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در این روزهای مملو از فاصله و بیماری، اندک توان باقی مانده مان را جمع کردیم و 
تصمیم گرفتیم شماره ی نهم چشمک را منتشر کنیم. بمباران هر روزه با عکس ها 
بتوان  بپردازیم. شاید  به مقوله ی فرهنگ دیداری  بر آن داشت که  را  و تصاویر، ما 

فرهنگ دیداری به صورت مختصر این گونه توضیح داد:
که  است  بشری  فرهنگ  فراورده های  تمامی  دربرگیرنده ی  دیداری  »فرهنگ 
بخش هایی  آن  به  غالباً  و  عمدتاً  اصطالح  این  دارند.  بصری  یا  دیداری  سویه  ای 
با تسامح  و  اشاره دارد که مولود فناوری است و در حوزه ی رسانه  ها جای می گیرد 
خواند.   )Lens-Based Culture( محور  عدسی-  فرهنگ  هم ارز  را  آن  بتوان  شاید 
فراورده های فرهنگ دیداری هم در تولید و هم در توزیع غیرنخبه گرا و مردمی اند و 
تمام حوزه های جغرافیایی )مشخصاً جغرافیای غیرغربی( را در بر می گیرند. پژوهش 
در این عرصه که زیرمجموعه ای از مطالعات فرهنگی است هم در موضوع و هم در 
روش ناهمگن است و از روش شناسی عرصه هایی از جمله تاریخ هنر، جامعه شناسی، 
زبان شناسی، نشانه شناسی، روانکاوی و. .. بهره می گیرد. در این پژوهش ها از جمله 
به مناسبات نگاه و فرایند دیدن بسیار توجه می کنند و نیز معانی ضمنی فراورده های 

دیداری را در عرصه ی جامعه و سیاست بررسی می کنند.«
از یک سو  اما  برسد  به دست شما  بهار  پایان  بود  قرار  که می خوانید،  شماره ای 
دیگر  سوی  از  کشید،  طول   1400 ماه  تیر  اواخر  تا   1399 تحصیلی  دوم  نیم سال 
همه ی  با  کنونی  شماره ی  تا  شدند  سبب  کووید-19  از  ناشی  مشکالت  و  فاصله ها 

کاستی های احتمالی اش با تأخیر منتشر شود و از این بابت پوزش می طلبیم.
در این شماره شش مقاله ی تألیفی و یک ترجمه با موضوع فرهنگ دیداری آماده 
کرده ایم. نرگس طائری بازنمایی زنان به عنوان فیگور میل را در نقاشی های دوران 
قاجار بررسی کرده است. امیر ابراهیمی با دقت در عکس های تاریخی تالش کرده تا 
تأثیر عکاسی را بر واقعه ی کشف حجاب بسنجد. معین بهرامی کنکاشی در فرهنگ 
لباس ایرانیان از دریچه ی لنز محسن راستانی داشته است. سوگل غزنوی به چگونگی 

ســخن سردبیر



نمود رابطه ی دیرینه ی بدن و عکاسی در آثار غزاله هدایت پرداخته است. سایه سالمی 
با الهام از پژوهش عباس کاظمی در کتاب پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی تالش کرده 
تا اینستاگرام را به عنوان جنبه ای نو از زندگی روزمره بررسی کند. سهیال حبیبی در 
مقاله اش به بررسی دیوارنگاری های اعتراضی با تمرکز بر آثار بلک هند پرداخته است. 
نگین جانی مقاله ای را ترجمه کرده که به بررسی تأثیر تصاویر دیجیتال بر تجربه های 
عبدیانی  ژوبین  آزاد،  بخش  در  است.  پرداخته  ماتم  و  مرگ  بیماری،  چون  تلخی 
چگونگی برساخت تکنیکی و مفهومی عکاسی صحنه پردازی شده و خواستگاه های 
نظری آن و برداشتی از گذار این شکل از عکاسی در ایران را مورد بررسی قرار داده 
است. هنگامه امیرابراهیمی نقدی بر نمایشگاه »به ما نگاه کنید« از مهشید نوشیروانی 
از شکل گیری چیزهایی  قبل تر  به مراحل  و مصطفی شاهرخی در متن خود  نوشته 
سراغ  به  شماره  دو  از  بعد  است.  کرده  اشاره  می بینیم،  هنری  اثر  عنوان  با  حاال  که 
پایان نامه های دانشجویی رشته ی عکاسی رفته ایم و امیرهادی شیرزادی مروری بر 
دو پایان نامه ی مقطع کارشناسی عکاسی نوشته است. در آخرین صفحات هم چند 
عکس دریافتی از ژوژمان های مجازی دانشجویان مقطع کارشناسی منتشر کرده ایم. 

امیدواریم مطالب این شماره مورد پسند شما قرار بگیرند. 
»باشد  که حاصل تالش مان با همه ی کاستی ها و خامی هایش، نقطه ی شروعی 
شماره ی  سردبیر  سخن  از  را  جمله  این  بار...«؛  پر  و  متداوم  ادامه ای  برای  باشد 
پیشین به یاد داریم و تکرارش می کنیم تا به دست آیندگان این مدرسه ی عکاسی 
این جا چراغی روشن  قباًل  که  باشند  یاد داشته   به  تاریک  روزهای  و حتی در  برسد 
برافروزند و راه را پیدا کنند. اراده کنند، می توانند آن را   بوده؛ چراغی که هر وقت 

 به امید روشنی ها

امین شیرپور



اوایل دوران  به زن پدیده ای مدرن است. »تصور زیبایی در  تخصیص دادن زیبایی 
قاجاریه در ایران )1304-1174 شمسی( عمدتا فارغ از وجوه جنسیتی بود. به عبارت 
دیگر، زنان و مردان زیبا، با ویژگی های بسیار مشابهی از نظر بدنی و چهره به تصویر در 
می آمدند« )نجم آبادی، 1396، 35(. کلماتی که برای توصیف زیبایی به کار می رفت 
و  چهره ها  غالبًا  قاجار،  نخست  نیمه ی  نقاشی  در  بود.  یکسان  مردان  و  زنان  برای 

اندام های آرمانی، نشانگر عناصر مشترک مابین جنسیت مؤنث و مذکر بودند.
در نقاشی های این دوره زنان و مردان بسیار شبیه به یکدیگر بازنمایی می شدند 
و حتی اکنون هم در این نقاشی ها تشخیص زن و مرد از یکدیگر بسیار دشوار است. 
ادبیات  زیباشناسی  در  می توان  را  زنان  با  مردان  پیکر  تشابه  مسئله ی  ریشه ی 
مشاهده کرد. برای مثال در اشعار حافظ و سعدی به وضوح معشوق مذکر است زیرا 
از واژگانی مانند امرد، نوخط، سبزه ریش و این گونه مسائل صحبت می کنند1  اما در 
صحبت  امرد  نظیر  واژگانی  حضور  بدون  معشوق،  به  راجع  هم  باز  که  قسمت هایی 
می کنند، معشوق ممکن است مذکر باشد آن هم به دلیل عدم وجود ضمایر مذکر و 

مؤنث )علیمردانی، 1392، 133(.

1. سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهشت به طلبکاری این مهرگیاه آمده ایم )حافظ(

نرگس طائری

بازنماییــی جنســیت در  نقاشــی مادر 
1212 ه.ق( -12 50 و فرزنــد قاجاریه )
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مذکر  معشوق  پرداخته،  مؤنث  معشوق  وصف  به  که  همان گونه  شاعر  حقیقت  در 
مؤنث  معشوق  گسترده ی  حضور  با  معاصر  دوران  ادبیات  در  اما  می کند  وصف  نیز  را 
مواجهیم. اطالعات ما از زندگی جنسی مردان آن زمان، بیشتر از زنان است و می دانیم 
مردان درگیر انواع مختلفی از روابط جنسی بوده اند. رابطه با همسران شان صرفًا برای 
برآوردن الزامات تولید مثل بوده در حالی که سایر کنش های جنسی آن ها برپایه ی 

لذت برآمده از قدرت، جنسیت، سن و طبقه بوده است )نجم آبادی، 1396، 47(.
در بسیاری از نوشته های اروپاییان، صحنه های رقصیدن مرد- مرد موجب انزجار 
با  و  برآمدند  قضیه  این  انکار  و  کردن2  مخفی  صدد  در  ایرانی  مردان  پس  می شد. 
نمایش زن با سینه ی برهنه، بر این نکته تأکید کردند که این گونه رقاصان زن هستند 
و نه مرد جوان. این روش دیگری برای پدید آوردن روشنگری حول این موضوع بود 

که فیگورهای میل، زنانه هستند.
نمایش زنان با سینه ی برهنه اوج روند اروتیک کردن سینه در ایران است و این مهم 
با درک مردان ایرانی از زنان اروپایی همراه است. جنسی کردن سینه ی زن و تصویر 
کردن مکرر زنان با سینه ی برهنه، با حذف ِغلمان همراه شد. دگرجنس خواهانه کردن 
میل به یکی از ویژگی های مدرنیته تبدیل شد. تنها بازنمایی زیبایی انسانی با پایان 
یافتن قرن نوزدهم، بازنمایی از زن جوان شد. روندی که با امکان رو به رشد و پذیرش 

زنان در مکان های عمومی در همین زمان تسهیل شد )نجم آبادی، 1396، 82(.3
گل ها،  چون  ابژه هایی  از  چیدمانی  با  همراه  سینه  دادن  نمایش  نقاشی ها  در 
میوه ها و شراب به نشانی واضح از زنانگی تبدیل شدند که جنسی کردن سینه و عشق 
صحنه ها  این   .)81  ،1396 آبادی،  )نجم  می کردند  پررنگ تر  را  دگرجنس خواهانه 
یادآور تصاویر بهشتی نیز بودند. تصویر مکرر زن با سینه ی برهنه در ادامه منجر به 

2. پنهان کردن همجنس خواهی در پشت نقاب دگرجنس خواهی یکی دیگر از ویژگی های نقاشی قاجار است. با در 
الزامًا  به تصویر کشیدن زوج عاشق دگرجنس گرا  نقاشی ها متوجه می شویم که  بودن میل در  نظر گرفتن سه جانبه 

دگرجنس گرا بودن میل را در مخاطب و یا نقاش نشان نمی دهد.

3. بر اساس تفکر مدرنیست های سکوالر یکی از دالیلی که مردان به کنش جنسی با دیگر مردان می پرداختند این 
بود که زنان در اختیار مردان نبودند. در ادامه پر شدن اماکن عمومی از زنان بی حجاب توأمان صحنه ای آشنا و ناآشنا 

بود. آشنا به دلیل توصیف هایی از بهشت که در ذهن ایرانیان نهادینه شده بود و ناآشنا به خاطر تجربه نکردن آن.
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این شد که حتی تصاویر مادران همراه با فرزندان نیز این گونه بازنمایی شوند. این 
نقاشی ها یادآور نقاشی های داوینچی از مریم و عیسای خردسال بودند.

عمیق تر  سطح  در  اما  دارند  اشاره  باروری  و  مادری  به  سطح  یک  در  نقاشی ها  این 
نقاشی ها  این  هستند.  اروتیسم  و  مذهبی  شمایل نگاری  بین  دوگانه  ابهامی  حاوی 
تصاویری جنسی شده از زنان هستند و درباره ی واقعیت زنان چیزی نمی گویند، بلکه 

تنها نمادی از فانتزی ها و اضطراب های مردانه هستند.
نقاش قاجار رؤیاپرداز و دیدباره است و این روحیه ی خود را در نقاشی از زنان نیز 
متبلور ساخته  است. زنان در این آثار چندان واقع گرا نیستند. بسیاری از آن ها به هم 
شبیه اند و در واقع سلیقه ی زیباشناسانه ی مشترکی آن ها را به تصویر کشیده  است. 
شخصیت ها عاری از حالت هایی هستند که معرف یک انسان طبیعی یا زمینی است. 
تیره،  و  کمانی  ابروان  گرد،  صورت های  با  قاجار  نقاشی های  در  مرد  و  زن  بازنمایی 
خال و زلف بلند حالت دار که از دیرباز در هنرهای تجسمی استفاده می شد در این جا 
هم دیده می شود که نشانگر تداوم و پیوستگی این سنت در هنر این دوره است. از 
ویژگی این نقاشی ها پر کردن کل فضای تصویر با پیکر انسان است و بنا بر اهمیت، 

سوژه ی مادر در مرکز نقاشی ها قرار دارد.

تصویر 1- داوینچی، 
 ،Litta Madonna
رنگ و روغن روی بوم، 
42×33 سانتی متر، قرن 
پانزدهم میالدی. )مأخذ: 
)217:2003 ،Zollner
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عاری  همچنین  و  نور  منبع  نبودن  مشخص  حجم سازی،  عدم  بودن،  بعدی  دو 
این  دیگر  ویژگی  از  می کند،  تأکید  غربی  برحجم گرایی  که  سایه روشن هایی  از  بودن 
نقاشی هاست. در این آثار شاهد به کار بردن رنگ های محدود و عمدتًا گرم هستیم. 
و  متنوع  تزیین های  شاهد  پس زمینه،  در  کمینه  تزیین  و  سرد  رنگ های  مقابل  در 
رنگ  دارای  مادر  لباس  از  پیش زمینه هستیم. حداقل یک عنصر  در  گرم  رنگ های 
قرمز است که جنسی کردن و شهوانی بودن موضوع را نشان می دهد. در اغلب موارد 
از  خانه  و  زن  حفاظت  برای  که  پرده ای  همان  دارد؛  وجود  پرده  یک  پس زمینه  در 
دیدگان نامحرم و بیگانگان به کار می رود اما در این جا زن، نیمه برهنه در مقابل نقاش 

و بیننده حاضر شده که از نظر نگارنده دارای آیرونی است.

با فرزندان دختر هستند که این مهم،  اکثر این نقاشی ها مربوط به بازنمایی مادران 
به زنانه شدن ابژه ی میل کمک دو چندان می کند. مخصوصًا وقتی می بینیم که کودک 
به مثابه ی کودک بازنمایی نشده و با حذف مادر از تصاویر گویی با زنی بالغ که ابژه ی 
میل است روبه رو هستیم. از ویژگی مادران این نقاشی ها می توان به چشمانی درشت 
و سرمه کشیده همراه با دهان بسته اشاره کرد. چشم دریچه ی روح است؛ سخن گفتن 
با معشوق از طریق چشم صورت می گیرد و شاید به همین دلیل است که دهان در این 
خمار،  چشم  گویاست.  خودش  چشم  می شود.  بازنمایی  بسته  صورت  به  نقاشی ها 

 تصویر 2- محمدحسن، 
 مادر و فرزند با طوطی، 

رنگ و روغن روی بوم، 111×80 
سانتی متر، تهران، قرن 

 سیزدهم ه.ق. 
)مأخذ: مجموعه ای از 

نقاشی های ایرانی در سده های 
 دوازدهم و سیزدهم،

)38 ،1351 
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برابر چشم  مادر در  بودن  از منفعل  نشانه ای  بسته  را جذب می کند. دهان  مخاطب 
بیننده است. دست های مادران بسیار کوچک و اکثرًا حنا زده شده اند. در نقاشی هایی 
که فرزند دختر است حداقل یک نفر دستش حنا گرفته شده است. دست حنا گرفته و 
خونین می تواند نمادی از خون دل عاشق بیننده باشد. بدن زن با موزونی، کشیدگی 
و ایستایی به تصویر کشیده شده است. قامت کشیده، بلند و موزون و میانه ی باریک 
جنسیت  از  نوعی  به  باریک  کمر  نقاشی هاست.  این  در  اندام ها  ویژگی های  دیگر  از 
اختصاص نداشته و در آثار این دوره در مردان و زنان به یک میزان رعایت شده است.

این  در  مادری  مهر  نمی کند.  نگاه  فرزند  به  مادر  تصاویر،  این  از  هیچ کدام  در 
تصاویر نمی بینیم. نگاه به بیننده داریم. در یک مورد نگاه به خارج از قاب داریم ولی 
برای شیر نخوردن بچه متصور شد  از دالیلی که می توان  به فرزند هرگز. یکی  نگاه 
این است که در آن زمان اشراف که خود موضوع نقاشی ها بودند، غالبًا برای حفظ 
شکل سینه به فرزندشان شیر نمی دادند. این کار برعهده ی دایه بود. شاید به همین 
دلیل است که در تصاویر بچه هرگز شیر نمی خورد و سینه ی مادر به طرز اغراق آمیز 
و غیر طبیعی، گرد است. بازنمایی سینه به این گونه ی شهوانی در کنار فرزندی که 
در هیچ کدام از تصاویر شیر نمی خورد و شیطنت آمیز بودن لمس سینه توسط خود 
برای کشیدن  نقاش  این تفکر می کند که دست  به  را مجبور  نگارنده  یا فرزند،  مادر 
تصاویر شهوانی بسته بوده و وی به ناچار فرزندی به این تصاویر اضافه کرده تا بتواند 
در لفافه مقصود خود را که نمایش زن به صورت ابژه ی میل است نمایش دهد. گویی 
زن از حضور بیننده و نگاه او کاماًل آگاه است و سعی در اغوای مخاطب دارد. وجود 
پارچه های طرح دار،  زنانگی تصویر می افزاید.  بر  و منحنی  بیضی  دایره،  زیورآالت 
چین پارچه ها، مروارید دوزی، زیورآالت و تاج بر سر، همگی بر زیبایی و دلنشینی 
اما این سؤال را به وجود می آورند که آیا این نمایش واقعگرایانه  تصویر می افزایند 
است یا خیر. پاسخ را می توانیم در چند دهه ی بعد که عکس های واقعی تری داریم، 
بررسی کنیم. با نگاه کردن به عکس های مادر و فرزند متوجه می شویم اغراق بیش 
برابر  باشد که نقاش، مادر و فرزندی را در  این  از  از حد در جزئیات می تواند ناشی 
چشم خود برای بازنمایی آن ها بر اساس تخیل خود آراسته است زیرا به نظر نگارنده 
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حالت تصنعی بیش از حد در نمایش مادر و فرزند به حدی است که نمی توان برای 
آن واقعیتی در روزمره متصور شد.

حتی  و  داشته  کامل  پوشش  تصاویر  در  مادر  می کنیم  مشاهده  عکس ها  این  در 
در یک عکس حضور مادر از پشت صندلی و پشت پارچه ی سیاه حس می شود. در 
او  از پشت صندلی  از فرزند  برای حفاظت  نامرئی در حجابی سیاه  تصویر 4 دستی 
را در آغوش گرفته و به عبارتی حضور مادر کمینه شده است. در نقاشی های قاجار 
مادر را اغلب به عشوه گری می بینیم اما در این عکس ها اثری از عشوه گری نیست و 
حضور مادر به شدت پررنگ است. در این عکس ها که تا حدی می توان آن ها را برشی 
عکس ها  این  در  مادر  نمی بینیم.  عشوه گری  دانست،  روزمره  زندگی  و  واقعیت  از 
همان مادر مقدس است. مادری مشغول به شیردادن که توسط عکاس غافلگیر شده 
است )تصویر 3(. مادران در حال تکان دادن گهواره یا مادران و فرزندانی که ژست 
نگرفته اند. همچنین تصاویری می بینیم که حضور مادر یا فرزند جنسی نشده  است. 
به مثابه ی  مادر  واقع  در  نمی شود.  مشخص  ابژه سازی  طریق  از  نیز  فرزند  جنسیت 

مادر است و فرزند به مثابه ی فرزند

تصویر 3- عکس از 
آنتوان سوریوگین، 

مادر در حال پرستاری 
از فرزند. )مأخذ: 

)commons.wikimedia
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  تصویر 5- مادر و دو دختر خردسال وی در اندرونی، اوایل قرن چهاردهم ه.ق. 
)qajar.wordpress مأخذ: سایت(

تصویر 4- عکس 
یادگاری در آتلیه 
)از مجموعه ی 
عکاسخانه ی شهر( 
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جدول 1- مقایسه نقاشی مادر و فرزند دوره ی قاجار با نقاشی مریم و مسیح  

منابع:
علی محمدی، جواد )1392(. همگامی ادبیات و نقاشی قاجار، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران.
افسانه )1396(. زنان سیبیلو و مردان بی ریش، نگرانی های جنسیتی در مدرنیته ی  نجم آبادی، 

ایرانی، چاپ هفتم، انتشارات تیسا، تهران.
Diba, Layla (1998). Royal Persian Painting, I.B.Tauris Publisher.

Zollner, Frank (2003). Leonardo da Vinci, The complete Paintings and Drawings, 
TASCHEN GmbH.

نقاشی داوینچی از مریم و عیسینقاشی مادر فرزند قاجار

دیده می شود.دیده نمی شود.واقع نمایی

منظره ای از پنجره پیداست.پرده ای بر دیوار است.پس زمینه

تأکید بر حس مادری شده است.ابژه سازی شده است.پیش زمینه

به مثابه ی مادر بازنمایی شده است.ابژه سازی شده است.مادر

به مثابه ی فرزند بازنمایی شده است.ابژه سازی شده است.فرزند

به فرزند است.به بیننده است.نگاه مادر

برای شیردادن است.به مثابه ی امری جنسی است.سینه

ساده است.پرزرق و برق است.پوشش

ندارد.دارد.زیورآالت

جوجهگربهحیوان

ندارد.سیب، هندوانه، خیارمیوه



امیر ابراهیمی

رضاخان که در سال 1299 و با کودتایی نظامی به قدرت رسیده بود، به مرور زمان 
دست  از  را  خود  اضطراری  مشروعیت  حدودی  تا  اقدامات،  برخی  به واسطه ی  و 
انجام  اقداماتی  مجموعه  پهلوی،  حکومت  به  مشروعیت بخشی  راستای  در  او  داد. 
با هدف جلب  بوده است. رضا شاه  از مهم ترین آن ها  داد که واقعه ی کشف حجاب 
رفع  راستای  در  قبل  سال ها  از  که  جریانی  شهری،  متوسط  طبقه ی  زنان  حمایت 
 پرده پوشی و افزایش نقش زنان در امور سیاسی و اجتماعی وجود داشت را مصادره، 

مخدوش و دگرگون کرد )صادقی، 1396، 10(.
حریم های  بین  فاصله گذاری  میزان  بر  دیرباز  از  ایرانی  جامعه  طبقاتی  سیستم 
سیستم  این  حجاب،  کشف  سیاست  پیاده سازی  با  ولی  بود  استوار  زنانه  و  مردانه 
طبقاتی کاماًل دگرگون شد و اختالط زن و مرد و نپوشاندن صورت و مو به معیار تمایز 
پیشرفت،  با  مترادف  را  حجاب  کشف  داشت  تالش  شاه  رضا  شد.  تبدیل  طبقاتی 
که  سنتی  دیدگاه  حال  عین  در  و  دهد  قرار  اجتماعی  مشارکت  و  اشتغال  تحصیل، 
عفت و نجابت را مترادف با حجاب قرار می داد، برچیند. با این حال، اجرای سیاست 
در  پررنگ تر  حضور  برای  فرصتی  زنان  برخی  برای  که  وجودی  با  حجاب،  کشف 
اجتماع بود، برای بخش زیادی از زنان به معنای افزایش بیش از پیش محدودیت ها 

و پرده نشینی بیشتر بود )لطیفیان، 1396، 14(.

�یأثیر  عکاســی بر  واقعه ی کشــف حجاب

نوشته ی  مدرن«  مداخله ی  یک  بازخوانی  حجاب:  »کشف  کتاب  که  است  راهی  ادامه ی  حاضر  مقاله ی 
عکس های  »بررسی  عنوان  تحت  لطیفیان  نگار  عکاسی  کارشناسی ارشد  پایان نامه ی  و  صادقی   فاطمه 

به جا مانده از واقعه ی کشف حجاب و تحلیل کاربرد تبلیغاتی آن« در آن گام نهاده اند.
تمامی عکس های مقاله ی حاضر از پایان نامه ی نگار لطیفیان گردآوری شده است.
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در  عکاسی  رواج  برای  زمینه ای   ،1304 سال  در  عکس دار  سجل  قانون  اجرای 
میان مردم و در عین حال، پیش زمینه ای برای رفع پوشش از چهره بود. قرارگیری 
دوربین بین عکاس مرد و سوژه ی زن، احساس راحتی بیشتری به زن برای کنار زدن 

روبنده می داد )صادقی، 1396، 84(.
بسیاری از وقایع مدرن به بازنمایی متکی اند و دوربین عکاسی از زمان اختراعش 
پادشاهی  اولین  می توان  را  شاه  رضا  است.  داشته  تنگاتنگ  رابطه ای  قدرت  با 
دانست که با استفاده از ویژگی استنادی عکاسی، با تولید، بازنمایی و تکثیر واقعیت 
مطلوب، در جهت ثبت اقدامات خویش، آگاهی رسانی به توده مردم و جهت دهی به 
اذهان عمومی استفاده کرده است )لطیفیان، 1396، 2(. سیاست کشف حجاب نیز 
از این قاعده مستثی نبوده است. به منظور ترویج و تثبیت برنامه ی کشف حجاب، به 
دستور رضا شاه در نواحی مختلف مراسمی تحت عنوان »جشن کشف حجاب« ترتیب 
داده می شد. در این مراسم، کارمندان، افراد دولتی و سایر اقشار جامعه، به همراه 
همسران بی حجاب خود حاضر می شدند. برنامه ی این مراسم شامل سخنرانی افراد 
در باب فواید کشف حجاب برای جامعه و به ویژه زنان بود. ولی شاید بتوان مهم ترین 
مراسم  که  جایی  دانست؛  آن  پایان بندی  را،  مراسم  این  بخش  تأثیرگذارترین  و 
به همراه  این عکس ها  پایان می رسید.  به  از حاضرین  گروهی  گرفتن یک عکس  با 
گزارش جشن برای شاه ارسال می شد و در راستای عادی سازی و فرهنگ سازی در 
اصلی ترین  از  یکی  عکس   .)42  ،1396 )لطیفیان،  می شد  چاپ  جراید  در  جامعه، 
ابزارهای رضا شاه در راستای فرهنگ سازی سیاست کشف حجاب بود. در ادامه به 

بررسی صوری عکس هایی از ماه های اولیه ی پیاده سازی این سیاست می پردازیم.
در نگاه اول، قرینگی عکس ها و نحوه ی قرارگیری سلسله مراتبی عناصر صحنه 
نظامی  سبک  از  نمودی  را  آن  می توان  که  می کند  جلب  خود  به  را  بیننده  توجه 
حکومتداری رضا شاه در نظر گرفت. با مروری بر عکس های جشن کشف حجاب با 
الگویی مشخص و تکرارشونده مواجه می شویم. چیدمانی که در آن زن هایی کشف 
حجاب شده، به عنوان سوژه ی اصلی صحنه، معمواًل بر صندلی هایی در ردیف جلو 
نشانده شده اند، مردان پشت سر این زنان ایستاده اند، فرد یا افرادی نظامی در دو 
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طرف کادر که احتماالً مسئولیت برگزاری مراسم را برعهده دارند )لطیفیان، 1396، 
و  ایران  پرچم  از شخص شاه.  معنادار، عکسی  فاصله ای  با  و  کادر  باالی  در  و   ،)26

فرش هم دیگر المان های تکرار شونده ی این عکس ها هستند.

به عنوان  از فرش  اوایل قرن حاضر می بینیم که استفاده  با کنکاشی در عکس های 
پس زمینه ی عکس، رویه ای مرسوم بوده است. پرچم های آویخته به دیوار پشت سر 
جمعیت نیز با تفکیک افراد از فضا به نظم بخشی صحنه کمک کرده اند. اما مهم ترین 
ایرانی  و  ملی  ویژگی های  بر  تأکید  دارد،  عکس ها  این  در  ایران  پرچم  که  کارکردی 
پرچم های  این  حضور  بر  عالوه  موارد،  از  بسیاری  در  است.  حجاب  کشف  سیاست 
از پرچم های کوچک در جای جای صحنه هستیم  استفاده  بر دیوار، شاهد  آویخته 
)برای نمونه پرچم های کوچک به عنوان آذین صحنه و پرچم هایی در کنار عکس رضا 
شاه(. این همنشینی فرش با پرچم ها را می توان تالشی مضاعف در راستای هرچه 

ملی تر جلوه دادن این واقعه در نظر گرفت.

عکس شماره 1 - جشن کشف حجاب در شیراز )1314(
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عکس هاست.  این  مشخصه های  اصلی ترین  از  قدرت  مراتب  سلسله   بازنمایی 
تمامیت  بر  پدرساالری  همچون  که  شاه  از  عکسی  صحنه،  نقطه ی  باالترین  در 
صحنه سایه افکنده است، در پایین و با فاصله ای زیاد مردان، در جلوی آن ها زنان 
و در دو طرف کادر، افراد نظامی به عنوان نمودی از شاه، کارگردانی این نمایش را 
بر عهده دارند. در عین حال حضور این افراد نظامی را می توان به عنوان نشانه ای 
از نقش نظامیان در پیاده سازی و پاسداری از سیاست کشف حجاب در نظر گرفت.
به جز مواردی که شخص شاه در مراسم حضور داشته است، دو نمود از حضور 
که  شاه  عکس  در  نخست  است.  توجه  قابل  حجاب  کشف  جشن  عکس های  در  او 
او  اصلی ترین حضور رضا شاه، جایگاه  قرار دارد و سپس  باالی صحنه  بر  قابی  در 
به همراه  این مراسم گرفته می شد،  ناظر اعظم است. عکس هایی که در  به عنوان 
به  و قریب  )لطیفیان، 1396، 27(  ارسال می شد  برای شخص شاه  گزارش مراسم 
یقین، افراد حاضر در عکس نیز از این مهم مطلع بوده اند و خود را در محضر شاه 
می دیدند )زبان بدن افراد می تواند گواهی بر این مدعا باشد(. با کمی دقت در زبان 
می بریم.  پی  مردان  و  زنان  میان  تفاوت ها  برخی  به  صحنه،  در  حاضر  افراد  بدن 
عکس  در  بیشتر  هرچه  شدن  دیده  در  سعی  افراشته  سری  با  که  مردان  برخالف 
گویی  که  خود،  کاله  به ویژه  و  شال  با  صورت  پوشاندن  با  زنان  از  بخشی  دارند، 
به عنوان جایگزینی برای حجاب است، سعی در پنهان سازی خود دارند. بدن های 
بر  که  دست هایی  گرفته اند،  قرار  دوربین  مقابل  در  جدید  ظاهری  با  که  بالتکلیفی 
روی پاها قرار گرفته اند، در هم فرورفتگی بدن، پوشاندن صورت با دست یا بخشی 
از لباس و در هم فشردگی جمعیت، برخی از نشانه هایی هستند که از آن می توان 

به معذب بودن و نمایشگر نبودن زنان حاضر در عکس پی برد )عکس شماره 2(.
مردان  ایستادن  و  عکس  مرکز  در  زنان  نشستن  همچون  نشانه هایی  وجود  با 
پشت سر آن ها، به سختی می توان زنان را به عنوان بازیگرانی حائز اهمیت در این 
صحنه قلمداد کرد. حتی می توان با توجه به نحوه ی چیدمان عناصر صحنه و زبان 
گرفت،  نظر  در  دادنی«  »نمایش  و  منفعل  عناصری  عنوان  به  را  زنان  افراد،  بدن 

عناصری که توسط گروهی از مردان احاطه شده اند تا به نمایش گذاشته شوند.
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عکس شماره 2 - جشن کشف حجاب در شیراز )1314(

عکس شماره 3
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شده  چیده  نمایش  یک  صحنه ی  همچون  مراسم  صحنه ی  موارد،  از  بسیاری  در 
حال  در  مجلس  حاضرین  و  شده اند  چیده  سو  یک  به  همه  که  صندلی هایی  است. 
دیدن یک نمایش هستند. نمایشی که در سطحی با کمی اختالف ارتفاع، در مقابل 

آن ها در جریان است؛ نمایش کشف حجاب )عکس شماره 3(.
یکی دیگر از المان های تکرارشونده، حضور دختران دانش آموز است. از آن جا که 
رضا شاه تأکید داشت کشف حجاب را مترادف با پیشرفت و ترقی زنان قرار دهد، در 
بسیاری از عکس ها شاهد حضور دختران محصل با لباس های فرم هستیم. گو این که 
با یک پرده ی نقالی مواجهیم که بر روی آن سلسله مراتب جامعه و جایگاه آنان در 
اجتماع به نمایش گذاشته شده است، دخترانی که به لطف کشف حجاب، تحصیل 
می کنند و به زنانی تبدیل می شوند که در آینده ی جامعه در مرکز توجه قرار خواهند 

گرفت )عکس شماره 4(.

عکس شماره 4



فرهنگ دیدارینشریه ی چشمک22

با  تقابل  در  خیالی  امر  چهار  پرتره،  عکس  هر  در  که  است  باور  این  بر  بارت  روالن 
یکدیگر قرار دارند: تصوری که فرد مقابل دوربین از خود دارد، آن گونه که می خواهد 
به نظر برسد، برداشتی که عکاس از سوژه دارد و آن چیزی که عکاس درصدد نمایش 
آن است )لطیفیان، 1396، 33(. سردرگمی و معذب بودن زنان در عکس های کشف 
حجاب را می توان معلولی از دو نیروی اول دانست. زنانی که تا پیش از این در پس 
پرده بودند، به ناگاه با صورت های بی حفاظ در میان مردانی غریبه قرار گرفته اند و 
این  دارند.  بسیار  فاصله ی  بوده اند  متصور  خود  از  عمومی  انظار  در  تاکنون  آنچه  با 
زنان نمی دانند که چه کسی هستند و با هویت جدید خود خو نگرفته اند. در نتیجه 
سردرگم، معذب، مضطرب و ناآرام هستند و در بسیاری موارد در تالش اند تا خود را 

از دید ناظران مخفی کنند )عکس های 2 و 3(.

عکس شماره 5 – جشن کشف حجاب
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»واقعیت  با  مطلوب«  »واقعیت  تقابل  عکس ها،  این  در  دیگر  توجه  جالب  نکته ی 
موجود« است )لطیفیان، 1396، 34(. در عکس شماره 5 ردیف هایی منظم از زنان 
موقعیت  به واسطه ی  شاید  پیشین،  نمونه های  خالف  بر  که  می بینیم  را  مردان  و 
برخالف  ولی  هستند.  شدن  دیده  برای  تالش  در  نیز  زنان  همسران،  اجتماعی 
صحنه ی مطلوبی که عکس از این همنشینی زنان و مردان نشان می دهد، واقعیت 
است.  کرده  وارد  عکس  درون  به  را  خود  صحنه  مرکز  از  بیرون  در  جامعه  موجود 
جایی که زنان چادری، مردان و کودکان بر پشت بام ساختمان قرار دارند و بی خبر 
از حضور خود در عکس، این »نمایش« را نظاره می کنند. به واسطه ی تمرکز عکاس 
بر سوژه ی اصلی و اولویت او بر انتخاب فاصله ی مناسب از افراد در راستای هرچه 
بام  زمان روی پشت  آن  با پوشش مرسوم  که  عادی  پرتعدادتر شدن عکس، مردم 
شاهد این واقعه هستند نیز در عکس او حضور دارند و واقعیت مطلوب حکومت را 
تحت تأثیر قرار داده اند. نمود دیگر این واقعیت موجود را می توان در زبان بدن زنان 
حاضر در عکس ها جستجو کرد )عکس شماره 2(، جایی که دست های بالتکلیف، 
بدن های فشرده در هم و صورت های پوشانده شده، عدم پذیرش کامل این سیاست 

را نمایان می کند

منابع:
نشر  دوم،  چاپ  مدرن،  مداخله ی  یک  بازخوانی  حجاب:  کشف   .)1396( فاطمه   صادقی، 

نگاه معاصر، تهران
لطیفیان، نگار )1396(. بررسی عکس های به جامانده از واقعه ی کشف حجاب و تحلیل کاربرد 

تبلیغاتی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد عکاسی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران



معین بهرامی

از  بی نظیر  تجربه ی  یک  امکان  انسان  برای  همیشه  تاریخ  صفحات  در  پوشاک 
عالم  از  نمادی  لباس  زاهدان  و  صوفیان  محافل  در  است.  بوده  معانی  و  صورت ها 
روحانی است ولی در میان مردم عادی لباس نشانی از جایگاه اجتماعی و شخصیت 
آن هاست. لباس چنان در تار و پود زندگی انسان گره خورده که نوشتن از آن، جز در 
مقام پرسش ها و تحلیل های روشمند و دقیق، بیهوده می نماید. لباس ها داللتگرند. 
جایگاه  شخصیت،  از  ما  شناخت  و  برداشت  سطح  اولین  لباس ها  دیگر  عبارت  به 
اجتماعی و فرهنگ یک نفر یا اعضای یک جامعه هستند؛ مفروضات و رمزگانی که 
در قالب داللت یاب هایی مانند متانت، رسمی بودن و رؤیایی بودن و... از لباس ها 
اطالعات  و  کنیم  عبور  سطحی  مفاهیم  از  تا  می کنند  کمک  ما  به  می شوند  دریافت 
،1396 )هال،  کنیم  کسب  آن ها  پوشاننده ی  و  آن ها  معنای  مورد  در   بیشتری 
 74-72(. به نحوی که می بینیم لباس و پوشش افراد چنان مغروق و مفتون معناست 

که سرشتی مانند زبان یافته است.
مواجه  سؤال ها  این  با  پوشاک،  معناساز  و  نمادین  روابط  به  بردن  پی  مجرد  به 
می شویم که این پدیده چگونه از طریق بستر زبان برای ما برساخته و فهم می شود؛ و 
این که لباس چگونه در طول زمان وسیله ای برای نمایش تن و اثبات جایگاه »خود« 

پوشــاک؛ قاب غیاب �ن
بــا گذاری به مجموعه ی خانواده ی ایرانی از محســن راســتانی
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شده است )ذکایی، 1391، 261(. در میان مطالعات انجام شده در این زمینه، کتاب 
درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران به این موضوع پرداخته است. محمدسعید 
بررسی  کتاب  این  از  بخشی  در  را  ایران  در  پوشش  معنای  تا  برآمد  ذکایی در صدد 
کند. او با بررسی ارتباط بین زبان و لباس کوشیده از خلل آن ها نگاهی جزءنگرانه 
به مفهوم فرهنگ ایران و ایرانی بودن داشته باشد. از نظر ذکایی این پدیده باید در 
طبقه بندی های مختلفی بررسی شود: در بخش اول جایگاه پوشاک در علوم اجتماعی، 
ادبیات، دین و پزشکی؛ همچنین پوشاک در دوره های تاریخی مختلف ایران: عصر 
امپراتوری، مشروطه و مدرنیته. این طبقه بندی ها کوتاه ولی دارای جزئیات فراوانی 
از سیر تحول پوشاک در ایران هستند. بدین ترتیب ما با مطالعه ی رمزهای مختلف 
لباس مانند اندازه، رنگ، شکل و نحوه ی استفاده شان در علوم اجتماعی و پزشکی، 
به  و  می شویم  نزدیک تر  دارد،  افراد  جایگاه  به  که  اشاره هایی  و  آن  کاربرد  فهم  به 
 موازات این دو با درک لباس در بستر دین و ادبیات به مفهوم ذهنی آن، برای مثال 
شرم و حیا، معنویت و قوانین شرع حاکم بر پوشاک آگاه می شویم. با بررسی دوران 
تاریخی پی می بریم که پوشاک در ایران تقریبًا تا اواخر دوره ی قاجار شیوه ی یکسانی 
از نظر شکل، رنگ و نحوه ی استفاده داشته است. ولی نکته ی قابل توجه این است 
که لباس ایرانی همواره در طول دوران پر فراز و نشیبی که گذرانده، همواره وسیله ای 
برای کنترل افراد و واجد رمزگان سیاسی بوده است؛ حکومت و مذهب دو عامل مهم 
و تأثیرگذار بر ایجاد نظارت بر لباس و تن افراد در ایران بوده و هستند. از پیش از 
اسالم و لباس اشراف و مغان، تا مشروطه و کشف حجاِب در عصر پهلوی و اجباری 
شدنش در عصر معاصر... اکنون درمی یابیم که چگونه زبان نمادین لباس ها مانند 
به منظور یکسان سازی عقاید و سیطره ی نظام حاکم  اجتماعی،  پدیده ی سیاسی- 
عمل می کنند؛ از طرفی هم می بینیم نسل های مختلف، به خصوص نسل معاصر در 
تقابل با نظم حاکم، دیگر لباس را وسیله ای برای پوشش و مخفی کردن بدن خود 
نمی یابد، بلکه لباس پدیده ای برای بیان فردیت و شخصیت یگانه ی اوست. اما آیا 
راهی برای دیدن این فرهنگ پوششی و تغییراتش وجود دارد؟ این جاست که عکس 
این زمینه،  از دستاوردهای مهم در  اخیر یکی  ما می آید. در چند دهه ی  یاری  به 
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 1337 متولد  راستانی  است.  راستانی  محسن  از  ایرانی  خانواده ی  مجموعه عکس 
است.  تهران  دانشگاه  از  عکاسی  رشته ی  فارغ التحصیالن  اولین  از  و  خرمشهر  در 
خانواده ی ایرانی گشت وگذار راستانی در مورد ایران است که اکنون بیش از بیست 
ایرانی بودن و درک  او نگاهی دقیق تر به فهم  از آغاز آن می گذرد. عکس های  سال 
این پدیده است که چگونه این مفهوم به واسطه ی پوشش، تن و حالت های آن ها در 
عکس ها نمود پیدا می کند. به عبارت دیگر، این تحول در ظاهر و پوشش سوژه ها 
دنبال می شود. این تحول با دقت بسیاری، به خصوص با توجه به قطع عکس ها، به 
ثبت رسیده و ما می توانیم تغییرات آنان را با دقت بیشتری بررسی کنیم. این جاست 
که زبان عکس به زبان تن گره می خورد )اکرت،1391، 14(. زیرا هر تغییری که دیده 

می شود تأثیرش بر روی اندام ها، لباس ها و تصاویر هم قابل مشاهده است. 

همچون  می کنند،  اشغال  قرارداده شده  سفید  زمینه ی  در  سوژه های  این  آنچه 
دوربینش.  مقابل  افراد  با  عکاس  تنهایی  از  حسی  است.  خاص  موقعیتی  احساس 
راستانی با به کارگیری زمینه ی سفید مردم را از محیط جدا می کند و از جلو آمدن 
 سایر معانی جلوگیری می کند تا خوِد صیقل خورده ی افراد را در این موقعیت خاص
 ــ موقعیت عکاسانه ــ  نشان دهد. هنر او بیشتر در مورد پرسش ها و سکوت هاست تا 
این که بخواهد به چیزی پاسخ دهد. مسئله ی اصلی برای عکاس، جستجوی فرهنگ 
و هویت ایرانی در میان همین سکوت و تنهایی است، »بی خبر شو که خبرهاست در 

تصویر 1: خانواده ایرانی، محسن راستانی
(Darz.art :مأخذ(
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این بی خبری«)فروغی بسطامی، 1395(. در عین حال عکس هایی هستند که نگاهی 
که  ما  برای  را  ایرانی  و  ایران  تجلی  به  رو  پنجره ای  و  می دهند  نشان  ما  به  را  دیگر 
به گونه ای خاص هم به آن ها نزدیک هستیم، ترسیم می کنند. راستانی آرمان شهرش 
خانواده ی  ـــ  آرمان شهر  نیست.  خبری  دیگر  جای  می کند؛  جستجو  این جا  در  را 

ایرانی ـــ همین است با تمام زیبایی یا زشتی اش...!

تصویر 2: خانواده ایرانی، 
محسن راستانی

(Akskhaneh.com :مأخذ(

نیست  پرتره هایش  نقاب  از  گذشتن  عکاس،  مواجهه ی  این  بازخورد  طرفی  از 
هویت ها  رفتاری،  کنش های  تا  می کند  آشکار  و  عریان  ما  بر  را  نقاب ها  همان  بلکه 
انگار  ببینم؛ آیین ها و حالت هایی که  را  و آیین های شکل گرفته پیش روی دوربین 
عکس ها،  دیدن  لحظات  تمام  در  هستند.  ناکامل  پدیده ای  بی عکس  بسیاری شان 
چهره هایی در قاب دقیق و منظم تصاویر دیده می شوند. قابی که همانند پوششی 
لباس،  روی  بر  را  تأکید  مخاطب،  نگاه  کنترل  بر  عالوه  تا  می گیرد  بر  در  را  آن ها 
عکاسانه  و  هویتی  موقعیت  این  در  و...  سوژه ها  حالت  آیین ها،  سن،  جنسیت، 
غیررسمی  حالت  آن  دیگر  دوربین  حضور  با  بی اختیار  که  بدن هایی  کند.  بازنمایی 
خود را ندارند و اختیارشان دیگر با خودشان نیست و خودهای دیگری را به ما نشان 
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می دهند. بی گمان این خاصیت یگانه ی عکاسی است که ما را با این پدیده مواجه 
با عکس پرتره و دیدن  اتاق روشن در مواجهه  می کند. تعبیر روالن بارت در کتاب 

خویش در این باره قابل توجه است:
»... من در مقابل لنز دوربین، در آِن واحد: همان کسی هستم که فکر می کنم 
هستم، همان کسی که دیگران می خواهند فکر کنند هستم، همان کسی هستم که 
کار  به  هنرش  نمایش  برای  او  که  هستم  کسی  همان  و  هستم،  می کند  فکر  عکاس 

می گیرد«)بارت، 1396، 42(.

تصویر 3: خانواده ایرانی، محسن راستانی
(Akskhaneh.com :مأخذ(

هویت  و  »خود«  از  جدیدی  تجربه ی  و  می دهد  انجام  عجیبی  کار  این جا  در  عکس 
اجتماعی  نظم سیاسی-  با یک  امروز  دنیای  ما در  برمال می کند.  را  انسان  تکثرپذیر 
نوین مواجهیم که شدیدًا متکثر و محل نزاعی بی پایان است. ما حاال خیلی راحت تر با 
انتخاب های خودمان، که پوشاک یکی از اولین نمودهای آن است، به خرده فرهنگ های 
خاص ملحق می شویم و هویت مان را شکل می دهیم و تن و پوشش آن را محلی برای 
همین نزاع های فردی و هویتی می پنداریم. نتیجه چیزی جز تجربه ای عمیق تر از 
تکثر نیست. موضوعی که آن را با جستار اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی والتر 
بنیامین مربوط می کند. هاله ی اثر هنری، که این بار درباره ی تجربه خود در عصر باز 

تولید دیجیتالی نیز صادق است.
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ایرانی  خانواده ی  مجموعه ی  و  عکس  لباس،  مورد  در  نظرورزانه تر  بخواهم  اگر 
جزئیاتی  طریق  از  را  ایران  فرهنگ  تغییرات  ما  که  گفت  بتوان  شاید  بگوییم  سخن 
در  که  خاصیتی  و  عکس  میانجی  به  و...  چهره  و  بدن  حالت  پوشش،  نوع  مانند: 
نمایاندن جزئیات دارد، دریافت می کنیم. اکنون می پندارم که راستانی با انتخاب ها 
و دقت صوری ای که در روابط بین عکس هایش داشته، می خواهد کسانی را نشان مان 
دهد که به رغم ظاهرشان موجب می شوند ما نیز فرصتی برای فاصله گزینی و تفکر در 
مورد جایگاه خودمان و هویت مان به دست آوریم. ما کیستیم؟ ایرانی بودن چگونه از 
خلل این الیه ها، الیه هایی مانند پوشاک، موقعیت اجتماعی و مرزهای سیاسی و... 

به وجود می آید؟
بدین سان خانواده ی ایرانی نمادی از خانواده ی ما و عکاس می شود. خانواده ای 
که مجموعه ای از همه ی رسوم و هویت های متکثر جغرافیای ایران است. عنصری 
است برای حفظ تاریخ، فرهنگ و سنت های ملی و البته تغییرات آن؛ که با توجه در 
آن ها دریابیم، در طول زمان با ما و حافظه ی تمامی اهل ملک چه کرده... تن و وطنی 
که البته در جهان مصرفِی معاصر در کنکاش تثبیت جایگاه خویش است، و همزمان 
انبوهی از نشانه های فرهنگی کهنه را با خود حمل می کند. خانواده ی ایرانی چیزی 

جز همین تناقض ها نیست. درآمدی بر گذشته و آینده ی خانواده ی ایرانی

منابع:
اکرت، رابرت )1391(. زبان عکس: عکس چگونه از ماجراها و روابط پرده بر می دارد، ترجمه ی 

اسماعیل عباسی و محسن بایرام نژاد، چاپ دوم، انتشارات حرفه هنرمند، تهران.
بارت، روالن )1396(. اتاق روشن، ترجمه ی فرشید آذرنگ، چاپ هفتم، نشر حرفه نویسنده، تهران.
ایران، نشر  تاریخ فرهنگی بدن در  بر  ذکایی، محمد سعید و امن پور، مریم )1391(. درآمدی 

تیسا، تهران.
فروغی، بسطامی )1395(. دیوان فروغی بسطامی، تصحیح حمیدرضا قلیچ خانی، نشر روزنه، تهران
هال، استیوئرت )1396(. معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه ی احمد گل محمدی، چاپ 

سوم، نشر نی، تهران.



بدن نقشی حیاتی در هنر و تاریخ هنر دارد. آنچه که این حقیقت را نمایان می سازد، 
حضور و غیاب توأمان بدن در این گفتمان هاست )گفتمان در این جا طیفی از خلق 
ادراک جنسیت و  به واسطه ی  بر می گیرد(. بدن  را در  تاریخی هنر  تا تحلیل  هنری 
و  فن آورانه  بدن های  میل،  تولید  کانون  نژادی،  تفاوت های  و  هویت  سالمندی، 
عکاسی  انتقادی  کردوکارهای  و  نظریه ها  مرکز  در  گذار،  حال  در  بدِن  و  پساانسانی 
قرار گرفته است. عکاسی با کنش نگریستن و منجمد کردن واقعیت و ایجاد گسستی 
در پیوستار زمان و مکان، بی آن که بخواهد بدن را بدل به ابژه می کند که این قابلیت 
خاص عکاسی در ابژه سازی بدن، آن را با مرگ نیز پیوند می دهد و بدن زنانه را نیز 
»تماشابارگی«  یا  لذت دیداری  این  تولید میل می کند.  کانون  ابژه سازی مضاعف  با 
بدن  تصاویر  یا  شخص  در  نگریستن  با  که  می شود  قلمداد  اروتیکی  لذت  معمواًل 

دیگری حاصل می گردد. 

»تو مرا با چهره ام می شناسی، تو مرا همچون یک چهره می شناسی و هیچ  گاه مرا از راه 
دیگری نشناختی. پس نمی توانی درک کنی که چهره ام خود من نیست.«1

میالن کوندرا

1. برگرفته از درآمد بخش بیست کتاب اتاق زجر: تصویر و چهره قربانی، امیر نصری

سوگل غزنوی

ســوژه به مثابه ی ابژه، عکاســی و بدن انسان
ثــار   غزاله هدایت نگاهــی بر   ســاخت و پرداخِت خویش در   آ
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تصویر 1-  غزاله هدایت،  از مجموعه ی کنتاکت، 1387
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از  گونه ای  است،  آن  محرک  رسانه ای اش  ماهیت  به واسطه ی  عکاسی  که  دیدبارگی 
نگریستن است که با اعمال قدرتی ارتباط دارد که طی آن تن )دیده شده ای منفعل( به 
صحنه ی نمایشی برای لذت دیگری )بیننده ی فعال( بدل می شود. امکان خوانش های 
متفاوت بدن با توجه به شرایط و موقعیت های گوناگون و نحوه ی بازنمایی آن، تابع 
موارد، عکس ها صرفًا  تمامی  این  فرهنگی است. در  و  تاریخی، مکانی  نسبیت های 
از بدن سخن به میان نمی آورند بلکه حکایت از بدن ها، گروه های اجتماعی خاص و 

مناسبات قدرت در میان آن ها دارند )هنینگ، 1398، 243-207(.

در  هنرمند  چهره/بدن  آن  در  که  هستیم  مواجه  خودنگاره ای  با   2 شماره  تصویر  در 
مرکز قرار گرفته و با پس زمینه ای ساده، خنثی، بی بهره از هرگونه عوامل صحنه ای و 
مقتصد در به  کار بردن نماد و نشانه موجب می شود او که در این خودنگاره هم سوژه و 
هم ابژه است و با کنش شناسایی دست و پنجه نرم می کند، درست در مقابل مخاطب 
قرار گیرد. این نحوه ی چیدمان و در مرکز قرار دادن سوژه، از مؤثرترین روش های 

  تصویر 2- 
 غزاله هدایت، 
از مجموعه ی 
 کنتاکت،
1387 
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توصیف یک چیز است. جداسازی پرتره از پس زمینه و محیط پیرامونش بار معنا را به 
دوش چهره/تن او می اندازد و وجه تأمل در بازنموده را پررنگ تر می کند. هنرمند در 
این مجموعه به جای خراشیدن و خشونت با تن که در هنر معاصر و پرفورمنس های 
هنرمندان بادی آرت  جایگاه مهمی دارد، عامدانه خراشیدن پوسته ی کاغذ عکاسی 
را جایگزین می کند و بر دوبعدی عکس می کشاند. مازاد بر تشابه اسمی »پوسته ی 
کاغذ عکاسی« و »پوست بدن«، به واسطه ی رنگی بودن عکس و کنده شدن تدریجی 
این  است.  تن  با  خشونت  و  خراشیدن  یادآور  نیز  فرایندی  چنین  رنگی،  الیه های 
دگردیسی صوری و دگرگونی سطح، که حس المسه را نیز تحریک می کند، فرم معمول 
بازنمایی را دستخوش تغییر می کند و تابوی سنت بازنمایی پرتره در فرهنگ دیداری 
را، که شباهت به سوژه از شروط اولیه و بنیادین آن می بوده، درهم می آمیزد. از دیگر 
سو این محوشدگِی شباهت، چهره/تن را به نمودی کلی یا عام از همه بدل کرده است. 
هویت خراش ها و هویت عکاس، در کنار یکدیگر هویت عکس را می سازند. زیرمعنای 
به  بدن  پوست  صاف  سطح  آن  در  که  سطح،  یکپارچه ی  خراشیدن  برایند  و  فرایند 
بر آشنایی زدایی، عنصر زمان را  به تعبیری عالوه  ناهموار بدل شده است،  سطحی 
وارد اثر می کند و همچنین نگرنده را با کسالتی ناشی از دیدن و ناامیدی بصری خیره 

به اثر نگه می دارد زیرا آنچه نباید دیده شود خودش را آشکار می سازد.
دیدیه آنزیو1، روانکاو فرانسوی، اصطالح »پوست-اگو«2 را مطرح می کند. در نظر 
وی پوست-اگو همان تصویر ذهنی ای است که کودک در مراحل آغازین رشد از خود 
ارتباط.  و  محافظت  بدن،  تحدید  می گیرد:  نظر  در  پوست  برای  کارکرد  سه  و  دارد 
برون  و  درون  میان  مرز  و  می کند  محافظت  درون  از  که  سطحی  منزله ی  به  پوست 
است، وظیفه ی آخرش ارتباط با دیگران است. پوست به معنای استعاری اش کلیدی 
برای ارتباط با دیگران است )نصری، 1398، 78(. از سوی دیگر خراش ها به مثابه ی 
ایجاد  مذکر  نگرنده ی  چشم  برای  بصری  موانعی  صوری  لحاظ  به  اصلی،  کنشگران 
می کنند، ارتباط چهره ی هنرمند با چهره ی نگرنده را مخدوش و همزمان حضور و 

1. Didier Anzieu

2. Skin-ego
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غیاب ابژه را ممکن می سازند. در این نقاب بصری فضایی امن و به دور از داوری برای 
ابژه ممکن می شود. این خراش ها و تراش ها زیرمعنایی از رنج، درد، فقدان و زوال 
را در بر دارند و این زوال پذیری و میرایی کاغذ عکس، که به باور بارت به سرنوشت 
همه ی کاغذها دچار می باشد، در این اثر دوچندان شده است. خراش های مرئی و 
خروش مسموع در اثر، نگاه و مناسبات نگاه را چنان در هم می آمیزد که تو گویی این 
بی چهرگی و اختالل در دیدْن ارتباط و تبادل با نگرنده را از طریق صدا، که فقر ذاتی 
عکس است، طلب می کند. به تعبیر بلتینگ3 چهرْه رسانه ی بیان احساسات، ارائه ی 
خود و ارتباط است: چهره صرفًا از طریق نگاه و صدا پا به عرصه ی وجود می گذارد 
ذهنی  دغدغه ی  بی صدا  چیزهای  صدای  شنیدن  این،  بر  مضاف   .)137 )همان، 
نابازنمایی،  این  در  که  می کوشد  مخاطب  است.  بوده  نیز  آثارش  دیگر  در  هنرمند 
اندک شباهتی بیابد که جز خلل و فرج سفیِد پوسته ی کاغذ عکاسی چیزی نیست 
و به مانند حجاب و پوششی مانع از نمایش کامل سوژه/ابژه می گردد. در نهایت این 
پوشیدگی و از ریخت افتادگی بدل به ابژه ای زیبا و دکوراتیو می شود که فرای هر چیز 
برای دیدن است. چهره بر فردیت و خویشتن داللت می کند و بازتابی از درون فرد 
نیز به شمار می آید و توأمان بیانگر درون و برون فردی است که مورد بازنمایی قرار 

گرفته است. فقدان چهره، فقدان »خود« را به همراه دارد.
با نگاهی به دیگر کارهای غزاله هدایت و پژوهیدن در نمونه آثارش نحیف شدگی 
این فردیت قابل تمایز است که به دور از کلیشه و قالب های رایج دیگرپسند و بازنمایی 
تصاویر زنان در تاریخ هنر، بدان پرداخته شده و تبدیل شدن زن به کانون ابژه میل 
آثار همچون  انتخاب عناوین  آثارش غایب است. جزءنگری در  اثر و مابقی  این  در 
تار و پوست، صدای موی من و ... که بخشی از هویت دهی به اثر است و می تواند 
فرایندی را توصیف، ماده کاری را برجسته، کارکردی را بیان و به مثابه ی متن به درک 
اثر هنری کمک کند در بیشتر کارهای غزاله هدایت بیان و نمودی آشکار دارد و از 
همان ابتدا مخاطب را درگیر می کند. این درهم تنیدگی و داد و گرفت عنوان و اثر، 

نگرنده را به میان گفت وگویی از قبل ایجاد شده میان عنوان و اثر دعوت می کند.

3. Hans Belting
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تصویر 3- غزاله هدایت، بدون عنوان، بخشی از کاغذ دیواری، 1384

در تصویر شماره 3، مخاطب با اثری در مقیاس بزرگ مواجه می شود که با تکثیر متکثر 
عکس پرسنلی از هنرمند شکل گرفته است. این مقیاس و اجرا نیز با نگاهی به مابقی 
آثار، عبور از مرز سنتی مستطیلی را در اجرا پررنگ می کند. تکرار که خود یکی از 
راه های ایجاد فرم است در این اثر جدای کارکرد صوری آن، که به باور فروید »اشتیاق 
مهارناپذیر به تکرار« مکانیزمی  ناخودآگاه است و اشخاص از این تکرار لذت می برند، 
محملی برای معناست )بیت، 1395، 195(. در این پژواک بصری هنرمند قصد دارد 
همه جا حضور داشته باشد و مخاطب را به مانند ناظری فراگیر محاط کند ولی دیده 
نشود و راوی نامرئی بماند. مخاطب برای بازشناسی و خوانش دقیق اثر به آن نزدیک 
می شود تا آن را درک کند. در عین حال برای فهم کلی باید از آن فاصله بگیرد که این 
مسئله، دوپارگی نگاه مخاطب را به همراه دارد و او را ترغیب می کند تا با دقت بیشتری 
به جزئیات کار توجه کند. تکثیر و بازگشت به بدن در آثار غزاله هدایت از دغدغه ی 
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او برای پرداختن به هویت و بحران آن در دوران پست مدرن تکثیر مکانیکی حکایت 
دارد که در مابقی آثارش همچون چشمی ها و پوشه مو نیز قابل تشخیص است. در 
اشاره  با عدم  از »خود«  این روزگار عاری  با توسعه ی مکانیکی بدن/خود در  اثر  این 
آشکارای جنسیتی، فردیتی به حاشیه کشانده شده و میل به حذف بدن را می توان 
مشاهده کرد و هنرمند به دور از کلیشه و قالب های از پیش ساخته شده، موتیف »خوِد 
تکرار شونده« را مصرانه در مقام سوژه بدل به ابژه ای برای کاویدن می کند و مرزهای 

این »خود« را تا حد ممکن باز و گسترده می سازد.

تصویر 4- غزاله 
هدایت، بدون 
عنوان، بخشی 
از کاغذ دیواری، 
1384
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منابع:
احمدی ساعی، علیرضا )1393(. سایش خود به محیط: نگاهی به خودنگاره در عکاسی ایران از 
اواخر دهه هفتاد تا امروز، نشریه ی حرفه هنرمند، سال سیزدهم، شماره 53، صفحات 33 تا 42.

افسریان، ایمان )1389(. خاموشی حوا، گفتگو با غزاله هدایت، نشریه هنر فردا، شماره 28+1، 
صفحات 139-136.

بارت، روالن )1395(. اتاق روشن: اندیشه هایی درباره ی عکاسی، ترجمه ی نیلوفر معترف، چاپ 
هشتم، نشر چشمه، تهران.

بیت، دیوید )1395(. مفاهیم عکاسی: شرح واژه ها و اصطالحات کلیدی تاریخ و نظریه عکاسی تا 
امروز، ترجمه ی محمدرضا رئیسی و مارال زیاری، چاپ اول، نشر حرفه نویسنده، تهران.

نصری، امیر )1398(. اتاِق زجر: تصویر و چهره قربانی، چاپ اول، نشر چشمه، تهران.
نبوی،  ترجمه ی  محمد  انسان،  بدن  و  عکاسی  ابژه:  به مثابه ی  سوژه   .)1398( میشل  هنینگ، 
در لیز ولز، عکاسی: درآمدی انتقادی، صفحات 207 – 243، ترجمه ی مهران مهاجر و دیگران، 

مینوی خرد، چاپ سوم، تهران.

در این »خوِد تکرار شونده« هنرمند خواسته یا ناخواسته همان »من« را تداعی 
می کند که بارت در توصیف آن گفته است: من همزمان: هم همانم که فکر می کنم 
که  همانم  هم  هستم،  که  کنند  فکر  دیگران  می خواهد  دلم  که  همانم  هم  هستم، 
کارش  به  خود  هنر  عرضه ی  برای  او  که  همانم  هم  و  هستم  که  می کند  فکر  عکاس 
 می گیرد. به دیگر کالم، اتفاق غریبی می افتد: من از تقلید خودم باز نمی ایستم...« 

)بارت، 1395، 27(



1
عباس کاظمی1 در کتاب پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی مدرنیته ی ایرانی را بررسی 
و برای ایجاد دستگاه نظری مناسب، سه عنصر زندگی روزمره، مصرف و پرسه زنی را 
انتخاب کرده است. پژوهش او در بستر مطالعات فرهنگی انجام گرفته است؛ بستری 
که بر وجود عناصر قدرت و مقاومت در زندگی روزمره تأکید دارد. مصرف مهم ترین 
مسئله ی اوست که به مصرف کاالها و فضاها تقسیم می شود )کاظمی،1396، 12تا 13(.
زندگی روزمره حاال بستر مهمی برای اعمال بازوی قدرت به شمار می رود. جایی 
که کمیت بر کیفیت ارجحیت پیدا کرده و دنیایی از اشیا و مناسبات بین چیزها به 
زندگی  چرا  ولی  کرده اند.  علم  قد  انسان  برابر  در  شکست ناپذیر  قدرت های  صورت 
روزمره به عنوان رکن مهمی از بررسی مدرنیته مطرح می شود؟ آیا نقد زندگی روزمره 

می تواند به نوعی از کنش اجتماعی بدل شود و به کمک انسان بیاید؟
اشیا  توسط  مدرن  روزمره ی  جهان  در  ما  که  همان طور  است  معتقد  زیمل2 
محاصره شده ایم و هیچ گاه این قدر به آنان وابسته نبوده ایم3، این اشیا امکان زیادی 

1. عباس کاظمی )۱۳5۲- (، جامعه شناس ایرانی
2. گئورک زیمل )۱۸5۸-۱۹۱۸(، جامعه شناس و فیلسوف آلمانی

3. متأثر از مارکس که البته یگانه راه نجات خروج از شئ وارگی را پراکسیس انقالبی و اجتماعی می دید 
)کاظمی،29،1396(.

سایه سالمی

نگاهــی  بر   پرســه زنی،
زندگــی  روزمره  و  اینســتاگرام
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نیز برای  اندازه  برای کنش ورزی و آزادی برای ما فراهم کرده اند )گرچه که به همان 
می دهند(.  شکل  خودشان  چارچوب های  در  را  ما  و  کرده اند  ایجاد  محدودیت  ما 
می گوید  سخن  روزمره  زندگی  بستر  در  فرد  »مقاومت«  امکان  از  زیمل  دیگر  بیان  به 
نیروی  دنبال  مقاومت  توضیح  برای  اجتماعی  مطالعات  در  )کاظمی،29،1396(.4 

مشخصی برای تغییر نمی گردند.
اساسًا جستجوی طبقه ای که بخواهد تغییری انجام دهد کنار گذاشته می شود. 
زیباشناسانه،  عملی  واسطه ی  به  نه  و  مشخص  طبقه ی  واسطه ی  به  نه  تغییر  این 
بلکه از طریق عمل اجتماعی5 صورت می گیرد. منظور از عمل اجتماعی نوعی عمل 
در  که  است  متنوعی  و  معمولی  کردارهای  بلکه  نیست  قصدمندانه  و  روشنفکرانه 
در  سلول  همچون  مدرن  جامعه ی  برای  روزمره  امر  هستند.  جاری  روزمره  زندگی 

بدن است و همانند آن موجودیتی پویا، گذرا، میرا و ناپایدار دارد.6
در نظر دوسرتو7، مقاومت در زندگی روزمره چندان در دسترس و آشکار نیست، 
گرفته  نظر  در  مخالفت  با  مترادف  مقاومت  این جا  در  است.  مزورانه  و  ظریف  بلکه 
به عقب می راند.  و  پراکنده می کند  را  بلکه چیزی است که جریان مسلط  نمی شود 
مقاومت همان قدر فعالیتی برخاسته از اینرسی و کرختی و سکون است که از اشکال 
نزد  در  است:  مشخص  مارکس  از  دوسرتو  فاصله ی  این جا  در  نوآورانه.  و  جدید 
متفاوتی  و  تبیین متکثر  باشد، عرضه ی  واژگونی قدرت  آن که  از  بیش  وی مقاومت 

4. گرچه که نزد نظریه پردازانی چون اکثر نظریه پردازان مکتب فرانکفورت مثل بنیامین، آدورنو و همچنین لوکاچ، 
این مقاومت در برابر شئ وارگی و نشئه مند شدن زندگی روزمره، مقاومتی زیباشناسانه است. لوکاچ معتقد است که 
تنها پرولتاریا نیروی انقالبی و تغییردهنده است اما تجربه ی قرن بیستم نشان داد که پرولتاریا توانایی به عهده گرفتن 
مسئولیت انقالبی را ندارد. پس در غیبت هرگونه نیروی تغییر، مقاومت باید بدون وجود فاعلی سیاسی صورت گیرد 
بروز حقیقت،  این ترتیب، محل  به  این رو هنر و زیبایی شناسی مسئولیتی اجتماعی و سیاسی پیدا می کنند.  از  و 
ذهن نویسنده و اثر او خواهد بود و نه زندگی واقعی. برای مثال سوررئالیسم را می توان به منزله ی شکلی از پژوهش 
اجتماعی در بستر زندگی روزمره دید که از طریق کنار هم قرار دادن عناصر ناهمگون، موجب نوعی آشنایی زدایی 
از مقاومت هنرمندانه دید.  را می توان شکلی  به امری غریب  امر آشنا  به کارگیری و تبدیل  امر روزمره می شود.  از 
این جاست که گفته می شود این نظریه پردازان به ورطه ی زیبایی گرایی افتاده اند و از زندگی واقعی فاصله گرفته اند 

)کاظمی،30،1396(.
5. پراکسیس اجتماعی

6. مقاومت در آرا دوسرتو و فوکو از درک نخبه گرایانه زندگی روزمره فاصله می گیرد.
7. میشل دوسرتو )۱۹۲5-۱۹۸6(، متفکر و نظریه پرداز فرانسوی
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توان  دیگر  قدرت  که  معناست  این  به  دوسرتو  نظر  در  قدرت  عزل  قدرت هاست.  از 
تحمیل اراده ی خود را بر ضعفا ندارد. سبکی که رویه های عمومی پدید می آورند، 
در برابر مستعمره شدن زندگی روزمره مقاومت می کند. بدین سان امر روزمره مانعی 

در برابر اشکال نظام مند حکومت و سلطه پدید می آورد )کاظمی،33،1396 تا 37(.
فوکو8 درباره ی مبارزات ضدقدرت می گوید: هدف اصلی این مبارزات، نه حمله 
شکل  این  است.  قدرت  شکل  به  حمله  بلکه  گروه  یا  قدرت  نهاد  چنان  و  چنین  به 
به فرد هویت می بخشد، اعمال  بر زندگی روزمره بالواسطه ای که  را  قدرت خودش 
این  می سازد.  مشخص  خودش  خاص  فردیت  نشان  با  را  وی  نتیجه  در  می کند. 
قدرت نوعی از قدرت است که افراد را به سوژه تبدیل می کند )کاظمی، 1396، 35(. 
مبارزه ی فرد، مبارزه علیه سوژه شدن است؛ به معنای مبارزه علیه مطیع بودن بر 
اثر کنترل و وابستگی. این مبارزه تاکتیک هایی دارد در مقابل استراتژی های قدرت 
و اساسًا تاکتیک ها خارج از استراتژی هایی که با آن مواجه هستند، عمل نمی کنند. 
استراتژی تالشی است برای محدود کردن و مشخص کردن فضای خودمان در جهانی 
که به واسطه ی قدرت های نامرئی دیگری افسون و احاطه شده است. تاکتیک نیز به 
معنای خانه کردن در زمین دیگران و جا دادن خودمان در مکانی است که به دیگران 
تعلق دارد. بسیاری از کردارهای روزمره مانند صحبت کردن، قدم زدن، خرید کردن 
و آشپزی به این معنا تاکتیک محسوب می شوند و در حقیقت شیوه هایی هستند که 
تضاد  به جای  تاکتیک ها  )کاظمی،37،1396(.  اقویاست  بر  ضعفا  غلبه ی  نتیجه اش 
مستقیم از طریق »کنار آمدن« عمل می کنند ولی باید پرسید اگر مقاومت به دگرگونی 

منتهی نشود آیا همچنان می تواند سودمند باشد؟
2

کرداری  و  اجتماعی  فعالیتی  و  مدرن  جامعه ی  از  دیگری  مؤلفه ی  فرهنگی  مصرف 
دستکاری  نوعی  مصرف  کنیم،  فرض  منفعل  را  مصرف کننده  اگر  است.  روزمره 
است  ممکن  مصرف کننده  دیگر،  حاالت  در  ولی  می شود  محسوب  قدرت  جانب  از 
عنوان  به  مصرف  گیرد:  کار  به  ارتباط  برقراری  برای  رسانه ای  عنوان  به  را  مصرف 

8. ُپل میِشل فوکو، فیلسوف، تاریخدان، باستان شناس اندیشه و متفکر فرانسوی
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تولید معانی  برای  اگر  و  بود9  پیام خواهند  و  ترتیب کاالها حامل معنا  این  به  زبان؛ 
است  ثانویه  تولید  از  نوعی  مصرف  حاالت  این  در  شوند،  گرفته  کار  به  اجتماعی 
آورد؛  شمار  به  مقاومت  از  نوعی  می توان  را  ابداعی  مصرف  )کاظمی،42،1396(.10 
از  با خالقیت  در آن مصرف کنندگان  که  به کارگیری  فرایند  در  پنهان  تولید  از  نوعی 
نامرئی  ولی  تقابل مستمر  نیز عرصه ی  فرهنگ  قلمرو  قواعد مسلط طفره می روند. 
بین استراتژی قدرت )قادر به تولید و تحمیل( و تاکتیک های مصرف فرهنگی )قادر 

به استفاده و تولید ثانویه( است )کاظمی، 1396، 53 و 56(. 
استراتژی قدرت این است که مکان ها و کاالهایی را که عناصر تشکیل دهنده ی 
زندگی روزمره هستند، تحت کنترل خود در آورد و محیط هایی چون مراکز خرید و 
خیابان متعلق به اقویا هستند اما گروه ها و آدم هایی درون آن حرکت می کنند تا آن 
را به فضای خودشان بدل کنند. بدین شیوه است که مردم مراکز خرید را به تصرف 

خود در می آورند تا رویه های زندگی شان را در آن اعمال کنند.
فیسک11 نیز ایده دوسرتو را پی می گیرد. از منظر او مصرف تنها شیوه ی کسب 
منابع برای زندگی است. این منابع می توانند کارکردی مادی یا فرهنگی و یا نشانه ای 
در  کاالها  که  چرا  نیستند،  کامل شده  کاالهای  می شود  توزیع  آنچه  باشند.  داشته 

دست مصرف کننده ها تولید و کامل می شوند.
فروشگاه ها،  گزینیم.  اقامت  آن  در  ما  تا  می آورد  فراهم  را  ساختمانی  »مالک 
ابزارهایی برای تجهیز آن هستند و صنعت فرهنگ، متنی است که ما آن را مصرف 
در  اما  باشیم.  آسوده  مکانی  چنین  در  ما  که  است  این  برای  همه  این  می کنیم. 
هنگام سکنی گزیدن در مکانی که به ما تعلق دارد، ما فضای خاص خودمان را پدید 

می آوریم. کردار سکونت به ما تعلق دارد، نه به مالکان.« )کاظمی، 1396، 57(
3

پرسه زنی نماد نوعی زیستن در سایه ی تجربه ی شهری است، در بهترین حالت قهرمان 

و می توان  دارند  نمادین  کاالها وجه  انسان شناسی معتقدند  به سوی  کاالها:  دنیای  کتاب  در  ایشرود  و  9. داگالس 
آن ها را به عنوان ابزار مبادله و ارتباط به کار گرفت. همچنین بوردیو مصرف فرهنگی را نوعی خلق ارتباط می داند.

10. دوتایی مصرف و تولید اگرچه از هم متمایزند ولی با هم تضادی ندارند، مصرف را اساسًا می توان شکلی از تولید دانست.
11. جان فیسک )1939- (، نظریه پرداز انگلیسی مطالعات فرهنگی
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 )flaneur( بودلر12 پرسه زن به زیبایی ها و ظرایف شهری.  زندگی روزمره و عالقمند 
)بنیامین، 1377، 39( را نشانه ای عالی برای مدرنیته ی فرهنگی و زیبایی شناختی و 
جنبه ی حماسی زندگی مدرن می داند )کاظمی، 1396، 67(. پرسه زن مصرف کننده ی 
کند.  تماشا  را  دیگران  بتواند  که  می رود  آن جا  بیشتر  است.  شهری  محیط  و  فضاها 
در عین ناظر صحنه های شهر بودن، خود او بخشی جدایی ناپذیر از منظره ی شهری 
است؛ بیننده ای که دیده می شود. هنرهای »دیدن« و »قدم زدن« را در هم می آمیزد 
)حوزه ی  من  از  خیابان  به  ورود  به محض  باشد،  که  هرچه  خصوصی اش  زندگی  و 
خصوصی( به ما )حوزه ی عمومی( بدل می شود: لحظه ای که او همه  چیز حتی خود 
ارضا  را  زیباشناسانه اش  میل  و  می گستراند  را  خود  دید  قدرت  می کند.  فراموش  را 
می کند. نه منفعل و خاموش که فعال و قصه گوست13 و آنچه ممتازش می کند، توانایی 
بازگرداندن خوانایی به ناهمگنی های شهر است. او خواننده ی چهره ی مردم و مراکز 
خرید است و به واسطه ی قدرت تخیلش مناظر شهر را چونان کتابی گشوده می بیند. 
هم مصرف کننده و هم تولیدکننده است، تولیدکننده ی فضاهایی که خود را در آن ها 
معنا می کند. مناسبات بی نظیری بین پرسه زن و شهر وجود دارد که با استعاره ی شهر 
به مثابه ی متن و پرسه زن به مثابه ی خواننده قابل توضیح است و توانایی او برای قرائت 
شهر به مثابه ی متن از توانایی او برای خلق متن ها درباره ی شهر از هم جدایی ناپذیر 

است: به دلیل حضور پرسه زن است که مراکز خرید معنا و اهمیتی نو می یابند.14
او در پی خواندن فضاهای شهری، در آن ها سیاحت می کند و فضای خرید را به 
فضایی خواندنی بدل می کند. متن مرکز خرید در نگاه او مملو از نشانه هاست و او هم 
نه صرفًا بیننده که بخشی از جماعت است. فردی که در عین در مرکز جهان بودن، 

12. شارل بودلر )1821-1867(، شاعر و نویسنده فرانسوی
13. قصه گویان تجربه ها را قصه می کنند، تجربیاتی شخصی و یا جمعی، تجربیاتی که دهان به دهان منتقل می شود. 
داراست  را  تفاوت  کمترین  قصه گویان  نشان  و  بی نام  خیل  گفتار  با  روایت شان  که  هستند  کسانی  آن ها  بزرگترین 

)بنیامین، 1375، 2(؛ همچون پرسه زنان، در مرکز جهان و از چشم جهان پنهان، عابران قهرمان.
14. البته افرادی مثل بالزاک بین پرسه زن هنرمند و پرسه زن عادی فرق می گذارند )کاظمی، 1396، 72(. اکثریت 
پرسه زنان را می توان پرسه زنان معمولی دانست که خواننده ی منفعل هستند اما برای پرسه زن هنرمند شهر عرصه ی 
تجربه ی زیبایی شناختی است. در کار هنرمند آوانگارد، جهان نمودهای تجربی ویران و از نو در اثری هنری بازسازی 

می شود: جهانی مجازی خلق می شود. بودلر در مقاله ی نقاش زندگی مدرن به این نوع پرسه زن پرداخته است.
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از چشم جهان پنهان است )بودلر، 1398، 40(. نیازمند شهر و جماعتش است اما 
این به معنای ذوب شدن او در شهر نیست، او فاصله اش را با شهر و جماعت حفظ 
می کند، در آستانه باقی می ماند. پرسه زن در نمود بیرونی و ظاهری اش گمنام است 
و همواره در معرض این خطر قرار دارد که به تماشاچی ویترین یا مشتری ناشناس 
تقلیل داده شود، تغییر شکلی که پایان ارتباط پرسه زن با خالقیت خواهد بود. گفته 
می شود »هیچ  چیز عمومی تر از این نام نیست و هیچ چیز کمیاب تر از نوع واقعی آن 

وجود ندارد.« )کاظمی، 1396، 69(
مدرن  شهر  نمادین  شکل  به منزله ی  را  پرسه زن  انسان  که  بنیامین15،  نگاه  در 
ابداع کرد، پاساژ فضایی را فراهم کرده که بدون آن که ضرورتًا به خرید و مصرف کاال 
بپردازد، در آن سیاحت کند و مناسباتی با شهر برقرار سازد. به عقیده ی او، پاریس 
مدرن نوعی از پرسه زن را آفرید که فهم او با شناخت پاساژ گره خورده است. حال که 
تهران هم در حال گذراندن دوران مدرن است، پرسه زنی در پاساژها به وقوع پیوسته 

است)کاظمی، 1396، 76(.
۴

آن ها  در  خرید،  مراکز  به جای  پرسه زنی  که  شده  ایجاد  مجازی  فضاهایی  امروزه 
صورت می گیرد؛ به خصوص حاال که رفت و آمد در سطح شهر محدودتر شده و اهمیت 

و کارکرد فضاهای خصوصی پررنگ تر از هر زمان دیگر است.
شبکه هایی اجتماعی مثل اینستاگرام، اجتماع جدیدی را ساخته اند که کاربران 
از حوزه ی خصوصی زندگی واقعی در آن حاضر می شوند و در حوزه ی عمومی جهان 
جدید قدم می گذارند. این فضا را به خاطر ماهیت تصویری اش می توان متناظر با مراکز 
خرید و ویترین هایی در نظر گرفت که کاربران همچون پرسه زنان، تصاویر مختلف را 
باال پایین می کنند و در آن پرسه می زنند؛ البته که در این جا پرسه زدن به »هنر دیدن« 
خالصه شده است. عکس ها هر کدام لحظه و بروزی از شخص را نمایندگی می کنند؛ 
آنچه دیگران تصمیم می گیرند تا از خود نشان دهند. انگار که این تصاویر آن چیزی 
که  البته  و  باقی مانده است  فیلتر هر فرد  از  از عبور  واقعی، پس  از جهان  که  باشند 

15. والتر بنیامین )1892-1940(، فیلسوف، نویسنده و مترجم آلمانی
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و تخیل در هم  واقعیت  پرسه زدن،  با  این جا  نیست.  واقعیت مشخص  با  ارتباطش 
می آمیزند و فرد در جهانی ثانوی و نو غوطه ور می شود، جهانی که در آن همه چیز 
بدل به تصویر شده است. اگر در پاساژ، بتوان ویترین ها را با تابلوهای هنری تناظر 
بیانگری، تصویری است  به  تمایل  و هر  از زندگی، هر لحظه  این جا هر جریان  داد، 
همان طور  پرسه زن  نیست.  پرسه زدن  جز  راهی  انگار  شود؛  نگاه  می تواند  فقط  که 
این  تولیدکننده ی  کند،  سیاحت  آن  در  تا  می کند  مصرف  را  اینستاگرام  فضای  که 
با  هجدهمی  قرن  آوانگارد  پرسه زن  همچون  هست.  نیز  آن  به  معنادهنده  و  فضا 
می خواند،  را  فضا  متن  که  زمان  همان  و  است  فعال  می گوید،  قصه  خویش  تخیل 
نشانه هایش  و  تصویر  آن  اصلی  زبان  که  متنی  است؛  جدیدی  متن  تولیدکننده ی 
است. او مثل خوانندگان دیگر در متن شخص دیگر با ترفندهایی که مبتنی بر لذت 
به کار می بندد، در زمین دیگری، اقدام به شکار کرده و خود را در پهنه ی متن پخش 
می کند و بنابراین خواننده دست به تولید می زند؛ تولیدی که ابداع و اختراع حافظه 
است. به عالوه، خود او هم تبدیل به نویسنده ی متون بصری می شود. تصاویر را در 
حساب شخصی خودش قرار می دهد و اتفاقًا این تولید همان قدر که به اقتدار فردی 

او کمک می کند، اینستاگرام را هم قدرتمندتر می سازد.
از الگوهای خاص مصرف برای نمایش فردیت  در گمنامی زندگی شهری، افراد 
خود بهره می برند، فرد برای حفظ استقالل و فردیت هستی خویش در برابر نیروهای 
اینستاگرام،  مثل  هم،  اجتماعی  فضاهای  اکثر  است.  مدعی  اجتماعی  سهمگین 
طوری طراحی شده اند که با امکان ایجاد حساب شخصی، امکان الیک، فالو کردن 
بااهمیت  برایش مقبول است  که  را آن طور  کاربر  فردیت  این دست،  از  ابزارهایی  و 
جلوه می دهند و تصویری از خودش را ایجاد می کنند تا او را بدل به قهرمان زندگی 

روزمره اش می کنند، همان طور که ایده آل هر پرسه زن واقعی است.
در همین حین، او جزوی از جمع می شود و در عین مرکز جهان بودن، می تواند از 
چشم جهان پنهان باشد، بچرخد و نگاه کند. ببیند و دیده شود، در یک آن سوژه باشد 
و ابژه ی دیدن. در جامعه ی جدید، فرد از یک سو آزاد است و فردیتش شکل می گیرد 
و از سوی دیگر، خود را در حصار جامعه محصور می بیند. دائمًا به عرصه های آزادی 
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او تعرض می شود. در چنین وضعیتی، شیوه ی خاص مصرف کردن راهی برای بیان 
خود در رابطه با دیگران است. این مصرف ابداعی یا از نوع ارتباطی و یا از نوع تولید 
معانی اجتماعی است و یا هر دو، و به هر جهت از نوع تولید ثانویه است. بنابراین 
مصرف کردن که راهی برای اثبات و حفظ اقتدار فردی است در واقع تولیدی است 
در جهت قوی تر شدن اینستاگرام. در واقع ما پرسه زنان بین قدرت و مقاومت و بین 

غالب و مغلوب بودن، در نوسان همیشگی هستیم.
منتهی قدرت بازار و جهان واقعی این را هم تاب نمی آورد. پرسه زنی و خواندن 
تصاویر آغاز شده ولی کاالها و فروشنده های جهان واقعی این فضا را تنگ می کنند. 
در میان پس و پیش کردن عکس ها، اینستاگرام به عنوان نهاد قدرت، تبلیغاتی را سر 
راه قرار می دهد؛ تبلیغاتی واقعی از کاالهای واقعی که ما را از جهان نو به بیرون هل 
می دهد. سیاست های اینستاگرام پرسه زن را که تا پیش از این مصرف کننده ی خالق 
این فضا بود، به سمت مصرف کننده ی کاال شدن و یا در بهترین حالت به پرسه زنی 
که  پرسه زنان  میان  در  که  باشند  تبلیغات  این  انگار  حاال  می دهند.  سوق  منفعالنه 
بروز  میان  در  شده اند.  پرسه زنی  مشغول  می دادند،  تشکیل  را  جمعیت  همه ی 
لحظه های افراد، این بار بی توجه به خواست پرسه زن، بازار واقعی ظاهر می شود تا 
پرسه زن را به خرید وا دارد. انگار او مجبور است یا نقش خود را فراموش کرده و در 
دوگانه ی سنتی خریدار-پرسه زن به خریدار بدل شود و یا باید راهی برای مقاومت 
این  تبلیغات پیشنهاد می دهد  این  از  برای خالصی  اینستاگرام  که  پیدا کند. راهی 
است که فرد به سیستم پولی بپردازد ـــ یا باجی بدهد ـــ تا شاید به خیال خودش 
با این پرداخت باز به خریدار بدل می شود،  همچنان بتواند پرسه بزند؛ حال آن که 
را  او  فشار  زیر  کاالها  ندهد،  تن  خرید  این  به  هم  اگر  پرسه زنی.  اجازه ی  خریدار 
می آزارند تا که شاید باالخره روزی از او خریدار بسازند؛ در حالی که خرید تهدیدی 

برای پرسه زنی است و ژست استقالل طلبی پرسه زن را به تدریج از میان می برد.
ابزار  به  تبدیل  در  را  مقاومت شان  راه  شاید  که  هستند  پرسه زنانی  میان  این  در 
به  را بدل  این ها خودشان  نه خریدار،  و  نه فروشنده اند  این ها  یافته اند.  بازار شدن 
خواسته  ـــ  هم  این  از  پیش  و  دارند  زیادی  دنبال کنندگان  معمواًل  می کنند.  تبلیغ 
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میان  حاال  می کردند،  تبلیغ  را  خاص  فرهنگی  یا  زندگی  سبک  ـــ  ناخواسته  یا 
یا  آشکار  است،  کرده  پیدا  را  خود  جای  هم  خدمات  و  کاال  تبلیغات  عکس هایشان 
پنهان. غرابت تبلیغات پنهان وقتی به چشم می آید که تصور کنیم دوستی که با او 
در حال گشت زنی هستیم، در میان حرف هایش شروع به تبلیغ کاال کند و ناغافل به 
فروشنده تبدیل شود. فشار تغییر دادن شما به خریدار، طوری احاطه تان می کند که 
گریزی نخواهید داشت، مخصوصًا حاال که دوست تان را هم در این مبارزه باخته اید 
و به جبهه ی مقابل رفته است؛ حاال که بیگانه تر شده اید. پس از مدتی دیگر تبلیغات 
البته چندان هزینه ای برای آن ها ندارد و  پنهان هم نخواهند بود. این تغییر رفتار 
توجیه  این طور  گاه  حتی  است.  خودشان  قبلی  شیوه ی  همان  راستای  در  حدی  تا 
می کنند که به وسیله ی این تبلیغات است که ادامه ی روش قبلی برایشان ممکن است 
و از دیگران می خواهند تا آن ها را درک کنند و اگر ادامه ی حضورشان را می خواهند، 

این تبلیغات را تاب آورند.
از این منظر، تبلیغ کاال می تواند نوعی از مقاومت برای این دسته از پرسه زنان 
تلقی شود. مقاومتی از نوع »استفاده از بازوی قدرت به شیوه ای خالق که برایمان 
بتوان  هم  شاید  بگذارد.  فشار  تحت  قبل  از  بیش  را  دیگران  که  گرچه  باشد«،  بهتر 
این طور تعبیر کرد که این مقاومت، مقاومت مطلوب و ایده آل نیست اما تنها مقاومت 
کنونی در سیستم، به وسیله ی همین ها رخ می دهد. نیروی جدیدی که نه پرسه زن 
سابق است و نه فروشنده، او تا حدی کنار می آید و وارد بازی فروش می شود و بیشتر 
نیستند ولی پرسه هم  قبلی  این ها در جبهه ی  از آن خود می کند.  را  از قبل زمین 
خریدار-پرسه زن  دوگانه ی  که  دانست  نو-پرسه زنانی  را  آن ها  بتوان  شاید  می زنند. 
را دوگانه ای متضاد نمی دانند. گرچه که موجب نابودی پرسه زن اصیل خواهند شد 
با نزدیکی به  البته  از دوام آوری است. که  ولی به هر حال این شیوه برایشان نوعی 

گروه های فرادست همراه است؛ اگر نگوییم در راستای قدرتمند کردن آن هاست.
دانست؟  مقاومت  را  روش  این  می توان  آیا  می شویم:  مردد  که  این جاست 
در  را  روش  این  می توان  ماست،  همرزمان  ضرر  به  منجر  ما  سود  وقتی  آیا 
هم  قبل  سؤال  همان  به  می توان  یا  کرد؟  محسوب  قدرت  نهاد  بر  فشاری  مجموع 
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سودمند  می تواند  همچنان  آیا  نشود  منتهی  دگرگونی  به  مقاومت  اگر  بازگشت: 
شکل گیری  ماهیت  چون  که  آن جاست  شویم  غافل  آن  از  نباید  که  نکته ای  باشد؟ 
می کنند  آغاز  »پرسه زن«  به عنوان  همه  است،  بوده  پرسه زدن  مبنای  بر   اینستاگرام 
پرسه زن  که  آوانگارد  پرسه زن  حتی  نه  نیستند،  پرسه زن  همه  واقعی  جهان  در  اما 
تعبیری  به  باشند.  که  می توانند  نه  و  می خواهند  نه  که  البته  و  نیستند  هم   عادی 
»هیچ چیز عمومی تر از این نام نیست و هیچ چیز کمیاب تر از نوع واقعی اش وجود 
ندارد.« پرسه زن در حالی که دیده می شود، سوژه نمی شود و با این تعریف احتمااًل 
از ابتدا هم اینفلوئنسرهای اینستاگرام صرفًا به اشتباه یا به ناچار در جایگاه پرسه زن 
قرار گرفته  بودند. حال شاید طبیعی به نظر رسد که اکثر این افراد از این تغییر بازی 
بوده اند که  بالقوه ای  این فشار کاالها اذیت نشوند، آن ها خریداران  از  و  اینستاگرام 
به ناچار پرسه می زدند و حال به جایگاه اصلی بازگشته اند. فشار اصلی بر پرسه زن 

حقیقی است که راه گریزی هم نخواهد داشت. 16
شهری  موقعیت  و  کرد  افول  به تدریج  هجدهمی  قرن  پرسه زن  که  همان طور 
گذشته اش را از دست داد و به اندرونی اش پناه برد، پرسه زن مراکز خرید و در ادامه 
پرسه زن اینستاگرام هم که شخصیتی اجتماعی و عمومی داشت به شخصیتی خصوصی 
بدل شد. این خلع ید فرد از موقعیت قبلی اش، با کاالیی شدن چشمگیر زندگی روزمره 
روابط  برای  عرصه ای  بیشتر  هرچه  نوزدهم،  قرن  اواخر  پاریس  است.  بوده  همراه 
کاالیی شده بود. قدم زدن و پرسه زدن در پاساژ گردش هدفمندی به شمار می آمد که 
ثمره اش پیشرفت اقتصادی بود. پرسه زن، بدل به حامی نیرومند سرمایه داری شده 
بود و بنیامین چنین پرسه زنی ای را مورد شماتت قرار می داد. توسعه ی حیرت انگیز 
سرمایه داری پرسه زن را از خیابان به اندرونی )فروشگاه های بزرگ( برد: پاساژ برای 
پرسه زن فضای مالوفی را فراهم می کند بدون آن که ضرورتًا به خرید کاالیی بپردازد 
ولی با پرسه زنی در فروشگاه های بزرگ بسیار متفاوت است. با از بین رفتن فاصله میان 

16. تغییر بنیادی پرسه زن و تقلیل آن به مصرف کننده به این معناست که خالقیت پرسه زن به پایان رسیده است. 
پرسه زن جدید دچار بی مکانی و سلب مالکیت از شهر شده و اکنون جایی ندارد. این امر به معنای خصوصی شدن 
شخصیت پرسه زن است. فرگوسن در the flaneur on and off the streets of paris  تالش می کند تا این بی مکانی و رانده 

شدن از شهر را با مفاهیمی چون از خود بیگانگی مارکس یا آنمی )عدم وابستگی به جامعه( دورکیم توضیح دهد.
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فرد و کاال، شکل جدیدی از پرسه زنی پدید می آید. نگاه بی طرفانه ی پرسه زن تحت 
فشار سوگیرانه ی خریدار در جهان اشیایی که باید خریداری شود، از میان می رود. این 

اتفاقی است که امروز برای پرسه زنان اینستاگرام افتاده است.

۵
نعمت  مهسا  خانم  اینستاگرام،  اینفلوئنسر  پروفایل  بررسی،  مورد  نمونه   یک 
)mahsanemat@( است که در سال 98 و 99 انجام شده است. )تصویر شماره یک( 
او خودش را بالگر می داند، نوازنده است و به سفر عالقه دارد. عکس های او بیشتر 
به یادداشت نویسی شخصی روزانه نزدیک است که گاه حال و هوای دلنوشته پیدا 
می کنند و گاه به شکل خاطره در می آیند. فیلتر سبزرنگی که روی اکثر عکس هایش 
قرار می دهد، در کنار عکس هایی که از دیوار سبزرنگ اتاقش منتشر می کند، فضایی 
آرامش بخش و شخصی را تداعی می کند. در بیوی اینستاگرامش هم ایموجی برگی 

تصویر 1
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تصویر 2

دیده می شود که احتمااًل بتواند با رنگ سبز و تصاویر فراوان درختان و طبیعت در 
گالری اش مرتبط شود و تأییدی باشد بر آنچه که مهسا نعمت خواسته ایجاد کند: 
خاطرات  دفترچه  و  او  خواب  اتاق  به  که  انگار  استعاری؛  و  شخصی  تغزلی،  فضایی 
مشخص  مخاطب  نوشته ها،  و  عکس ها  اکثر  در  باشیم.  یافته  راه  شخصی اش 
بیرونی  و  مستقیم  واقعیتی  از  بیش  شاعرانه  احساسی  و  نمی شود  دیده  بیرونی ای 
پست ها،  این  همه ی  بین  برمی گردد.  نعمت  ذهنی  فضای  به  که  می خورد  چشم  به 
از  غیر  دنیایی  به  تصاویر،  این  دارند.  وجود  شد  گفته  که  کارکردی  با  هم  تصاویری 
جهان شخصی نعمت ارجاع می دهند و مخاطبی غیر از او دارند. هدف شان برخالف 
دیگر عکس ها، مادی و واقعی است؛ حتی گاه در فرم هم به سوی تبلیغات حرکت 

می کنند و البته که تعداد این عکس ها در پروفایل نعمت زیاد نیستند. 
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عکس  یک  تنها  که  دارد  او  اخیر  پست های  به  اجمالی  نگاهی  دو،  شماره  تصویر 
تبلیغاتی )تصویر شماره سه(، در میان شان دیده می شود )با کادر قرمز مشخص شده( 
که اتفاقًا برخالف پست های تبلیغاتی پیشینش )که در ادامه توضیح داده می شود(، 
صراحتًا تبلیغ می کند. او در ویدئویی مقابل دوربین مثل فروشنده های حرفه ای در 

چشمان بیننده خیره شده و تبلیغ شرکت تپسی را می کند. 

تصویر 3

اشاره  شده،  بدل  و  رد  آگهی  این  برای  که  پولی  و  قرارداد  به  هم  ویدئو  باالی  حتی 
هر  به  را  آن  و  دیده  مستقیم  تبلیغات  در  را  تبلیغات  نهایی  راه  او  که  انگار  می کند. 

درلفافه بودنی ترجیح داده است؛ تبلیغات کم ولی صریح.
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تصویر 4

مربوط  عکس های  مثل  مشخصی  زمانی  بازه ی  در  و  برویم  قبل  به  کمی  اگر  اما 
که  هستند  بسیاری  عکس های  شویم  دقیق  چهار(  شماره  اخیرش)تصویر  سفر  به 
تبلیغات البه الی  به سمت خریدار شدن سوق دهند.  آرام  را  تا مخاطب  قرار است 
دلنوشته ها و خاطرات قرار گرفته اند و از آن جا که موضوع شان شرکت هواپیمایی و 
سفر  هزینه ی  تأمین  وظیفه ی  کرده(  اشاره  هم  خودش  که  )همان طور  است،  هتل 
نوع  )از  واقعی  جهان  در  نعمت  پرسه زنی  آن که  برای  انگار  آن هاست.  برعهده ی 
قدم زدن و نگاه کردن( و در سرزمینی دیگر بتواند رخ دهد و نهایتًا مواد الزم برای 
پرسه زنی ما را در عکس های او )لحظات واقعی عبور کرده از فیلتر نعمت( فراهم و 
تولید کند، این عکس ها الزم اند. تصاویر شماره پنج و شش، دو عکسی هستند که 
از  از پشت شیشه در فرودگاه  در یک پست به اشتراک گذاشته شده اند. عکس اول 

هواپیمای خط هوایی قطر گرفته شده است. 
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احتمااًل زمان عکس غروب یا طلوع است و رنگ های صورتی و آبی، در کنار بازتاب 
شاعرانه  فضایی  آسمان اند،  در  ستاره هایی  انگار  که  شیشه  روی  داخلی  چراغ های 
ستاره ها  میان  در  قرمز  رنگ  به   QATAR لوگوی  عکس  میانه ی  در  است.  ساخته 
برجسته شده و این همان  جایی است که واقعیت تبلیغ با فضای شعرگونه ی عکس 
دیده  فرودگاه  صنعتی  و  سرد  فضای  پایین،  در  است.  یافته  پیوند  و  کرده  برخورد 
می شود که با نگاهی استعاری فضای واقعی بازار را به یاد می آورد. با این حال، عکس 
در کل توانسته تا رنگ و بوی عکس های تغزلی نعمت را دنبال کند و مخاطب را شوکه 
نمی کند. اما عکس دوم که با ورق زدن پست به آن برمی خوریم، جریان متفاوتی دارد.
عکْس بیلبوردی از هواپیمایی قطر را در کنار مسجدی نشان می دهد که با توجه به 
نوشته ی روی بیلبورد، در اصفهان گرفته شده است. روی بیلبورد، تصویر فرودگاه 
مدرن بین المللی حمد در دوحه قطر دیده می شود که نسبتی با فضای سنتی خارج 
از هر چیز در عکس خودنمایی می کند  و پیش تر  بلندتر  بیلبورد عظیم،  ندارد.  آن 
و همه چیز در مقابلش کوچک به نظر می رسد. گویی شیئی به نمایندگی از جهان 
مدرن آمده تا فضای سنتی شهر را به سیطره ی خود در آورد؛ هواپیمایی قطر هم 

تصویر 5 تصویر 6
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منابع:
روبرت صافاریان، چاپ  ترجمه ی  دیگر،  مقاالت  و  زندگی مدرن  نقاش   .)1398( بودلر، شارل 

سوم، حرفه نویسنده، تهران.
مراد  ترجمه ی  بودلر،  شعر  دستمایه های  و  مضامین  برخی  درباره ی   .)1377( والتر  بنیامین، 

فرهادپور، فصلنامه ارغنون، شماره 24، صفحات 27 تا 48، تهران.
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کاظمی، عباس )1396(. پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی، چاپ سوم، فرهنگ جاوید، تهران.

قرار است راهی باشد تا شما را از سنت )شهری قدیمی( به مدرنیته )فرودگاهی در 
با  که  شود  تبلیغاتی  آگهی  به  بدل  تا  نشانه گذاری شده  به دقت  تصویر  برساند.  قطر( 
پرسپکتیوی که عکس نعمت برایش ایجاد کرده، دوچندان قوی هم عمل می کند. 
همان طور که هنگام پرسه زنی در اصفهان ناچارید تا زیر تابلوهای تبلیغاتی راه بروید 
گرفته  را  عکس  و  زده  پرسه  نعمت  که  همان طور  نیست،  ندیدن شان  برای  راهی  و 
است، هنگام پرسه زنی در دفترچه ی خاطرات نعمت هم باید مخاطب تبلیغات قرار 
بگیرید. باید بتوانید تا پرسه زنی را بین دیدن تمام این لحظات تاب آورید. همان طور 
که تبلیغات توانسته اند راه خود را در کنار مسجد که جای خلوت های عرفانی است باز 
کنند، راه خود را در دفترچه خاطرات شخصی و شاعرانه ی نعمت هم باز می کنند، 

راه خود را به فضای شخصی شما در پرسه زنی روزمره تان هم باز خواهند کرد.
که  مانده  باقی  سبزی  فیلتر  عکس  این  برای  نعمت،  عکس های  شعرگونگی  از 
مقابل صحنه ی  در  )عکاس(  او  نعمت.  نگاه شخصی  فیلتر  از  عبور  بر  است  تأییدی 
بیلبورد و مسجد مثل ما در مقابل عکس اول است و شاید بتوان این طور برداشت کرد 
که با عکس دوم می خواهد چرایی وجود عکس اول را توجیه کند. در )تصویر پنج( 
ابتدای کپشن این پست هم پیش از هرچیز نوشته شده »ورق بزنید.« که شاید یعنی 

»پیش از آن که قضاوت کنید، ورق بزنید؛ قانع می شوید«



زندگی روزمره مفهوم جدیدی در ادبیات علوم  اجتماعی نیست و بسیاری از فعاالن 
فصول  در  روزمره  زندگی  پرداخته اند.  فوق  مسئله ی  به  نحوی  به  بارها  حوزه  این 
که  بوده  واال  امر  این  مواقع،  اکثر  در  اما  است  شده  بررسی  هم  هنر  تاریخ  مختلف 
توجهات بیشتری را به خود جلب کرده و روایات حماسی و قهرمانی را بازنمایی کرده  
عامیانه مشاهده  در هنر  می توان  تنها  را  روزمره  امر  نشان  و  رد  که  در حالی  است؛ 
کرد. »لذا پرداختن به هنر در زندگی روزمره همچون مقابله جویی نظری با هنر واال و 

فرهنگ واال است« )مریدی، 1398: 141(.
امر  زمینه ی  در  نظریه پردازی  به  که  علوم  انسانی  دانشمندان  از  بسیاری  نظر  از 
روزمره پرداخته اند، همواره باید به مسائل پیش پاافتاده توجه داشت؛ زیرا تحلیل های 
روانکاوانه ی بسیاری بر پایه ی آن ها شکل گرفته  است. شهر و مسائل مربوط به آن هم 
در همین دسته قرار می گیرند. ما هر روزه در خیابان های شهر رفت و آمد می کنیم اما 
آیا همیشه به جزئیات موجود در راه مان توجه داریم؟ در این جا باید به بررسی مفهوم 
عاشق  و  شهری  متون  خواننده ی  شهر،  مناظر  ناظر  »پرسه زن  پرداخت.  پرسه زن 
جماعت است. مد، لباس ها، وسایل تزئینی، عمارت ها و ساختمان ها، فروشگاه ها و 
کتاب ها و هر چیز جدیدی که در شهر پدید می آید از نگاه کنجکاو او دور نمی ماند.« 

)کاظمی، 1392: 14(

سهیال حبیبی

روزمره امر 
ثار  گــروه  بلک هند بررســی دیوارنگاری هــا بــا �مرکز  بر  آ
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از جمله اشیایی که بدنه ی اصلی شهر را تشکیل می دهند دیوار ها هستند. دیوارها  از 
ابتدای تاریخ نقشی اساسی داشته اند و همواره جداکننده ی دو چیز از یکدیگر بوده اند. 
در دوران غارنشینی، میان قلمروهای مختلف طبیعت و همچنین میان خود به عنوان 
مصنوع بشر با پیرامون شان که طبیعت باشد، مرز ایجاد می کردند. اما دیوارهای شهر 
این معادله را تغییر می دهند و دو امر مصنوع را از یکدیگر جدا می کنند. در تعامل میان 
دو امر مصنوع )شهر و ساختمان ها(، اکنون دیوار می تواند ادعای طبیعی بودن داشته 

باشد؛ به خصوص اگر تصویر طبیعت بر آن نقش  بسته  باشد.
دیوارها به غیر از مواردی که ذکر شد، در طول سال های مختلف و اتفاقات مهم 
تاریخی، نقش های دیگری هم به عهده داشته اند که به تناسب مواردی که در ادامه 

می آیند، بررسی خواهند شد.

تصویر 1 -
بدون عنوان،

داریوش قره زاد

دیوار و نمایش
دیوارها که همواره عطش دیده شدن داشته اند، در میان شلوغی شهر و ساختمان های 
در  به  نمایش   برای  محلی  به  پس  نمی آیند،  چشم  به  باید  که  آن گونه  دیگر  بلند 
نقاشی های  سال ها  این   در  شده اند.  تبدیل  و...  آگهی ها  نقاشی ها،  متون،  آوردن 
داشته اند.  شهری  دیوار های  بر  را  نقش  اصلی ترین  مختلف  مضامین  با  دیواری 
هنرمند/گروه  آثار  هستند.  دیواری  نقاشی های  از  کوچکی  عضو  دیوارنگاری  ها1هم 
بلک هند که در این دسته جای می گیرند مانند تمام نقاشی های دیواری دیگر، توجه 
افراد را به سمت دیوارها جلب می کنند. پس می توان گفت که »دیوارها ما را با دو نوع 

1. Graffiti
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بازنمایی مواجه می سازند: یک  بار آن چیزهایی که به نمایش  می گذارند و دیگر بار 
بازنمایِی خوِد دیوار در برابر چیزهای دیگری که در شهر و در اطراف ما وجود دارند.« 
)کاظمی، 1398: 81( در این میان گرافیتی ها در عیِن کمتر بودِن تعدادشان به خاطر 
خود  به  بیشتری  توجه  دیگر،  دیوارِی  نقاشی های  با  مقایسه  در  دارند  که  مضمونی 

جلب می کنند؛ و این بازنمایی دوگانه را شدت می بخشند.

تصویر 2- 
بلک هند

حاشیه در متن
کمتر  افراد  به  به وضوح  و  است  سیاسی  اجتماعی-  عمدتًا  گروه،  این  آثار  مضمون 
با روزنامه ی گاردین داشتند،  توجه شده در جامعه می پردازند. طی مصاحبه ای که 
اشاره کردند که هنر نباید در انحصار قدرت باشد بلکه تمام افراد جامعه باید بتوانند 
به  نمایش  درآوردن  برای  را  دیوار  و  خیابان  بلک هند  گروه  بنابراین  ببینند.  را  آن 
کنار  از  اجتماعی  طبقه  نوع  هر  از  افراد  که  جایی  یعنی  کرده اند.  انتخاب  خود  آثار 
آن می گذرند و می توانند دغدغه ی خود یا جامعه را به وضوح بر روی دیوارهای شهر 
ببینند. مانند تصویر 2  که دو فرد همجنس را دست در دست هم به  نمایش  در آورده 

و یا تصویر 3  که در اعتراض به عدم حضور بانوان در ورزشگاه ها کشیده  شده  است.
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عنصر قدرت و مقاومت
دیوارها  بر  قدرت  نظام  نظارت  و  کنترل  تحت  دیواری  نقاشی های  از  باالیی  درصد 
نقش بسته اند اما دیوارنگاری ها در آن دسته قرار نمی گیرند و به صورت غیرقانونی بر 
دیوارها نگاشته  شده اند. قدرت و مقاومْت مبحث بسیار مهمی در امر روزمره به  شمار 
تحت  را  دیوارها  جمله  از  مختلف  مکان های  قدرت،  اعمال  با  سلطه  نظام  می رود. 
 کنترل خود در می آورد؛ اما نقوش و متون اعتراضی همانند مقاومتی در برابر قدرت قد 
علم می کنند. دوسرتو در این جا از دو اصطالح تاکتیک و استراتژی استفاده می کند. 
همان  تاکتیک ها  و  هستند  جامعه  افراد  بر  قدرت  نظام  َاعمال  همان  استراتژی ها 
بلک هند  آثار  از آن هاست. در  فرار  و  با استراتژی ها  افراد جامعه در مواجهه  اعمال 
به طور آشکار می توان این تاکتیک ها را مشاهده کرد. برای مثال تصویر شماره ی 5 
نمونه ی بارز این مقاومت است. این گروه، در حالی که ماده ای از قوانین شهرداری ها 
را بر دیوار نگاشته، فعل کاماًل خالف آن را انجام داده  است. در اصل تمام آثار آن ها 
برخالف این ماده است؛ زیرا پایه و اساس تمام آثارشان را طراحی های غیرقانونی 
بلکه  این دیوارنگاری ها حضور دارد  نه تنها در موضوع  تشکیل داده  است. مقاومت 
در شیوه ی خلق این آثار هم دیده  می شود. به این صورت که گروه بلک هند در کارگاه 

تصویر3- 
بلک هند
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خود طرح نهایی را بر یک برچسب بی رنگ در ابعاد مدنظر پیاده  می کند و در ساعاتی 
از روز یا شب که مناسب باشد، این کار را روی دیوار نصب می کند. آن ها با این کار به 
فرآیند نگاشتِن این آثار بر دیوار سرعت می بخشند تا گرفتار مأموران نشوند. مقاومت 
دیگری که در کار آن ها وجود دارد، ماهیِت وجودِی این آثار است. بلک هند آثارش را 
بر دیوارهای حکومتی به  نمایش  می گذارد، جایی که تنها برای جوالن نظام قدرت در 
نظر گرفته  شده اما آن ها با زیرکی تمام از این موقعیت به نفع خود استفاده می کنند.

تصویر 4 - 
بلک هند

دیوار و انقالب
در سال های واپسین حکومت پهلوی، دیوارهای شهر پر بود از شعار ها و مرام های 
حزب های مختلف. نقوشی که طبق خواست حکومت در آن دوران نبود و روز به روز 
بر تعداد آن ها افزوده می شد. مضمون آن نوشته ها سرراست و بدون هیچ ایهامی بود.  
حال در این سال ها با نوعی دیگر از شعارهای دیواری روبه رو هستیم. نمونه هایی که 
شاید گاهی به سرراستی آن نگاره ها نباشند. مانند تصویر 6  که از دیگر آثار این گروه 

است و پس از اعتراضات سال 88 انجام شده  است.
این اثر تنها با اشاره ای کوچک توانسته اعتراض خود را نسبت به اتفاقات آن سال 
انجام دهد. همان طور که می بینید روی دیوار، لینک یوتیوب یک ویدئو قرارگرفته 

 است؛ لینکی که به ویدئوی مصاحبه فرمانده سپاه در سال 88 می رسد.
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دیواِر ناتمام
که  افرادی  دارند.  ویژه ای  جایگاه  روزمره  امر  مبحث  در  مصرف  نوع  و  مصرف 
تحت کنترل نظام قدرت هستند، در بسیاری از نظریه ها نقش مصرف کننده ی منفعل 
اما  انجام  دهند.  آن  نوع  و  مصرف  در  نمی توانند  تصرفی  و  دخل  هیچ  که  دارند  را 
متفکران مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام »معتقد نیستند که زندگی روزمره صرفًا 

تصویر 5 - 
نقاشی دیواری و
دیوارنوشته های 

انقالب،
مرتضی کاتوزیان

تصویر6 - 
بلک هند
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قلمرو امور معمولی است که باید به توصیف آن ها پرداخت، بلکه این زندگی قلمرو 
اموری است که با فعال کردن امکانات نهفته و پنهان و گاه سرکوب شده ی درون آن، 
می توان عالوه برتوصیف جهان به مثابه ی آن گونه که هست، امکان ایجاد تغییراتی 
شود«  منتهی  باشد،  باید  که  آن گونه  به مثابه ی  روزمره  زندگی  به  که  کرد  فراهم  را 

)الجوردی، 1388: 28(.
تفاوت ها،  عرصه ی  روزمره  زندگی  که  می گوید  دوسرتو  هم  باز  دلیل  همین  به 
به  شیوه ی  و  دارند  حضور  فعاالنه  مصرف کنندگان  خالقیت هاست؛  و  ناهمگنی ها 

کارگیری و استفاده ی آن ها از کاالهاست که شکل مصرف را مشخص می کند.
دیوار شهرها هم به نوعی مصرف می شوند. به غیر از استفاده ای که از آن ها به عنوان 
از مصرِف دیوارهاست. گویی  مرز می شود، نگاشتن متون و نقوش هم نوع دیگری 
دیوارها ناتمام هستند و با این شکل از مصرف، آن ها را کامل می کنیم. همان طور که 
نظریه پردازانی مانند فیسک و دوسرتو گفته اند: کاالها ناتمام تولید می شوند و این 
مصرف کنندگان هستند که آن ها را تکمیل می کنند. حال دیوارنگاری ها را داریم و 
دقیقًا زمانی که فکر می کنیم دیوارها آن طور که باید کامل شده اند، باز هم نقشی دیگر 

تصویر 7 - 
بلک هند
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بر دیوار اضافه می کنند و حالتی فراتکاملی به دیوارها می بخشند. پس می توان گفت 
گرافیتی ها تکامل دیوارها را دوچندان می کنند.

بلک هند و زندگی روزمره
این  موضوع  که  خاطرنشان  کرد  باید  بلک هند،  آثار  مضامین  بودِن  انتقادی  از  جدا 
دیوارنگاری ها اتفاقاتی ا ست که هر روزه در اطراف ما رقم  می خورد و جزء الینفک 
دیوار  بر  که   7 تصویر  مانند  شده  است.  ایران  جامعه ی  در  مردم  روزمره  زندگی 
بیمارستان هاشمی نژاد نگاشته شد. در این اثر می توانیم یک حراجی را ببینیم که 
اعضای بدن فردی را به حراج گذاشته است. این دیوارنگاری انتقادی تنها ساعاتی 

پس از نگاشته شدن، پاک شد.
بلک هند روشی هوشمندانه و خالقانه را برای مطرح کردن این مسائل به کار گرفته 
 است. او روی موضوعاتی کار می کند که هر روزه در ایران اتفاق می افتند؛ ما با این 
با آن ها می خوابیم. پس در آخر  و  با آن ها زندگی می کنیم  بیدار می شویم،  مسائل 

می توان نتیجه گرفت که زندگی روزمره ماهیت اصلی این آثار را تشکیل می دهند

منابع:
کاظمی، عباس، امر روزمره در جامعه ی پساانقالبی، تهران، فرهنگ جاوید، 1398.

کاظمی، عباس، پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی، تهران، فرهنگ جاوید، 1392.
الجوردی، هاله، زندگی روزمره در ایران با تأمل بر سینمای ایران، تهران، ثالث، 1388.

مریدی، محمدرضا، هنر اجتماعی: مقاالتی در جامعه شناسی هنر معاصر ایران، تهران، کتاب 
آبان، 1395.
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قرن  اروپای  و  آمریکا  در  پررنگی  و مرگ حضور عکاسانه ی  بیماری  ماتم،  بازنمایی 
به خصوص  مورد،  این  در  گسترده ای  تحقیقات   .)2011 )لینکمن،  داشت  نوزدهم 
افراد  از  عکاسی  که  جایی  شده،  انجام  ویکتوریایی  دوران  و  غربی  فرهنگ  درباره 
از  یکی  به  ـــ  آنان  مرگ  از  پس  عکاسی  طریق  از  به ویژه  ـــ  درگذشتگان  و  محتضر 
عناصر اصلی مناسک عزاداری بدل شد )بورنز 1990، روبی 1990، بچن 2004(. این 
عمل در قرن بیستم نیز ادامه یافت؛ با خصوصیات فرهنگی کشورهای مختلف ادغام 

شد و خود را با راه و روش آمریکایی مرگ منطبق کرد )میتفورد 2000(. 
این مفهوم از مرگ به خصوص در کشورهای صنعتی و کلان شهرها، به واسطه ی صنعت 
عادی سازی  بیشتر  روزبه روز  و  بود  کرده  پیدا  تجاری  جنبه ی  بیشتر  دفن،  و  کفن 
می شد. با این حال در نیمه ی دوم قرن بیستم تصاویری که مرگ و ماتم را بازنمایی 
می کردند به تدریج بی استفاده شدند. عوامل زیادی در این زمینه دخیل اند؛ از جمله 
سستی ای که کشورهای غربی پس از جنگ جهانی دوم در برگزاری مراسم عزاداری 
به آن دچار شده بودند و افزایش امید به زندگی که با پیشرفت علوم پزشکی حاصل 
شد و دید عمومی نسبت به مرگ را تغییر داد. با این که عکاسی پس از مرگ هیچ  گاه 
به طور کامل از بین نرفت اما مرگ، بیماری و ماتم بدل به قسمتی از زندگی خانوادگی 

شد که عکس گرفتن از آن  ناشایست بود.

ربکا پاردو، مونتسه مورکاته
ترجمه: نگین جانی

بیمــاری، مرگ و ما�م1
�جربــه ی روزمره ی دیــدن و به اشتراک گذاشــتن �صاویــر  دیجیتال

 Digital Photography and Everyday Life: Empirical Studies on Material 1. ترجمه ی مقاله ای از کتاب
Visual Practices
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به اشتراک گذاری بستر های  و  دیجیتال  دستگاه های  ظهور  با  حال  این   با 
ــ  دارد  هم رسانی  و  مصرف گرایی  جدید  شیوه های  با  نزدیکی  ارتباط  که  پدیده ای  ــ 
کنش های عکاسانه در حال تغییرند )لیستر 1995، 2013(. این تغییرات این سوال 
ما  باشد.  عکاسی  برای  مناسبی  موضوع  است  ممکن  چیزی  چه  که  برمی انگیزند  را 
گمان می کنیم در معنای مرگ، ماتم و بیماری تغییر ایجاد شده و دوباره به موضوعات 
و  مرگ  ماتم،  بازنمایی  زمان،  طول  در  شده اند.  بدل  عکاسی  برای  پذیرفته شده ای 
بیماری از طریق عکاسی تغییر شکل پیدا کرده. جامعه از تولید و نمایش افتخارآمیز 
عکس های ماتم بار در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، به سمتی گرایید که در نیمه ی دوم قرن 
بیستم این عمل را خصوصی و ننگین می شمرد. عکاسی، به عنوان یک رسانه، از آغاز 
پیدایشش توانست خود را با تغییرات دیدگاه ها نسبت به مرگ و برخی بیماری های 
استحاله ای1 مشخص سازگار کند؛ و تصاویری را که مراقبت کنندگان و افراد داغدیده 

در هر زمان و موقعیتی نیاز داشتند فراهم سازد )مورکاته 2014، پاردو 2014(.
ماتم یا سوگ مفهوم پیچیده ای است که می توان آن را جلوه ای از عکس العمل های 
فرایندی  به عنوان  یا   )1976 جکسون  و  والش  )روزنبلت،  داغدار  فرد  مختلف 
شبه خطی )کوبلر راس و کسلر 2010(، یا حتی غیرخطی و پویا )وردن 2010( تعریف 
 کرد. در این جا ما ماتم را فرایندی تعریف می کنیم که از پس از دست دادن می آید؛ 
در نتیجه ماتم مفهوم گسترده تری پیدا می کند که مرگ تنها علت آن نیست. بنابراین 
ماتم  دارند.  فقدان  جدیِد  زمینه ی  در  معنا  بازیابی  در  فعال تری  نقش  داغدیدگان 
از  قبل  و  لاعلاج،  یا  استحاله ای  بیماری های  فرایند  در  که  ماتمی  ــ  پیش بینی شده 
کسانی  اولین  از  هنرمندان  می شود.  کشیده  به تصویر  غالبًا  ــ  می شود  پدیدار  مرگ 
بودند که برای مقابله با ماتم منتج از بیماری لاعلاج خود یا یکی از عزیزان شان، از 

تصویرسازی استفاده کردند )مورکاته 2014، پاردو 2014(.
سهیم  به معنای  گرفتن  عکس  که  داشت  اظهار   )2007  ،2005( سانتاگ  سوزان 
چون  عکس ها  که  می گفت  وی  است.  دیگری  آسیب پذیری  و  فناپذیری  در  شدن 

Degenerative disease .1: بیماری هایی که در آن کارکرد یا ساختار برخی بافت ها یا اندام ها به شکل پیش رونده ای 
cancer.gov :تخریب می شود. برای مثال می توان از آرتروز و آلزایمر نام برد. منبع
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فرد  از  که  است  اجتماعی  مناسکی  گرفتن  عکس  و  می کنند؛  عمل  بی حس کننده 
انی  که  است  عکس هایی  گفته ها،  این  شاهد  می کند.  محافظت  اضطراب  مقابل  در 
لیبوویتز عکاس، شریک زندگی سانتاگ، از او در حال مرگ و پس از آن گرفت؛ برای 
این   .)2009 )لیبوویتز  تسلی  برای  ابزاری  به عنوان  و  او  مرگ  واقعیت  با  رویارویی 
در  گسترده  به طور  بلکه  هنرمندان،  کار  در  نه تنها  می توان  امروزه  را  ماتم  ابراز  نوع 

عکس های دیجیتال یافت. 

به اشتراک گذاری آنلاین تصاویر متوفی توسط افراد داغدیده، می تواند از آیین های 
سوگواری رسانه ای شده  و جدید شمرده شود، راهی که گویی به کمک آن می توانیم 
در  مثال،  عنوان  به  دهیم.  بسط  مجازی  به شکل  را  فرد  آن  حضور  و  زندگی 
مصاحبه هایی که با بیماران آلزایمر که تصاویر خودارجاع خلق کرده بودند داشتیم، 
بیماری را  نپذیرفتن تشخیص  اقرار کردند که چگونه دوربین مرحله ی  افراد عمومًا 
عکاسی  دوربین  آلزایمر،  به  مربوط  خودارجاع  آثار  در  است.  کرده  تعدیل  برایشان 
معمولًا به عنوان سپری که از افراد در برابر واقعیت محافظت می کند، شناخته می شود 
)پاردو 2012، 2013، مورکاته 2014(. در عین حال، بسیاری در هنگام عکس گرفتن 

احساس می کردند که از خاطرات و میراث شان حفاظت می شود.
در تحقیقات مان در شبکه های اجتماعی، مثال های متعددی یافتیم از علاقه ی 
شدن  دیده  برای  آن ها  از  استفاده  و  بیماری،  به  مربوط  تصاویر  هم رسانی  به  افراد 

عکس 1 - سوزان سونتاگ بعد از مرگ، عکس از انی لیبوویتز، 2004
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و آگاهی بخشی. از طریق تجزیه و تحلیل این داده ها می توان ادعا کرد که در طول 
بعضی از فرایندهای سوگواری، افراد با به  اشتراک  گذاشتن عکس هایی که بیماری و 
مرگ را نشان می دهند، انزوای همیشگی ای را که در آن زندگی می کنند، می شکنند 
بنا بر  با افرادی که شرایطی مشابه دارند ارتباط برقرار می کنند. به عنوان مثال،  و 
انگ  شکل  سه  از  یکی  از  بخشی  روانی  بیماری های   ،)2006( گافمن  اروینگ  نظر 
اجتماعی تلقی می شوند. این مسئله ضرورت ارتباط و درک متقابلی را که از طریق 
شبکه های اجتماعی به دست می آید تقویت می کند. همان طور که گافمن می گوید، 
برقراری ارتباط با گروهی که در آن فرد به خاطر انگ از باقی اعضا جدا نمی شود، لازم 
است. بعضی از بیمارانی که تصاویرشان را منتشر می کنند، می گویند که داستان شان 
کلیشه های  کنند،  ایجاد  تغییری  که  امید  این  به  می گذراند  به اشتراک  دنیا  با  را 
توهین آمیزی که نسبت به افراد وجود دارد را از بین ببرند، با بیماران مشابه گفتگو و 

به خودشان کمک کنند، یا آگاهی بخشی کنند.
بازنمایی بیماری در عصر دیجیتال را می توان پدیده  حقیقتًا جالبی در عکاسی 
و معنای  که در سوبژکتیویته ی »دوربین«  بارزی دارد  تغییر  از  دانست؛ چون نشان 
هم رسانی توسط رسانه های اجتماعی رخ داده است. یک مثال مهم در این زمینه، 
آغاز  نوزدهم  قرن  در  روان  سلامت  بازنمایی  است.  روانی  بیماری های  از  عکاسی 
خود  علمی  مقالات  و  کتاب ها  تصویرگری  برای  عکاسی  از  پزشکان  که  زمانی  شد؛ 
استفاده کردند. از آن زمان به بعد، عکاسی از مجانین بدل به فهرستی از حمله های 
عکس ها  این  شد.  جنون  مشهود  علائم  دیگر  و  شدید  بحران های  خشونت آمیز، 
شوند.  شناخته  ترسناک  و  خشن  خطرناک،  افرادی  به عنوان  مجانین  شد   باعث 
در سال 1961 مجموعه ای از تحقیقات راه جدیدی را برای نگاه به جنون به عنوان یک 
محصول فرهنگی باز کرد )فوکو 2010، 2011، گافمن 2001، ساس 1994(. با این 
حال به کمک کارهای مستند پراکنده ای که درباره وضعیت متزلزل بیمارستان های 
رسانه های  در  روانی  بیماران  که  فهمید  می توان  شده،  انجام  بیستم  قرن  در  روانی 
جمعی همچنان به عنوان موجوداتی خطرناک و موضوع مطالعات پزشکی بازنمایی 
دیجیتال،  دوربین  به  دسترسی  این که  تا  نپذیرفت  پایان  شرایط  این  می شدند. 
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خود  و  بستگان  مراقبت کنندگان،  برای  مجازی  شبکه های  و  دوربین دار  تلفن های 
بیماران محقق شد. در ده سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر تصاویر صمیمانه ای 
از بیماران آلزایمر بوده ایم )عمومًا تصاویر خودارجاع( که تصوری منطقی تر و کمتر 
با  همزمان  اتفاق  این  می دهد.  شکل  مخاطب  ذهن  در  را  روانی  سلامت  از  خشن 
دوره ای است که دوربین های دیجیتال دیدگاه های ما را درباره ی این که چه چیزی 

ارزش ثبت شدن دارد، تغییر داده اند.
کتاب پاسکال ماراگال میرا )پاسکال و گارسیا 2010( نمونه ی جالبی از این تغییر 
سیاستمدار  ماراگال،  پاسکال  که  است  عکس هایی  شامل  کتاب  این  است؛  نگرش 
مشهور کاتالونیایی، هنگامی که از بیماری آلزایمر رنج می برد هر روز با گوشی موبایل 
می گرفت. عکس ها او را در موقعیت های روزمره، همراه با خانواده و دوستان نشان 
می دهند؛ در حالی که سعی دارد به کمک عکاسی، با فراموشی و بیماری اش بجنگد. 
آگاهی بخشی  جهت  در  خانواده اش  و  ماراگال  که  است  کارهایی  از  یکی  کتاب  این 
این  در  پروژه ها  از شناخته شده ترین  یکی  این  دادند.  انجام  آلزایمر  بیماری  درباره 
زمینه است اما تعداد پروفایل های ناشناسی که در انواع شبکه های مجازی تصاویری 
صمیمانه از بیماران آلزایمر به اشتراک می گذارند روز به روز در حال افزایش است، که 
 #Alzheimers و #alzheimersawareness می توان آن ها را از طریق هشتگ های
در اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی پیدا کرد. نوع دیگری از تصاویر که بسیار 
یا  یا مراقبت کنندگان در جلسات  به گروه های داوطلب  هم رسانی می شوند، مربوط 
گردهمایی ها است. این تصاویر به خوبی ارزش بالای پشتیبانی و تعاملات اجتماعی 
برای  آن ها  تلاش  اهمیت  و  می دهند؛  نشان  مراقبت کنندگان  و  بیماران  برای  را 
تصاویر  این  می کنند.  یادآوری  را  مشکل  این  درمورد  آگاهی بخشی  و  اطلاع رسانی 
معمولًا مشابه عکس هایی هستند که در سفرها یا گردش ها گرفته می شود، که گروهی 
برای عکس ژست گرفته اند، اما این جا با تی شرت ها، پوسترها یا بادکنک های بنفش، 
یا وسایل دیگری که برای آگاهی بخشی استفاده می شوند.  نمودار زیر از بررسی آرشیو 
پست های موجود با هشتگ های مربوطه در اینستاگرام به دست آمده و انگیزه ی افراد 

مختلف برای به اشتراک گذاری تصاویر مربوط به آلزایمر را نشان می دهد:
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در این جا باید به اهمیت وجود عکس در این گونه هم رسانی ها هم اشاره کرد. به کار 
گرفتن عکس ها، به ظرفیت متن محض می افزاید، قابلیت عکس برای انتقال بیننده 
را  بازنموده  اتفاق  با  مرتبط  احساسات  می کند،  تقویت  را  خاص  مکانی  و  زمان  به 
برمی انگیزد و خاطرات، عواطف و احساسات را بیدار می کند )استلماشوسکا، فیلدز، 
وابسته«  »نگاه  را  تصویری  تعامل  این   )2002( هرش  ماریان   .)2008 بلندفورد، 
می نامد: »فرایندی که طی آن درگیر یک عکس خانوادگی بیگانه می شویم و از آن 

طریق، آن تصویر را در جریان خانواده خود وارد می کنیم.«
شبکه های  مخصوصًا  و  اینترنت  لطف  به  که  می دهد  نشان  بررسی شده  اطلاعات 
تصویری  حضور  وبلاگ ها،  و  وب سایت ها  مثل  موجود  بستر های  دیگر  و  اجتماعی 
مرگ و بیماری هایی که پیش تر در جامعه پذیرفته نبودند افزایش پیدا کرده است. 
هم رسانی روزانه در اینترنت، بر شکل تصاویر تولید شده تأثیر گذاشته و آن ها را تبدیل 
به عملی روزانه کرده. این عکس ها به عکس های خانوادگی یا خودمانی شبیه ترند تا به 
عکس های رسمی و حرفه ای که در رسانه های دیگر متداول اند. این حقیقت که مردم 
عکس می گیرند و به اشتراک می گذارند، باعث می شود بازنمایی بیماری و مرگ شکلی 
انسانی تر به خود بگیرد، چیزی که قبلًا شیوه ای نامعمول برای بازنمایی تلقی می شد. 
این دگرگونی به تغییر دیدگاه ها درباره ی این که چه چیز ارزش ثبت شدن دارد مربوط 

است و حضور ماتم را در میان تجارب بصری روزمره مغتنم می شمارد.

بیماری
تجسم
همدمی
شکایت
جغرافیایی
تحقیق
حمایت
بیمارستان
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در شبکه های اجتماعی، به اشتراک گذاری عکس عمومًا نقطه ی شروع تعاملاتی 
است که بسته به نوع شبکه، ممکن است منجر به یک کامنت، لایک یا تبادل تصویر/
که  می شود  باعث  تصویر  با  متن  همراهی  شود.  اولیه  محتوای  به  پاسخ  در  نوشته 
جستجو و یافتن علائق مشترک توسط موتورهای جستجو آسان تر شود و می تواند 
اجتماع های بزرگتری را شکل دهد. در نهایت این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که 
تصویر دیجیتال، به خاطر ظرفیتی که در برقراری ارتباط بصری مستقیم دارد، باعث 
رفع سریع تر نیازهایی مثل پشتیبانی و درک شدن می شود، کنش های نوین به وجود 
از  مسئله  این  می دهد.  شکل  جدید  اجتماع های  و  مجازی  ارتباطات  به  و  می آورد 
کارکردهای قبلی عکس در زمینه های دیگر فراتر می رود و دریچه ای نو برای خوانش 
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عکاسی صحنه پردازی شده به معنای امروزی آن بیش از آن که روایتگری صرف باشد، 
سویه های انتقادی رسانه را مدنظر قرار داده است، به خاستگاه خود در نیمه ی دوم 
قرن نوزده پهلو می زند، با عصیانگری هنر مدرن در می آمیزد و مؤلفه های هنر معاصر 
را در رأس کار خود قرار می دهد. همچنین به ادبیات روی خوش نشان می دهد، با 
فرهنگ انس می گیرد و با زبان بصری عکاسی مدرن ستیزمندانه رفتار می کند. این 
نوع از عکاسی آن طور که امروزه از آن نام می بریم همپا است با نشانگانی از عکاسی 
مانند  به  جست.  مفهومی  هنرمندان  آثار  در  می توان  را  آن  ریشه های  که  معاصر 
پیکتوریالیسم میل به روایتگری را از نقاشی به ارث می برد اما همانند آن توجه خود 
از  گذار  ابتدای  در  و هنرمندان  نمی کند. عکاسان  کردن معطوف  روایت  به  را صرفًا 
دوران مدرنیسم در باب این نوع از عکاسی بسیار تأمل کردند، بازاندیشی در رویه ی 
و  سیاست  رسانه،  محوریت  با  بنیادی  سؤاالتی  کردن  طرح  همچنین  و  شکل گیری 
اجتماع درگاهی را به این نوع از عکاسی گشود که مسیر طویل و پیچیده ای را به همراه 
دارد. اما بیش از همه ی این تفسیرها باید به مؤلفه ای اشاره کرد که سرآمد بازگشت 
به عکاسی صحنه پردازی شده را میسر ساخت؛ هنرمند در ابتدای مسیر شکل گیری 
از سؤال هایش  کدام  برای جواب هر  و  فیلسوف وار سؤال طرح  می کرد  معاصر،  هنِر 
دامنه ی وسیعی را جستجو می کرد. به ناکامی های هنر مدرن در طرح سؤال دشنام 

ژوبین عبدیانی

گذار  به عکاســی صحنه پردازی شــده



71 گذاربهعکاسیصحنهپردازیشده

می فرستاد و با اعتراضات ِمی 1968 همراه می شد تا مؤلفه ای را به وجود بیاورد که 
از  الینفک  بخشی  »انتقاد«  بدهد.  قرار  تحت الشعاع  را  خود  از  بعد  جریانات  تمامی 
و  سیاسی  سویه های  می تواند  انتقاد  این  این که  حال  است؛  معاصر  هنرمند  تفکر 

اجتماعی داشته باشد و یا در باب زبان هنری و رسانه تأمل کند.

عکس 1 -
میترا تبریزیان، ادای 

احترام  به جف وال،
 2007 )مأخذ:

(mitratabrizian.com

در ایران اما این نوع از عکاسی تعریف خود را دارد! پرداختن به موضوعاتی که گاهی 
در میان عکاسی اسنپ شات و عکاسی مستند در رفت و آمد هستند تبدیل به بخشی 
جداناشدنی از این جریان شده است. بخشی که اگر کنترل شده و آگاهانه مورد استفاده 
قرار نگیرد بنیاد اثر هنری را در همان ابتدا به لرزه می اندازد. روند شکل گیری عکاسی 
صحنه پردازی شده از ملزومات بسیار دقیقی برخوردار است که کیفیت های دیداری 
چه  روند  این  دقیق  پرداخت  می سنجد.  عکس  به  نگاه  بودن  خوشایند  با  مطابق  را 
در جنبه ی دیداری آن و چه در انتقال محتوا و مفهوم آن نقش حائز اهمیتی را ایفا 
می کند. اگرچه پرداختن به این مسائل تکرار مکررات است اما دریچه ای را به تأمل در 
باب عکاسی معاصر و صحنه پردازی شده باز می کند، تا از آن مجددًا بنگریم و آثاری را 
بررسی کنیم که در ذهن عکاس با نگاه به نمونه های غربی شکل گرفته و  غالبًا هوس بازانه 
اما تکثر نمونه های  است. اگرچه در این بین نمونه های بسیار خوبی هم وجود دارد 
ناموفق در عکاسی صحنه پردازی شده ی ایران به آسانی قابل مشاهده است. دلیل آن 
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شاید عدم آگاهی و یا کج فهمی در مورد این شکل از عکاسی باشد که عمومًا نیز گیرا 
و پر رهرو است. فیگوراتیو بودن عکاسی صحنه پردازی شده سنت بسیار مهمی است 
که میراث دار نقاشی از دوران کالسیک تا به نیمه ی دوم قرن بیستم است؛ میراثی که 
داستان سرایی را به دنبال دارد و تاریخی طویل در نقاشی دارد. این پنداشت )فیگوراتیو 
بودن( هم تولید و هم بررسی عکس صحنه پردازی شده را سخت و دشوار می کند. از 
این رو پرداخت فیگور در این شکل از عکاسی باید بسیار دقیق و آگاهانه باشد؛ زیرا که 
کوچک ترین لغزشی در چگونگی قرارگیری فیگور در عکس صحنه پردازی شده می تواند 
آن را تصنعی جلوه بدهد و یا آن که مرز باریک میان عکاسی صحنه پردازی شده و سایر 
اشکال عکاسی را دستخوش تغییر کند. در نمونه های ایرانی عکاسی صحنه پردازی 
و  نرسیده  به پختگی الزم  آن  در  فیگورها  که  یافت می شود  به وفور  این مشکل  شده 

جنبه ی دیداری عکس را ناخوشایند می کنند.
»...عکاسی معاصر بیش از آن که به سنت عکاسی هنری میانه ی سده ی بیستم 
وامدار  آن که  از  بیش  و  دارد  مفهومی  هنر  سازوکارهای  در  ریشه  باشد  داشته  اتکا 
روزمره ی  و  عام  کارکردهای  از  باشد  مدرنیست  عکاسان  هنرمندانه ی  تمهیدات 
عکاسی و اصطالحًا منش بی هنر آن بهره برده است. البته باید به موضوعیت یا عدم 
موضوعیت این ویژگی ها در امروز و این جای عکاسی خودمان هم بیندیشیم. زیرا 
از سویی آشکارا می توان رد و نشان عکاسی غربی را در کار عکاسان مان دید. این رد 
و نشان گاه به شیفتگی و شیدایی نسبت به جریان های غربی منجر می شود و چون 
سوی  از  هست.  هم  زودگذر  و  ناپایدار  است،  هوس بازانه  غالبًا  شیدایی  این  گونه ی 
جغرافیای  دو  این  میان  بافتاری  و  ساختاری  خاستگاهی،  آشکار  تفاوت های  دیگر 
و  نشویم  سویه  یک  گرته برداری  دچار  که  بود  هشیار  باید  می شود.  دیده  عکاسی 
دچار آن شیدایی نیز نشویم؛ با دستیازی به گفته ای گیرا از عباس کاظمی در باب 
غربی  جریان های  این  در  اندازه  از  بیش  استغراق  بگویم  می توانم  غربی  نظریه های 

خود ممکن است بدل به حجابی در فهم عکاسی ایرانی شود...«1 

1. مهاجر، مهران. فوریت چهل ساله: تأملی بر عکاسی هنری ایران در چهار دهه ی پس از انقالب 1357، مجله ی 
حرفه هنرمند، شماره ی 72.



73 گذاربهعکاسیصحنهپردازیشده

عکاسی  پروژه ی  به  می توان  مفهومی  و  بصری  ناپختگی  نوع  این  به  مثال  در 
صحنه پردازی شده ی »خاطرات پراکنده« از مریم سعیدپور اشاره کرد )تصویر شماره 
2 و 3( که این امر در عکس های او به کرات تکرار می شود؛ عدم پختگی فیگورهای 
می شود  باعث  اصل  این  و  است  ناخوشایند  مخاطب  برای  بعضًا  عکس ها  درون 
از  این شکل  بودن عکس در  زیرا ساختگی  برود.  نیز زیر سؤال  که خالقیت عکاس 
عکاسی مرز بسیار باریکی میان تصویر خوب و تصویر ضعیف ایجاد می کند. این امر 
در درون خود رابطه ای را بیان می کند که در جانب امور حس پذیر قرار می گیرد؛ اگر که 
فیگورهای عکس صحنه پردازی شده رابطه ای عّلی و معلولی میان محتوای موردنظر 
مخاطب  به  موردنظر  حس  نه تنها  نکنند،  ایجاد  عکس  دیداری  جنبه ی  و  عکاس 
برای مخاطب  قالب مشخص شده می تواند  بلکه تصنع آن در  نمی شود  داده  انتقال 
آزاردهنده باشد. همچنین بررسی های عکاس در مقام طراح صحنه و طراح تیپ در 
این عکس ها لطمات زیادی را به مفهوم موردنظر وارد کرده است؛ زیرا که در عکاسی 
صحنه پردازی شده عکاس موظف است فیگور، تیپ، اکسسوار صحنه و تمامی موارد 
شکل دهنده ی تصویر را به خوبی بشناسد و با انتخاب درست آن ها، همزمان بودن را 
در میان آن ها حفظ کند. این همزمانی در معنای مدنظر ما بر عواملی داللت دارد 
که ساختاری های جزئی فرهنگ را شکل می دهند. این ساختارها به لحاظ فرهنگی 
رابطه ای تاریخی میان تیپ و اکسسوار صحنه ایجاد می کند که رابطه ای مستقیم با 
امور حس پذیر دارد و باور آن را برای مخاطب سهل الوصول می کند. بدین ترتیب با 
رعایت این همزمانی مخاطب با عکس و فضای مورد نظر آشنایی پنداری می کند که 

خود از عوامل تأثیرگذار بر عکس قابل قبول در این شکل از عکاسی است.
است.  هنرمند  نگرش  از  مهمی  بخش  روایت  صحنه پردازی شده  عکاسی  در 
درک  در  بسزایی  تأثیر  آن  مفهومی  و  بصری  پرداخت  چگونگی  و  روایت  انتخاب 
ایران،  صحنه پردازی شده ی  عکاسی  در  بعضًا  اما  دارد  اثر  محتوای  از  مخاطب 
هنرمندان به آسانی از کنار این امر مهم گذر می کنند. اگر بخواهیم با نگاهی انتقادی 
به آن نظر کنیم، درمی یابیم که عکاس در روایت خود بعضًا داستان را با پی رنگ و 
همان  که  را،  خود  محتوای  هنرمند  که  بدین سان  می گیرد.  اشتباه  آن  تأثیر  حدود 
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کردن  روایت  برای  داستان  پرداخت  چگونگی  همان  پی رنگ  ساده تر  بیانی  به 
ادبیات  در  اگرچه  تعریف  این  دارد.  را  آن  تعریف  قصد  هنرمند  که  است  اتفاقاتی 
در  که  زیرا  دارد  کاربرد  نیز  صحنه پردازی شده  عکاسی  در  اما  می شود  بحث  آن  از 
از  دیگر  یکی  است.  داستان گویی  به  ناگزیر  هنرمند  صحنه پردازی شده  عکاسی 
مباحث پیرامون روایت، زاویه ی دید است که به گفته ی پاول ویک حاوی تلمیحاِت 

برای رسانایی مفهوم  این محتوا  پرداخت  اما چگونگی  ارائه می کند  داستان است، 
که همان پی رنِگ روایت است، مخاطب را دچار سردرگمی می کند. داستان در یک 

روایت همان گونه که پاول وِیک از آن صحبت می کند: 
توالی رویدادهایی است  اتفاق می افتد". داستان همان  "آنچه  از  » عبارت است 
توالی رویدادهایی  بگوییم همان  بهتر است  یا  به گونه ای پشت متن قرار دارند؛  که 
شوند.  ساخته  متن  اساس  بر  یا  شده  ذکر  متن  خالصه ی  در  است  ممکن  که  است 
در این بافتار هر رویدادی را می توان همچون "چیزی که اتفاق می افتد" تعریف کرد 
لزومًا  که  ترتیبی  روایت؛  در  داستان  ارائه  خاص  شیوه ی  از  است  عبارت  پی رنگ  و 
این  میان  عّلی  روابط  درباره  ولی  نیست  یکی  داستان  رویدادهای  زمانی  توالی  با 
رویدادها اطالعاتی به دست می دهد. بدین ترتیب پی رنگ به زنجیره ی رویدادها در 

طول داستان علیت می بخشد.« 2

2. ویک، پاول )2006(. درآمدی بر نظریه انتقادی، ترجمه ی گلناز سرکارفرشی، انتشارات سمت، تهران.

 عکس 2  و 3 - مریم سعیدپور، از مجموعه ی خاطرات پراکنده 
)مأخذ عکس: اینستاگرام مریم سعیدپور(
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بردارنده ی  در  مفهوم  این  است.  دید«  »نقطه  مفهوم  به  شبیه  بصری-عکاسانه ای 
از  دارد  سعی  هنرمند(  بخوانید  )شما  راوی  آن  در  که  است  روایت  با  برخورد  نوعی 
زاویه دیدهای مختلفی محتوا را برای مخاطب بازگو کند. بنابراین اگر که هنرمند در 
انتخاب کند، داستان  عکاسی صحنه پردازی شده زاویه ی دید مناسبی را به روایت 

آن قابل پذیرش خواهد بود و باور آن برای مخاطب به طبع آسان تر است.
از نمونه های موفق عکاسی صحنه پردازی شده ی خودمان که در آن تمامی این 
نکات به شیوه ی قابل قبولی رعایت شده است، می توان به پروژه ی ما در جامعه ی 
دوگانه ای زندگی می کنیم از گروه دونفره ی علی ناجیان و رامیار منوچهرزاده اشاره 
کرد. در این پروژه عالوه بر پرداخت دقیق نور و فضا که کیفیت های سینمایی آن را 
شکل می دهد، هنرمندان دقت باالیی را برای همزمانی ساختارهای فرهنگی تصویر 

به کار گرفته اند که شامل فیگور و تمامی اجزای صحنه می شود. 
به  می کنند.  استفاده  محض«  »روایتگری  از شیوه ی  پروژه  این  در  رامیار  و  علی 
گفته ی افالطون نوعی از روایت است که هنرمند سعی دارد از زبان خود و از قول خود 
چیزی را روایت کند )این شیوه از روایت در پندار افالطون در برابر گفتار محاکاتی 
قرار می گیرد که در آن هنرمند سعی دارد این توهم را ایجاد کند که داستان از زبان 
فرآیند  و  عکاسی  مدیوم  درست  انتخاب  همچنین  می شود(.  روایت  شخصیت ها 
فتوشیمی آن در این جا به کمک هنرمندان می آید تا حس موردنظر خود را به خوبی 
منتقل کنند. چنین برخوردی را نیز می توان در پروژه ی به روایت یک شاهد عینی از 
آزاده اخالقی دید که حتی به لحاظ محتوا شباهت زیادی به پروژه ی مریم سعیدپور 
دارد؛ زیرا که هر دو عکاس در پی بازنمایی خاطراتی از گذشته هستند. اما همان طور 
که پیدا است آزاده اخالقی برای تولید تصویر خود بیشتر به جزئیات فرهنگی تصاویر 
وفادار است. و این امر باعث می شود مخاطب چنین تصویری را مثاًل به عنوان مرگ 
مصدق بپذیرد چرا که تمامی جنبه های دیداری تصویر در باور او نشانگانی فرهنگی 
از زمانه ی مرگ دکتر مصدق و یا مرگ فروغ فرخزاد هستند و نوعی آشنایی پنداری 
را در حافظه ی تاریخی مخاطب ایجاد می کند. یکی دیگر از دالیل این باورپذیری 
نمی توان  مخاطب  بر  را  آن  تأثیر  که  است  داستان  از  اخالقی  آزاده  روایت  نحوه ی 



بخش آزادنشریه ی چشمک76

انتخاب  برای روایتگری خود  را  پروژه شیوه ی »فراروایت«  این  او در  نادیده گرفت؛ 
شکل  اصلی  روایت  درون  که  روایتی  از  است  عبارت  روایت،  از  شیوه  این   می کند. 
می گیرد. در این شیوه از روایت می توان به آسانی دیدگاه راوی را از دیگر شخصیت ها 
و همچنین دیدگاه مخاطب تمیز داد. این امر با حضور خود عکاس در تمامی عکس ها 
قابل مشاهده است. همان گونه که در استیمت و عنوان پروژه نیز آمده است، دیدگاه 

شخص هنرمند است به اتفاقاتی که سعی در بازگو کردن آنان دارد.

مکان محور بودن در عکاسی صحنه پردازی شده حتمی نیست و عکاس می تواند به 
نسبت ایده و محتوای خود، آن را از عکس ها سلب کند. در پروژه های مذکور، این 

مسئله بخشی جداناشدنی از ایده و محتواست و باید به خوبی آن را رعایت کرد.
با  نزدیکی  ارتباط  صحنه پردازی شده  عکاسی  است  مشخص  که  همان طور 
شیوه های دیگر تولید هنری در وضعیت معاصر دارد، این ارتباط ناگسستنی است زیرا 
عکاسی صحنه پردازی شده هم به لحاظ نفِس کار شباهت های زیادی به هنر مفهومی 
دارد و هم دغدغه های مشترکی با آن دارد. به این دلیل هنرمندانی که در این حیطه 
کار می کنند صرفًا نگاهی سنتی همانند عکاسان پیکتوریالیست به این حیطه ندارند و 
دیدگاه وسیع تری در عکاسی صحنه پردازی شده دارند. از نمونه های ایرانی این شیوه 

عکس 4 - آزاده اخالقی، به روایت یک شاهد عینی )مرگ فروغ فرخزاد( 
)mohsen.gallery :مأخذ(



77 گذاربهعکاسیصحنهپردازیشده

 عکس 5 - 
علی ناجیان و 

رامیار منوچهرزاده، 
دمو، 1396  )مأخذ:

)aliandramyar.com

نیز پروژه ی »دمو« از گروه علی و رامیار است که پیشتر نیز از آنان نام برده شد؛ این 
هنرمندان در الیه های شکل گیری اثر سعی داشته اند به این ارتباط بپردازند. پیروی 
ساختارهای  شکستن  و  می دهند  شکل  را  صحنه پردازی شده  عکاسی  که  اصولی  از 
کلی آن در پروژه ی دمو به آسانی قابل مشاهده است. این پروژه ذهن مخاطب را در 
بین عکاسی صحنه پردازی شده و پرفورمنس نگاه می دارد؛ به پروفورمنس در معنای 
عملکردی و مفهومی آن در وضعیت معاصر شباهت چندانی ندارد اما ساختار اجرا 
از عمل اجرا شده  به مانند هنرمندان مفهومی  کردن )Perform( را حفظ می کند و 

عکاسی می شود.

جذابیت های بصری عکس ها در کنار مفاهیم سیاسی- اجتماعی به گونه ای است که 
توجه مخاطب را سریعًا به خود جذب می کند. به ویژه این امر زمانی اتفاق می افتد که 
مخاطب عکس هایی را می بیند که به لحاظ ساختاری و مفهومی شباهت های زیادی 
به هم دارند )جمله ی آن ها به لحاظ محتوا اعتراضات سیاسی- اجتماعی را در چند 
دهه ی مختلف نشان می دهند(. اگرچه پروژه شباهت زیادی به تولید مکانیکی تصویر 
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ایران،  پروژه  ی  باشد  سخت  می تواند  آن  از  کردن  صحبت  که  دیگری  پروژه های  از 
بدون عنوان از گوهر دشتی است. فارغ از جنبه ی دیداری تصاویر و روایتگری آن که 
جای بحث زیادی دارد، و صحنه پردازی در آنان صرفًا جنبه ای نمادین دارد، شکل 
مطرح کردن محتوا و مفهوم این پروژه به لحاظ تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار 
تحت تأثیر  آسیا  غرب  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به  نگاهی  چنین  زیرا  است. 
بازارهای هنری در این منطقه و سرتاسر جهان شکل گرفته است؛ شکلی از تولید اثر 
هنری که عمومًا با خواست بازارهای غربی تولید می شود. این پروژه نوعی از نگاه را 
نمایندگی می کند که در جامعه ی هنری ایران از آنان با عنوان های اگزوتیک و غریب 
به فرهنگ محلی یاد می شود. درستی و یا نادرستی این عنوان ها مبحث موردنظر 
ما در این جا نیست، بلکه ضرورت اجرایی پروژه هایی از این دست در این زمان و در 
ایران مبحثی است که باید به آن اندیشید؛ در واقع بازارهای هنری سعی دارند آثاری 
را در مقام هنر ایرانی معرفی کنند که مملو از شعار و اشباع شدگی زیست مذهبی و 
برخوردار هستند  استقاللی هنری  از  بازارها  اگرچه در  آثار  این  ایران است.  سنتی 

عکس 6 -
 گوهر دشتی، 
ایران بدون عنوان، 
2013
 )مأخذ:
)mohsen.gallery 

در زمانه ی معاصر دارد اما این پروژه وامدار آن نیست زیرا در جزئیات، عکس های 
مجموعه با هم متفاوت هستند. 
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به  از دستیابی  بنابراین  باقی می مانند،  بازار جهانی  از نظر عملی تحت مقررات  اما 
هرگونه تأثیر حیاتی یا فکری در جوامع خود ناتوان هستند. به این ترتیب حتی اگر 
به لحاظ بصری و همزمانی فرهنگی از پردازش بسیار خوبی بهره مند باشند، باز هم 

از تأثیرگذاری خود به دور هستند.
گسترده تر  را  ما  بررسی های  دامنه ی  می تواند  که  دیگری  مهم  بسیار  جنبه ی 
کند، مسئله ی آگاهی نسبت به رسانه و عکاسی صحنه پردازی شده به عنوان شکلی 
عکاسی  اشکال  دیگر  از  را  آن  زیادی  مؤلفه های  که  است  عکاسی  در  تثبیت شده 
معاصر جدا می کند. امروزه دیگر برخورد ما با عکس صحنه پردازی شده همانند دیدن 
تصویری پیکتوریالیستی از هنری پیچ رابرتسون نیست؛ بلکه این شکل از عکاسی 
بازسازی  با  هنرمندانی  و  آمد  وجود  به  پست مدرنیسم  وضعیت  از  گذار  با  امروزی 
تصاویر در صدد انتقاد بودند. اهم انتقادات هم در همان ابتدا معطوف به رسانه بود 
ارجاع و  این دلیل  به  نقد کنند.  را  و هنرمندان سعی داشتند رسانه و مشتقات آن 
اقتباس اهمیت زیادی پیدا کردند و هنرمندان از این ویژگی ها استفاده کردند تا با 
توجه به متن تاریخ هنر تصاویری را به وجود بیاورند که با ارجاع دادن بر یک وضعیت 
و یا یک اثر ادبی و هنری شکل می گرفت. از نمونه های بسیار بارز جهانی می توان به 
عکس های سیندی شرمن اشاره کرد که در آن شرمن با پرداخت یک صحنه به نقش 

زنان در سینمای آمریکا می پردازد.
در این جا شرمن سعی دارد با تغییر قیافه ی خود مجددًا آن صحنه ها را بازسازی 
لحاظ  به  شرمن  سیندی  تصاویر  می دهد.  ارجاع  آن ها  به  ترتیب  این  به  و  کند 
انتقادی، هم در زمره ی انتقاد از رسانه قرار می گیرد و هم کیش فمینیستی خود را 
حفظ می کند؛ شکل هایی از انتقاد که در آن زمان از مهم ترین گفتمان های انتقادی 

در هنر پست مدرن به شمار می آمدند.
 اگرچه در عکاسی صحنه پردازی شده  داستان سرایی و میل به اقتباس از جایگاه 
رفیعی برخوردار است اما نقد رسانه از ویژگی های بارز هنر معاصر به شمار می آید. زیرا 
با گذار از دوران مدرنیسم، خودارجاعی رسانه و نقد زبان هنری اهمیت زیادی پیدا 
کرده است؛ به خصوص در چند دهه ی اخیر که به گفته ی بودریار رسانه و کارکرد آن 
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بیشتر از هر زمانی دچار واسازی اطالعات شده و ضدارتباط گشته است و بنا بر منافع 
یک ایدئولوژی و یا فرد خاصی از آن استفاده می شود. به همین جهت نیز هنرمندان 
در آن زمان انتقاد از رسانه و زبان هنری را در اولویت کار خود قرار دادند و امروزه نیز 
به صدد پیشرفت وسعت رسانه میل به انتقاد از آن بیشتر شده است. از دالیل انتقاد از 
رسانه در دوران گذار از مدرنیسم نیز می توان به کاالیی شدن رسانه در نزد هنرمندان 

مدرنیست و همچنین پروپاگاندای رسانه در تجلی یک نهاد اشاره کرد.

عکس 7 - سیندی شرمن، 
عصر جادو، 1975
)مأخذ:
)awarewomenartists.com

در پروژه های صحنه پردازی شده ی خودمان اما مهم ترین فاکتورهای عکاسی معاصر 
می شوند.  گرفته  نادیده  نیست،  آن  از  مستثنی  هم  صحنه پردازی شده  عکاسی  که 
میل به ساختن تصاویر شاعرانه از ویژگی های بیشتر پروژه هایی است که در عکاسی 
صحنه پردازی شده ی ایران تولید می شود و این برخورد همتای برخوردی است که 
در نیمه ی دوم قرن نوزدهم توسط هنرمندان پیکتوریالیست صورت می گرفت و نه 
به  ادبیات کاماًل مشهود است و میل  تأثیر  این نوع برخورد  برخوردهای معاصر. در 
داستان سرایی مهم ترین اصل آن به شمار می آید. اصلی که اگرچه یکی از نقاط عطف 
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گذار از مدرنیسم در عکاسی صحنه پردازی شده به شمار می آید اما تمامی آنچه که 
باید، نیست. اقتباس و رجوع به آثار ادبی و هنری از خصیصه های بسیار مهم عکاسی 
صحنه پردازی شده است. این دلیل بسیار محکمی بود تا هنرمندان از آن در جهت 

انتقاد از مسائل گوناگون استفاده کنند.
که  گونه ای  به  بود؛  به عکاسی صحنه پردازی شده بسیار سریع  اما گذار  ایران  در 
جذابیت های  پس  در  آن  مهم  مسائل  از  بسیاری  و  بود  کم  آن  به  اندیشیدن  مجال 
رسانه ای این شکل از عکاسی گم شد. اگرچه لزومًا تولید هر شکلی از هنر به گذاری 
بلندمدت احتیاج ندارد و هنرمندان می توانند آثاری را در این زمینه تولید کنند اما 
مسئله ی آموزش و درک درست از آن بسیار مهم است و اگر روند خود را طی نکند، 
می تواند ناکامل باشد. نمونه های بسیار زیادی را می توانیم در ایران ببینیم که صرف 
شکل دهی به صحنه و فیگور باعث شده تا از آن با عنوان عکاسی صحنه پردازی شده 
نام ببرند. در شمایلی کلی هرگونه دخل و تصرفی در صحنه و فیگور می تواند منجر 
به عکاسی صحنه پردازی شده شود اما بررسی های آکادمیک از این شکل از عکاسی 
با عنوان عکاسی صحنه پردازی شده  آنچه  برخوردهای معاصر  نشان می دهد که در 
)staged( می شناسیم، ورای صحنه پردازی صرف عمل می کند. نمونه ی بسیار بارز 

آن پرداختن به آثار هنرمندان پیشین و ارجاع و اقتباس از آنان است.
 این مهم به ویژه در بازخوانی نقاشی های پیشینیان کاماًل مشهود است به گونه ای 
که رد و نشان آثار ادوارد هاپر را می توان در عکس های گرگوری کرودسون آمریکایی 
صرفًا  اجمالی  نگاهی  در  اگرچه  ارجاعات  از  دست  این   .)9 و   8 شماره  )عکس  دید 
شمایلی بصری را نمایان می کنند اما در پس ذهن هنرمند مسائلی از قبیل هویت، 
فرهنگ، سیاست و حتی مسائل تاریخی و اجتماعی را نیز در بر می گیرند. به عنوان 
مثال بررسی آثار گرگوری کرودسون و اقتباس از آثار ادوارد هاپر را می توان در فرهنگ 
آمریکایی بودن دید. پرداختن به تنها بودن انسان معاصر به ویژه در دورانی که رؤیای 
آمریکایی با شکست مواجه شده است را می توان در آثار دو هنرمند دید. همچنین 
به کارگیری پنجره ها، نور، رنگ و موضوعات مالیخولیایی در عکس های کرودسون به 
نقاشی های ادوارد هاپر ارجاع دارد. همچنین در آثار کرودسون به آسانی می توان رد 



بخش آزادنشریه ی چشمک82

 عکس 8 - گوستاو دوچ، فیلم ِشرلی؛ تصاویری از واقعیت )2013(، 
)trendland.com :بازسازی سه بعدی نقاشی های ادوارد هاپر )مأخذ

و نشان فیلم های دیوید لینچ، فیلمساز آمریکایی، را نیز دید که در فیلم های او نور، 
رنگ و اکسسوار صحنه نقشی کلیدی را ایفا می کنند و همچنین به لحاظ مفهومی در 
کشاکش روانکاوی و اجتماع حرکت می کنند؛ نکته ای که در بررسی آثار کرودسون 

نیز یافت می شود.

به صورت کلی عکاسی صحنه پردازی شده تلفیقی است از داستان سرایی و پرداخت 
تصاویری که در واقعیت نمود آن بسیار کم و یا مربوط به رویدادی در گذشته است 
و عکاس از آن اقتباس می کند. در شمای کلی خود این شکل از عکاسی در جریان 
غالب میل به انتقاد دارد؛ مسئله ای که در سوبژکتیویته ی عکاسان صحنه پردازی شده 
با نگاهی به هنرمندان پیشروی این جریان شکل گرفته است. اگرچه نمی توان این 
مسئله، یعنی انتقاد را، مؤلفه ای بدیهی برای هنر معاصر در نظر گرفت اما هنرمند 
معاصر ناگزیر است که آن را مدنظر قرار بدهد زیرا که احوال دوران چنین می خواهد 
نظر  توافق  آن  بر  و...  منتقدان  هنرمندان،  نظریه پردازن،  که  است  رویه ای  این  و 
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عکس 9 - 
گرگوری کرودسون، 
زن در جلوی سینک، 
2014
)مأخذ:
)lensculture.com

دارند. همچنین نگاه به عکاسی صحنه پردازی شده ی خودمان نیز با توجه به تعدد 
آن  برای  را  جریانی  بتوان  تا  باشد  منظم  و  دقیق  بسیار  باید  شده  انجام  پروژه های 
دقیق  و  بلندمدت  پژوهشی  محتاج  و  خارج  نگارنده  توان  از  آن  انجام  شد.  متصور 

است؛ روندی تاریخ نگارانه که به تمامی جنبه های آن بپردازد



لباس های  بسته،  پینه  و  خسته  دست های  بی رمق،  چهره های  فرسوده،  تن های 
مندرس یک شکل و بدقواره، فضای سرد و خشن کارخانه و نگاه هایی که زل زده اند 
کارگران  اینان  تاریکی.  و  فقر  ناامید  تنگنای  به  می رود  که  امیدی  هزاران  به  انگار 
قلبی  صمیمیتی  با  نوشیروانی  مهشید  که  خلیج اند  و  نشان  خروس  کارخانه ی 
همچون تمام عکاسان متعهد، قدم به سمت شان برداشته و مجالی را برای آن ها از 
دریچه ی دوربین خود مهیا ساخته تا حضور خودشان را از اعماق رنج فرودستی به 
جامعه یادآور شوند. کارگرانی که او را به سوی خویش می خوانند تا مهمان خانه و 
محبت شان شود. اینان، خانواده های مهاجری که به امید گذران بهتر روزگار، آواره 
شهر گشته اند، روبه روی دوربین مهشید نوشیروانی چونان صمیمانه ژست گرفته اند 

گویی عکاس خود یکی از آن هاست، یکی از گروه دیگری.
و  کار  عنوان  و تحت  گرفته شده  در سال 1358  کنید  نگاه  ما  به  مجموعه عکس 
کارگر یک بار در همان سال به نمایش درآمده است. عکس ها که تاریخ شان به کمتر 
از یک سال پس از انقالب ایران برمی گردد، امسال در بهار قرن جدید برای بار دوم 
از آنان امروز زنده نباشند  روی دیوارهای گالری امکان به کارگرانی که شاید خیلی 
این امکان را داده است تا دوباره چشم در چشم آن ها شوی و به آن ها بنگری؛ چرا 
که موقعیت این گروه مختص به دوره ای خاص و شرایط معینی نیست. این عکس ها 

هنگامه امیرابراهیمی

نقــد نمایشــگاه »به ما نــگاه کنید« 
ــید نوشیروانی از مهش
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بعد از گذشت حدود بیش از چهل سال شاید تاریخی باشند اما بی زمان اند و آن قدر 
بی زمان که گویی همه ی این مردمان را به همین تازگی می شناسی.

عکس های نوشیروانی برای نگارنده یادآور عکس های کتاب بیایید تا مردان بزرگ را 
ستایش کنیم1  اثر واکر اونز2 است. نگاهی با احترام و به دور از قضاوت، مستندنگاری 
از مردمانی که دوران سختی را می گذراند و در چنین وضعیتی منتهای تالش شان 
را می کنند. عکس هایی که خود شرح خویش اند آن گونه که جیمز ایجی3 بر نگارش 
کتاب اونز نوشت: »اگر می توانستم، اصاًل در این کتاب نمی نوشتم. عکس ها به خودی 
خود کفایت می کنند.« عکس های مجموعه ی نوشیروانی نیز خود راویان سخنوری 
هستند. بسیاری از قاب های نوشیروانی قواعد ترکیب بندی را رعایت نکرده اند، حتی 
از مجموعه سیاه و سفید و  نورپردازی صحیح اند. بخشی  فاقد  از عکس ها  تعدادی 
بخشی از آن رنگی است. همه ی این ها خود دال بر آن است که آنچه برای نوشیروانی 

1. Let Us Now Praise Famous Men

2. Walker Evans

3. James Agee
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پیش  روایت سوژه های  که  زیبایی شناسی عکاسانه،  از  بحث  نه  است  اهمیت  واجد 
روی لنز، پراهمیت ترین بخش عکاسی و خاستگاه عکاس است. قاب های شکسته و 
تن هایی که در این شکستگی بریده شده اند، بخش چشمگیری از مجموعه را شامل 
می شوند. در عکسی نیمی از تنی از یک سو بریده شده و سری چپیده در خمیدگی 
تن خود، در سویی مخالف میان انباشت فضا از فلز و نورهای پشت در مانده، سخت 
دست  که  شده  بریده  مردی  بازوی  از  نیمی  دیگر  عکسی  در  است.  کار  به  مشغول 
دیگرش روی شانه دیگری است. همچنین چشمانی لوچ میانه ی همین تصویر میان 
دو فرد فرد دیگر، دو تن خمیده اما مغرور، چشم در چشم دوربین دوخته است. این 
ادامه می یابد،  به همین منوال  این مجموعه  بیشتر فریم های  شکستگی قاب ها در 
شکستگی هایی که چون رد دود از آتش، نمایه هایی هستند از وضعیت نابسامان و 
متزلزل طبقه ی کارگر. نمایه ای که ذهن را به فضایی فرای کادر می برد، فضای زندگی 
چرخ های  زیر  بهایی  اندک  به  ماشین  چون  را  خود  تن  که  طبقه ای  کارگر.  طبقه ی 

صنعت می دهد تا زندگی را یارای مقابله یابد.

کارگران مجموعه ی به ما نگاه کنید تنها مردان را شامل نمی شوند بلکه زنانی نیز، 
شانه ی  روی  دست  که  زنانی  شده اند.  خیره  دوربین  به  بی رمق  لبخندی  با  گاهی 
می شود.  ثبت  بهتر  هرچه  نگران شان  نگاه های  لرزش  دوربین،  لرزش  در  یکدیگر 
زنانی با چهره های بی رنگ  که تنها آذین صورت شان، خطوط چین و چروک است و 
روسری هایی بلند و یک شکل همه آبی رنگ. رنگ آبی که بر سر زنان این مجموعه 



87 نقد نمایشگاه »به ما نگاه کنید«

از  تنگ پیچیده شده است، رنگ مسلط بخش رنگی مجموعه است. تسلطی سرد 
نوع کارخانه، محیطی صنعتی مملو از فلزات تیز و برنده، مملو از صداهای نابهنجار 
و در این میان، یکی از این عکس ها که روی کاتالوگ نمایشگاه خودنمایی می کند، 
مصمم تر  و  سخت  که  دستانی  با  می نگرد،  را  دوربین  مصمم  که  است  زنی  چهره ی 
چروکیده  و  تیره  روپوش های  با  چنین،  این  فضایی  در  می فشرد.  را  کهنه پارچه ای 
روغن،  حلب های  در  دیگر  آبی هایی  روسری  انعکاس  کنار  فلز  و  آهن  از  تلی  میان 
نگاه نگران زنی دیگر در یک سوم چپ تصویر آن جا که حتی عمق میدان یارای ثبت 
دقیق چشمانش نیست، دیده می شود. زنی که مضطربانه به بیرون از کادر می نگرد 

و آرزوهایی که در دوردست نگاهش سوسو می زنند.
مستهلک  تن  و  لباس  به  پرداختن  حیث  از  مجموعه  این  از  عکس هایی  اگر 
یادآور مجموعه ی کارگر از سه گانه ی کاوه گلستان باشد، عکس های زنان مجموعه، 
عکس هایی برآمده از نگاه زنی است که این بار نه تنها با نیت عکاسی متعهد، که به واقع 
از نگاه یکی از درون گروه دیگری است. زنی که با آگاهی کامل و به صراحت تمام به 
بازنمایی دیگری بودن جنس خویش در جامعه پرداخته است. به ما نگاه کنید روایت 
گروه دیگری است، روایت مردمانی که در چرخه ی نظام های اقتصادی و سیاسی از 
تولید، مصرف شود.  ابزار در چرخه  تا تن هایشان چون  انسان زدایی می شود  آن ها 
گروه دیگری که همیشه درگیر بحران هویت است. درگیر چرایی کیستی و چیستی 
فقر  دارد،  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  دشواری های  در  ریشه  که  چرایی  خود. 
سرمنشاء  بدن  می کند:  بیان  چنین  تن  نقش  درباره  گیدنز4  آنتونی  عدالت.  عدم  و 
از  مجموعه ای  هست.  هم  دردها  و  بیماری ها  جایگاه  ولی  است  آسایش  احساس 
زندگی  متقابل  کنش های  در  آن  عملی  شدن  ور  غوطه  و  واکنش هاست  و  کنش ها 
روزمره یکی از ارکان عمده ی نگاهداشت و تحکیم مفهوم منسجم و یکپارچه ای از 
هویت است. به ما نگاه کنید روایت گروه دیگری است که هویت خویش را در چشمان 

مخاطبی که جامعه نام دارد، جستجو می کند

4. Anthony Giddens



اثر  عنوان  با  که حاال  از شکل گیری چیزهایی  قبل تر  مراحل  به  این متن می خواهد 
هنری می بینیم، اشاره کند و پس از آن سعی می کند پیشنهادی برای حاال و آینده 
داشته باشد و رانه ی اصلی نوشته شدن آن، طرح ِاشکالی بنیادین در نظام آموزش 
در  و  ناقص الخلقه  پدیده ی  مفهوم  با  آن  تنگاتنگ  ارتباط  دادن  نشان  و  دانشگاهی 
نهایت تالشی برای ارائه ی یک پیشنهاد است. چیزی که در این متن مطرح می شود، 
کالبدشکافی بخشی از روان قشر روشنفکر)؟( است که آن قدر توسط تک تک آنان از 
دیگران پنهان شده که از خودشان هم پنهان شده است. موضوع بحث روشن است 
اما نیاز به مصداقی دارد که لنگ در هوا نشود. متن روی این تمرکز می کند: مسئله ی 
دیده شدن. مسئله ی هنر مسئله ی ارتباط است و دیده شدن یعنی آن جا که پیام به 
مخاطب می رسد. پیاْم مخاطب می خواهد و اثر باید در چشم مخاطب به مرحله ی 
دیده شدن برسد. اما چیزی که متن به آن اشاره می کند آن جاست که در اغلب آثار 
هنری امروز اصاًل از ابتدا پیامی در کار نیست و خود عمل پیام رسانی تبدیل به غایت 
اصلی شده. گفتِن چیزی برای چیزی گفتن. غایتی که پیام رسان را مجاب می کند به 

سپر انداختن در برابر اولین صورت های جذابی که در دسترس است.
چه احساسی دارید وقتی یک پاکت  نامه خالی به دست تان برسد؟ حتی ممکن 
است برای این که خالی نباشد چیزهایی هم در آن نوشته شده باشد. حاال این رویکرد 

مصطفی شاهرخی

جهــان پدیده هــای ناقص الخلقه 
و  شفافیت
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توسط دانشگاه خواسته یا ناخواسته ـــ هر دو به غلط ـــ تبدیل به یک سنت می شود. 
زمانی که تصمیم می گیرد دانشجو را از ابتدا نه با فلسفه ی عکاسی، نسبت عکاسی 
با دیگر چیزها و مسئله ی دانشجو با عکاسی روبه رو کند تا دانشجو فرصت کند یک 
را  او  روان  پله ها،  اولین  از  بلکه  کند،  پیدا  خودش  نگاه  نوع  از  شخصی  فونداسیون 
چنان با تکنیک ها، نمودها، شکوه تاریخ عکاسی و جشنواره ها و گالری ها اغوا می کند 
که دانشجوی تازه وارد، مات و مبهوت و در ترسی ناامیدکننده از جا ماندن از قافله، 
عماًل و ضرورتًا تبدیل می شود به یک تکنیسین حمل اطالعات که تولید هنری را در 
»ترکیب عناصر پیشینی« تجربه می کند. یعنی آموزش فنون خالقیت به یک ذهن 
باکره در قالب نظام های مسلم از پیش تعیین شده ای که به واسطه ی حضورشان در 

جایی دیگر، نقدناپذیر و فراچنگند.
دانشجو ابتدا نیاز دارد به ساختار شخصی خود دست پیدا کند تا جسارت دیدن 
بزرگ ترها  متعالی تر  حتمًا  ساختارهای  با  را  خودش  ساختار  بعدًا  و  باشد  داشته 
مقایسه کند و تعالی بخشد. ناخودآگاه او ذاتًا تشنه ی ساختار ذهنی است و به اولین 
از  برخورد  این  اگر  اما  می قاپد،  خود  برای  را  آن  کند  برخورد  که  ساختاری  بارقه ی 
ابتدا با ساختارهای شکوهمند دیگرانی که تجربه ی بسیار بیشتری از او دارند اتفاق 
بیفتد، نتیجه می شود مرگ جسارت. مرگ جسارت خودگونه بودن. نتیجه می شود 
صدها نگاه شبیه به هم. یک حرکت دسته جمعی. این طور است که تعداد بسیاری 
کثرت  لطف  به  باشد  اگر  هم  تمایزی  می کنند.  تبعیت  مشابه  الگوهای  از  کارها  از 
زیستی  انسان ها  تک تک  که  است  حیاتی  نکته  این  یادآوری  این جا  است.  موضوع 
قطعًا  کرده اند،  هم  به  شبیه  را  آن ها  که  الیه هایی  از  گذر  با  که  دارند  منحصربه فرد 
چیزی بدیع و نوین سر از تخم بیرون می آورد. آزادی یعنی آن جا که هنرمند بر قله ی 
تفکر شخصی اش اگر حقیقتی برای خود متصور است، بین حقیقت و بزرگان، جانب 
از هر  کارشان پیش  و هرکاری کردند،  بودند  بزرگان هرچه  بگیرد. چون  را  حقیقت 
چیز، محصول اعتالیی بود که خودشان برای خودشان ساختند؛ محصول جسارتی 
که در دانشگاه بر اثر خودکم بینی، پیش از تولد در نطفه خفه می شود. باز به تعبیری 
دیگر، دارد چشم پوشی بزرگ و کشنده ای بر واقعیتی بسیار مهم می شود، بر اهمیت 
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بی چون و چرای چگونگی آشنایی انسان با ساحتی از هستی برای اولین بار. چگونگی 
مواجهه ی انسان با ساحتی برای اولین بار، سرنوشت کلی هرآنچه بعد از این مواجهه 
به دست می آید را در بر خواهد گرفت. از این منظر، مواجهه ی نخستیِن بسیاری از 
هنرجوها با مفاهیم و ایده ها و پدیده ها، در دانشگاه با اسم ها و اشخاص و جریان ها 
و تکنیک ها گره می خورد. اسم هایی که تشنه ی رشک دیگران اند ـــ چون خودشان 
هیچ  تقریبًا  هنر  تاریخ  در  که  آن جا  از  و  ـــ  برده اند  رشک  خود  از  پیشتر  بر  بسیار 
و  ترکیب  عنوان  به  هنری  کار  نشده،  پرداخته  آن  به  حال  به  تا  که  نیست  موضوعی 
بازی بازی با ایده ها و خط کشی های گذشتگان به ذهن متبادر می شود. نقد اساسی 
این متن به بسیاری از آثاری که اکنون تولید می شوند، ناخالصی ماهیت اثر است، 
ناخالصی رانه هایی که اثر به موجب آن ها پدید آمده است. اثری که تولیدکننده اش 
به جای آن که به بخشی واحد از هستی که تمامیت طبیعی و همگِن خود را از قبل 
ابتدا یاد گرفته چگونه تالش کند ترکیبی همگن  از  بر دارد دست یابد، برعکس  در 
از عناصر دگرگون بسازد، عناصری که اگر تبارشان را ریشه یابی کنیم ممکن است با 
هم در تضاد ماهوی باشند. حال آن که این متن معتقد است در جریان خلق یک اثر 
هنری به نمایندگی از هستی ای که در شرف تولد است، اندیشه باید از صفر مطلق 
مورد بازنگری و بازتعریف قرار بگیرد تا تجربه ی مواجهه ی بدون واسطه محقق شود. 
تمام  و  زنده  است  موجودی  زبان  است.  زبان  واقع  در  شد،  عنوان  که  واسطه  این 
پراکنده  هستی  در  ویروس  مثل  که  زبان  داراست.  را  زنده   موجود  یک  خصوصیات 
است، بستری پیدا می کند که به تکثیر خودش بپردازد و اگر این بستر انسان باشد، 
در هیئت یک ژست پدیدار می شود. گفتگو در انسان ها، گفتگوی زبان با زبان )ژست 
وقوع  دانشگاه در حال  زبان محور  نظام  آنچه در  و  فیگور( است  با  فیگور  یا  با ژست 

است، نه تربیت یک نگاه هنری بلکه تربیت فیگورهای هنری است.
اما ناخالصی ای که مورد بحث قرار گرفت، تنها صورت دست چندم یک ناخالصی 
مادر است که ریشه در فرهنگ و تجربه ی زیسته ی ما دارد. انشعابی دوگانه و بنیادی 
آن،  تبع  به  و  هستی شناسانه،  خالص  جریان  هر  ناخالصی هاست.  باقی  مادر  که 
بر  را  راه  که  دارد  را  خود  اساسی  مالزمات  بی چون و چرا  زیبایی شناسی،  جریان  هر 
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پدیدار شدن صورت های دیگر جریان ها که با آن در تناقض پنهان و آشکار باشند، 
می بندد. اما بسیاری بر نمی تابند بهای آنچه می خواهند بدست بیاورند را بپردازند، 
و این رویکردشان نظرگاهی تولید می کند که هم پرده ی سینماهای داخلی و دیوار 
گالری ها و کرسی های دانشگاهی و جایزه ها را می خواهد و هم آزادی اندیشه را! هم 
محافل  چشم  در  هم  و  باشد  سربلند  فامیل  و  مادران  و  پدران  چشم  در  می خواهد 
چند  و  پاره  چند  موجودی  )ظاهرًا(  که  امروز  انسان  که  این جاست  مسئله  پیشرو. 
)شخصیت  واحد  شخصیت  یک  به  رسیدن  برای  تالش  به جای  است،  شخصیتی 
واحد به منزله ی یک نقطه ی دید واحد که همه چیز از منفذ آن دیده می شود(، که 
مستلزم تفکیک شخصیت های متعدد  )و اغلب متضاد(  و تفکیک پیامد های صوری 
بین  معاصرگونه اش،  ویژگی های  به  ورزیدن  مباهات  با  می کند  تالش  آن هاست، 
شخصیت های موجود و نیازهای متفاوتی که هر شخصیت به بار می آورد هماهنگی 
ایجاد کند. قطعًا تالش اول تالشی کاهنده و جان فرسا، و تالش دوم تالشی آسان تر 
پدید  متضاد  شخصیت های  نامبارک  لقاح   از  که  موجودی  اما  است،  سودمندتر  و 
راستین  تبیینی  و  به خاطر عدم هماهنگی  که  ناقص الخلقه است  می آید، موجودی 
شخصیتی  چند  که  بپذیریم  اگر  داشت؛  خواهد  ناپایدار  شدیدًا  عمری  طبیعت،  از 
بودن یک عارضه ی روانی است که تنها مختص انسان معاصر است و از چشم طبیعت 
از  معاصر  انسان  شگفت آور  بردن  لذت  و  نیست  بیش  ناخالصی   و  ناهماهنگی  یک 
از لقاح شخصیت ها،  رنج اختالالت روانی راه به جایی نخواهد برد. موجود حاصل 
بالفاصله پس از زایمان می میرد و هستی اش تنها در حد تصور باقی می ماند. تنها 
توهمی روی پرده یا تصوری چاپ شده روی کاغذ، نه یک موجود زنده که بقا را بلد 
است. آیا این جا نمی توانیم بگوییم بسیاری صرفًا برچسب مستقل روی خود دارند، 
چون در نهایت می بینیم شهوت حضور بر پرده ها و دیوار ها و کاتالوگ  ها بر اندیشه ی 
آزادشان غلبه می کند؟ و حتی گمانی ناخوشایندتر در موردشان می زنیم، و آن این که 
پرستیژ  پنهان  و جذابیت  ابراز وجود می دانند  برای  زمینه ای  را صرفًا  بسیاری هنر 
هنری طوری آنان را مسخ کرده که با توجیه تجربه ی ساحت های متفاوت هنری در 
جهت اعتالی اندیشه و تکنیک، حاضر می شوند در هر میدانی خودی نشان دهند؟ 
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اینان مثل کسی نیستند که بسیار گرسنه است و برایش مهم نیست فعاًل با چه چیزی 
سیر می شود؟ یک عکاس اگر با چالشی عکاسانه مواجه است که در نقاشی به راحتی 
حل می شود، بهتر نیست به عکاسی وفادار بماند و برای آن چالش به خصوص راه حل 

عکاسانه بیابد؟
پدیده های  داغ  بازار  و  ترکیبی ها  جهان  امروز  جهان  چیست؟  اصلی  نکته ی  اما 
به واسطه ی  صورت هایشان  ]تنها[  و  تمدن ها  آن،  در  که  جهانی  است.  ناقص الخلقه 
تکنولوژی آن قدر در همدیگر ادغام شده اند که در روند این ادغام، هر روزه بسیاری 
ترکیب های تصادفی و کج بنیان متولد می شوند و بسیاری از پدیده ها چیزی نیستند 
جز به مثابه ی چیزی دیگر. این جا متن ادعا می کند که جهان بیش از این امکان ادغام 
با نگاه به اساسی ترین پیامد تکنولوژی و  در خود ندارد. این ادعای به ظاهر تق ولق 
در انتهای این موج، با نگاه به بزرگ ترین پیامد همه گیری ویروس کرونا قابل ردیابی 
است و آن چنان دور از ذهن نیست، زمانی که ذره به ذره ی زمین در یک دوره ی زمانی 
ذره ی  به  ذره  در  نیز،  چالش  این  به  پاسخ  و  است  واحد  چالش  یک  درگیر  یکسان، 
زمین، پاسخی واحد. هرگز در تاریخ دوره ای نبوده که همه ی تمدن ها تا به این حد 
به هم احساس نزدیکی کنند و هرگز چیزی به قدرت ویروس کرونا ـــ که سرریِز انسان 
معاصر است ـــ نبوده که هرگونه نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را نادیده بگیرد 
با این وضوح آشکار  و پیوستگی و درهم تنیدگی ماده ی تشکیل دهنده ی هستی را 
سازد. از این منظر، می توان این طور انگاشت که هرگز ترکیبی از این همگن تر بین 
تمدن ها پدید نیامده و به تبع این، آمار تولد ناقص الخلقه ها از این بیشتر نبوده است. 
این جا ممکن است استداللی در برابر این مدعا قد علم کند. این که اگر این مدعا واقعًا 
محقق شده باشد پس غایت اساسی هنر که نزدیک کردن نوع بشر به یکدیگر است، 
ادغام شدن  امکان  برای  اما  ندارد  ارائه  برای  و هنر دیگر چیزی  به سرانجام رسیده 
تمدن ها در یکدیگر حد به خصوصی موجود نیست و حتی اگر جهان به چالشی بسیار 
خطیرتر از این برخورد کند که تمام اعضای بشر، برای ادامه ی بقا مجبور شوند آن قدر 
به هم نزدیک شوند که در یک خانه زندگی کنند، بازهم بخشی از آن خانه هست که 
از بخش دیگر آگاه نیست و این دو بخش مجبور خواهند بود برای آگاه کردن خود از 
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یکدیگر دست به خلق اثر هنری بزنند. در پاسخ به این استدالل، متن باز به خود مدعا 
اشاره می کند و برای شفافیت بیشتر از مثال اندام کمک می گیرد. چشم و دست، دو 
جز از اندام اند که هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. آنچه مدعا در صدد آن است، نفی 
اندامی که چشم و دست دارد نیست، بلکه نفی موجودی است که مثاًل چشم خرگوش 
چیزی  هر  طبیعت  در  دیگر!  جایی  از  جزئش  هر  و  پالستیکی  باربی  دست  و  دارد 
وحدت اندام دارد، اندامی که در آن با وحدت اجزایی کاماًل متفاوت، کلی منسجم و 
واجد بقا شکل گرفته است. به عقیده ی این متن، از این جا که ایستاده ایم اگر قدمی 
رو به جلو وجود داشته باشد، شاید فعاًل به ضرورت قدمی در جهت شفافیت است. در 
جهت تفکیک و نقاب برداری از پدیده ها و نجات هستی ای که زیر بار سنگین زبان و 
دیگر مفاهیم دست و پا می زند؛ عقبگردی باستان شناسانه در جهت پوست اندازی و 
شفاف سازی و کشف صورت های تازه در اندیشه ی ایرانی، در تخاصم با ترکیب ماده ی 

ایرانی با صورت های بسته بندی شده ی وارداتی. 
شناختی  هیچ  آن  به  باشیم  ندیده   را  پدیده ای  وجود  علت  اگر  ما  کوتاه.  سخن 
پیدا نکرده ایم. معرفت یعنی مواجهه ی مستقیم و بدون واسطه با هستی و الزمه ی 
چنین شناختی، تالشی اودیسه وار و انقالبی علیه قلمروی زبان و متصدیان اوست. 
این که طوطی وار، عبارت »آب در صد درجه می جوشد« را به عنوان یک باور درست 
به دیگری منتقل کنیم، هیچ شناختی از جوشش آب حاصل نکرده ایم و هیچ فرقی 
نداریم با سربازی که تفنگ به دست، بدون آن که بداند برای چه، تحت استیالی یک 
کورکورانه  آماده  و  حاضر  فضیلت)؟(  یک  از  کسی،  اگر  می زند.  کشتار  به  دست  باور 
تقلید کند، تقلیدی که به تولد همین پدیده های ناقص الخلقه دامن می زند، تنها کور 
تقلید  و  استبداد  کرده است.  توجیه  انتقال فضیلت  با احساس خوشایند  را  بودنش 
صورت های بی شمار دارند و آن که با اصل این دو  رانه در تخاصم است، به هیچ کدام از 
صورت هایشان تن در نمی دهد. اگر به ایده ای باور داریم باید تمام نتایجی که از آن 
منجر می شود را بپذیریم وگرنه دل سپردن به هر  بخش از ایده های کثیری که هرکدام 

بر بخشی از ما منطبق می شوند، مصداق بارز ارتجاع است



تصویر پنهان، عنوان پروژه ی پایانی معین بهرامی، دانش آموخته ی مقطع کارشناسی 
عکاسی در دانشگاه تهران است. این پروژه ابتدا آذر 1397 در سومین ساالنه ی عکس 
دانشگاه تهران ارائه شد و سپس تیر 1398 در دانشکده ی هنرهای تجسمی پردیس 

هنرهای زیبا، در جلسه ی دفاع از پروژه ی پایانی به نمایش درآمدند.
شیوه ای  به  را  عکاسی  تاریخ  از  مهم  عمومًا  تصاویری  بهرامی  معین  عکس های 
متفاوت بازنمایی می کنند. الیه ای از غبار، لکه، نور و یا هر عنصر دیداری دیگری که 
به مثابه ی حائل میان چشم و عکس عمل کند، با تصویر ترکیب شده و صورت تصویر 

را دگرگون ساخته است.
معین  عکس های  و  کرده  مخدوش  را  اولیه  عکس های  که  دیداری  عناصر  این 
بهرامی را ساخته اند، نتیجه ی تابش نور فالش بر سطح صفحه ی نمایشگر و ترکیب 
در  امکان  این  کشف  هستند.  سطح  این  روی  بر  مانده  جا  به  لکه های  و  غبار  با  آن 
بازنمایی متفاوت تصاویر قدیمی، برای معین بهرامی حاصل یک اتفاق بوده، زمانی 

امیرهادی شیرزادی

�صویــر  پنهان
نگاهــی به پایان نامــه ی مقطع کارشناســی معین بهرامی
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که می خواسته از تصویر انعکاس خود بر روی نمایشگر  کامپیوتر عکسی بگیرد، فالش 
دوربین عمل کرده و تصویری متفاوت از آنچه بر روی نمایشگر بوده به ثبت رسیده. 
اتفاق امری است که با ذات خلق اثِر عکاسی عجین شده و همواره نقش مهمی در 
داشته.  عکاسی  پروژه های  مسیر  کردن  نمایان  در  یا  و  عکس ها  زیبایی شناسی 
چنانچه اتفاق بدل به امری آگاهانه شود، می تواند امکانات جدیدی از رسانه را برای 

هنرمند آشکار سازد. در این پروژه معین بهرامی از این امر به خوبی بهره برده. 

صرف نظر از این که مسیر این پروژه از دل یک اتفاق آغاز شده، در فرآیند خلق آثار 
نیز هنرمند بر مرز آگاهی- اتفاق قدم برداشته است. آگاهی از این حیث که هنرمند 
آگاهانه تصمیم گرفته تا از کدام عکس استفاده کند و در مواقعی تا جایی پیش رفته که 
در چینش عناصر ثانویه )غبار، لکه، نور( دست برده و اتفاق از این حیث که احتمااًل 
با  فالش  نور  برخورد  در  که  نمی دانسته  درصد  صد  هنرمند  بازنمایی  شکل  این  در 
سطح تصویر دقیقًا چه اتفاقی خواهد افتاد، جزئیات تصویر نهایی چه خواهند بود و 
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تصویر پنهان با چه صورتی عیان خواهد شد. به این ترتیب، هر بار چشمان خود را 
به این تجربه ی دیداری سپرده است. این کنکاش میان اتفاق و آگاهی جذابیت این 

پروژه را دوچندان کرده.

رویکرد دانشگاهی به عکاسی و دلبستگی به تاریخ آن، سنگ بنای این پروژه بوده 
و به نظر می آید در این پروژه بیشتر به آثار عکاسان متأخر تاریخ عکاسی پرداخته 
شده. معین بهرامی از میان انبوه تصاویر عکاسی موجود در جهان، آثار عکاسانی را 
گزیده که هرکدام به نوعی نقطه عطفی در تاریخ عکاسی معاصر بوده اند و کارشان بر 
شکل کار نسل های بعدی عکاسان تأثیرگذار بوده. مانند ویلیام اگلستون، از مهمترین 
کسانی که با عکس هایش زبان تصویری عکاسی رنگی را تبیین کرد یا رابرت فرانک 

که آثارش گسستی مهم از نگاه مدرنیسم در عکاسی بودند.
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درجهان دیجیتال میلیاردها تصویر وجود دارد و روزبه روز به شکل افسارگسیخته ای 
حجم تولید تصاویر بیشتر می شود. بازعکاسی از تصاویر موجود را می توان واکنشی 
هنرمندانه در مقابل این جریان تعبیر کرد. هنرمند در این جا از خلق تصویری جدید 
امتناع کرده و با دخل و تصرف بر روی تصاویر موجود، آن ها را از آن خود ساخته. این 
عمِل ازآن خودسازی گاه تغییرات اندکی در عکس اولیه ایجاد کرده و گاه تا مرز دگرگون 
کردن کل تصویر پیش رفته. مثاًل در میان عکس ها پرتره ای از دوئین مایکلز عکاس 
مهم آمریکایی می بینیم که تنها سایه ای از پیکر یک آدم در آن قابل تشخیص است، 

ماهیت اولیه عکس تا حد زیادی زدوده شده و ماهیت جدیدی بر آن تعریف شده. 
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در مقابل عکسی از آندریاس گورسکی، عکاس مهم آلمانی، می بینیم که اتفاقًا چندی 
نور،  وجود  با  این جا  در  کرد.  خود  ازآن  را  تاریخ  عکس  گران قیمت ترین  رکورد  پیش 
قابل  بیننده  برای  به سادگی  نهایت  در  عکس،  رنگ های  در  تغییراتی  و  لکه  غبار، 
تشخیص است که این عکس همان عکس معروف آندریاس گورسکی است! بدین معنا 
که هنرمند در این جا تغییرات نسبتًا کمتری در ماهیت اولیه ی عکس ایجاد کرده است.

با این فراز و فرود در دستکاری عکس، هنرمند خود را از اعمال الگوهای تکرارشونده 
برای تمامی فریم ها بازداشته و در فرآیند تولید این مجموعه، در برخورد با هر فریم 
تفکر و خالقیت خود را به کار گرفته و در نهایت هر بار به شکل مجزا تصیم گرفته که 

چه چیزهایی را و تا چه میزان پنهان یا عیان سازد.
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و در عمل  را شناخته  زبان عکاس  که هنرمند  نظر می رسد  به  فریم ها  برخی  در 
بازعکاسی تغییراتی را که در راستای بیان عکاس بوده اند بر روی سطح عکس اعمال 
کرده. مثاًل عکسی معروف از دآیان آربس، عکاس شهیر آمریکایی، را می بینیم که 
در آن به جز یک پیکره، سایر اجزای تصویر تیره شده اند. به نظر این تیرگی، با تیرگِی 
تنگاتنگی  ارتباط  پیدا کرده،  نمود  به کرات  جهان ذهنی آربس که در عکس هایش 

برقرار می کند.

در ادامه عکسی مهم از جف وال را می بینیم که در آن یک دوربین قطع بزرگ بر روی 
پایه در مرکز کادر عکس قرار دارد و چینش اجزای تصویر به گونه ای است که برای 
را  و کدام دوربین عکس  بوده  نقطه دید عکس کجا  که  بیننده پرسش پیش می آید 
انداخته. حال معین بهرامی با تاباندن نور بر روی المان دوربین و حذف آن از عکس، 

این پرسش را حتی پیچیده تر هم کرده است.
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احتیاط  با  را  خود  عکاسی  پروژه های  دانشجویان  عمومًا  دانشگاهی  فضاهای  در 
انتخاب می کنند و و پیش می برند. این پروژه مبتنی بر شهود و تجربه بوده و انتخاب 
آن به عنوان پروژه ی پایانی، عملی جسورانه بوده که در نهایت با موفقیت به اتمام 

رسیده است.
مفاهیم  می توان  و  هستند  خوانش  قابل  مختلف  طرق  به  بهرامی  معین  عکس های 
از هر فریم آن ها استخراج کرد که این کار برای من بسیار لذت بخش و  گوناگونی را 
بسنده  توصیف  میزان  همین  به  زیاده گویی  از  امتناع  منظور  به  حال  بود.  آموزنده 

می کنم و باقِی  لذِت کنکاش در عکس ها را به شما واگذار می کنم  



نهایت - Acme عنوان پروژه ی پایانی زهرا بای، دانش آموخته ی کارشناسی عکاسی 
در   1399 سال  مهر  در  و  عکس  کتاب  قالب  در  پروژه  این  است.  تهران،  دانشگاه 

جلسه ی مجازی دفاع از پروژه پایانی ارائه شده است.
طریق از  اثر  کل  دیداری،  توالی  حفظ  اهمیت  و  عکس ها  تعداد  به  توجه   با 
QR CODE و لینک زیر در دسترس است. کافی است با یک نرم افزار بارکدخوان 
آن را بخوانید یا روی لینک زیر آن کلیک کنید. این امر من  را یاری می کند تا با این 

فرض که خواننده کل کتاب عکس را دیده، کمتر به توصیفات ساختاری اثر بپردازم.

امیرهادی شیرزادی

Acme  - نهایت 
نگاهــی بــه پایان نامه ی مقطع کارشناســی  زهرا  بای

https://drive.google.com/file/d/1yLaKQdkcKl9WVG4eReJcwoGiOsdrtpBa/view
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به آن.  پرداختن  اهمیت است: موضوع و شکل  بسیار حائز  نهایت دو مسئله  در 
جوانان  را  میان  در  تحصیلی  مهاجرت  خصوصًا  مهاجرت،  افزون  روز  گسترش 
پروژه  تولید  می کنیم.  فکر  اقدامش  به  خودمان  شاید  حتی  و  می شنویم  می بینیم، 
هنری درباره ی موضوعی که این چنین در جامعه رواج یافته بسیار مهم است که من 

شخصًا در حوزه ی عکاسی، پروژه ای قابل توجه درباره ی مهاجرت ندیده ام.
دومین مسئله که بر اهمیت این کتاب عکس تأکید می کند، جنس عکاسی است. 
با  و  را وارد زندگی آرین کرده  با صراحت تمام دوربینش  و  بای بدون واسطه  زهرا 
گذر زمان آرام آرام دوربین در محیط حل شده و گویی افراد حاضر در تصویر دیگر 
حاصل  آدم ها  از  عکاسی  در  اتفاق  این  نبوده اند.  عکاسی  دوربین  حضور  متوجه 

مداومت و استمرار است و معمواًل نتایجی درخشان را به همراه دارد.
به  بتواند  دوربین  که  جایی  تا  غریبه،  افراد  اعتماد  جلب  و  آشنایی  فرآیند 
و  است  دشوار  بسیار  امری  شود،  وارد  فرد  زندگی  لحظات  و  فضاها  شخصی ترین 
این چنینی  به چالش های  از ورود  تا عکاسان عمومًا  همین دشواری سبب می شود 
پرهیز کنند. احتمااًل یکی از دالیل به حاشیه رانده شدن عکاسی آدم محور در ایران 
همین موضوع هست. زهرا بای نه تنها خود را وارد این چالش کرده، بلکه به بهترین 
شکل ممکن از پس این چالش برآمده است. او چند ماه پیش از مهاجرت، آرین را 
تنها مشاهده و عکاسی نکرده بلکه به قول خودش این فصل شورین زندگی آرین را 

لحظه به لحظه با او زیسته.
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در هنگام تماشای کتاب موضوعی که بسیار توجهم را جلب کرد این بود که هرچه 
از  و  می کنند  تغییر  پرتره  عکس های  در  چشم ها  و  چهره ها  حالت  می رویم  جلوتر 
حالت نگاه روزمره دور می شوند و با جنسی از سرگشتگی و حزن گره می خورنند. این 
مورد بیش از  همه در عکس درخشانی که در باغ خانوادگی آرین و هنگام خداحافظی 
 او با سگ شان به ثبت رسیده، نمود پیدا می کند. نگاه توأم با بهت سگ به دوربین 

به گونه ای است که گویی او نیز از اتفاق غریبی که درحال وقوع است، خبر دارد.
در  و  می شود  بیشتر  نگاه ها  حالت  در  تغییر  این  می رود،  جلوتر  کتاب  هرچقدر 
واپسین صفحات کتاب به نگاه های اشک آلود هنگام خداحافظی ختم می شود. که 
در این میان عکسی در فرودگاه از آرین و احتمااًل مادرش نقطه عطفی پایانی برای 

این روایت تصویری شمرده می شود.

نگریستن  توان  گویی  که  آرین،  بسته ی  چشمان  مقابل  در  مادر  نگران  چشم های 
ندارد، توصیفی غم انگیز و  کامل از لحظه ی جداشدن از خاک زادگاه است. برای من 

این تصویر بسیار نزدیک به تصویری است که از مهاجرت در ذهن دارم. 
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زهرا بای برای ارائه ی این پروژه مدیوم کتاب عکس را انتخاب کرده تا بتواند با گنجاندن 
تعداد زیادی تصویر در کنار هم، تکه های زیادی از زندگی آرین را به ما نشان دهد. 
همچنین عکس ها عمومًا فاقد کیفیت دیداری خوبی هستند. هرچند به نظر می آید از 
این حیث نیز در نیمه ی دوم کتاب عکاس عملکرد بهتری داشته که احتمااًل علت این 

امر ایجاد احساس راحتی و تعلق به فضا و افراد با ادامه یافتن پروژه بوده است.

مثاًل عکاس در این عکس عالوه بر کیفیت دیداری باال، از ُبعد معنایی نیز لحظه ای 
خارق العاده را گزیده و ثبت کرده، صحنه ای که گویی گیاهان روییده از خاک به پای 
در آن  آرین  که خود  دارند؛ در خاکی  نگه  را در همین خاک  او  تا  پیچیده اند  آرین 

بزرگ شده.
در پایان تأکید می کنم که این جا مجال پرداختن به تک تک عکس ها نیست و این 
نوشته نه توصیفی جامع بلکه مروری کوتاه بر نهایت، پروژه پایانی زهرا بای در مقطع 

کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، است



ایستگاه  در  مدرسه،  نیمکت  روی  آن  در  که  کرده ایم  تجربه  را  لحظاتی  ما  همه ی 
اتوبوس، مقابل یک نفر نشسته ایم و خیره به روبه رویمان به هیچ چیز نگاه نکرده ایم. 
این ها مردمی هستند که خیره شده اند به منظره ی روبرویشان؛ به کارون، به آنچه از 

این رودخانه باقی مانده است

پروژه های کالســی دانشــجویان عکاسی 
دانشــگاه �هران

متن زیر، استیتمنت مجموعه ی »ک.« از سونیا قنبری دانشجوی ورودی 1397 عکاسی 
دانشگاه تهران است. این پنج عکس دو لتی از همین مجموعه انتخاب شده اند. هشت 
 1399 ورودی  دانشجویان  ژوژمان های  از  می بینید  بعد  صفحات  در  که  دیگری  عکس 

مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران در دوران آموزش مجازی انتخاب شده اند.

»ک.«، سونیا قنبری، ورودی 1397 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران
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گرگ و میش - نگین جانی، ورودی 1399 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران

رنگ - علیرضا ساجدی، ورودی 1399 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران
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رنگ - علیرضا ساجدی، ورودی 1399 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران

چیدمان - علیرضا ساجدی، ورودی 1399 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران
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چیدمان - ماه گل عباسی، عاطفه فصیحی، ورودی 1399 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران
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چیدمان - ماه گل عباسی، عاطفه فصیحی، ورودی 1399 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران

رنگ - سارا یکتاپور، ورودی 1399 کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران
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