،حتی اگر زنی از پش��ت
پنج��ره ی خانهش��ان دوربی��ن ع��کاس را نپاید.

پی نوشت :
 .1واقعیت افزوده فناوری ای است که به ما اجازه
میدهد دنیای مجازی را به دنیای واقعی بربیم یا
شاید هم دنیای واقعی را به دنیای مجازی .در واقع
هدف واقعیت افزوده به وجود آوردن یک حالت
تعاملی بین واقعیت و دنیای مجازی است .این
تعامل گاهی به داستان های علمی تخلیلی شبیه
میشود .فردی که عینکی به چشم میزند و به هر
چیز که نگاه میکند ،اطالعاتی دربارهاش مییابد.

بازگشتی دوباره/نقــــــــــــــ
پ�����روژه پ��ای��ان��ی ک��ارش��ن��اس��ی ع��ک��اس��ی/ف��واد ره��ن�ما/
استاد راهنام :فرشید آذرنگ  /تابستان /1388دانشگاه هرن

زانیار بلوری/دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران

شاید کسی که با نظریات عکاسی آشنایی ندارد و درگیر مسائل و
مباحث پیرامون آن نیست ،کمرت بتواند با عکسهای فواد رهنام
ارتباط برقرار کند .برعکس ،این مجموعه برای آنان که جدیتر
به روند عکاسی و نظریات معارص پیرامون آن میاندیشند،
همراه با نوعی شیفتگی و تحسین است .شیفتگی و تحسینی
که رشح آن ممکن است به اندازهای دشوار باشد که نامربوط و
گنگ بنامید .از این رو است که به نظر میرسد تاکید بر روشن
ایی پیرشو و هرنمندانه بودن این تصاویر ،چندان مفید
ساخنت چر ِ
نخواهد بود؛ هرچند شاید به نظر برسد این نوعی اسرتاتژی باشد
برای گریز از پاسخ دادن یا روشن ساخنت یک نظریهی بیاساس.
تصاویر سادهی رهنام ،متام شبه منتقدان عکاسی که به دنبال
روابط صوری عکسها هستند را با چالشی بزرگ روبه رو
میسازد .در این عکسها نه از خط و منحنی و شکل خربی
هست و نه از نقطهی طالیی و تضاد رنگهای گرم و رسد.
پسزمینه و پیشزمینه و سوژهی اصلی همه یکی شدهاند و
موضوع آنقدر رسراست و مستقیم به منایش درآمده است
که برای کاشفان فرم ،بیمحتوا و بیمعنا به نظر میرسد .هم
چنین این مجموعه با بیاعتنایی به رسالت و کارکرد عکاسی در
زمینهی اجتامعی (و به زعم من ناچیز پنداشنت آن) ،برای عدهای
دیگر مایوس کننده است.
عکسهای این مجموعه اما ریشه در سبکهای مختلف ،و البته
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مرتبط باهم ،در تاریخ عکاسی و به ویژه عکاسی معارص دارد؛ از عکاسی رسد 1تا مکاننگاری نوین.2
هرچند به سختی بتوان این تصاویر را زیرمجموعهی شکل تعریف شدهای از سبکی خاص قرار
داد ،اما آنچه هیچ تردیدی در آن نیست ،پیوند ناگسستنی آنها با روند مدرنیسم در عکاسی
است .تاکید بر این امر از آن رو است که این مجموعه ،به هیچ اثر یا واقعیت اجتامعی
یا سبک و یا هر چیز دیگر ،ارجاعی خاص ندارد .آنچه درون کادر قرار گرفته است،
تنها تاکید بر سوژهی عکاسی شده است؛ و بر واژهی «عکاسی شده» تاکید میکنم،
هامن گونه که عکاس با قراردادن لبههای نگاتیو در حاشیهی کادر عکس بر آن
تاکید میکند .سوژهای که  170سال پس از پیدایش عکاسی ،به این شکل
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ناب ،نادیده گرفته شده و یا بیاهمیت قلمداد شده
است؛ به عنوان موضوعی درجه چندم و یا شاید
تنها به عنوان پسزمینه .زمین زیر پای ما ،زیستگاه
عکاس ،بسرت متام اتفاقات عکاسی شده و به تصویر
درآمدهی انسان است .این جاست که به نظرم ،رهنام
با تاکید بر این سوژهی نادیده گرفته شده ،دست به
آشناییزدایی عکاسانه زده است .آشناییزدایی از
آن دست که پیشگامان مدرنیست عکاسی به کمک
مدیوم خود خلق کردند .دیدن عکاسانهی سوژهای که
تنها به واسطهی تصاویر عکاسی شده ،مورد توجه
قرار میگیرد .و این همه تکرار واژهی عکاسی از این
رو است که حس این تصاویر و پیام نهفته در آن با به
کارگیری هیچ مدیومی دیگر امکان پذیر نیست و این
هامن انقالب مدرنیستی در حیطهی عکاسی است که
امروزه شاید دیگر کهنه به نظر آید .اما به نظر من،
این تصاویر حلقهی مفقودشدهای از روند عکاسی
است که باید بسیار پیشرت شاهد آن میبودیم .براستی
این ادعای گزافی نیست ،چراکه به نظرم این مجموعه
یکی از شاخصترین آثار دیده شده در عکاسی ایران،
و البته قابل دفاع در عکاسی جهان است .و برای من،
پیام آور این نکته است که دفرت مدرنیسم در جهان
عکاسی هنوز بسته نشده است.
 ::::این مجموعه نخستین اثر جدی فواد رهنام است که به عنوان
پروژهی عملی پایان نامه مقطع کارشناسی و در ابعاد  90در
 120سانتیمرت بر روی تخته شاسی به منایش درآمد .هرچند،
به زعم من ،کیفیت چاپ نه چندان خوب آثار ،کمی به
این مجموعه لطمه زده بود ،اما قرار گرفنت در برابر این
تصاویر نسبتا بزرگ ،تجربهی دیداری جذابی بود.
به نظرم هنوز بسیار زود است که دربارهی فواد
رهنام به عنوان عکاس به بحث بپردازیم و باید
منتظر ماند تا در آینده نیز شاهد آثار زیبایی
از او ،و امیدوارم از این دست ،باشیم.
پی نوشت ها :

1. Deadpan
2. New Topography

واق��ع��ی��ت خ��ی��ال��ی/م��روری بر
ع��ک �سه��ای ان��س��ی��ه ش��ی��دوش
پروژه پایانی کارشناسی عکاسی/انسیه شیدوش/استاد راهنام:
فرشید آذرنگ/تابستان/1390دانشگاه هرن

پارك و شهربازی زاییدهی توسعه شهری و فرهنگ شهرنشینی در
دوران مدرن است .مكانی برساخته و مصنوعی .مكانی شگفت
انگیز و استوار بر اصول تقلید ،خیال و توهم .پارك و شهربازی نه
تنها برای كودکان محل رسگرمی ،كه برای بزرگرتها نیز پناهگاهی
است برای فرار از مالل زندگی روزمره ی شهری .پناه گاهی كه
خود در قالب همین فرهنگ روزمرهی شهری درآمده است.
انسیه شید َوش در مجموعه عكسهای پایان نامهاش ،فضای پارك
را منادی از فرهنگ /طبیعت در نظرگرفته و از كودكان در فضای
بازی پارك ،عكاسی كرده است.
شیدوش درباره مجموعه اش میگوید:
« در مجموعه حارض انسان ها  -مشخصا كودكان  -به عنوان
منادی طبیعی در فضایی فرهنگی؛ یعنی پارك مورد بررسی قرار
گرفته اند .مراد از «فرهنگی» متمدن ،مبادی آداب ،شهری یا
فرهیخته نیست ،بلكه «به قالب فرهنگ درآمده» است؛ چه
بسا این فرهنگ چندان هم موجه و پسندیده نباشد .فضای
پارك از آن رو حوزه ای فرهنگی به حساب می آید كه فعالیتی
كامال فرهنگی در آن انجام می شود :رفنت به قصد بازی به
فضایی طبیعی كه فرهنگ آن را پدید آورده است .در واقع خود
پدیده ی «پارك» مناد متام و كامل عبارت «فرهنگ/طبیعت»
است :طبیعت در مقیاسی كوچك در فضایی كه فرهنگ برای
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آن فراهم آورده است».
با چنین دیدی ،عكاس مجموعهای شامل  10قطعه عكس رنگی دیجیتال را ارائه میکند .یكی از مهمترین ویژگیهای
عكسهای این مجموعه ،زمان عكس برداری و نوردهی آنها است .عكس ها هنگام غروب (یا شب) و در نور مصنوعی
كار شده است .فضای وهم آلو ِد شب ،حس خیال انگیز پارك و وسایل بازی را دوچندان میکند .آن چه در نور مصنوعی
قرار گرفته ،به واسطهی فضای نیمه تاریك اطراف و حذف جزییات پس زمینه ،مجال خودمنایی بیشرتی مییابد.
این گونه است كه فانتزی فضای بازی در این عكس ها منود بیشرتی می یابد .وسایل بازی به صورت اغراق آمیزی
رنگی ،خیال گونه و غیرواقعی به نظر می رسند .دو عكس ابتدا و انتهای مجموعه ،مكان بازی را چون قلعه ای
ارسارآمیز و كارتونی می منایاند .مكانی غریب ،خالی از حضور كودكان كه گویی با قطعات پالستیكی لگو ساخته
شده است.
گرم جاری در عكس ها نیز در ایجاد فضایی خیال انگیز موثر است .كودكان به عنوان موضوع اصلی
رنگ های ِ
در متام عكس ها (جز در دو عكس ابتدا و انتهای مجموعه) حضور دارند .تنها و در كنار وسایل بازی .در نیمی
از عكس ها چهره ی كودكان پیداست و در نیمی دیگر از ما و عكاس ،روی گردانیده اند .شیدوش تالش کرده از
كودكان در لحظاتی خاص عكاسی كند .او از آن چه كه معموال در عكس های كودكان می بینیم ،دوری گزیده و
به نوعی آشنایی زدایی می كند .اغلب ،بچه ها را هنگام بازی ،در جنب وجوش ،خندان (یا گریان) و در ارتباط با
هم به تصویر كشیدهاند ،در حالی كه در این جا كودكان تنها ،در فضایی نیمه تاریك وخیال گونه ،با چهره هایی
بی حالت و مسخ شده ،بی حركت و منفعل عكاسی شده اند .خود عكاس در اینباره می گوید:
«بچه ها برای من و در مجموعه ی من ،مناد طبیعت بودند؛ موجوداتی كامال فرهنگی ،كه به مانند دیگر انسان
ها میان این دوگانه فرهنگ و طبیعت معلق اند ...رسخوشی به ظاهر همیشگی آن ها اینجا در فضای پارك انگار
برای لحظاتی دست خوش تغییر می شد».
این گونه است كه عكاس برای عكاسی از كودكان لحظهای قطعی مییابد .لحظهای كه شاید با لحظات پیش و پساش
بسیار متفاوت باشد .هر عكس ،پرترهای است از كودكی تنها در فضایی ساختگی ،میان میلههای رنگی و رسرسههای
مواج رسخ و زرد و آبی .منیدانیم این كودكان از بازی و بودن در چنین مكانی شادند یا پس از دعوایی كودكانه لحظه
ای آسودهاند؟ از موجودی موهوم در تاریكی آن سوی پارك ترسیده اند یا به كفش و لباس خواستنی همبازیشان
خیره شده اند؟ در چهره ی آن هایی كه صورت شان پیداست حسی نیست؛ نه اندوه ،نه رسخوشی؛ شاید كمی تنهایی،
یا تفكر و تردید .این لحظهی قطعی از ورای حالت ایستادن و نشسنت آنها كه به ما پشت كرده اند ،نیز حس می شود.
بچه ها به واسطه نور مصنوعی و حضور در محیطی با رنگهای تند كه بازتابش فضای محیط را تحت تاثیر
قرار می دهد ،و نیز چهره های بی حس و منفعل شان ،گویی خود تبدیل به عروسك های اسباب بازی شده اند.
عروسكهایی چیده شده در صحنهی بازی ،جزیی از صحنه بازی ،كه فانتزی و برساختگی فضای كلی عكس ها
را دوچندان می كند.
فضا و كودكانی كه به قول عكاس میان دوگانهی فرهنگ و طبیعت معلق اند ،در عكس های او میان دوگانه ی
دیگری نیز در نوسان اند؛ واقعی و ساختگی (خیالی).

چ����را ان����ت����زاع؟ چ����را ع��ك��اس��ی؟/
بازخوانی عکسهای آیتیا شکیبافر
پروژه پایانی کارشناسی عکاسی/آی تیا شکیبافر/استاد راهنام:شیرین حکمی/تابستان /1390دانشکده هرن و معامری/دانشگاه آزاد

سهیال شمساللهی/کارشناس ارشد عکاسی  -سیامك حاجی محمد/دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هرن
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یكم– آیتیا شكیبافر در مجموعهی پیشرو به آفرینش آثاری پرداخته است كه به واسطهی تداخل نور و موادی نظیر عسل،
بتادین ،روغن و  ...سعی در بازمنایی شبیهسازی شدهی عكاسی نجومی را دارند و پدیدآورنده  -با توجه به بیانیهی مجموعه  -بر
انتزاعی بودن آثارش تاكید دارد .آثاری كه از منظر زیباییشناسی ،با توجه به بازیهای دلنشین میان عنارص پدیدآمده در تصویر،
چشمگیر میمنایند.
دوم -انتزاع را میتوان در قالب دو رویكرد تعریف منود :انتزاع در نسبت خود با موضوع اثر هرنی و انتزاع در نسبت خود با
رسانهی هرنی .برگزیدن موضوع به عنوان محور حركت به سمت انتزاع در اثر هرنی ،رویكردی ا ست كه كوشش هرنمند در آن بر
پیرایش هرچه بیشرت موضوع اثر ،از عوامل خارجی تاثیرگذار برمحتوا ،استوار است .در واقع چنین رویكردی به معنای دستیابی
به نوعی خالصهسازی یا ایجاز است که توانایی منایش اثر هرنی در نابترین حالت خود را دارا باشد .منونهی روشن این ایجاز
و پیرایش را میتوان در درختان پیت موندریان 1یافت ،كه در آفرینش آنها ،هرنمند با نقاشی درخت بر بوم میكوشد تا درك
عمومی از تجربهی دیداری درخت را به چالش كشیده و موضوع را به تصویری ناب و نقاشانه از درخت بدل سازد .درخت
موندریان یك درخت نیست ،عنرصی است برصی که از درخت بودن خالی شده است تا در خدمت بیان نقاشانه درآید.
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از سوی دیگر انتزاع در نسبت خود با رسانهی هرنی ،كوششی است كه ورای تولید یك اثر هرنی ناب ،هرنمند را به سمت دستیابی
به زبان بیانی ناب رسانهی مورد نظر رهنمون میسازد .به عبارت دیگر او به جای كوشش در خالص كردنِ موضوع از هرگونه ارجاع یا
عامل بیرونی ،خو ِد رسانهی هرنی را از این مضامین میپیراید .هدف انتزاع نقاشانه دستیابی به زبان خالص نقاشانه است ،چنانكه
نقاشیهای كنشی 2در دههی پنجاه میالدی به واسطهی بهرهجویی از خالصه سازی ،ناب ترین زبانِ بیان نقاشانه را پدیدآوردند و
عكاسانی نظیر ادوارد وستون 3با مطرود شمردن تصویرگرایی 4و خالصهسازی و ایجاز در آثار خود ،در پی رسیدن به زبان ناب رسانهی
عكاسی برآمدند .عریاننگاریها ،فلفلها و صدفهای وستون از جمله آثار او هستند كه به واسطهی تالش برای جداكردن عكاسی
از نقاشی (از گذشتهای ناگزیر) ،به وسیلهی متركز بر موضوع و تهی كردن آن از خود ،به كشف زیباییهای درونی هر موضوع نائل
آمدند و از رهیافت خالصهسازی زبان ،كوشیدند رسانهی عكاسی را خلوص بخشند.
بنابراین تعریف انتزاع را میتوان در دو فرآین ِد خالصه كردن یا اعامل گونهای از ایجاز در موضوع و خالص كردن زبان رسانه ،فرشده
ساخت .با این حال امكان جدامنودن این دو فرآیند از یكدیگر قابل تصور نیست .هامنگونه كه عنوان شد و میتوان بارها در تاریخ
نقاشی یا هرن انتزاعی معارص نیز مشاهده منود ،ایجاز در موضوع در امتداد رسیدن به گونهای از خلوص در زبان رسانه هرنی قرار
دارد .در واقع خالصه كردن و حركت به سمت انتزاع خود مسبب خالص شدن زبان رسانهی هرنی خواهد شد .بدین ترتیب میتوان
گفت ،سبكهایی كه در آنها دغدغهی منایش فرم هویداست ،هدفی جهت دستیابی به گونهای از انتزاع در افق نهایی خود را،
میپرورانند .از اینرو میتوان انتزاع را ،در مفهوم حرکت به سمت انتزاع صورتبندی كرد .یعنی انتزاع ،گونهای از هرن است كه نوعی
حرکت به سمت خالص کردن زبان هرنی در آن مشهود است و یا هر اثر انتزاعی در تناسب با رسانه ی مورد استفاده ،سهمی از حرکت
به سمت انتزاع را در خود دارد.
اكنون پرسش این است كه سهم آثار آیتیا شكیبافر از حركت به سمت ایجاز منتهی به خلوص رسانه چیست؟ دیدن آثار بدون اطالع از
بیانیه ،گاه حتی امكان تشخیص چیستی رسانهی مورد استفاده را نیز به مخاطره خواهد انداخت .چنانكه منیتوان مواجهه با عكس و
رسانهی عكاسی را از خالل مشاهدهی آن ها دریافت .از سوی دیگر با داشنت دانشی مخترص در باب فناوری روز و نرمافزارهای ایجاد
كنندهی چنین جلوههایی برصی ،میتوان به آفرینش اینگونه آثار پرداخت .درواقع این آثار میتوانست نتیجهی هر فرآیند دیگری به
جز عكاسی نیز باشد .تولید تصاویری از بافت ،فرم و رنگ رصفا توسط عكاسی امكانپذیر نیست و مخاطب این اثر تنها به واسطهی
توضیحات افزوده بر آن است كه میتواند فرآیند عكاسانه و چگونگی پدیدار شدن این آثار را دریابد .پس آنچه در این میان و بدون
اطالع از فرآیند تولید واجد اهمیت میگردد نتیجهی نهایی و قابل مشاهده است ،چرا که به محض حذف کردن نوشته های صاحب
اثر ،پیوند این تصاویر با عکاسی نیز قطع خواهد شد .در مقابل ،چاپ بر روی كاغذ عكاسی تنها نقطهی اتصال میان این آثار و رسانهی
عكاسی است .یا به عبارت دیگر استفاده از كاغذ عكاسی ،تحمیل سادهانگارانهی رسانهی عكاسی به آثاری است كه تولید آنها از
طریق سایر رسانهها نیز امكانپذیر است .بنابراین با توجه به ادعای نگارنده ی بیانیه ی آثار ،مبنی بر انتزاعی بودن شان ،از آن جایی
كه این آثار منیتواند رصفا یک رسانهی هرنی خاص را منایندگی كند ،یعنی نه عكاسی و نه الزاما هیچ رسانهی خاص هرنی دیگر را به
منایش منیگذارد ،روشن است كه امكان خالص سازی زبان آن رسانه جهت دستیابی به گونهای انتزاع را نیز از دست خواهند داد.
سوم  -در رهیافتی دیگر ،میتوان بنا را بر تاكید پدیدآورنده مبنی بر عكس بودن و انتزاعی بودن این مجموعه گذاشت .با فرض
قراردادن چنین رویكردی ،بالطبع میبایست سایر حكمهایی را كه مولف در بیانیه بدانها پرداخته نیز به عنوان یك فرض پذیرفت.
در بیانیه ،انتزاعی در برابر واقعی قرار داده شده و عامل ایجاد این تقابل عدم حضور خالص انتزاع در جهان عنوان میگردد .در ادامه
پدیدآورنده دو روش را مسبب ایجاد انتزاع در هرن معرفی میكند :اول،پدیدآوردن چیزهایی كه در خارج وجود ندارند ،یعنی واقعی
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نیستند و دوم ،بازمنایی واقعیتها با حذف برخی چیزهای غیر رضوری آنها .وی با مردود شمردن امكان اعامل روش اول در عكاسی،
دستیابی به انتزاع را از رهگذار عامل دوم میرس میداند .در واقع حالت دوم را میتوان نوعی بیان ناقص از فرآیند ایجاز منتهی به انتزاع،
مفروض حاصل آمده در آثار این مجموعه ،محصول تركیب هر دو عامل هستند.
كه در سطور قبلی بدان پرداخته شد دانست .اما انتزاع
ِ
پیش از پرداخنت به چگونگی تطابق مفهوم انتزاع با این آثار ،ابتدا اندکی به حکم نویسنده ی بیانیه درباره ی انتزاع بپردازیم .پیش
فرض گرفنت تقابل انتزاع در برابر واقعیت ،با توجه به عکاسی به عنوان یک رسانه ی هرنی ،بر تعریفی استوار است که آن را گونه ای
بیان کننده واقعیت می پندارد .این بیان واقعیت از بیان دقیق و جزء به جزء حوادث در سنت مستند آغاز می شود و با ارجاع عکس
به عنوان تنها ردی از نور بازتابیده از چیزی که روبروی لنز دوربین قرار داشته ،پایان می یابد.
با این حال بر خالف تصور بسیاری از ما که عکاسی را با پیش فرض گونه ای ارجاع خارجی ،یعنی حضور چیزی در برابر لنز ،یا نوعی
واقعیت آغاز میکنیم ،آنچه محل شک قرار می گیرد ،رابطه ی عکاسی با واقعیت خواهد بود .آنچه عکاسی را به واقعیت اطراف
پیوند می زند نه رد نور بر صفحه ی حساس که روابط بینامتنی است که تضمین می کند آنچه در برابر دوربین قرار دارد معادل خود
واقعیت است .روابطی از جنس قدرت -دانش که تعریفی از حقیقت ارائه می دهد که با گونه ی تولید شده توسط دوربین عکاسی
سازگار باشد .به عبارت سادهتر عکس مستندی از ارزش حقیقی بودن برخوردار است که مراجعی خارج از خود عکس ،بر حقیقی بودن
حقیقت آن صحه گذاشته باشند .منونه ی بارز این موضوع را در عکس کالسیک رابرت کاپا  5در جنگ داخلی اسپانیا دیدهایم .در آن جا
مسئله ی دروغ یا راست بودن اتفاقی که مقابل دوربین رخ می دهد مطرح نیست ،بلکه مسئله ی مدت زمانی است که به آن صفت
حقیقی یا غیر حقیقی اطالق می کردیم .موضوع بسیار روشن است ،تا زمانی که فناوری الزم برای تشخیص غیرحقیقی بودن عکس
موجود نبود ،عکس به عنوان منونه ی برجستهی حقیقت منایی در عکاسی در همه ی محافل ارائه می شد .بنابراین رسشت حقیقت
منای این گونه از عکاسی (که حقیقت مناترین ایشان به حساب می آید) مرشوط به گفتامنی (متشکل از متون ،رشایط اجتامعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،فناوری و )...است که در اطراف آن شکل می گیرد.
از طرف دیگر کافی است گوشه چشمی به دنیای فناوری روزآمد تولید تصویر داشته باشیم تا دریابیم که در این روزگار ،ساخنت
تصاویری از جنس آنچه کاپا یا کارتیه برسون 6می آفریدند تا چه حد ساده است ،چه رسد به تصاویری که قرار است تنها ردی از نور بر
صفحه ی حساس را باز بنامیاند .بنابراین چه در این حد پایین از ارجاع به واقعیت خارجی در عکاسی چه در آن حد باالیی در سنت
مستند ،چیزی که روشن است ،رابطه ی مخدوش میان عکاسی و واقعیت است ،و قدم نهادن در دنیایی که عکاسی را با پیش فرض
انتقال گونه ای حقیقت می پذیرد ،اشتباهی است که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار می مناید .این حقیقت نیست که از طریق عکاسی
انتقال می یابد ،بلکه باید درک کنیم که حقیقت از طریق هم کناری عکاسی و جهانِ گفتامن اطرافش زاده می شود .ما به عکس صفت
ویژگی دیرینه شناختی ای را حمل
واقعی یا حقیقی اطالق می کنیم ،درحالی که خود تصویر عکاسانه هرگز از درون ،با خود چنین
ِ
منی کند .ژنوم بیان حقیقت هرگز و در هیچ دوره ای به عکاسی منتقل نشده است.
بنابراین فرضی که برای دست یافنت به انتزاع در عکاسی ،بنیان واقعیت آن را زیر سوال می برد نیز ،فرضی از پیش محکوم به نقض
است .وقتی از رابطه ی عکس با واقعیت که از درون مخدوش است سخن میگوییم ،پس فرض گرفنت آن به لحاظ منطقی منجر به
نقض شدن حکم تالی آن میشود .از دیگر سو ،دوباره در راه این استدالل به موضوع تقابل فناوری تولید تصویر و عکاسی برمیخوریم
که باز ما را به استدالل پیشین خود بازمیگرداند :چه چیزی در این مجموعه عکاسی است و چه چیز نیست؟ یا به عبارت دیگر این
مسئله پیش می آید که آیا برای دست یابی به انتزاع در عکاسی اساساً می توانیم به بنیان مفهوم واقعیت بپردازیم یا نه؟ و زمانی که
به واقعیت می پردازیم آنگاه پایگان رسانه ی هرنی ما یعنی عکاسی متزلزل منی شود؟
پرداخنت به بنیان مفهوم واقعیت نه از این جهت که بیان دوربین نوعی بیان واقعیت است ،بلکه از آن جهت اهمیت مییابد که آنچه
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توسط دوربین بیان می شود ،به خودی خود نسخهای
تحریف شده از واقعیت است .درواقع دوربین توانایی
بیان هیچ حقیقتی را ندارد مگر آن که ما از او خواسته
باشیم .پس هر آنچه توسط دوربین تولید می شود،
می تواند صورتی از بیان عکاسانه باشد به این رشط
که رابطهی آن با تولید حقیقت ،تا حدی ،خودآگاهانه
روشن شده باشد .و این یعنی حرکت به سمت انتزاع
در عکاسی :روشن کردن نسبت حقیقت و عکاسی در
معنی خالص کردن
آگاهانه ترین وضعیت ممکن ،هم
ِ
زبان عکاسی در نسبت خود با حقیقت است .پیراییدن
حقیقت از عکاسی ،بنیان حرکت به سمت انتزاع در
عکاسی است.
بنابراین آنچه بنا به حکم نویسندهی بیانیه ،جدا
کردن عکاسی و واقعیت برای تولید انتزاع به حساب
اساس زبانِ عکاسانه برای
می آید ،دقیقا محلِ اتصالِ
ِ
دست یافنت به انتزاع است .حکمی که عکاسی را از
آن مستثنا می کند ،تنها و تنها به دلیل پیوند با عکاسی
میتواندزایندهی زبانخالصعکاسی،انتزاع عکاسانه باشد.
بازگردیم به نوشتهی صاحب آثار ،پیرایش موضوع از
عنارص غیر رضور آن موجب تولید اثر انتزاعی خواهد
شد .با توجه به آنچه تا این جا گفته شد می توان این
پرسش را مطرح کرد :آنچه در برابر چشامن ما قرار
میگیرد پیرایش چه چیز از چه چیز است؟ اگر چیزی حقیقی
در برابر دوربین قرار گرفته آن چه بوده و از چه چیزی
پیراسته شده تا به این بیان ناقص از انتزاع دست پیدا کند؟
در واقع تركیبات پدید آمده در این مجموعه که به واسطهی عوامل یاریكنند های نظیر نحوهی نورپردازی ،لنزها و
فیلرتها و بهرهجویی از نرمافزار ایجاد شدهاند ،در تجربهی دیداری روزمره محلی از اعراب ندارند 7.بنابراین
با توجه به همراستا قرار داده شدن عدم واقعیت با عدم حضور خالص پدیدهها در جهانخارج،
آیا اساسا میتوان ابژههای پدید آمده جهت عكاسی در این مجموعه را واقعی قلمداد
منود؟ این امر عالوه بر ایجاد تناقض میان آثار و بیانیهی مكتوب آنها ،میتواند
به شکلی مؤثر میزان صحت چنین همراستاسازیای را نیز خدشهدار
مناید .یعنی می توان از هیچ چیز تصویری از بازی نور و
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رنگ و ترکیببندی ساخت و یا نتیجهی حاصل از آن را به هیچ واقعیت خارجی نسبت نداد (و این
کامال بستگی به گفتامنی دارد که اثر درون آن ترجمه می شود) .بنابراین با تركیب هر دو عامل معرفی
شده ،میتوان این آثار را حاصل بازمنایی پدیدههای برساختهای یافت كه حذف عنارص غیررضوری
در آنها كامال به گزینش نهایی عكاس وابسته است .گزینشی که نه در جهت خالص کردن اثر از
ارجاعات اضافی که درواقع برای افزودن ارجاع به تصاویر نجومی و ترکیب بندیهای کلیشهای
مرسوم در بسیاری از سنت های تصویری انجام شده است .در واقع عامل دوم در این مجموعه،
یعنی حذف غیر رضوریات ،با توجه به وابستگی آثار به عنرص اتفاق -حتی پیشبینی شده -در
لحظه پدیدآمدن اثر ،نه در زمان انجام عمل عكاسانه كه به واسطهی گزینش نهایی تعداد
محدودی عكس به نسبت كل آثار عكاسی شده خود را نشان خواهد داد 8.از این رو با
تكیه بر بیانیهی آثار نیز منیتوان منطقی مستدل جهت منتسب كردن این آثار به انتزاع
عكاسانه یافت.
آفرینش فرم ،با توجه به اینكه چیرهترین عنرص برصی در این مجموعه است را
میتوان بخشی از فرآیند حركت به سمت انتزاع عكاسانه و ایجاد خلوص در زبان
رسانه دانست .اما نباید فراموش کنیم چنین تجربهای دست کم بیش از صد سال
است که توسط برترینهای تاریخ عکاسی هرنی انجام و به کناری نهاده شده
است .میتوان بدون چشمپوشی از زیباییهای برصی این مجموعه ،لذت
خود را به متاشای فرمها و رنگها و نورها محدود ساخت ،حتا می توان این
ترکیبها را منونه ای چشم گیر از تجربه ی فرم توسط صاحب آثار به حساب
آورد .اما نسبت دادن مفهوم انتزاع به این آثار در محدوده های بسیار
تجربه شده در تاریخ عکاسی هرنی تنها تجربهای است هم چون اخرتاع
دوبارهی مثال چرخ ،زیر نامی دیگر اما تازه تر و با تزئینی متفاوتتر.
پی نوشت ها :

)1. Piet Mondrian(1872 – 1944
2. Action painting
)3. Edward Weston(1886 – 1958
4. Pictorialism
)5. Robert Capa(1913 – 1954
)6. Cartier-Bresson(1908 – 2004

 .7با واقعیت روزمره ی ما ارتباط مستقیم پیدا منی کند ،در حالی که در قیاس با
فراتجربه های ما از برخورد با تصاویری که توسط فناوری هایی مانند تلسکوپ های
نجومی حاصل می شود آشنا به نظر می رسد.
 .8یعنی زمانی که درمییابیم صاحب آثار پس از شش ماه عکاسی تنها  15تصویر
را از میان بقیه ،آن هم به دلیل شباهت با عکس های نجومی ،انتخاب کرده است.

قابهای انتخابی /نگـ نگـــــــ
پروژه پایانی کارشناسی عکاسی  /سحر اسوه
استاد راهنام :حسن رجبی نژاد  /تابستان / 1390دانشگاه اصفهان

الهام باباگلی/دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران

مجموعهی قابهای اجباری ،عنوانِ پایاننامهی کارشناسی سحر اسوه از
دانشگاه اصفهان است .منظرههایی از شهر اصفهان که از درون قاب
موتورسیکلتهای پارک شده گرفته شدهاند .عکاس میگوید که کادر را
انتخاب میکرده و منتظر میمانده تا انسان در قاب حضور پیدا کند.
متامی عکسها از کادری عمودی برخوردارند ،احتامال به این خاطر که به
قابهای طلق موتورسیکلت شبیهتر باشند .در اکرث عکسها ،دو قاب طلق
وجود دارد .یکی قاب بزرگ تر و دیگری قاب کوچک تری که درون این قاب
قرار گرفته است .در نگاه اول توجه بیننده به سمت قاب دوم عکسمیرود
که در آن اجزا به شکل فرشدهای قرار دارند .قاب دوم ،توجه بیشرتی به
خود جلب میکند ،زیرا هم شفافتر است و هم عنارص مهم تصویر در
این قاب کوچکتر قرار گرفتهاند .حضور انسان در متام این قابها دیده
میشود .فوکوس در عکس های مختلف متفاوت است .در بعضیها ،بر
روی قاب طلق است و تزئینات آن را نشانمیدهد و در بعضی دیگر بر
صحنهای که در قاب کوچک رخ میدهد متمرکز شده است.
س شامرهی  1مجموعه ،زن و مردی با دو چمدان در قاب کوچک تر
در عک 
از ما دور میشوند .آن دو از مقابل مغازهای میگذرند که رنگ قرمز اجناس
آن غالب است .پیادهرو و ردیف مغازهها از داخل طلق موتورسیکلت دیده
میشوند .در قاب بزرگرت طلق ،پیادهرو بخش مهمی را تشکیل میدهد.
نوارهای قرمز رنگ کرکرهی مغازهای ،نگاه ما را متوجه سه نفری میکند که
دورتر گرم صحبتاند .رنگ قرمز بر روی طلق موتورسیکلت نیز خودمنایی
میکند .رنگ قرمز در عکس ،الیهای از رنگ خاکسرتی دارد ،اما درختان و
آسامن بدون واسطهی طلق به چشم ما میآیند و رنگی روشنتر دارند.
ناواضح
عکسها به گونهای ،تجربهی دیداری ما از شهر هستند .یک فضای
ِ
کوچک واضح ،موتورهای پارک شده در پیادهروها
بزرگ و یک بخش
ِ
و رنگهای چرک .عکاس با استفاده از قابهای طلق موتورسیکلت به
تجربهی برصی ما از شهر نظم داده است .او اجزائی که در تصویر قرار

گرفتهاند را به دقت انتخاب کرده است .محل قرار گرفنت این
اجزاء نیز نشان دهندهی توجه عکاس به ترکیببندی است.
عکاس در یک قاب کوچک ،عنارص مهم تصویر را جای داده
است .او با استفاده از قاب بزرگ تر تصویر عنارص و رنگهای
ناخواسته را حذف کرده و از آنها برای معطوف کردن نگاه ما
به سمت عنارص اصلی -که در اکرث عکسها انسان هستند -بهره
می گیرد .سحر اسوه با عکاسی از شهر اصفهان از درون طلق
موتورسیکلت ها ،رنگ خاکسرتی را بر کل تصاویر غالب کرده و
هم چنین به فضای عکسهایش نظم بخشیده است.
اما به نظر این قابها اجباری نیستند .انتخاب عکاس در
تکتک عکسهای مجموعه دیده میشود و نام مجموعه با
عکسهای آن تطابق ندارند .سحر اسوه با انتخاب کادر عکسها
و ترکیببندیهایش ،بر رنگها و انسانها تأکید کردهاست.
قاب کوچکتر درون قاب بزرگتر ،نگاه بیننده را به درون
خود میکشد .حضور انسان در قابهای کوچک نشان از قصد
عکاس برای ثبت لحظهی این حضور است .اسوه ،این کادرها
و انسانهای داخل آنها را انتخاب کرده است .اجباری که
در عنوان این پروژه به کار رفته است ،در هیچ عکسی دیده
منیشود .آنچه در عکسها مشهود است انتخاب است ،نه
اجبار .از هزاران کادری که میتوان از یک قاب موتورسیکلت
دید ،یکی انتخاب شده است و عکاس منتظر مانده است تا
انسانها در قاب او حارض شوند و او عکس را گرفته است.
س از شهر اصفهان و از درون
سحر اسوه با این مجموعه عک 
قاب طلق موتورسیکلت ،تکههای کوچک شهر و مردم درون آن
را انتخاب کرده و به تصویر کشیده است.
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گالری الله مهر  1389حسامالدین رضایی/کارشناس ارشد عکاسی
چندی پیش به اتفاق دوستان به دیدن منایشگاه عکس
مرتضی تیموری در نگارخانهی الله رفتیم؛ مجموعهای
شامل  21عکس سیاه و سفید .در ابتدا ،بیانیهی منایشگاه
را مطالعه کردم .در بیانیه آمده بود که عکسها با نگاهی
پست مدرن به تصویر کشیده شدهاند و تصایر به منایش
درآمده ،رمزگونهاند .نویسنده بیانیه همچنین اذعان دارد که
«  ...این عکسها متنی گشوده به شامر میآیند که ساختار
ذهنی مخاطب را در جهت باز کردن پرانتزهای گوناگون و تازه
هدایت میکنند .این آثار به جای داللتگر بودن داللت پذیرند ...
به جای آن که به دنبال این باشیم که هرنمند چه میگوید ،دریافت
مخاطب از اثر هرنی مورد اهمیت قرار میگیرد».
با چنین جمالتی عکاس خود را از قید و بند معنا رهانیده و همه چیز
را بر عهدهی مخاطب گذاشته است .گرچه او در ابتدای بیانیه اشارهای
به نقاب و چهره دارد ،اما رسنخی به دست مخاطب منیدهد( .پایینتر
به موضوع نقاب خواهم پرداخت ).به نظر میآید چنین برداشتی از پست
مدرنیسم راحت ترین راه گریز است ،حال آنکه تصور من از داللتپذیری و
چندمعنایی بودن چیز دیگری است .روالن بارت در کتاب اتاق روشن میگوید« :با
توجه به گوناگونی و ناهمگونی عکسهای «خوب» ،یکرسه میتوانیم بگوییم که [این
خود] شئ است که سخن میگوید و ما را به گونهای مبهم به اندیشیدن وا میدارد.
و افزون بر این گفتنی است که حتی این ریسکها ،خطرناک محسوب میشوند».
درست است که میشود مفاهیم بسیاری را از عکسهای خاص استخراج کرد  -به قول روالن
بارت ...« :عکاسی منیتواند داللت کند مگر اینکه ماسکی را برای خود فرض بگیریم - ».اما
در ابتدا عکس باید خاص باشد و اگر چنین باشد که تنها به دلیل تفسیر ،هر عکسی را به عنوان
اثر هرنی بپذیریم محدودهی این تصور تا عکسهای خانوادگی نیز پیش میرود .رشط خاص
بودن و اثر هرنی بودن حداقل داللت داشنت بر یک معناست ،یعنی این که حداقل به یک ماسک
برای تفسیر عکس ها نیاز است .چنین ماسکی میتواند توسط خود هرنمند معرفی شود یا این که
با توجه به مجموعهی ارائه شده ،مخاطب به دیدگاهی خاص برسد .نیازی نیست که هرنمند مستقی ًام
حرف خود را بیان کند ،بلکه هامن ارائه در مکان و فضای خاص میتواند چنین رسنخی را به مخاطب
دهد .اما فارغ بودن از هر معنایی و مخاطب را با این مسئولیت تنها گذاشنت ،به نظر کار چندان شایستهای
نیست .منظور از خاص بودن این است که اگر قرار باشد مخاطب داللتی را بیابد ،مدلولی باید وجود داشته
باشد .خاص بودن هامن مدلول بودن است و چنین چیزی در مکانها و فضاهای مختلف داللتهای متفاوتی
خواهد داشت.
با چنین برداشتی از کل منایشگاه ،به دنبال تفسیر عکسها بودم ،سعیام بر این بود که منظور عکاس را از برگزاری
منایشگاه بفهمم .تنها رسنخ موجود اشاره به بحث هویت و نقاب در بیانه است؛ «پوشاندن چهره ،احراز هویت را
ناممکن میکند ،این در نقاب قرارگرفنت روایتی رمزآلود و رازی نهفته دارد ،»...حال آن که پوشانده شدن چهره و در
نقاب رفنت ،چیزی نبود که در متام عکسها شاهد آن باشیم .در بسیاری از عکسها نه تنها چهره کام ًال هویداست بلکه
سوژه مستقی ًام به مخاطب مینگرد؛ مانند یکی از عکس ها که سوژه با نگاهی ملتمسانه به مخاطب خیره شده است .در
این عکس که در بیابان گرفته شده است و ترکهای زمین حسی از تنهایی و دورافتادگی را منتقل میکند ،دخرتی خود را در

این که عکاس در جای دیگر چنان مدلهایش را در
فضای مدرن به پرواز در آورده که حاکی از رضایت
مندی ایشان از آن فضاست .مسئله این است که
ماهیتی برای کلیت منایشگاه منیتوان متصور شد و
البته در قالب تک عکس به رصف نامانوس بودن
فضاها و چیدمانها میتوانیم تفاسیری را برای آنها
ارائه دهیم .اما آیا ما واقعاً نیازمند این هستیم
که برای هرچیزی ،هر چند بیمعنا ،تفسیر داشته
باشیم؟ آیا باید هر چیزی که تحت عنوان هرن به
ما عرضه می شود را بپذیریم و سعی در درک و
شناخت آن داشته باشیم؟ راحتتر این بود که آقای
تیموری هیچ ادعای بر پست مدرن بودن آثارش
منیداشت و منیگفت که آنها منت هستند و نیاز
به خوانش دارند و از همه مهمرت داللت پذیرند،
چراکه منایشگاه بر هیچ چیزی داللت نداشت .او
میتوانست تک عکسهایش را برای رشکت در
جشنوارههای بیهویت موجود نگه دارد و موفق
هم باشد .جشنوارههایی که نه گردانندگان آنها و
نه هیئت داوران آنها چیزی از هویت هرن منیدانند.
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چادر پوشانده و روی زمین نشسته است و به مخاطب مینگرد .نهتنها در این عکس ،هیچ چهرهای در نقاب نیست بلکه روند
کلی منایشگاه نیز چنین چیزی را نشان منیدهد .محتوای عکسها متفاوت اند ،در کل شاید بتوان گفت عکسها حالتی فیگوراتیو
دارند ،و البته باز هم چنین چیزی در متام عکسها مشهود نیست .برای مثال در یکی دیگر از عکسها چیزی جز یک چادر معلق
در هوا را منیتوان دید که در نقاب بودن هیچ چیزی را هم به ذهن متبادر منیکند و از این گذشته ،فضاهای نامانوس موجود،
مانع همذات پنداری میشود .برای مثال در بسیاری از کارتونها و کمیکاسرتیپها به چهره پردازی اهمیتی داده منیشود و چهره
ِ
را در سادهترین حد ممکن به تصویر میکشند ،چرا که تصویرگر از این طریق میخواهد به مخاطب اجازهی همذات پنداری دهد.
در این عکسها با وجود چادر و پوشیدگی بیشازحد و گاهی پنهان کردن چهره ،چنین چیزی حاصل منیشود .چرا که فضاهای
موجود به اندازهای خاص هستند که چنین اجازهای را به مخاطب منیدهند.
تنها چیزی که در کل مشهود و یک دست است ،این است که منایشگاه در هر صورت زن را به تصویر کشیده است .تصورم
این بود که شاید منایشگاه نگاهی انتقادی به زن در جامعه کنونی دارد ،اما چرا عکاس ،زنها را این چنین در چادر و گاهی
در نقاب قرار داده و در بسیاری از فریمها آنها را به پرواز در آورده است؟ قرار دادن زنها در صحرا و بیابان ،و مرتو هیچ
هامهنگی با هم ندارند .عکاس مرتو را به عنوان فضایی مدرن در نظر گرفته و مدلهایش را در آنجا چیده است ،گویی تنها
چیزی که میخواسته این بوده که منادی از فضای مدرن را
در عکسهایش جا دهد .تاکید عکاس بیشرت بر فیگور مدلها
است و در نهایت وقتی آنها را در حال پرواز در کنار (احتامال)
دریاچهی منک دیدم ،فهمیدم ماجرا چیزی جز رسدرگمی عکاس
در عکسهایی فیگوراتیو نیست .هنگامی که در سه عکس
کنار دریاچهی منک ،حضور دخرت بچهای را با لباسی متفاوت
دیدم ،برداشتم این بود که عکاس هیچ نگاه انتقادی ندارد ،چرا
که اگر به پرواز درآوردن مدلها با چادر را نشانی از آزادی
و رضایت آنها فرض کنیم ،این گونه میتواند برداشت شود
که این پوشش هیچ محدودیتی برای زن ندارد ،در حالی که
قرار دادن دخرتبچه این تصور را متزلزل میکند ،چرا که هیچ
مقایسهای از لحاظ پوشش وجود ندارد و شباهت آنها تنها
در رضایت و خوشحالیشان است .به نظر میرسد حتی خود
عکاس هم منیداند چرا آنها را در کنار هم قرار داده است.
اگر خود را با تصور مفهوم آزادی در پوشش اسالمی خرسند
کنم ،در واقع برای عکسها ماهیتی قائل شدهام که به هیچ وجه وجود خارجی ندارد.
ناهامنگی در محتوا و فرم در کلیت منایشگاه ،ارمغان مرتضی تیموری در این مجموعه است .در چند فریم متوالی ،سه زن در
کنار مرتو نشان داده شده اند .در فریم اول این سه زن با نگاهی ملتمسانه به مخاطب خیره شدهاند و مرتو در حال توقف است،
سه زن چادرپوش روی سکوی مرتو نشستهاند و به گونهای مخاطب را مینگرند که با وجود چادر ،تصور دعوت به خود را در من
ایجاد میکنند .مسافران هم از درون مرتو به آنها خیره شدهاند ،یکی از مسافران نیز با موبایلاش از آنها تصویر میگیرد .بسته
شدن در مرتو در فریم بعد اندکی خوشحالی را به چهرهی آنها میآورد ،انگشت شست ِ زنی که در وسط قرار دارد ،به حالت ok
یا  good luckدرآمده است ،انگار که با رفنت مرتو آنها خوشحال شدهاند ،و وقتی مرتو حرکت میکند این خوشحالی به نهایت
خود میرسد و به رقص در میآیند.
حال اینکه این رفنت و این چادر و این خوشحالی چه ربطی به هم دارند هیچ رسنخی وجود ندارد و اگر بکوشیم میتوانیم
هزارها تحلیل غیر منطقی برای خود ارائه دهیم .مث ًال میتوانیم بگوییم آنها از دنیای مدرن خسته شدهاند و برای اعرتاض
در کنار مرتو نشسته و سوار آن منیشوند و با رفنت مرتو خود را رها از عنارص مدرن میبینند و به رقص در میآیند .حال فرض
میکنیم چنین است ،اگر این گونه است پس دلیل حضور همین مدلها با فیگورهایی مشابه در مکانهای مرتوک چیست؟ و

خاکسرتی ،همچون کابوس /سیاه ،همچون واقعیت/
بازخوانی تصاویری از صمد قربانزاده
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در تصاویر این مجموعه از انسان،
عروسک ،یا اجزایی از آنها استفاده
شده است و فضاهایی که با این عنارص
ساخته شده بیشرت تنشی است میان واقعیت
وخی��ال .ای��ن تصاوی��ر غالب��ا ب��ه تصویرگری
گالری الله بهار 1390
دیجیت��ال نزدیک اس��ت تا تصاویر عکاس��انهای
(تصاویری که چیزی را به ش��یوهای تازه میگویند،
بنفشه صابری/دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران
هراس ،فروریختگی ،یأس ،نابودگی و مرگ شاید اولین حسهایی باشند که با دیدن عکس های صمد قربانزاده به ذهن متبادر میشوند .نه آنکه فقط بخواهند متفاوت باش��ند) که مفهوم و
ایدهای قوی را در پس خود داشته باشند و از مجموعه
مجموعه عکسهایی که (تابستان نود) در گالری الله تحت عنوان «کابوسهای خاکسرتی» به منایش درآمدند.
در جهانی که ما زندگی میکنیم واقعیت مفهومی نسبی است که توسط ذهن ما انسان ها ساخته می شود ،در نتیجه این عن��ارصی به وجود آمده اند که نه تنها برای مخاطب عام
بلکه برای مخاطب خاص نیز خسته کننده و تکراری هستند.
برساختهها همواره با تفاسیر گوناگونی مواجه هستند .این واقعیت ها در تعاریف مختلف ،معانی گوناگونی را تفهیم میکنند.
1
به زعم پیر ناویل «سورئالیسم نیازی به ابداع ندارد ،امر سورئال پیشاپیش در امر روزمره جای گرفته است».
ولی این تصاویر ساخته شده ،سورئالیسم مطلوب ناویل را نشان منی دهند .بلکه تصاویر ذهنی شخصی را نشان می دهند ،که
با کم و زیاد کردن و دخل و ترصف در عنارص و اجزاء تصاویر مختلف ،به مفاهیم ذهنی خود ،شکلی عکسگونه بخشیده
است .تصاویری که در بعضی موارد اطالق نام عکس به آنها دشوار میمناید و عنوان تصاویر برساخته بیشرت زیبندهی آنهاست.

و غم می دهند« .آنچه باعث می شود یک عکس
فراواقعی شود جاذبه انکارناپذیر آن به عنوان پیامی
از زمان گذشته است .گویی دیدن واقعیت به شکل
یک شیء آن گونه که در عکسش تثبیت می شود آن
3
را فراواقعی میکند».
به عنوان مثال ،تلویزیون سیاه و سفید درب داری که
روزگاری تنها دریچهای بود برای دیدن جهان بیرون،
در شکافی در بیابانی بی آب و علف جا خوش کرده
است که در آن هیچ جنبنده ای دیده منی شود ،چه
رسد به بینندهای...
دنیای��ی ک��ه در ای��ن مجموع��ه وج��ود دارد ،دنیای
ب��ی زمان��ی اس��ت .حت��ی تصاوی��ر برس��اخته هم
ارجاع��ی ب��ه واقعی��ت دارن��د ،و س��کون موج��ود
درای��ن تصاوی��ر باعک��س دوچن��دان ش��ده اس��ت.
برخ��ی از تصاوی��ر هم چون تندنویس��ی دیداریاند،
رونوشتی از حقیقتی که با ذهن عکاس پرداخت شده
اس��ت و با ترکیب کردن تصاویر و دخل و ترصف در
آنها ،به واقعیت جلوهای وهمگونه بخش��یده است،
تصاویری که س��یاه و س��فید بودن ش��ان و جوهرهی
ان��دوه موجود در آنها باعث قرارگیری ش��ان در یک
مجموعه میشود.
این تصاویر ساخته شده در حالی که واقعیت تصاویر
عکاسی را به بازی میگیرند ،واقعیتی نو را بازمنایی
میکنند که نه واقعی هستند و نه غیرواقعی.
مخاطبیکهدر برابر هجوم این تصاویر قرار میگیرد ،با
وجود چندپارگی فضاها ،چندگانگی تم ها و همچنین

تعداد زیاد تصویرها ،رسدرگم رها میشود.
درکل ،این عکسها تصاویر گزینش شده ی ذهن
عکاس هستند و واقعیت موجود در آنها با تصاویر
ساخته شده باز تعریف شده اند .این تعاریف گاه
قابل درک و گاه در حد عالیمی نامفهوم فقط دیده
می شوند و بس.

پی نوشت ها :
 "pierre naville" .1رسدبیر نخستین نرشیه سورئالیستها با
نام انقالب سورئالیستی 1924-29
 .2حرفه هرنمند شامره  ،24سورئالیسم امر شگفت انگیز در
زندگی روزمره ،بن هایمور ،ترجمهی مجید اخگر
 .3سوزان سونتاگ ،ترجمه فرزانه طاهری ،مجله عکس ،اسفند74
 -دی75
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بدین ترتیب این عکسها به مجموعه ای از
عنارص صوری تقلیل یافته اند و به این سوال
دامن می زنند که آیا این تصاویر برای ناآشنا
کردن امر آشنا ،خود به اموری پیش پا افتاده و
آشنا بدل نشدهاند؟
«...در چارچوب سوررئالیس��م ،ک��والژ (یا مونتاژ)
روش شناسی پایداری برای دریافت زندگی روزمره
فراهم میس��ازد .این روش با کن��ار هم قرار دادن
عنارص ناه��م خوان از ام��ر روزمره آش��نایی زدایی
میکن��د .اگر بپذیریم ک��ه امر روزمره چیزی اس��ت
که م��دام در معرض خطر نامریی ش��دن ق��رار دارد،
تکنیک های کوالژ با ناآشناسازی امور معمول از طریق
انتقال آنها به زمینههای شگفتی ساز و جای دادن آن
ها در ترکیبات نامعمول امکان آن را فراهم میسازد تا
امر روزمره بار دیگر درخشش و وضوح خود را به دست
2
آورد»...
امور شگفت انگیزی که در زندگی روزمره ما نیز وجود
دارند ،گاه دیده و ثبت و گاه نادیده گرفته می شوند.
در آثار صمد قربان زاده سعی عکاس بر دیدن این امور بوده
و نیز نزدیک کردن این فضاها به بیانی شخصی (توان ذهنی
کردن واقعیت های موجود و عینی کردن آنها در تصاویر) که
در برخی موارد به هدف خود رسیده است .آخرین مجموعه
از کارهای او که درمقایسه با آثار قبلی ،هم درفضاسازی و هم
در خلق ایده های نو به پختگی رسیده اند ،تصاویری است از
اشیاء و عنارص زندگی روزمره نظیر مبلامن ،بشقاب ،یخچال و ...که
درفضایی جدید قرارگرفته و جایگاه واقعی آنها به چالش کشیده
شده است.
تک افتادگی ،کهنهگی و قدیمی بودن این اشیاء و نیز جداکردن آنها
از بسرت خود ،در ایجاد این تأثیر ،مشارکت دارند؛ اشیایی که درزندگی
مدرن جایگاهی ندارند و به نوعی تبدیل به بت واره و شیای شده اند
که با دیدن-شان خاطراتی برای ما تداعی می شوند که بوی کهنهگی
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خواهشی برای چشم گشودن/نوشتهای بر منایشگاه اخی ِر
علیرضا فانی
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احسان قنربی فرد/منتقد

هرن ،آیینهی متام منای آالم ،لذات ،ظرایف و رویدادهایی است که در بسرت زمان جاری است .آنچه همواره و هر روزه از
دریچهی هرن رخ میمناید ،نه شگفتیهایی ناشناخته و ناآشنا ،که رخدادهایی هر روزه و هموارهاند که در بسرت سیال زندگی
میغلطند و دامن هر رهگذار حارض را میآالیند .گرچه مصداقهای هرن در بیانهای مختلف آن خالی از شادی و شاعرانگی
و زیبامنایی نیست ،اما به واسطه ی
درونمایهی عاطفی مخاطبان هرن و
تاثیر دوچندان نامالیامت بر روحیات
انسانی ،وجه دردآلوده و زخممنای هرن،
همواره پررنگتر و برجستهتر دیده
شده است.
مروری ساده بر سیر هرن در تاریخ
نشان میدهد که آثار مختلف هرنی
چه در قالب بیانی و نگارشی و چه
در قالب تصویری ،همواره تحت تأثیر
رشایط مختلف اجتامعی و هنجارهای
برجستهی هر عرص بوده است .باورهای
مختلف اجتامعی ،سیاسی و دینی
را نیز میتوان در زمرهی موثرترین
عوامل ایجاد و ارائهی آثار هرنی در
هر قالب و زبانی به شامر آورد .در
تاریخ پر فراز و نشیب هرن ،بررسی
موقعیت و چیستی ماهیت انسان
در عامل هستی ،منجر به رخ منودن
منظرهنگاریها و شاعرانههای مبتنی
بر عرفان بوده است .غلبه باورهای
دینی و تأثیر شگرف آن بر آثار هرنی
را میتوان در اقوام و جوامع گوناگون
چه در مسیحیت و چه در اسالم جست
و جو کرد .تأثیر برجسته ی انسان محوری ،در آثار برجستهی هرن ُرم و یونان نیز بر هیچ کس پوشیده نیست .بر این اساس،
دگرگونیهای رخ داده در اجتامع را میتوان دلیل بروز تغییرات شگرف و ایجاد نقاط عطف در چگونگی و ماهیت آثار
هرنی دانست و از این منظر میتوان هرنمند را چشمی حساس و دقیق دانست که همراه با سایر انسانها ،سوار
بر جریان سیال زندگی در گذر است و با تکیه بر واقعیات و هنجارهای روزگار خویش ،رخدادهایی را در بسرت

انسانها از نگاه وی آرام ،مغموم و مغلوب در برابر جریان
غالب زندگی امروزه تسلیم شدهاند و جز رهگذاری که
در روبرویشان قرار دارد و ایشان را فرا میخواند ،به
راهی دیگر منیاندیشند .چشمهای بسته حارضین در
این قابها ،گواه ساده این تسلیم و شکست است .از
دیدگاه عکاس ،انسانهای امروز جامعهی ما ،از هر سن
و جنس و رستهای که هستند ،نه تنها اندیشیدن برای
یافنت راهی تازه را به کناری گذاردهاند ،که حتی چشم
بر بدیهیات آشکاری که میتواند نویدبخش مسیری
بهرت و زیستنی آسودهتر باشد ،نیز بستهاند .گرچه
اتفاق سادهی این قابها ،در رفتارهای فردی و
محصور در فضاهایی نه چندان عمومی ،ساده
میشود اما تنوع انسانها و محیطهای مورد
استفاده در عکسهای این مجموعه ،و نیز معنای
ساد ه و رصیحی که در بطن آثار این مجموعه
هویدا است ،یکایک انسان ها و در نهایت
متامی جامعه امروزه را مبتال و درگیر ارزیابی
میکند.
فان��ی مانن��د بس��یاری از هرنمن��دان دیگر،
راه��کاری رصیح برای حل این مش��کل ارائه
منیکند ،اما فریاد روش��نگر او را میتوان از
البالی قابهای��ش بر ای��ن جامعت خفته
ش��نید .ش��اید چش��م گش��ودن و دیدن،
س��ادهترین خواهشی اس��ت که علیرضا
فان��ی از انس��انهای جامع��هی خویش
دارد .ناگفت��ه پی��دا اس��ت ک��ه آنچ��ه
میتواند در درمان این ابتال موثر افتد،
بی��داری و چش��م گش��ودن ت��ک تک
انس��انها و در نهای��ت متام��ی افراد
این جامعهی بزرگ انس��انی اس��ت.
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ذهنیات ،باورها و گاه عواطف خویش ثبت و ارائه میکند.
مجوعهی «یادبودی برای امروز» ،در رصاحت سادهی عنوانش ،تعلق خود را به جریان امروز اجتامع انسانی فریاد میزند
و در کوتاه نوشتهای که بر پیشانی دارد ،انفعال انسانهای امروزه را در قبال زندگی و گونههای فراموش شده و شاید ایدهآل
آن ،به چالش می کشد .موضوعی که میتوان ردپایش را با نگاهی ساده در اکرث آثاری که این روزها رخ میمنایند ،بررسی کرد.
روزمرگی و رسدرگمی انسانهای امروز
در هزارتوی جریانها و حوادثی که از
وجوه مختلف ،ایشان را درگیر و ناچار
ساخته است ،گویی دلیل عمده انفعالی
تسلیم گونه در برابر این جریان قدرمتند
و ناگزیر است.
علیرضا فانی همراه با تغییری که در نوع
بیان آثارش رخ داده است ،با گام نهادن در
عرصهی عکاسی صحنهآرایی شده به بیان
دغدغههایی از این جنس پرداخته است.
گرچه در مجموعهی «در جستوجوی
معنا» نیز میتوان نشانههایی از این
جنس عکاسی را در آثار وی یافت ،اما
مجموعههای دیگر او رسشار از نگاهی
فراواقع گرا و ویرایشها و مونتاژهایی
فراواقعی در جهت بررسی ماهیت انسان
است .گویی آنچه غالب عکاسان امروز
ایران را به ارائهی آثاری روانشاختی و
جامعهشناسانه سوق دادهاست ،تاثیری
عمیق نیز بر وی داشته است تا آنجا که
موجب شده است علیرضا فانی دست از
جستجوی معنا و رویا بشوید و انفعال
مرگآور انسانهای همعرصش را در
قالب این مجموعهی تازه فریاد کشد.
چشمهای بسته ،منادهای قدرمتندی هستند که به خوبی وی را در بیان دغدغههایش یاری کردهاند .بازیگران قابهای او،
انسانهایی از جنس ما هستند که در جریان روزمره و آشنای زندگی به تصویر کشید ه شدهاند .فضای در برگیرنده این عنارص
انسانی ،هامن فضاهای آشنایی است که در زندگی هر انسان امروزه وجود دارد و به همین واسطه اتفاق رخ داده در
قابها را به متام همعرصان همراهش تعمیم میدهد.

تجزیه آهس��ته/مروری ب��ر مجموعه عکسهای گوهر دش��تی
سارا زندوکیلی/کارشناس ارشد عکاسی
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گالری راه ابریشم پاییز 1390

هشتم تا بیست و ششم مهرماه نود ،مجموعه عکس و ویدئویی از گوهر دشتی ،با عنوان
«تجزیه آهسته» در گالری راه ابریشم به منایش درآمد .عکسها که به شیوه مجموعه پیشین
او« ،جنگ و زندگی روزمره» ،صحنهپردازی یا کارگردانی شدهاند ،هرکدام یک یا دو پرسوناژ زن،
مرد یا کودک را ،اغلب در فضای داخلی خانه و با ژستهایی کم و بیش متعارف تصویر کردهاند.
عنرص تکرار شونده مجموعه ،لکه یا جریانی از خون است که حضور ناغافل آن در جای خاصی از هر
عکس (جیب پیراهن مرد ،توپ پالستیکی پرسبچه ،جای خالی
زن در رختخواب ،زیر تلفن در مقابل دخرتبچه و  )...شوک
اولیهای به بیننده وارد میکند و به طرزی مشکوک از حادثهای
نامعلوم خرب میدهد که گویی پیش از این اتفاق افتاده ،اما
تهدیدی آزارنده برای لحظات پیش رو نیز هست.
در گزاره منایشگاه آمده" :عکسها لحظههای بیرحم رنج را
متوقف کردهاند .اما از حادثهای مشخص در زمان یا مکان
خاصی سخن منیگویند .جستوجویی در اعامق حافظه جمعی
مردمانی که سالها دردهای زیادی را تحمل کردهاند"...
به عبارتی ،عکاس عمداً در هریک از تصاویرش شاهکلیدی در
اختیار بیننده میگذارد که با قفلهای زیادی چفت میشود،
اما قاطعانه منیگوید از کدام در باید وارد شد .تصویرهای او،
کمرتین دالها را با بیشرتین مدلولها باز میمنایانند .چهره و
پوشش سوژهها ،معدود اشیاء گنجانده شده در صحنه مانند
توپ دوالیه ،تلفن شامرهگردان و روبالشی گلدوزی شده ،و
اندک فضای قابل دیدن در منای بسته خانهها مانند راهپله
موکتپوش و کاغذ دیواری با گلهای ریز ،مجموعاً نشانههایی
آشنا برای مخاطبان ایرانی است که با کمینهگرایی ،حافظه
فردی ُخرد میشکند و عرصه
جمعی آنها را به تجربههای ِ
مفهومی فراخی پیشرویشان میگذارد تا با تداعیهای
شخصی ،روایتهای متکرثی از مناهای ثابت پیشرو بسازند.
تنوع روایی یا دوری آگاهانه از یک روایت خطی مشخص،
هدفی است که بسیاری از عکاسان صحنهپرداز یا
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امروزی دنیا دنبال میکنند تا همزمان با گرتهبرداری از سینامی داستانی ،مرز مشخصی نیز با آن بهوجود آورند و اتفاقاً رسشت
عکاس-کارگردانهای
ِ
(برش بیپس و پیش و بیصدا از زمان و مکان) به خوبی با این هدف همراه میشود.
روایتناپذیر عکس ِ
اما خرده روایتهای متفاوت ما از تکعکسهای گوهر دشتی ،در بسرت بیانی کامبیش مشرتک در کل مجموعه و در سایه عنوان و رشح اشارهوار آن ،به
حس انسانهای منفعل و جایگیری آنها در محیط
سمت انگارهای بزرگتر و یکدستتر میگراید .رنگهای خنثی ،فضاهای ساده خالی ،چهرههای بی ِ
محدود و بیعمق پیرامونشان به نحوی که ایستاترین فرمهای ممکن را تصویر میکنند ،بر وضعیت رخوتآوری داللت دارد که گویی قرار نیست تغییری
در آن رخ دهد .اما ریخنت نابهنگام و نابجای خون ،با آن رسخی بیرونه زننده و بار معنایی وهمناک ،متام ثبات و آرامش ظاهری صحنه را بر هم میزند و
به کابوسی سورئال تبدیلش میکند.
" ...مردمانی که سالها دردهای زیادی را تحمل کردهاند و این رنج آرام آرام در درونشان ریشه دوانده و جذب روحشان شده است .همچون رنج یک
بیامری که آهسته آهسته انسان را تجزیه میکند".
مفهوم «رنج مزمن و ریشهدار» ،به طرز نامنتظرهای تعبیر
سوزان سانتگ درباره عکسهای مستند دایان آربس ،از
انسانهای در وضعیت غیرعادی و ناقصالخلقههای
مختلف
مادرزاد ،را به خاطر میآورد .سانتگ به درجات
ِ
رابطه ناآگاه سوژههای این عکاس با درد یا زشتیشان
اشاره میکند و میگوید" :این ناآگاهی ،ناگزیر نوع
رشایط خوفآوری را که آربس از آنها عکاسی میکرد،
محدود میساخت و آسیبدیدگانی را که به رنج کشیدن
خود واقف بودند ،از جمله قربانیان سوانح ،جنگها،
قحطیها و رسکوبشدگان سیاسی ،از عکسهای او حذف
میکرد .آربس هرگز از حوادث و اتفاقاتی که ناگهان در
زندگی کسی پیش میآید ،عکس منیگرفت .تخصص او در
شخصی کند بود که اغلب از بدو تولد فرد
خرد شدنهای
ِ
جریان داشت .گرچه اغلب بینندهها بر این تصورند که
اینگونه افراد به خاطر وضعیت نابهنجار خود احساس
اندوه و بدبختی میکنند ،در واقع در میان عکسهای آربس ،عکسهای اندکی هستند که حکایت از پریشانی عاطفی سوژههایشان دارند".
آدمهای ساختگی عکسهای دشتی ،برخالف آدمهای واقعی عکسهای آربس ،عادی و «طبیعی»اند و یا در نقش آدمهای عادی فرو رفتهاند .در اینجا خربی
بیگانگی حاصل از دیگربودگی سوژهها نیست .هریک از ما به سادگی میتوانیم یکی از آنها باشیم .امر غیرطبیعی و رنجآور ،به خاطر وجود خون
از حس
ِ
است که در جایی بیرون از خود سوژهها ،ولی در رابطه تنگاتنگ با آنها ،برمال میشود.
کالم گویای وجود مسألهای
با این حال ،گرچه بیحسی و انفعال جاری در این عکسها میتواند بر مزمن بودن مسأله داللت کند ،خو ِد خون که اصلیترین ِ
از اساس است ،منیتواند ترجامن برصی رنج تدریجی باشد .چراکه واژه و تصویر منادین و حتی کلیشه شده خون در رمزگان تاریخی و فرهنگی آن ،بیشرت
تداعیگر خشونت عریان ،بحران آنی و بیامری حاد است تا فرسایش و تجزیهای آهسته.
کلیدی مجموعه به معنای موردنظر نزدیک میشود ،تک ویدئوی همراه با عکسها باشد .آنجا که خون در تار و پود نسجی
شاید تنها جایی که این عنرص
ِ
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سفیدرنگ  -شبیه گاز اسرتیل -رفته رفته نفوذ میکند ،جذب میشود ،پخش میشود و رسانجام تیرگی
رسخ آن هیچ نقطه روشنی در تصویر باقی منیگذارد.
بنابراین ،میتوان گفت آنچه بیش از هرچیز عکسهای مجموعه را قابل تأمل و تأثیرگذار میکند،
هامن بخش آشنا و باورپذیر آنها ،یعنی صحنههای زیسنت روزمره مردمان عادی است که حس
همذاتپندارانه بیننده را برمیانگیزد و او را در اندیشه نابسامانی رشایطی فرو میبرد که به آن
خو گرفته است؛ وضعینی که ممکن است خود نیز در بروزش دخالت داشته یا به آن دامن زده
باشد .چراکه سوژههای انسانی عکسهای دشتی ،بهرغم انسانهای مفلوک آربس ،همواره
در نقش قربانی ظاهر منیشوند بلکه به نظر میرسد گاه خود مسبب درد و رنجاند :مردی
که در حین گرفنت عکس یادگاری با همرس ،از خودکار داخل جیب پیراهنش خون میچکد.
کودکی که گویا تازه از بازی برگشته ،در حالیکه
درزهای توپ پالستیکیاش خونی است .مرد دیگری
که در کنار لباس آویخته زنانهای با لکههای خون،
مانند متهامن ،پشت به دوربین ایستاده و یا زنی که
کارد به دست ،قصد سالخی ماهی خونآلودی را پیش
چشم پرس خردسالش دارد؛ انگار که آماده برگزاری
مراسم آئینی قربانی به دست خود است...
طوالنی پدیدهای به نام
در جهانی که سابقه تاریخی
ِ
«عکاسی متعهد» و مواجهه پیاپی و هرروزهی ما با
مستندات رسانهای از حوادث ،مشکالت ،اعرتاضها و
جنگها ،بیش از هر زمان دیگر از حساسیتمان نسبت
به «تصویر رنج دیگری» کاسته ،اقتباس یا برداشت
غیرمستقیم از رویدادهای واقعی در قالبی منایشگونه
عکاسی با مضامین
و منادین که در این شکل تازهتر از
ِ
انسانی به چشم میخورد ،شاید قدرت بیشرتی برای
تلنگر زدن و برانگیخنت اذهان داشته باشد.
مجموعه تجزیه آهسته نیز ،نه با بیانی هیجانی بلکه
به شیوه عکاسی رسد و همزمان اندیشمندانه و با
جزئی هوشمندانه به دورهای پرتالطم در
اشارههای
ِ
حافظه تاریخی مخاطب ایرانی ،سعی دارد در ذهن
او پرسش و ابهام بیافریند ،اوررا به تأمل درباره
«موقعیتی خودی» وا دارد و به سطح باالتری از
خودآگاهی نزدیک کند.

تلخوشیرین/نگاهیبه«روبهرو»آثاریازسمیراعلیخانزاده

گالری اثر پاییز 1390
هنگامی که به عکسهای خانوادگی مینگریم ،گامنه
زنی های بسیاری در ذهن مان شکل می گیرد ،درباره ی زندگی
مردمانی که به عکس شان می نگریم ،رویدادها و تجاربی که
از رسگذراندند و رسنوشت هایی که برای شان رقم خورده است.
تصاویر موردنظر ،از ما نوعی نگاه تفسیری طلب میکند و ما
را برمی انگیزد که به طریقی به عکس ها واکنش نشان دهیم.
گاهی چهره ها و مکان های درون تصویر را باز می شناسیم و
گاهی تنها از راه تخیالت مان به دنیای آنها وارد می شویم و
برای شان در ذهن خود داستان رسایی میکنیم؛ تصور میکنیم
مردمانی را که در لحظهای خاص گرد هم آمدند ،عکس گرفتند،
رفتند و همه چیز تغییر یافت و تنها عکسشان از آن لحظهی
خاص به جای ماند.
س��الهاس��ت که عکسهای خانوادگی به دستامیهی اصلی
آثارس��میرا علیخانزاده بدل ش��دهاند ،عکسهایی
ک��ه بیش�تر به عک��سه��ای عکاس��خانهای
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ده��هی  20و  30شمسی تعلق دارن��د.
مجموعهی اخیر او با نام «روبه رو» که در ادامهی
کارهای پیشین اوست ،چندی پیش در گالری «اثر» به منایش
گذاشته شد .در این منایشگاه  9تصویر منایش داده شد ،که بعضی
از آنها در ادامهی مجموعههای پیشین او همچون مجموعه
ی دوستان ،خودنگاره ها و مجموعه ی آلبوم خانوادگی قرار
میگرفتند .هم چنین آثار دیگری از مجموعهی هم زاد ،کابوس
شیرین و خاطرات آینه نیز به منایش گذاشته شده بودند.
شش اثر از نه اثر این مجموعه ،عکس هایی خانوادگی را
شامل میشود که بر روی پنلهای بزرگ چوبی بهصورت
دیجیتال چاپ شده و پس از رنگ آمیزی با اکرلیک ،بر روی
بعضی از آنها قطعات کوچک آینه های مسطح و در بعضی
دیگر آینه های برجسته (حجم دار هرمی شکل) نصب شده
است .آینه هایی که بعضا چشم ها و گاهی چهرهی
سوژه های داخل عکس را پوشانده و گاهی
تنها بخشی از فضای اثر را پر کرده اند.
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حضور آینه ها گذشته ،حال و آینده را به هم پیوند
میزند؛ از طریق آینه ها با تصویر کنونیمان در لحظهای که
هستیم به گذشته وارد میشویم و به واسطهی این حضور،
آیندهای برای خود متصور میشویم که از ما و حضورمان تنها
عکس و خاطره ای روشن یا مبهم بر جای خواهد گذاشت.
قرارگیری آینهها بر چش�مان اشخاص ،گرچه هویت آنها را
پنه��ان میکند ،اما ما را به جس��تجوی خود وا میدارد؛ در
آینههای مس��طح پیدا میش��ویم ،خود را م��ییابیم اما در
آینههای برجس��ته چندپاره میشویم و دیگر اثری از خود
منییابیم .به نظر می رسد که آینهها ،بازتاب نگاه جستجوگر

م��ا در آنه��ا و ن��گاه خیرهی
س��وژههای��ی ک��ه چش�مانش��ان
پیداس��ت ،همگ��ی بر م��ا اش��اره دارند.
در دو اثر دیگر از مجموعهی خاطرات آینه،
چهرهی زنی زیبا بر روی  25آینهی دایرهای شکل تکرار
شده است و همگی درون قابی واحد جای گرفتهاند .گاه چهره
ها هم چون خاطرهای نزدیک ،واضح و روشن است و گاه به
مبهمی خاطرهای دور و رنگ باخته از پس سالیان دراز .این دو
اثر از مجموعه ی «خاطرات آینه» و هم چنین دو اثر دیگر
متعلق به مجموعهی «هم زاد» که تالش شده با چاپ بر روی
دو پلکسی گالس و قراردادن آنها به صورت دوالیه با فاصلهای اندک در داخل یک قاب ،به آنها بعد داده شود ،در شیوهی اجرا
از دیگر آثار به منایش درآمده متفاوتتر هستند ،اما در آنها نیز هامن مفهوم اصلی کارهای سمیرا علی خانزاده یعنی گذشت زمان،
خاطرات ،حضور و فناپذیری تکرار میشود.
حس ناشی از دیدن این منایشگاه ،هم چون حس ناشی از ورق زدن آلبوم های خانوادگی مردمانی ا ست که روزگاری
ِ
قبل از ما می زیسته اند؛ حسی تلخ و شیرین .حس شیرینی که از تصورکردن و رسک کشیدن به زندگیهای گذشته برمی
خیزد و حس تلخی که از نگریسنت به این عکسها میآید؛ عکسهایی که هرچند با جاودانه کردن نگاهها و لبخندها ،دورهم
جمع شدن ها و لحظات خوش به حفظ زندگی میکوشند ،با این حال اغلب با نگریسنت به آنها  -حتی تصویر چهرههایی
که منیشناسیم -اندوهی ما را در برمی گیرد؛ اندوه حاصل از نگریسنت به روزگاران گذشته و اندوه ناشی از یادآوری مرگ.
مرگ لحظهای که گذشت ،مرگ مردمانی که عکس شدند و مرگ آتی منی که به عکس آنها در این لحظهی خاص مینگرم.

ب��رزخ جش��نواره/نقدی ب��ر س��ومین
جشنوارهی ملی زمان
()1
سومین جشنوارهی ملی زمان ،با گزینش  60قطعه عکس ،از
میان  5000هزار اثر ارسالی توسط  703عکاس ،به انتخاب داوران
(داریوش محمدخانی ،کیارنگ عالیی و حسن غفاری) ،در حالی به کار
خود پایان داد که به ادعای هیئت داوری و تیم برگزاری ،درنتیجهی استقبال
پرشور عکاسان ،این جشنواره قابلیت بدلشدن به جشنوارهای جهانی را داراست.
در بیانیه ی پایانی هیئت داوران این طور می خوانیم که کوشیده شده تا از نگاه
کلیشه ای به مفهوم زمان پرهیزشده و هم چنین «رویکردهای متفاوتی در برخورد با مفهوم
زمان» پوشش داده شود .در ادامه خواهیم دید که این جشنواره تا چه حد در تحقق این اهداف
موفق بوده است.
با اندکی اغامض آثار پذیرفته شده را می توان در سه دسته ی اصلی جای داد :نخست آثاری که ثبت
لحظهای آنی و گذرا است و از الگوی لحظهی قطعی عکاسانی چون کارتیه برسون 1و رابرت دوانوو 2پیروی
میکنند .لحظهای از زمان که در آن عنارص ترکیب بندی قرار است به اوجی از هامهنگی و کامل برسد .پیروی
از این الگو تا بدان جایی پیش میرود که بعضاً شباهت غریبی میان برخی عکسها با آثار این عکاسان فرانسوی به
چشم میخورد (تصویر  1و .)2
تصویر ) 1کارتیه برسون

تصویر  )2رسوش جوادیان

اما مساله اصلی نه این شباهت و الهام پذیری ظاهری یا
محتوایی بلکه فقدان بداعت و نگاه تازه و هم چنین رسدرگمی
در انتخاب آثار است .تا آن جا که حتی تصاویر رویدادهای
ورزشی نیز در این رسته جای داده شدهاند؛ تصاویری که خیل
عظیمی از آنها ،هر رزوه در پیش خوان روزنامه فروشی ها
به چشم میخورد .البته منظور به هیچ وجه ،نه کم اهمیت
جلوه دادن عکاسی ورزشی ،بلکه نگاه سطحی به مساله ی
زمان و متعاقبا مفهوم لحظهی قطعی و هم چنین عدم تجانس
تصاویری است که به عنوان مجموعها ی واحد در کنار هم قرار
میگیرند .هرچند بیشک چنین عکسهایی در یک جشنوارهی
عکس ورزشی می توانند بسیار جذاب نیز باشند (تصویر .)3
حال آنکه گامن منیکنم ،غرض از برگزاری جشنواره ای پیرامون
مفهوم زمان که چشم انداز جهانی شدن را نیز دارد ،تکرار هامن
کلیشه های رایج و نخ منا باشد.
تصویر  )3حسین ساکی
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اما در دسته ی دوم تصاویری جای میگیرند که بر خالف منجمد ساخنت لحظهای ناب از زمان ،زمان در آنها امتداد می یابد .البته
این تصاویر از منظری دیگر ،بیشرت از آن که درباره ی زمان باشند ،میتوانند نشانگر حرکت قلمداد شوند .رویکردی که در اواخر
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بارها توسط عکاسانی چون الرتیگ ،3جیاکومو بال 4و از همه بیشرت توسط هرنمندان فوتوریست
به کار گرفته شد .در این نوع تصاویر به واسطه ی زمانهای نوردهی طوالنی ،اجسام متحرک به شکلی محو و شبح گونه ثبت
می شدند که عالوه بر فرم های چشمنواز و بدیع ،برای انسان قرن نوزدهمی ارمغان آور تجربهی دیدمانی تازهای بودند .در واقع
این نوع تصاویر جذابیت خود را مدیون نوعی از تجربه ی دیداریاند که پیش از آن برای انسان مقدور نبود؛ آن هم در زمانهای
که حرکت و رسعت در نتیجه ی پیرشفت های فناورانه حرف اول را می زد .اما در سومین جشنوارهی زمان ،تکرار همین نگاه نسبت
به دوگانهی زمان -حرکت ،علیرغم بازیهای برصی بعضاً جذاب ،در اغلب موارد در ابتدایی ترین شکل ممکن به منایش درمیآید؛
تصاویری که در خلق جلوه های زیبایی شناختی نه تنها از الگوهای قرن نوزدهمی خود فراتر منی روند بلکه گاها به لحاظ جذابیت
برصی ،در ردگانی پایینتر قرار گرفته و منونههای رسدستی و نه چندان جدی را رقم میزنند (تصاویر  4و .)5
تصویر  )4آرش شکوری زاده
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تصویر  )5شکوفه بیاتی

به عنوان سومین دسته به عکس هایی می توان
اشاره کرد که در آن ،زمان به شکلی فکرشده تر
بازمنایی میشود .در این دسته از عکسها ،زمان در
رابطه اش با گذشته و حال به منایش در می آید؛
یعنی میتوان گفت که در این جا ما با مقوله ی سیر
زمان یا زمانِ درحال گذار مواجه می شویم .این حس
برزمانی و رابطه ی عکس با زمان حال و گذشته ،به
واسطه ی تقابل عنارص موجود در عکس به مخاطب
القا میگردد .به عنوان مثال در تصویری از امیر اسدی
شاهد حضور دو جوان در کوچهای هستیم که تصویری
از دو شهید جنگ تحمیلی نیز بر دیوار آن نقش بسته
است (تصویر  .)6در این جا هر دو زمان (گذشته و
حال) به شکلی هم زمان در تصویر حضور دارند .یا در
تصویری دیگر که عکس هایی از درگذشتگان بر باالی رس
جمعی از مردان در ایستگاه اتوبوس به چشم میخورد،
دوباره این ردپای گذشته به شکلی تاثیرگذار احساس
می شود .گویی آنان نیز نشسته در انتظار فرشتهی مرگ،
«نوبت خود را انتظار میکشند» .5حضور مسلط قابهای
عکس بر فراز رس این جامعت ،آینه دار رسنوشتی مشابه
جامعت چشم به راه است (تصویر .)7
و ناگزیر برای این
ِ
تصویر  )6امیر اسدی

تصویر  )7امین نظری

تصویر  )8امید امیدواری
تصویر  )9رضا خالدی
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اما علی رغم این دو تجربهی جذاب ،مکرر شدن استفاده از عکس
برای پیوندزدن زمان حال و گذشته و یا منایش گذر زمان ،حالتی
کلیشه ای به خود میگیرد که منونه هایی پیش پاافتادهتر آن را
در تصاویری از منصوره معتمدی ،رضا خالدی و امید امیدواری
می توان دید ،که هر چند شاید عکسهای مستندنگارانهی
بعضاً قدرمتندی به حساب آیند ،اما کمرت قرابتی با مفهوم
زمان پیدا می کنند ،زیرا با چنین رویکردی نسبت به
مفهوم زمان ،به واژگان دریدا ،هر عکسی به واسطه
ی پیوند ذاتیاش با زمان ،به شکلی ناگزیر میتواند
بیانگر این مفهوم باشد (تصاویر  8و  .)9شاید علت
را در این دیدگاه مسلط به مسالهی زمان بتوان
جست که بر اساس آن زمان بیشرت تداعیگر
گذشته انگاری یا نوستالژی است؛ دیدگاهی
که در آن زمانِ حال کم رنگ و آینده به کلی
حذف میشود .این گذشته انگاری تا بدان
جا پیش میرود که برای بازمنایی مفهوم
زمان ،می توان به قرار دادن پیرمردی
تنها یا عکسی کهنه در قاب تصویر،
بسنده کرد.

تصویر  )10سید مجتبی خامتی
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تصویر  )11کنت جوزفسون

اما به عنوان منونه ای دیگر باید به عکسی از مجتبی خامتی
اشاره کنم که از قضا آن هم شباهتی غریبی با مجموعه
6
عکس هایی از عکاس رسشناس آمریکایی ،کنت جوزفسون
دارد (تصویر  10و  .)11جوزفسون در عکس هایش،
که به لحاظ ترکیب بندی از ساختار صوری بسیار
قدرمتندی برخوردارند ،هم زمان به چند موضوع
ارجاع میدهد :بدل شدن عکس به عکس و نوعی
بازی تصویری که درک ما از مفهوم مکان-زمان
را به چالش می کشد .در مقابل ،عکس مجتبی
خامتی علی رغم عدم برخورداری از آن
قدرت صوری ،7به لحاظ محتوایی نیز از
مجموعه ی تحسین برانگیز جوزفسون
فراروی منیکند.
اما در دسته چهارم که به لحاظ کمیت ،تعداد
عکس های کمرتی را در خود جای می دهد ،زمان نه
تنها در کشید ه شدن نورها ،انجامد لحظهای ناب و
عکسهای قدیمی ،بلکه به شکلی مفهومی تر بازمنایی
میشود .از آن جمله به عکسی از عامدالدین انوشیروانی
میتوان اشاره کرد که در آن سه عنرص قابهای عکس،
تار شدن سوژه و کیک تولد ،درکی کلی تر و بدیع تر از
مفهوم زمان را به مخاطب ارائه میکند و در آن هر سه
زمان گذشته ،حال و آینده ،درهم میآمیزند .گویا انسانی
زاده می شود ،از سمت چپ تصویر پا به دنیا (عکس)
میگذارد ،در مسیر زندگی گام برمی دارد و در پایان تنها
عکسی از او بر روی دیوار باقی می ماند .در واقع در این
جا هامن متهید تکنیکی زمان نوردهی زیاد و در نتیجه
کشیده شدن سوژه ،در خدمت مفهوم کلی تر قرار می گیرد
و نه این که خود این تکنیک به متام ماجرای عکس بدل گردد
(تصویر  .)12یا عکسی از فیروزه جمعه پور که علیرغم سکون
و سادگیاش ،به واسطهی جای خالی قاب های روی دیوار و
هم نشینی ابژه هایی نسبتا قدیمی و خاک گرفته ،حسی از
گذار و توقف زمان را توامان به تصویر میکشد (تصویر .)13

تصویر  )13فیروزه جمعه پور
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تصویر  )12عامدالدین انوشیروانی

اما جالب این جاست که علی رغم آن چه در بند دوم
بیانیه ی هیئت داوران مبنی بر پرهیز در استفاده از
عنارص کلیشه ای مانند قرب و ساعت می خوانیم ،باز
هم شاهد تکرار چندباره ی چنین عنارصی در تصاویر
هستیم که هر چند منی توان منکر ویژگی های زیبایی
تصویر  )14سید علی حسینی فر
شناختی و قدرت برصی این تصاویر گردید اما در
تقابل با نص رصیح بیانیهی هیئت داوران قرار
تصویر  )15فرزاد آریان نژاد
م��یگیرن��د (تصاوی��ر  14و )15؛ بیانی��های ک��ه
کم سوادیام ،من را از درک برخی قسمتهایش
ناتوان می ساخت  .و جالب تر از این ،گزینش
عکس هایی است که به نظر می رسد بیشرت
با جشنوارهای با عنوان "مناظر طبیعی ایران" سنخیت داشته باشند؛
تصاویری بعضاً رسدستی که در آن ها ،عنارصی صوری چون رنگ،
ریتم و نور بیشرت جلب توجه میکنند تا هر گونه مفهومی و
محتوایی ،چه برسد به مفهومی پیچیده و غامض چون زمان.
باز هم در اینجا شاهد آن هستیم که زمان به یک آن و لحظه فروکاسته شده است؛ لحظهای  -چه چند هزارم ثانیه چه چند
ساعت -که جزء الینفک عکاسی است .با چنین رویکردی ،چنانکه پیشرت اشاره شد ،هر عکسی اساسا می تواند بیانگر زمان
باشد ،اما بی شک این معنای متدوال ،آن چیزی نیست که یک جشنواره با داعیهی جهانیشدن و با رصف این همه
وقت و انرژی به دنبال آن باشد .غروبی چشم نواز ،دسته ای پرنده و یک قایق در افق را می توان سندی از طبیعت
زیبای یک نقطهی جغرافیای خاص دانست اما کمرت میتوان آن را تداعیگر زمان دانست (تصاویر  16و .)17

تصویر )16اصغر بشارتی
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()2
مساله داوری آثار هرنی همواره با حرف و حدیث هایی همراه
بوده اس��ت .هر چند داوری آثار هرنی شاید امری سلیقه ای به
نظر آید ،اما اجازه میخواهم در این جا از سه عنرص نقد ،دانش
و تجربه به عنوان سه رکن اساسی آن یاد کنم .بگذارید از عنرص
س��وم آغاز کنم .پر واضح اس��ت که تجربه در طی یک فرایند و
از طریق درگیر ش��دن با عکاس��ی (چه گرفنت عکس و چه دیدن
عکس) ،تدریس و مباحثه در حلقه های هرنی حاصل می ش��ود.
بهعنوان عنرص دوم باید مشخص کنم که منظور از دانش در این
سطح ،آشنایی با تاریخ عکاسی جهان و ایران و در سطحی کالنتر
آشنایی با تاریخ هرن است که آن نیز از طریق مطالعه ،پژوهش و
تحصیالت آکادمیک حاصل می شود .اما شاید مشکل سازترین رکن،
هامن عنرصاول یعنی نقد باش��د .نقد و نقادی هرنی که بی ش��ک
رگ��ه هایی از دو رکن قبل��ی را در خود داراس��ت ،از نوعی بینش
درون��ی برمی خیزد که دانس��ته ها ،آموخته ه��ا و تجارب عملی را
به ش��کلی نظام مند ،مستدل و عملی به منصه ی ظهور می رساند.
در واق��ع دو عنرص قبلی زمینه س��ازی خواهند ش��د ب��رای نقادی.
و ب��ر اس��اس این ارکان اس��ت که میت��وان انتظار ش��کلگیری یک
داوری نس��بتاً عادالنه و تاثیرگذار را داش��ت ک��ه ایجاد چنین فضای
نقادان��ه ای ب��ه نوبه ی خود می تواند ه�نر را یک گام به پیش براند.
در پایان باید خاطر نش��ان کنم که هر جش��نواره به هامن اندازه که
میتواند بیانگر توانایی بخشی از جامعه عکاسی یک کشور باشد به هامن
اندازه نیز میتواند محکی باشد برای هیئت داوران و کمیته ی برگزاری.
پی نوشته ها :

تصویر  )17خلیل خرسوانی

1. Henri Cartier-Bresson
2. Robert Doisneau
3. Jacques Henri Lartigue
4. Giacomo Balla

 .5بخشی از شعر احمد شاملو
6. Kenneth Josephson
 .7از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :عدم رعایت نسبت عکس سیاه و
سفید با عکس بزرگ تر و رنگی ،حضور زنی در سمت چپ که تصویر را شلوغ و
نامنسجم میسازد و محل قرارگیری دست.
 .8بند ششم بیانیه« :درک فرا واقعیت از زمان با مطالعه فراگرد زمانی در عکس».

شنیدن تصویر و دیدن صدا  /بررسی آثاری از جشنوارهی فیلم کن
2011
در شامرهی نخست سعی کردیم درمورد سینام و رابطهی آن با هرنهای تجسمی ،ویدیوآرت و عکاسی چند اثر را معرفی کرده و
تاریخچهی سیر تکامل سینامی تجربی و رابطهی تنگاتنگ آنان را از ورای آثار هرنمندان بررسی مناییم .اینک نیز خواهیم کوشید
تا از چند فیلم منایش داده شده در فستیوال کن  ۲۰۱۱که ساختارشان در ارتباط با این مقوله است ،گزارش و تحلیلی مخترص
ارائه منائیم.
یادآوری می منایم که مقوله های زیر ،نقد عکاسی و یا تحلیل رصف زبان تکنیکی و تخصصی عکاسی نبوده و سعی دارد از زاویه ی دید
هرنی ـ برصی ،پیوند این آثار را با ویدیو ،نقاشی و عکاسی مورد بررسی قرار دهد .آنچه در اینجا مطرح است نوع نگاه هرنمندان فیلم ساز
امروزی است؛ هرنمندانی که در نتیجهی تجربیات و آزادی جدید هر چه بیشرت در فرم و تکنیک سینام ،رهآوردی تازهتر خلق میمنایند.
هامن طور که فناوری دیجیتال موجبات ترکیب و تعامل بیش از پیش رسانه های تصویری در هرنهای تجسمی را فراهم آورده،
این کنجکاوی و جستجو به نگاه و ذهنیت کارگردان امروزی نیز راه یافته و آنها را نیز درگیر "شیوه و نوع دیگری از نگریسنت"
منوده است.
آریرانگ ()ARIRANG
اثری از کیم کی دوک ( )Kim KI-DUKفیلم ساز شهیر کره جنوبی
برنده جایزه (مشرتک) نوعی نگاه
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در این فیلم هرنمند نقش ا ّول و آخر را دارد .وی این فیلم را پس از یک دورهی افرسدگی
چند ماهه ،میسازد.
کیم کی دوک در این جا هم چون بعضی از هرنمندان ویدئو ،از دوربین به عنوان یک
شاهد استفاده منوده است .با وی درد دل می مناید و به ثبت روزها و شب های خود
می پردازد .وی از ورای آن ،به قول خودش سه نقش را بازی می کند« :از فراز و نشیب
تپه های زندگی عبور می کند ،سعی در درک "انسان" می مناید ،شکرگزار طبیعت است و
رشایط زندگی خویش را قبول می مناید».
داستان این فیلم بر اساس تجربهی شخصی کارگردان (کیم کیدوک) به هنگام فیلم برداری
آخرین فیلمش است .وی در یکی از سکانس های فیلم که بازیگر زن می بایست خود
را حلقآویز مناید با تصادفی بس هولناک مواجه میشود ،به گونه ای که بازیگر شدیدا
مجروح گشته و کارگردان را با این مسئله درگیر می کند که هرنمند (فیلمساز) تا کجا باید
ریسک مناید و آیا باید تا رسحد مرگ برای خلق اثرش ،جان "انسانی" را به خطر بیندازد؟
این جاست که کارگردان فیلم ،درگیر مسائل «حیاتی» مقولهی هرن می گردد .به مدت سه
سال خود را به دور از هیاهوی شهری و بر روی بلندای تپهای در آتلیه شخصی اش حبس
میکند .با حسی از نفرت نسبت به دنیای هرنی اطرافش ،سعی در بازنگری به سواالت
عمیقی دارد که هرنمندی را در هر برهه از زندگی اش می تواند غافلگیر مناید .مقوله ی
مسئولیت و تعهد در برابر دیگری ،که وی در این فیلم بدان میپردازد ،از جمله نکاتی
است که متام هرنمندان با هر مدیومی گاه با آن درگیر میشوند.
در این فیلم تجربی ـ ویدیویی ،دوربین با نگاهی ثابت ،ولی از زوایایی که فیلم ساز آن
را استادانه در آتلیه خود جای داده است ،و با توجه به مبانی نورپردازی ،توانسته اتو

پرتره های سینامیی طبیعی و بس صادقانه ای را به ثبت برساند.
دراین اثر دوربین شاهد زندهای ا ست که لحظات زندگی را به
شیوه ای مستند ثبت میکند .البته باید یادآوری منود که این
گونه تصویربرداری در دنیای هرنهای تجسمی در آثار ویدیو
آرت به کرات رخ داده است .اندی وارهول 1در اثر "مردی با
سیگار" ،)1955( 2از طریق ثبت تصویر خود با دوربین فیلم-
برداری که بهمدت پنج ساعت به طول انجامید ،اولین اتو پرتره
را به ثبت رساند .این ویدئو هامنند یک اثر ،یک فریم عکاسی
است؛ چرا که با کمی تفاوت ،لحظات را سپری میمناید و مقوله
گذشت زمان را از ورای چشم دوربین  -ثبت زمان  -به چالش
میکشد .یادآوری میکنم که اندی وارهول از دنیای گرافیسم بر
می آید ،نقاشی میکند و از میان متام مدیوم ها ،عکاسی را برای
ارائه انتخاب میکند؛ حال چه ثابت یا متح ّرک.
جوزف بویز 3نیز مابین سال های  ۱۹۶۰تا  ۱۹۸۰به ثبت
اتو پرتره های خود در حین پرفرمنس هایش میپردازد .گاهی
4
به صورت منایش و اجرا ،و گاهی کامال اتفاقی .ویتو کونتی
نیز از دیگر ویدئوآرتیست هایی است که با ثبت نگاه خیره و
عکسالعملهای چهرهاش توسط دوربین ،با بیننده ارتباط برقرار
می مناید .تصاویری ثابت ،ولی عمیقا تاثیرگذار ،که ما را با این
نگاه "رو در رو" درگیر می سازد  " .نوارهای قرمز " ۱۹۷7ـ ۱۹۷6
از جمله آثار وی در این زمینه است.
کیم کیدوک نیز در فیلم خود شور ،نگرانی ،تشویش و آشوب
انسان رو به جنون را به تصویر میکشد .رهایی ،سبک و شیوهی
تصویربرداری که آگاهانه انتخاب شده است ،ما را به هم
دردی صمیامنه ای وا می دارد .در این فیلم ،تصاویر برگرفته از
زندگی مستند ،از طریق دوربین دیجیتال  -روی سه پایه یا روی
دست  -با کمرتین هزینه ،ثبت شدهاند .تکانخوردن تصاویر در
حال حرکت با دوربین بدون پایه " ،تصاویری زخمی" با ریتمی
شکننده را پدید آورده که به نوبه ی خود روح مجروح هرنمند
در این نوشتار تصویری را به منایش میکشند.
این تصاویر ،بدون آن که خرب از موضوعی هیجانی و داستانی
دهند ،فریم به فریم ،با نورپردازی های تاریک و رنگ آمیزی
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مالنکولیا()MELANCHOLIA
اثری از الرس وون تریر ()Lars von Trierفیلمساز دامنارکی
جایزه بهرتین بازیگر زن

در این فیلم شاهد برگزاری مراسم ازدواج پر شکوه ژوستین با میکائیل
هستیم  ...ولی در این حال ،سیاره مالنکولیا به سوی کرهی زمین در حرکت
است و می رود تا با آن برخورد مناید.
سناریوی فیلم ،با نگاهی عمیق و روانکاوانه ،زندگی معمولی و رشایطی که
هر خانوادهای در هر کجای دنیا میتواند با آن درگیر شود را بیان میکند؛
زندگی دو خواهر ،بنام ژوستین و کلر.
متفاوت
سبک
ِ
دو ِ
ِ
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برگرفته از نور شب یا روز ،در فضای خفه و شاید آشفته و کثیف ،بدون
هیچ صحنه آرایی یا میزانسن که معموال از خصوصیات کاری عکاسی و
فیلم داستانی است ،ثبت گشتهاند .بدین سان ،هر فریم مانند اسکیسهایی
که از خالصترین ذهنیتها بر میآید ،هامنند شعرهای ناب ،به مضمون
روانشناختی این فیلم میافزاید .این فیلم ،قدرت آزادگی بیان و شجاعتی
را به بیننده اعطا می مناید که هرنمند یا هر انسانی باید در زندگی از آن
بهرهمند باشد تا بتواند خود را در آینهی "هرنی" خویش ببیند.
«قدرت» و صداقت این اثر ،در شیوهی تصویربرداری آن است که بی پروا و
به منظور ارائه ی اثری زیبا و بیتوجه به گیشه خلق شده است .در این اثر
گویی درد دلی آشکار ،ملتهب  ،عریان و پر از نگرانی و تشویش با دوربین
انجام گرفته است.

این فیلم به لحاظ فرم متاثر از رمانتیسم آملانی است و بخش ابتدائی آن را ،به لحاظ ریتم،
می توان به عکسهای متحرک و سه بعدی تشبیه کرد و به لحاظ زیبایی شناسی ،شیوهی
نورپردازی ،رنگ و صحنه سازی میتوان آن را با آثار ویدیویی بیل ویوال 5هرنمند شهیر آمریکایی
عرص حارض مقایسه منود.
عکاسی هرنی از فضا و کهکشان با استفاده از رنگ آمیزی های بسیار زنده که از طریق جلوه های
دیجیتالی ایجاد گشتهاند ،عمدتا این اثر سینامیی را تبدیل به یک اثر ن ّقاشی ـ عکاسی منوده که همچنان
تصاویر و مناظر خود را ،از دنیای واقعی ،به عاریه گرفته است.
رنگ آمیزی و نورپردازی های صحنه متأثر از تابلوهای ن ّقاشان دوره ی رمانتیک کشورهای شاملی اروپا ،همچون
بروگل ،1525-1565 6ژروم بوش 1453-1516 7و یا نور و رنگ پردازی در ن ّقاشیهای دو لَتور 1593 -1652 8است.

نورپردازی خصوصا آبی ،به همراه نورهای زرد و مهتابی که اغلب در فضای شب پرداخته شدهاند،
در کنار میزانسنهای حساب شده ،فضایی عمیق و مجازی را ایجاد میکند که حس غریب ،لذت بخش
و ترسناک تنهایی را در ذهن تداعی میکند .فیلم با استفاده از کنرتاستهای قوی و رنگین در نور شب و
ایجاد فضایی مرموز و وهم انگیز ،انسان را دعوت به نگرشی عمیق در خود و در جهان پیرامونش می کند .به
لحاظ نورپردازی و ایجاد فضای حسی می توان صحنه های این فیلم را با آثار نن گلدن 9و رنه دایکسرتا 10در رسی
( )Goodman Gallery Park Portraitsمقایسه کرد.
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Nan Goldin-Simon smiejacy sie.Dom Yvona.Awinion.2001
72.00xI 04.00 x4.50cm.Matthew Marks Gallery

تصاویر عکاسی از فضا و منظومهی شمسی با کیفیتی بسیار
باال ،این حس تنهایی را از ورای تک افتادگی کرهی زمین و یا
شاید "خود ما" میان کهکشان ها تشدید میمناید.
در این فیلم ،رابطهای تنگاتنگ میان مدیوم سینام و نقاشی و
عکاسی ایجاد شده است .موسیقی واگرن فضایی بسیار عمیق و
آبی را ایجاد کرده است ،به گونهای که با شنیدن موسیقی وی،
11
تصاویر رنگین و مرموز هر چه بیشرت خودمنایی میکنند.

Nan Goldin-Skaty porosniete mchem.Islandia.1999
72.00xI 04.00 x4.50cm.Matthew Marks Gallery

درخت زندگی ()THE TREE OF LIFE
اثری از ترنس ملیک ()Terrence MALICK
نخل طال

Rineke Djkstra
Park Portraits
December 7.2007- January 19.2008

پی نوشت ها :
1. Andy Warhol
2. The Man smoking a cigar
3. Joseph Beuys
4. Vitto Conti
5. Bill Viola
6. Brughel
7. Gerom Bosch
8. De La Tour
9. Nan Goldin
10. Rineke Dijkstra
 .11در اوایل قرن بیستم رابطه میان رنگ و موسیقی توسط واسیلی
کاندینسکی و در مدرسه باهاوس( ، )1925 – 1919 Bauhausمطرح
و به لحاظ علمی ـ فیزیکی به اثبات رسید .جریان هرنی دادایست ها
نیز آثار بی شامری در رابطه با امواج فیزیکی صدا در اوایل قرن بیستم
خلق منودهاند ،که در سال  ۲۰۰۵در منایشگاهی به نام  DADAدر
موزه هرنهای معارص مرکز پومپیدو ( )Centre Pompidouدر پاریس
به منایش درآمد.
 .12از فیلمهای دیگری که به لحاظ ساختار هرنی حائز اهم ّیت بود،
میتوان از «تاتسومی» اثری از اریک کهوو« ،آرتیست» اثری از میشل
هازاناویسیوس (جایزه بهرتین بازیگر مرد)« ،کودک دوچرخه سوار» اثری
از برادران داردن (برنده جایزهی مشرتک نوعی نگاه)« ،لو اور» اثری از
اکی کوریسمکی« ،اینجا هامنجاست» اثری از پاولو سورنتینو نام برد.
 .13پل کلودل در نامه و شعری مکتوب به خواهرش کمیل
کلودل،مجسمه ساز فرانسوی 1900
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تگزاس سال های  ،۱۹۵۰جک در یک خانوادهی معمولی آمریکایی با
مادری مهربان و دلسوز و پدری دیکتاتور زندگی میکند .وی که میبایست
رسپرستی برادران کوچکش را بر عهده بگیرد ،میان این مهر برادرانه و
توقعات پدر فردگرایش ،که طالب موفقیت های بی چون و چرای فرزندانش
است ،قرار گرفته تا روزی که یک تراژدی ،این تعادل ناپایدار خانوادگی را
در هم می شکند...
ردپای عکاسی نجومی نیز در این فیلم مشاهده میگردد ،که مناظری بسیار
قوی از منظومه شمسی و کهکشانها را به ما عرضه می کند .بهره گیری
مناسب از هرن تدوین توانسته هامهنگی نسبی بین عکاسی و سینام را
در این فیلم به وجود آورد .در این اثر با استفاده از افکت و شگردهای
سینامیی ،ترکیبی از دنیایی ماقبل تاریخی و زندگی واقعگرایانهی خاکی
به تصویر کشیده شده است .اثری که طبق نظریهی منتقدین سینامی
«هالیوود» ،با آثار کوبریک قابل قیاس است .این فیلم به لحاظ استفاده
از تکنولوژیهای سه بعدی و تصاویر دو بعدی در فن مونتاژ قابل توجه
است.
کارگردان در مناهای ثابت فیلم از مناظر فضایی ،کوشیده تا قابهای خود
را به فرم عکس هایی مستند نزدیک کند .او با سفری ادیسه وار در عمق
فضا ،بیننده را به کنکاش در قاب عکاسی خود فرا میخواند .رنگهای این
تصاویر با بهرهگیری از تکنولوژی دیجیتال ،کیفیتی بس شگرف ،پویا و زنده
یافته است و تدوین گران به بهرتین شکل ممکن از عکاسی در این فیلم
بهره گرفتهاند.
در پایان باید گفت ،شاهد حضور و ترکیب هرچه بیشرت مدیوم های
سینام ،عکاسی و سایر هرنهای تجسمی در این فستیوال بودیم .12باز
هم باید ،داشنت نگاهی وسیع و فرامرزی را الزمه ی درک زندگی
امروزی ،برای خلق آثاری نو در سطح ارائهی بین املللی دانست.
می توان بدین نتیجه رسید که هم گام با جهانیشدن در
عرصه ی صنعت ،اقتصاد بین املللی و تقارب ملل که از
ویژگی های دنیای امروز است ،آثار هرنی
امروز نیز از چنین ترکیب هایی برخوردار
گشته است و رضورت ایجاب میکند
که مدیوم ها به هم نزدیک تر

گردند .حضور اینرتنت ،گفتامن چندرسانه ای
را در متام عرصه ها به ارمغان آورده است.
امروز با یک دوربین کوچک عکاسی دیجیتال
می توان فیلم ساخت و این امر را می توان
پیامد دموکراسی ناشی از دیجیتالیزه شدن
هرن جدید قلمداد کرد.
امروزه همه از توانایی و امکان ساخت
دیالوگی تصویری با هر مدیومی برخوردارند.
لیکن آفرینش یک تصویر قابل ارائه نه تنها
نیاز به استعداد هرنی دارد ،بلکه نیازمند
شناخت و سواد برصی هرچه بیشرت در
زمینه های مختلف هرنهای تصویری است.
هرچند عکاس ،همچون نقاش ،نخست
مینگرد ،اما آیا رصفا آنچه را که میبیند باید
به عنوان یک اثر هرنی ثبت مناید؟ و این که
بازآفرینی باید با چه فرم هایی انجام گیرد؟
بهره گیری از امکانات تکنولوژیک چه نقش
تعیین کننده ای در خلق آثار نوین ایجاب
می کنند؟
بیشک هرنمندی که با نقاشی ،عکاسی و
تصویر متحرک (ویدیو و فیلم) در ارتباط است
و در این زمینهها هم تجربیاتی داشته و هم
تحقیق تئوریک و برصی دارد ،از نگرشی غنی
برای آفریدن تصویری معارص و نو ،برخوردار
خواهد بود .فقر نظری و فلسفی ،چشمه
های خالقیت و تخیل را می خشکاند که این
نیز به نوبهی خود موجب فقر کمپوزیسیون،
نور ،هارمونی ،ریتم و رنگ در تصویر
میگردد .بنابراین کنجکاوی در دیدن آثار
هرنی و تجزیه و تحلیل آنها می تواند
زمینه ساز رسیدن به سطحی برای « شنیدن
تصویر و دیدن صدا» 13وآفرینش آثار اصیل گردد.

خ����������ب���������ر
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درشهریور ماه سال جاری هفت نفر نفر از دانشجویان
كارشناسی ارشد عكاسی دانشگاه تهران از پایان نامه های خود
دفاع كردند.
 ::::انسیه لشگری؛ عنوان بخش نظری :فرهنگ نام عكاسان
ایران از ابتدای پیداش تا  ، 1357استاد راهنام دكرت محمد
ستاری /عنوان بخش عملی :كوچه های بن بست،
استاد راهنام :مهران مهاجر
 ::::سهیال شمس الهی؛ عنوان بخش نظری :بررسی خالقیت
در عكاسی دوران قاجار ،استاد راهنام :دكرت رضا شیخ  /عنوان
بخش عملی :خانه ،استاد راهنام :مهران مهاجر
 ::::كیانا فرهودی؛ عنوان بخش نظری :حضور ایران در مجله
نشنال جئوگرافیک از سال  1888تا  ،2008استاد راهنام :دکرت
محمد ستاری /عنوان بخش عملی :خاطرات پراکنده؛
استاد راهنام :مهرداد نجم آبادی
 ::::هادی آذری؛ عنوان بخش نظری :بازمنایی زنان در تصاویر
عكاسی(پس از انقالب) ،استاد راهنام :مهران مهاجر  /عنوان
بخش عملی :خاطرات پراکنده ،استاد راهنام :مهرداد نجم آبادی
 ::::عباس امیری؛ عنوان بخش نظری :بررسی تصاویر اوریانتالیستی
از عکاسی ایران دوره قاجار ،استاد راهنام دکرت رضا شیخ  /عنوان
بخش عملی  :زندگی روزمره در ایران مدرن(با تاکید بر خانواده های
جنوب ایران ،خوزستان) ،استاد راهنام :مهرداد نجم آبادی
 ::::پوریا هرنمند؛ عنوان بخش نظری:عکاسان فتوژورنالیست
در دوره پهلوی دوم(1320تا )1357و بررسی آثار آنان با توجه
به روزنامه های کثیراالنتشار ،استاد راهنام :دکرت محمد ستاری
 /مناظر شهری ،استاد راهنام :مهرداد نجم آبادی
 ::::شه مال مرتضایی؛ عنوان بخش نظری :نقد آثار عکاسان
هرنی معارص ایران ،استاد راهنام :دکرت رضا شیخ  /عنوان بخش
عملی :عکاسیصحنهپردازیشده؛ استادراهنام :مهردادنجمآبادی

خرب :معصومه آقایی دانشگاه تهران

در شهریور و مهرماه سال جاری تعدادی از دانشجویان
كارشناسی و كارشناسی ارشد عكاسی در دانشگاه هرن از پایان
نامه های خود دفاع كردند .
در مقطع كارشناسی ارشد
 ::::زهرا عالمی؛ عنوان بخش نظری:مطالعه تطبیقی عکس در
برنامه خربی تلویزیون ،استاد راهنام :دکرت مهدی مقیم نژاد،
راهنامی بخش عملی :فرهاد سلیامنی
 ::::فواد رهنام؛ عنوان بخش نظری :تحلیل نگرش عکاسان به
موضوع جاده مورد پژوهی دهه  60و  70آمریکا ،استاد راهنام:
دکرت محمد خدادادی مرتجم زاده
 ::::میرتا زارع؛ عنوان بخش نظری :عکاسی از انرژی های
نادیدنی ،استاد راهنام :رضا نبوی  /بخش عملی :عکاسی از
هالهی انگشتان ،استاد راهنام :رضا نبوی
در مقطع كارشناسی
 ::::سارا نوری؛ عنوان پایان نامه :مردم در تهران ،استاد راهنام:
فرهاد سلیامنی
 ::::سمیه پارسا شکیب؛ عنوان پایان نامه :آیین زرتشت در
ایران ،استاد راهنام :فرهاد سلیامنی
 ::::رضا نریامنی؛ عنوان پایان نامه :پرتره محیطی هرنمندان
سفالگر ،استاد راهنام :فرهاد سلیامنی
 ::::سپیده اکربی جاسبی؛ عنوان پایان نامه :لحظه قطعیت در
عکاسی ،استاد راهنام :فرهاد سلیامنی
 ::::غزال مفاخری؛ عنوان پایان نامه :غرب گرایی  ،استاد راهنام:
فرهاد سلیامنی
 ::::شیرین نکویی؛ عنوان پایان نامه :رابطه انسان و حیوانات
خانگی ،استاد راهنام :فرهاد سلیامنی
 ::::ملیحه رجبیون؛ عنوان پایان نامه :سفر با قطار ،استاد
راهنام :فرهاد سلیامنی
 ::::معصومه رجبلو؛ عنوان پایان نامه :تبلیغات وسایل بازی و
پوشاک برای کودکان ،با حضور کودک ،استاد راهنام :محمد خادمیان

 ::::حسن نظری؛ عنوان پایان نامه :مستند ،استاد راهنام:
پروین طاعی
 ::::انسیه شیدوش؛ عنوان پایان نامه :فرهنگ طبیعت ،استاد
راهنام :فرشید آذرنگ
 ::::نیلوفر سعادتی؛ عنوان پایان نامه :سنگ ،رنگ ،ماکروگرافی،
استاد راهنام :محمد خادمیان
 ::::محمدسجاد برشدانش؛ عنوان پایان نامه :تزیینات معمولی
در طبقه متوسط شهری ،استاد راهنام :دکرت محمد خدادادی
مرتجم زاده
 ::::مهدی فرشیدفر؛ عنوان پایان نامه :تاهل ،استاد راهنام:
فرشید آذرنگ

خرب :میرتا زارع  /کارشناس ارشد عکاسی
دانشگاه هرن
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
) ( 0 9 3 5 6 9 4 5 8 8 6

info@cheshmag.com
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