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همکاران
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کارشناســی ارشــد عکاســی  ۱۳۶۷، رفســنجان، دانشــجوی مقطــع 
دانشــگاه هنــر تهــران.

هنرمنــد، پژوهشــگر، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر تهــران بــا 
کتاب هــای متعــدد  درجــه اســتادیار، مؤلــف و مترجــم مقــاالت و 

دربــارٔه هنــر معاصــر و مباحــث نظــری عکاســی

کارشناسی ارشد عکاسی،  دانشگاه هنر تهران. دانشجوی 

شــاعر و روزنامه نــگار، حــوزه  فعالیــت مطبوعاتــی ایشــان اندیشــه، 
ادبیــات و هنــر اســت.

گروه آموزشی عکاسی،  دکترای پژوهش هنر؛ عضو هیات علمی 
دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر.

کارشناســی ارشــد عکاســی دانشــگاه هنر  1371، مشــهد، دانشــجوی 
تهــران، مــدرس و مترجــم.

کارشناس ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران

مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی

کارشناسی رشته ی عکاسی - دانشگاه هنر غ التحصیل   فار
کارشناسی ارشد عکاسی - دانشگاه هنر دانشجوی 

دانشــگاه  عکاســی  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  شــیراز،   ،1361
اخیــر  ســال های  در  وی  مترجــم.  و  نویســنده  مــدرس،  تهــران، 
کرده  مقاالتــی را بــرای ســایت ها و نشــریات عکاســی نوشــته و ترجمــه 
اســت. تدریــس عکاســی در دانشــگاه هنــر شــیراز، چنــد ســخنرانی در 
دانشــگاه و انجمن هــای عکاســی، دبیــری انجمــن علمــی عکاســی 
گــروه عکاســِی لیــت، همــکاری بــا  دانشــگاه هنــر اصفهــان، سرپرســتی 
گروهــی  انجمــن ســینمای جــوان شــیراز، حضــور در نمایشــگاه های 
عکــس در آمریــکا و آلمــان و... از دیگــر فعالیت هــای امیــدواری در 

عکاســی می باشــد.

و  هنــر  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  جامعه شناســی؛  دکتــرای 
کتــاب »هنــر اجتماعــی«  مــدرس جامعه شناســی هنــر. او مؤلــف 
کتــاب »گفتمان هــای فرهنگــی  کتــاب آبــان( و  )1398، انتشــارات 
انتشــارات دانشــگاه هنــر(  ایــران« )1397،  و جریان هــای هنــری 
اســت. همچنیــن مقــاالت علمــی متعــددی از ایشــان در نشــریات 
چــاپ  بــه  هنــر  پژوهــش  و  فرهنگــی  مطالعــات  جامعه شناســی، 

رســیده اســت.

کنــون در چندین  کارشــناس ارشــد عکاســی. او تا عــکاس و نویســنده، 
نمایشــگاه عکــس و ویدئــو شــرکت داشــته اســت. عمــده فعالیــت او در 
ســالیان اخیــر همــکاری بــا مجــالت و ســایت های مختلفــی در حــوزه 
کنــون در پژوهشــکده فرهنــگ،  هنــر و علــوم انســانی بــوده اســت. هم ا

هنــر و معمــاری مشــغول بــه فعالیــت اســت. 
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عکاسی و
فرودستان

مقدمه:

پویا کاظمی، شکیب مجیدی

و  عکاســی  یــا  فرودســتی  و  عکاســی  هم نشــینی 
پیچیدگی هــای  و  مالحظــات  متضمــن  فرودســتان 
بســیاری اســت. بــا وجــود ایــن امــر، به نظــر  می رســد 
ــن  ــم ای ــرای فه ــی ب ــدی مقدمات ــک صورت بن ــوان ی بت
ســطح  ســه  صورت بنــدی  ایــن  کــرد.  طــرح  مقولــه 
کــه در پــی  یکدیگــر می آینــد. ســطح  را شــامل شــده 
نخســت، بازنمایــی و به تصویــر درآمــدن فرودســتان 
در عکــس و عکاســی اســت. ســطح دوم ســازوکارها و 
امکانــات ایــن رســانه در تولیــد عکــس اســت که مــا را به 
ســطح ســوم، یعنی وجوه تاریخی پدیدآمدن و اساســًا 
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و  کیســت  فرودســت  پرســید،  بایــد  ابتــدا  در 
وضعیــت فرودســتی چگونــه وضعیتــی اســت؟ آیــا 
بــرای مقولــه ی فرودســتی در  را  می تــوان تعریفــی 

نظر گرفت؟
ســوال پیچیــده ای اســت. طبیعتــًا مثــل هــر پرســش 
هــم  پرســش  ایــن  مفهــوم،  یــک  دربــارۀ  دیگــری 
احتمــااًل در وهلــۀ نخســت مــا را بــا اقســام متنــوع و 
از تنش هــا مواجــه می کنــد. نخســتین و  متعــددی 
کالســیک ترین تنــش در قبــال هــر شــکلی از مواجهــه 
ــر ســر  کالســیک ب ــا مفاهیــم، بــدون تردیــد مناقشــۀ  ب
کــه بــر  تعریــف اســت. در وهلــۀ دوم، مناقشــاتی اســت 
عــام  طــور  بــه  تعریف پذیــری  محدودیت هــای  ســِر 

ــه  ــارۀ هــر مفهومــی ب وجــود دارد. ایــن مناقشــات درب
طــور خــاص هــم صــادق اســت. و ســوم، بحــران در 
چگونــه  کــه  معنــا  بدیــن  اســت.  مواجهــه  ســطوِح 
تکویــن  در  را  مفهــوم  یــک  داللت هــای  می تــوان 
و  متنوعــش  بســط های  و  قبــض  بــا  تاریخــی اش، 
ــمول و  ــزی مش ــرد و چی ک ــد  ــزِی آن رص ــی و لی گریزپای
جامــع و مانــع و بی غل وغــش را ذیــِل یــک »تعریــف«، 
کــرد. از ایــن حیــث مواجهــه بــا مفهــوم  ســرهم بندی 
فرودســتی هــم، بــرای مــن بــه طریــق اولــی دچــار ایــن 
کــه در ســاده ترین  نــوع تنش هــا اســت. تنش هایــی 
صورتــش، مــرا بــه یــک امتنــاع هدایــت می کننــد. امــا، 
ایــن  بــه  درنغلتیــدن  بــرای  مــن  مطلــوب  راه حــل 
گفتــن از مفهــوم،  امتنــاع و امکان پذیرکــردن ســخن 
کــه از مباحــث تاریــِخ  عطــف بــه میراثــی متدولوژیــک 
دعــوِی  چنــد  زدودن  می فهمــم،  مفاهیــم  تحــول 
دردسرســاز اســت. بــه نظــرم می رســد در درجــۀ اول، 
کنیــم،  گــر وسوســۀ جامعیــت و شــاملیت را مدیریــت  ا
زیــادی  تاحــد  مفاهیــم  از  گفتــن  ســخن  بــرای  راه 
کــه بایــد آن را بــه یــک  گشــوده می شــود. مفهومــی 
کــرد و آن را در  معنــاِی عــام از تبارشناســی، تاریخــی 
و  آن  بســط  و  قبــض  تاریخــی اش،  تنش هــای  دِل 
روشــنی  بــه  می تــوان  تضمناتــش  در  کــه  تحوالتــی 
دیــد، توضیــح داد. بنابرایــن وقتــی از فرودســتی حرف 
ــک  ــخص از ی ــورت مش ــه ص ــن، ب ــِم م ــه زع ــم ب می زنی
کــه در فلســفۀ سیاســی،  عبــارت فنــی حــرف می زنیــم 

کاظمی پویا 

عکاسی، تاریخ 
و مسئله ی 

فرودستی
گفت وگو با احمدرضا آزمون

؟

هدایــت  عکاســی  دســتگاه  و  رســانه  شــدن  ممکــن 
می کنــد. بــه نظــر می رســد بــا تمرکــز بــر ایــن ســه ســطح 
بتــوان بــه درک مقدماتــی از رســانه عکاســی در نســبت 

ــا مســئله فرودســتی دســت یافــت. ب
بایــد  کــه  دارد  وجــود  پرســش هایی  منظــر  ایــن  از   
در  فرودســتان  بازنمایــی  گرفــت:  نظــر  در  را  آن هــا 
گرفتــه  عکاســی بــه چــه شــکل و شــیوه هایی صــورت 
ــا امکانــات و  اســت؟ ایــن رویکردهــا در چــه نســبتی ب
داعیه هــای عکاســی دربــاره بازنمایــی و ثبــت جهــان 
ایــن امکانــات و دعــاوی  قــرار می گیــرد؟ در نهایــت 
ــه ی  ــا مقول ــبتی ب ــه نس ــد و چ گرفته ان ــئت  ــا نش کج از 

می کننــد؟ برقــرار  فرودســتان 
کــه در ســطح ابتدایــی و اساســی قــرار  مســئله دیگــر 
دارد ایــن پرســش اســت:  آیــا فرودســت می توانــد ســخن 
بگویــد؟ می تــوان با رفتن به ســوی رســانه های دیــداری 
گــر از ایــن  پرســید، آیــا فرودســت می توانــد دیــده شــود؟ ا
کنیــم و تمرکزمــان معطــوف بــه عکــس  ســطح عبــور 
باشــد؛ ایــن رســانه تــا چــه میــزان، امــکان بازنمایی)غیــر 

ایدئولوژیــک( فرودســتان را در خــود دارد؟
گرفته  آنچــه در ابتــدا بــرای ایــن شــماره مدنظــر قــرار 
کــرد.  بــود را بایــد از افــق همیــن پرســش ها پیگیــری 
ایــن  تمــام  بــرای  پاســخی  فرودســتان«  و  »عکاســی 
مســائل نــدارد،  امــا در تــالش اســت افقــی را بنمایانــد 
تــا عطــف بــه آن تنش هــا و مناقشــات ایــن هم نشــینی 
بخــش  در  شــماره  ایــن  مطالــب  شــود.  رویت پذیــر 

نخســت بــه مســئله بازنمایــی فرودســتان و وضعیــت 
گفت وگــوی  می پــردازد:  آن  چگونگــی  و  فرودســتی 
کاوی قــرار می دهــد.  نخســت ایــن مســئله را مــورد وا
در  عکاســی  بــه  پرداختــن  بــرای  مطالبــی  ادامــه  در 
گرفتــه  گــون خــود بــا فرودســتان قــرار  گونا مواجه هــای 
اســت. و پــس از آن مواجــه ی عــکاس و ذهنیــت او 
در برخــورد بــا ایــن مســئله مــورد توجــه اســت. بخــش 
بــر تولیــدات عکاســی و هنــری صورت گرفتــه ی  دوم 
گفت وگــوی دوم  مرتبــط بــا فرودســتان متمرکــز اســت: 
ایــن شــماره بــه برخــی از ابعــاد ایــن پدیــده می پــردازد 
فرودســتان  بــه  کــه  تولیــدات عکاســانی  ادامــه  در  و 

گرفتــه اســت.  پرداخته انــد مــورد توجــه قــرار 
کــه از شــماره ها ی قبــل در پیــش  بنابــر رویــه ای 
گرفته ایــم، ایــن شــماره نیــز بــا رویکــردی میان رشــته ای 
و در نســبت بــا حوزه هایــی چــون مطالعــات اجتماعــی 
فرودستی- فرودســتان  و  عکاســی  مســئله ی  بــه 
معطــوف شــده  اســت. همچنیــن بــه دلیــل فقــدان 
پژوهش هــای  در  مســئله  ایــن  بــر  جــدی  تمرکــز 
صورت گرفتــه در عکاســِی ایــران، بخشــی از مطالــب 
ایــن شــماره بــه متــون ترجمه شــده اختصــاص یافتــه 
اســت.  عــالوه بــر ایــن، بخشــی تحــت عنــوان »ضمایم« 
کالوتیــپ افــزوده شــده و بــه مطالبــی  از ایــن شــماره بــه 
کنــون امــکان و بســتری بــرای انتشــار نیافته انــد،  کــه تــا 

دارد.  اختصــاص 
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مطالعــات  اجتماعــی،  علــوم  سیاســی،  اقتصــاد 
فرهنگــی، مطالعــات تاریخــی، مطالعات هنــری و این 
ــی  ــه شــکلی پربســامدتر در مطالعــات تمدن روزهــا و ب
کار می کنــد. افق هــای هرکــدام از ایــن دانش رشــته ها، 
و  تالقی هــا  و  پیوندهــا  و  شــباهت ها  رغــم  بــه 
کــه بی شــک در لحظاتــی بــا هــم دارنــد،  اتصال هایــی 
تفاوت هایــی جــدی و تعیین کننــده دارنــد. در وهلــۀ 

بحـــــــران حتـــــــی سطــــــح  دوم، 
کــه تنــش را  ثانویــــــه ای هــم دارد 
پیچیـــــــده تر  پیـــــــش  از  بیـــــش 
می کنـــــــــــد؛ و آن در حقیـــــــــقت 
در خــوِد  کــه  اســت  تنش هایــی 
این دانش  رشـــــــته ها، در میــــــان 
و  جریان هــــــــــــا  و  ســــــــنت ها 
در  مختلــــــــــف  رهیـــــــــافت های 
جریان اســــــت. آشتی پذیــــــری یا 
آشــتی ناپذیری ایــن رهیافت هــا، 

کــه خالــی و عــاری از  و تبییــِن مفهــوم در ســطحی 
اســت.  خــام  خیالــی  باشــد،  برشــمرده  تنش هــای 
بنابرایــن مــن می کوشــم صرفــًا ماجــرا را در ســطحی 
بــه  میــل  را در خــوِد  ایــن تنش هــا  کــه  کنــم  طــرح 
توضیــح و تبییــن مفهــوم نشــان دهــد و از آن نگریــزد؛ 
کــه بــر ایــن بــاورم توضیــح هــر مفهومــی، توضیــح  چرا
ج در ذیــل آن اســت. بــه ایــن معنــا  تنش هــای منــدر
وقتــی از تاریــخ یــک مفهــوم حــرف می زنیــم عمــاًل و بــه 

آن  تاریخــی  تنش هــای  از  کلمــه،  حقیقــی  معنــای 
مفهــوم حــرف می زنیــم. هــر توضیــح راســتینی، عمــاًل 
توضیــح تاریخــِی تنش هــای آشــتی ناپذیِر درجریــاِن 
حــوِل آن موضــوع یــا مســئله اســت. از ایــن رو وقتــی از 
فرودســتی بــه صــورت خــاص حــرف می زنیــم، بــه رغــم 
ایــن  کــه  وافــری  عالقمندی هــای  و  بســیار  بســامِد 
کــه برشــمردم،  روزهــا در دیســیپلین های مختلفــی 
از  تاریخــی  بــا  مــا  دارد،  وجــود 
مهم تریــن  مواجهیــم.  تنش هــا 
ســربرآورده  جــا  ایــن  کــه  تنشــی 
ناشــیانه  و  عــام  تعمیــِم  تنــِش 
اســت. البتــه ایــن بغرنــج، مبتالبــه 
گــر اجــازه دهیــد اقرار  بســیاری، یــا ا
اســت.  مفاهیــم  همــۀ  کــه  کنــم 
می تــوان  کــه  مفاهیمــی  یعنــی 
بــه لحــاظ تاریخــی،  بــرای آن هــا 
درنظــر  تأســیس«  »لحظــۀ  یــک 
کــه در تداول هــای فنــِی آن در  گرفــت و نشــان داد 
نظــام  در  آن  کاربســِت  نحــوۀ  و  تأســیس،  لحظــۀ 
دقیقــۀ  همــان  در  خــودش  همبســتۀ  مفاهیــِم 
کاربســتش  تأســیس، بــا تداول هــای بعــدی، و نحــوۀ 
در  کــه  همبســته  مفاهیــِم  از  جدیــدی  میــداِن  در 
گرفتــه شــده از یــک ســو، و  کار  »نســبِت« بــا آن هــا  بــه 
کــه دنبــال می کنــد از ســوی دیگــر، چــه  کار ویــژه ای 
داشــته  درِپــی  حتــی  یــا  و  دربرداشــته  را  تحوالتــی 

کــه بــه فرودســتی برمی گــردد ایــن  اســت. تــا جایــی 
کلــی، و در یــک معنــای  مفهــوم امــروزه بــه صــورت 
شــکال و 

َ
کــه در ا عــام، بــه افــرادی اطــالق می شــود 

ســطوح  در  و  مختلــف،  موقعیت هــای  و  حــاالت 
طــــــــــرد،  انــکار،  ستـــــــــم،  تبعیــــــض،  متفاوتــــــی، 
ناشـــماری،  بیرون گــذاری،  نادیده گیــری،  حـــــــذف، 
ــا به رسمیت ناشناســی  نابرخــورداری، بی صدایــی و ی
ــه ایــن داللت هــا  ک ــه می کننــد. روشــن اســت  را تجرب

بــه شــکلی عجیــب بســیار عــام و 
که  گیــر اســت  تقریبــًا بــه حــدی فرا
ــرای یــک مفهــوم دیگــر  نــه تنهــا ب
یــک امتیــاز محســوب نمی شــود 
کــه بــه زعــم مــن بســیار مســتعد 
اســت آن را بــه ســطح اغوابرانگیــِز 
ابراصطــــــالح ها  و  ابرمفــــــــهوم ها 
بــه رغـــــــــم  کــه  پرتـــــــــاب  کنــــــــد 
ظاهــرِی  تــواِن  و  گــری اش،  اغوا

کــم  اثــر خواهــد  توضیح دهندگــی اش، آرام آرام آن را 
بــرای  جــدی  شــدت  بــه  مخاطــره ای  ایــن  کــرد. 
ــا حتــی ابرنظریه هــا ســت،  ــا ابرواژه هــا ی ابرمفهوم هــا ی
کــه بیش  تریــن توضیــح را  کــه درســت در دقیقــه ای 
ورطــه ای  بــه  دارد  امــکان  عمــاًل  می کننــد،  ممکــن 
ندهنــد.  توضیــح  دیگــر  را  چیــزی  کــه  بیفتنــــد 
کــه  فرودســتی، بــه زعــم مــن هنــوز ایــن امــکان را دارد 
خــود را از ایــن مخاطــره نجــات دهــد امــا بــه هرحــال 

کــم ایــن مســئله، بــه خــوِد مــا برمی گــردد. بــا  بیــش و 
وجــود همــۀ این هــا، فرودســتی هـــــم در لحــــــظاتی از 
و  فنی تــر  و  تدقیق شــده تر  تداولـــی  خــــود،  تاریــــِخ 
اختصاصی تــر هــم داشــته اســت. احتمــااًل بشــود ایــن 
ماجــرا را تــا خــود مارکــس عقــب بــرد. و شــباهت های 
احتمــااًل  و  اصطــالح  ایــن  میــان  هــم  بســیاری 
کــه می توانــد نســبتی بــا  مهم تریــن اصطــالِح مارکــس 
ایــن اصطــالح هــم بیابــد، یعنــی پرولتاریا برشــمرد. اما 
تفاوت هایــی  هــم  بــا  این هــا 
کســانی در  کــه چــه  دارنــد. ایــن 
کــه خــود عطــف بــه  نظــام جهانــی 
یــک شــیوۀ تولیــد مشــخص پدیــد 
از  شکلـــــــــی  اســـــــــت،  آمــــــــده 
فرودســـــــــــتی را بــــــــه واســــــــــطۀ 
بیـــــــرون مانـــــــــدن از مناســـبات 
ابــزار  از  نابرخــورداری  و  تولیــدی 
بحثــی  می کننــد  تجربــه  تولیــــد 
کــه در جــای خــود می شــود از آن نیــز ســخن  اســت 
ــه  ــالح را ب ــن اصط ــخص ای ــورت مش ــه ص ــا ب ــت. ام گف
گرامشــی،  لحــاظ تــداول تکنیکــی بایــد بــه آنتونیــو 
مارکسیســت ایتالیایــی دهه هــای اولیــۀ قــرن بیســتم 
در  خــود،  را  اصطــالح  ایــن  گرامشــی  داد.  نســبت 
گرفتــه. بــه صــورت مشــخص  کار  فقــرات متعــددی بــه 
تعبیــر  بــه  می توانیــم  مــا  زنــدان،  دفترهــای  در 
کمابیش، با  که  محققــان، از چنــد تعبیــر از فرودســتی 

ــم  ــرف می زنی ــتی ح ــی از فرودس وقت
بــه زعــِم مــن، بــه صــورت مشــخص 
حــرف  فنــی  عبــارت  یــک  از 
سیاســی،  فلســفۀ  در  کــه  می زنیــم 
اقتصــاد سیاســی، علــوم اجتماعــی، 
مطالعــات  فرهنگــی،  مطالعــات 
ایــن  و  تاریخــی، مطالعــات هنــری 
بــه شــکلی پربســامدتر در  روزهــا و 

می کنــد. کار  تمدنــی  مطالعــات 

ــخ یــک مفهــوم حــرف  وقتــی از تاری
می زنیــم عمــًا و بــه معنــای حقیقــی 
آن  تاریخــی  تنش هــای  از  کلمــه، 
مفهــوم حــرف می زنیــم. هــر توضیــح 
تاریخــِی  توضیــح  عمــًا  راســتینی، 
درجریــاِن  آشــتی ناپذیِر  تنش هــای 
حــوِل آن موضــوع یــا مســئله اســت.
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گاهــی بســط بیش تری  هــم تفاوت هایــی هــم دارنــد و 
گرفتــه  کار  بــه  هــم  خاص تــر  گاهــی  و  یافته انــد 
کــه  عامــی  معنــای  یــک  بزنیــم.  حــرف  شــده اند، 
ســنت های  در  ادامــه  در  و  دارد،  نظــر  در  گرامشــی 
یافتــه،  بســیاری  رواج  هــم  فرودســتان  مطالعــات 
کــه بــه صــورت مشــخص بــه هــم  کســانی هســتند 
ربطــی ندارنــد امــا بــه لحــاظ سیاســی و احتمــااًل در 
گرامشــیایی، فرهنگــی، در »حاشــیه های  یــک تلقــی 

تاریخ«انــد. در دفتــر ســوم، 
گرامشــی از اقســام متنوعــی 
از شــیوه های فرودســتی و 
فرودســـــــت بـــــــودن هـــــم 
ــی  گرامش ــد.  ــخن می گوی س
بــه  دیگــری،  فقــرات  در 
اشــکاِل مختلــف و بــا بســِط 
تعبیــر  بــه  تعبیــر،  ایــن 
قســــــــمی  از  مک نالــــــــــی، 

خــود  صنعتی)کــه  پرولتاریــای  در  سیاســی  گرایــِش 
صنعتــی  شــهر  آن  در  و  دیــده  توریــن  در  را  آن هــا 
کــه  کــرده بــود(، اشــاره می کنــد  فوردیســتی هــم زندگــی 
یــک امــکاِن جدیــد در خــود دارد: ظرفیت هــای خلــِق 
که در  یــک دموکراســِی سیاســِی جدیــد و خاِص خــود، 
عمــل، علیــه نظــم هژمونیــک ایســتاده و »چالشــی 
کــه  هژمونیــک« رقــم می زنــد. روشــن اســت این جــا 
گرامشــی بــه دنبــال تحولــی در  کلمــه  بــه تعبیــر دقیــق 

ــکل بندِی  ــا ش ــه ب ک ــوژه ای  ــت. س ــس اس ــوژۀ مؤس س
جدیــد مناســبات روبنا/زیربنــا، دیگــر بــا مصطلحــات 
او  نیســت.  توضیــح  قابــل  مارکسیســم  کالســیک 
بخش هــای  نوپدیــِد  امکان هــای  بــر  بیش تــر 
ــرار  ــخ ق ــیه های تاری ــه در حاش ک ــردم  ــده ای از م کن پرا
گرفته انــد، بــرای دســتیابی بــه نیرویــی تجمیع یافتــه 
جهــِت برهــم زدن مناســبات هژمونیــک و حتــی در 
ســطِح  بــه  مناســبات  کشــاندن  فراتــر،  معنایــی 
»چالــش هژمونیــک« اشــاره 
شــهریار  از  بحــث  می کنــد. 
گفــــــت وگــــــــــوی  جدیــــــــد و 
میــراث  بــا  او  درخشــان 
دل  در  بایــد  را  کیاوللــی  ما
همیــن مالحظــات فهمیــد. 
»حــزب«  یــک  پــای  آن جــا 
ــرار  ــه قـــ ک ــت  ــط اســـــــ وســـــــ
ــهریار  ــاب »ش ــت در غیـــ اســـ
کنــد.  کــرداِر ضدهژمونــی را عملــی  ویرتومنــد«، ایــن 
بیشــینۀ بســامد بســِط سیاســی ایــن مفهــوم را در آن 
ــه  ــر ب ــطحی دیگ ــوم در س ــن مفه ــم. ای ــاب می بینی کت
مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی هــم اشــاره دارد. بــه 
تحلیــِل  بــر  ناظــر  کلــی،  صــورت  بــه  کــه  مناســباتی 
ــر تضادهــای آغازینــی  گرامشــی مبنــی ب مارکسیســتِی 
کــه در ســطح ســاختارها وجــود دارد و اشــکال  اســت 
را  گروه هــای اجتماعــی فرودســت  و  افــراد  مختلــف 

امکان پذیــر می کنــد. امــا ماجــرا بــه همیــن جــا نــه تنهــا 
کــه ختــم نشــد و ایــن مفهــوم و مهم تــر از آن موقعیتــی 
گرامشــی از آن ســخن می گفــت و می کوشــید آن را  کــه 
در  مختلــف  انحــاء  بــه  کنــد  مفهوم پــردازی 
کــه  گرفتــه شــد،  کار  دانش رشــته های متنوعــی بــه 
خــود آغــاز راهــی طوالنــی و پربار و پرثمــر در مطالعات 
کلیــۀ علومــی  کــه بــه صورتــی عــام در  متنوعــی بــود 
عنــوان  ذیــِل  بــه صورتــی خــاص  و  برشــمردم،  کــه 

در  فرودســتان  مطالعــات  کلــِی 
بــه  و  بیســتم،  قــرن  دوم  نیمــۀ 
صــــــورت مشخــــــــــص در نظـــــام 
شــــــکل  آمریــــــــکا  دانشــــــــــگاهی 
گرفــــــت.  خـــــــود  بــه  جدیـــــــدی 
گوهــا، یــک هندی تبــار  راناجیــت 
متخصــص در مطالعــات تاریخــی 
و تمدنــی، بــا محوریــت قــراردادِن 
زیــادی  حــد  تــا  البتــه  پــروژه ای 
و مسئــــــله ی  هنــــــد  بــه  مربــوط 

صداهــای  صدادارکــردن  غــرِض  کــه  اســتعمار، 
ایــن  پایه گــذار  داشــت،  ســر  در  را  تاریــخ  خامــوش 
کــه  جریــان در دانشــگاه های آمریــکا شــد. خــود ایــن 
چــرا هندی تبارهــا و یــا دیگرانــی بــا موقعیــِت تمدنــی 
ایــن موضــوع  بــه  امــروز،  مشــابه در نظــام جهانــی 
عالقمنــد شــدند و آن را در دســتور مطالعــات خــود 
کــه بایــد بــه شــکلی جــدی  قــرار دادنــد بحثــی اســت 

گرفــت. امــا می شــود  آن را در جایــی دیگــر در نظــر 
پاســخ بــه ســوال را بیــش از ایــن مطــول نکــرد. بــه هــر 
در  ماجــرا  کــه  اســت  ایــن  صحبــت  اصــل  روی، 
گرامشــی تــازه شــکل های اساســی  اســاس، پــس از 
دل  از  قضــا  بــر  دســت  و  می کنــد  پیــدا  را  خــودش 
گرامشــی پدیــد  کــه از تفســیر خــود  همیــن تنش هــای 
ــه  ــر ب ــا نظ ــپ و ب ــان چ ــیاری از محقق ــود. بس ــده ب آم
کــه اســتفاده از ایــن  گرامشــی برایــن نظــر هســتند 
مفهــوم را در حوزه هــای متنــوع، 
خاســتگاه  بــه  ارجــاع  بــدون 
گرامشــی،  تحلیــل  مارکسیســتی 
گاهــی  می بیننــد.  تقلیل گرایانــه 
تلقــی  هــم  انحــراف  یــک  را  آن 
می کننــد. امــا در هــر حــال، بحــث 
مناســــــــبات  و  فرودســـــــتی،  از 
برآمــــــــدن  بــا  فرودست ســــــــــاز، 
ترکیبــــــــــــِی  متودولــــــــــــوژی های 
منبعــث از فلســفه های مصطلحــًا 
گســترده ای پیــدا  پساســاختارگرا، بســط بــه شــدت 
کریســتوا، و چنــدی دیگــر،  کــرد. فوکــو، دلــوز، دریــدا، 
کــدام بــه نحــوی و بــه میزانــی، بــه امکان هــای  هــر 
جدیــدی بــرای خوانــش آن چــه مطالعات فرودســتی 
نامیــده می شــود، بــدل شــدند. جریانــات متعــددی 
گفــت  ــوان از آن هــا و تفاوت هاشــان ســخن  ــه می ت ک
کرابارتــی،  انــد. دیپــش چا کار  پــای  ایــن میــان  در 

ایــن  برمی گــردد  فرودســتی  بــه  کــه  جایــی  تــا 
یــک  در  و  کلــی،  صــورت  بــه  امــروزه  مفهــوم 
کــه  معنــای عــام، بــه افــرادی اطــاق می شــود 
در َاشــکال و حــاالت و موقعیت هــای مختلــف، 
و در ســطوح متفاوتــی، تبعیــض، ســتم، انــکار، 
بیرون گــذاری،  نادیده گیــری،  حــذف،  طــرد، 
یــا  و  بی صدایــی  نابرخــورداری،  ناشــماری، 

می کننــد. تجربــه  را  به رسمیت ناشناســی 

او بیش تــر بــر امکان هــای نوپدیــِد 
از  کنــده ای  پرا بخش هــای 
کــه در حاشــیه های تاریــخ  مــردم 
دســتیابی  بــرای  گرفته انــد،  قــرار 
جهــِت  تجمیع یافتــه  نیرویــی  بــه 
ــک و  ــبات هژمونی ــم زدن مناس بره
کشــاندن  حتــی در معنایــی فراتــر، 
»چالــش  ســطِح  بــه  مناســبات 

می کنــد. اشــاره  هژمونیــک« 
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می تــوان  کــه  دیگرانــی  و  اســپیوک،  گایاتــری 
پروژه هــای آنــان را بــه شــکل دیگــری ادامــۀ پــروژۀ 
اینــک دیگــر بســط یافتۀ خوانــش تاریخــی فرودســتی 
و فرودســتان در علــوم مختلــف دانســت، از جملــۀ 
محــض  پسااســتعماری،  پررونــِق  امــروزه  ســنت 
کارهــای ادوارد ســعید در شرق شناســی، و  نمونــه در 
از  فهــم  در  دوســل  انریکــه  نقدهــای  حتــی  یــا 
دیگــر  ســنت های  حتــی  یــا  و  مدرنیتــه  »دیگــراِن« 
کــرد. بــه هرحــال  ضداســتعماری و غیــره نیــز رصــد 
گــر  کــه افــِق تحلیــل مــا چــه باشــد: ا مهــم ایــن اســت 
فرضــًا بــه دنبــال فرودســتان در مطالعــات تمدنــی 
بگردیــم، احتمــااًل پــای نقــد اروپامحــوری، و اشــکال 
مختلــف ســلطه و بازنمایــی غیراروپایی هــا را وســط 
کــه چــه بــه تعبیــر ســعید، »شــرق« باشــد،  می کشــیم 
بــه  باشــد،  غیراروپایی هــا  دوســل،  تعبیــر  بــه  چــه 
توجــه  فرودســتی  تجربــه  از  متفاوتــی  اشــکال 
می دهیــم. ایــن مســئله را می توانیــم در افق هــای 
گرفتــه تــا فرضــًا جهــان ســوم،  متفاوتــی، اعــم از زنــان 
جهــان پیرامــون، یــا مطالعــات اقلیت هــا، و اساســًا 
قلمروهــای دیگــری بســط داد. یــا محــض نمونــه، 
کــردِن  فرضــًا در مطالعــات فرهنگــی، بــه دنبــال پیدا
ــۀ فرودســتی در زندگــی روزمــره  اشــکال متنــوِع تجرب
آن  نظایــر  و  شــهری  زیســت  تجربــۀ  در  مثــاًل  یــا 
کیفیتی  گشــوده و بــا  هســتیم. ایــن مطالعــات امروزه 

باال در جریان اند. 

ــا فرودســت می توانــد ســخن بگویــد؟ ســخن  آی
گفتــن فرودســت بــه چــه معنــا اســت؟ بــا توجــه بــه 
ــی  ــه معنای ــتان چ ــی فرودس ــئله، بازنمای ــن مس ای

کارکردی مـی یابد؟ دارد و چه 
بخش مهمی از آن چه امروزه در مطالعات فرودستی 
مــورد بحــث اســت دقیقــًا همیــن بحــث اســت. ایــن 
گایاتــری  پرســش اول بــار بــا مقالــه ای جریان ســاز از 
اســپیوک بــه شــکل مبســوطی مطــرح شــد. پرســش، 
بغرنج تریــن  از  یکــی  بی تکلفــش  ظاهــر  رغــم  بــه 
پرســش های بشــری اســت. احتمــااًل بــه ســادگی و در 
کــرد. یــا بلــه،  نگاهــی اولیــه می تــوان پاســخی پرتــاب 
کــه فرودســتان می تواننــد احتمــااًل  و بــا ایــن توضیــح 
ــود  ــود«، از خ ــم ش ــد »فراه ــه بای ک ــرایطی«  ــت ش »تح
ــا  و تجربــۀ خــود و موقعیــت خــود ســخن بگوینــد، و ی
کــه حــاال یــا به نام روشــنفکر  نمایندگانــی وجــود دارنــد 
یــا حــزب بــا فعــاالن مدنــی و یــا غیره، می توانند ســخن 
گــر خــود »نتواننــد«، »بــه جــای آنــان«  آنــان را حتــی ا
گــر نه پاســخ باشــد، احتمــااًل بحث  کننــد. ا نمایندگــی 
در ســطحی پیچیــده از یــک ســو و یــا مبتــذل از ســوی 
دیگــر دیــده می شــود: از یــک ســو ایــن پاســخ یــا بــر یــک 
کــه تصــور می کنــد  تفرعــن فرادســتانه مبتنــی اســت 
اندوختــه  ارزش«  واجــد  »چیــزی  اصــاًل  فرودســت 
کــه بگویــد، و ایــن یــک وضعیــت طبیعــی اســت  نــدارد 
و بشــر تــا بــوده همیــن مناســبات سلســله مراتبی را 
ــااًل  ــدن احتم ــاز رقصی ــن س ــالف ای ــت و خ ــته اس داش

حرکــت خــالف طبــع بشــر اســت. ایــن ســویۀ مبتــذل 
ایــن رویکــرد اســت. و امــا ســویۀ پیچیده تــری نیــز در 
کــه فرودســت را اساســًا بــه لحــاظ  کار اســت. ســویه ای 
در  کــه  می بینــد  استاتوســی  در  شــناختی،  هســتی  
ک اســت:  آن نقطــه، دچــار دو مســئلۀ بغرنــج هولنــا
بــا پیچیده تریــن شــکِل نامرئی ســازی  یــک ســو،  از 
کــه در قلمــروی نظــام دانــش مســلط  طــرف اســت، 
بــه  و  نمی شــوند  رویت پذیــر  اساســًا  مــا،  اجتماعــی 
اشــکال مختلــف از دیــدگاِن مــا بیــرون می افتنــد یــا 
گرنــه، همچــون مازادهایــی بــر آن چه رســمی و ســالم  ا
و نرمــال اســت، در موقعیتــی بی تعیــن رهــا می شــوند 
و اصــاًل موضــوع نمی شــوند و همــواره همچــون چیزی 
از ریخــت  افتــاده در لحظــۀ اســتعارِی پیشــا-موضوع 
ــی  ــکال مختلف ــا اش ــر، ب ــوی دیگ ــد. از س ــا می زنن درج
بــه اتکای ســازوکارهای پیچیدۀ طبقاتی، جنســیتی، 
زبانــی، جســمانی، نــژادی، قومــی، تمدنــی، دینــی، 
ــاء  ــه انح ــره، ب ــادی و غی ــی و اقتص ــا تاریخ ــی و ی جنس
ســازوکارهای  ایــن  می شــوند.  خامــوش  مختلفــی 
ــه طــرِق  متنــوع و متعــدد و متکثــر خاموش ســازی، ب
ــورت  ــی ص ــای متفاوت ــطوح و الیه ه ــف، و در س مختل
می گیــرد. محــض نمونــه، اســپیوک مثالــی از تجربــۀ 
می گویــد.  ســخن  فرودســتی  از  ســومی  جهــان  زن 
یعنــی از طرفــی خــود زن بودگــی و از طــرف دیگــر تجربۀ 
جهــان  فرودســت  جهــان  مقــام  در  ســومی  جهــان 
اول، تجربــه ای مضاعــف از فرودســتی را رقــم می زنــد 

ســوژۀ  بــرای  را  خــود  از  گفتــن  ســخن  مداومــًا  کــه 
فرودســت ناممکن تــر می کنــد. حــاال بحــث این جــا 
هنــوز روی میــز اســت: فرودســت می توانــد ســخن 
ــا  ــیم آی ــم و بپرس ــر ببری ــوال را فرات ــی س ــا حت ــد؟ ی بگوی
گفتــن از تجربــۀ فرودســتی امکان پذیــر  اصــاًل ســخن 
ببریــم:  جلوتــر  بــاز  را  پرســش  همیــن  یــا  اســت؟ 
موقعیــت  و  فرودســتی  تجربــۀ  از  گفتــن  ســخن  آیــا 
خــود  طــرِف  از  بی واســطه  شــکلی  بــه  فرودســت، 
کــه  گــر بــه محــض ایــن  فرودســتان ممکــن اســت؟ ا
ج  ممکــن باشــد آیــا یــک فرودســت از فرودســتی خــار
شــده اســت چــون توانســته اســت ســخن بگویــد؟ 
کــه خــودی  گفتــن از خــود در موقعیتــی  آیــا ســخن 
به رسمیت شــمرده نشــده و اساســًا خاص بودگــی ای 
ــا  ــا آی ــرای خــود، متصــور نیســتیم، ممکــن اســت؟ ی ب
و  خاموش شــده  نامرئــی،  خــودی  از  گفتــن  ســخن 
بیرون افتــاده در خــوِد نامرئیــت و خاموش شــدگی و 
بیرون ماندگــی اصــاًل امکان پذیــر اســت؟ همــۀ این هــا 
احتمــااًل  نفس گیرانــد.  غایــت  بــه  پرســش هایی 
کنجــکاو این جــا می پرســد آیــا ایــن اوصــاف،  ذهــن 
کــه بــرای استاتـــــــوِس فرودســــــــت برشمــــــرده شــــــد، 

ذاتــــی هستنـــــد؟ آیــا هیچگونــه 
امکاِن فـــراروی از آن ها نیســت؟ 
پاســخ ها این جــا متعــدد اســت. 
لــــــوازم بســـــــیاری می طلبـــــــد. 
ــا دارد توضیحــی  ــوک بنـــ اسپیـــــ

؟

اسپیوک بنا دارد توضیحی از این 
کادمیای  که چرا و چگونه عقِل آ
اســتعماری،  طــرزی  بــه  غربــی 
گفتــن از خودیــِت خــود،  ســخن 
گــر فرض بگیریــم خــودی وجود  ا

کــرده اســت. دارد، را ناممکــن 
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ــه  ــی ب ــای غرب کادمی ــِل آ ــه عق ــرا و چگون ــه چ ک ــن  از ای
گفتــن از خودیــِت خــود،  طــرزی اســتعماری، ســخن 
گــر فــرض بگیریــم خــودی وجــود دارد، را ناممکــن  ا
کــرده اســت. چیــزی شــبیه ایــن را در دیگــر مطالعــات 
مطالعــاِت  از  یکــی  حتــی  یــا  و  پسااســتعماری، 
همبســتۀ آن یعنــی نقــد شرق شناســی هــم می تــوان 
دیــد. تمــام پــروژۀ ســعید، درســت یــا غلطــش االن 
کــه توضیــح دهــد  مســئلۀ مــن نیســت، ایــن اســت 
گفتمــان شرق شناســی، نظــام دانشــی اســت  چگونــه 

هــم  آن،  تحـــــِت  در  اساســًا  کــه 
شــــــرق و هـــــم خــود غــرب ســاخته 
می شــوند. یعنــی چگونــه »خــود«، 
خــود  دیگــرِی  برســاخِت  ِقَبــِل  از 
کــه می خواهـــــــد دیگربودگـــــــی اش 
کــه در حــال  را بــا همــان خــودی 
نشــان  اســت،  ساخته شــدنش 

دهــد، از اســاس ســاخته می شــود. شرق شناســی بــه 
کلمه، نه فقــط آرایش عناصری ذاتی و  صــورت دقیــق 
ظاهــرًا فراتاریخــی بــرای ســاختِن یک دیگــرِی معیوب 
بــه معنــای »شــرق« یــا »انســان شــرقی« اســت، بلکــه 
بــه طــرزی دوســویه، و درهم تنیــده و درهم فرورفتــه، 
بــرای  فراتاریخــی  ظاهــراً  و  ذاتــی  عناصــری  آرایــِش 
بنابرایــن  اســت.  معقــول  »غــرِب«  خــوِد  ســاختِن 
کــه  بحــث این جــا بــر ســر نقــد نظــام دانشــی اســت 
مفصل بنــدی  شــکل  بدیــن  را  دوگانــه  ایــن  اساســًا 

کــه آیــا ســعید یــا رهروانــش در ایــن  کــرده اســت. ایــن 
کــه جایــش  راه توفیــق داشــته اند بحثــی دیگــر اســت 
اصالحــی  حرکــت  از  شــکلی  هــر  نیســت.  این جــا 
تقــالی  بــه  احتمــااًل  دیســکورس  ایــن  درون  در 
بــه  نهایــت  در  کــه  می ماننــد  بی خودوبی جهتــی 
ایــن  از  آبرومندانه تــری  و  معتــدل  نســخه های 
نســبت بــدل می شــوند. آن هــا منتقــدان بســیاری 
آن  از  بیــرون  و  پسااســتعماری  جریــان  خــوِد  در 
بایــد  ابتـــــــــــدا  کلــــــــی،  نــــــــــگاه  یــک  دارنــــــــــد. در 
نامرئی کننــــــدۀ  دانـــــــــــش  نظــام 
فرودســـــــــــتان را درهــــــم  پاشــید 
ایــن  خـــــــــالِل  از  بتــــــــوان  تــا 
بازآرایــی، شــکاف ها و مازادهــا و 
ربوده شــدگان و در قفارفتــگان را 
کــرد. اســپیوک بــه اتــکای  مرئــی 
دارد  تــالش  دریــدا،  میــراث 
کلــی بگویــد. حــرف اســپیوک بــه  پاســخش را بســیار 
ــر ســِر نمایندگــی و بازنمایــی  ــه ب صــورت مشــخص ن
آن.  شــبیه  چیــزی  اصــاًل  نــه  و  اســت  فرودســتان 
گفتــن بــا  کــردِن ســخن  بحــث بــر ســر امکان پذیــر 
فرودســتان  بــا  گفتــن  ســخن  اســت.  فرودســتان 
چگونــه  اصــاًل  یــا  معناســت؟  چــه  بــه  خــود  اصــاًل 
گفتــن عمــاًل ســخن  ــا ایــن ســخن  ممکــن اســت؟ آی
گفتــن خّیــر بــا  گفتــن برنــده بــا بازنــده اســت؟ ســخن 
گفتــن فاتــح بــا مغلــوب اســت  قربانــی اســت؟ ســخن 

ــرافتمند؟  ــا ش ــخاوتمند و ی ــِح س ــک فات ــِف ی در موق
نــا- بــه مثابــۀ  را  بنــا دارد آن هــا  گفتــن  یــا ســخن 

کــه درصــورت نرمال ســازِی  کنــد  نرمال هایــی تلقــی 
ســازگاری  و  فرادســتان  بــا  همِگن شــدن  و  خــود 
به رسمیت شــمرده  آنــان،  بــا  این همان شــدن  و 
می شــوند و از آن هــا اســتثنازدایی شــده و بــه ســخن 
درمی آینــد؟ هیچکــدام از این هــا اســپیوک را قانــع 
کــه  اســت  راهــی  دنبــال  بــه  اســپیوک  نمی کنــد. 
گفتــن  گــر بتوانــد پدیــد آیــد، از راه ســخن  احتمــااًل ا
یــا  یــا معلــول،  نــه در مقــام قربانــی،  بــا فرودســت 
کــه در  بازنــده، یــا ناســالم، یــا اســتثناء و یــا ناهنجــار، 
مقــام یــک دیگــرِی متمایــز، یــک دیگــرِی متفــاوت، 
دیگربودگــی اش  به رسمیت شــماری  عیــن  در 
کــه بایــد در دیگربودگــی اش بــه  اســت. یــک دیگــری 
رســمیت شــناخته شــده و بــه صحنــه بیایــد و بــه 
گونــه ســازوکار همگون ســازی مجبــور نشــود.  هیــچ 
ایــن ماجــرا احتمــااًل بــر ایــن فــرض اســتوار اســت 
گیــرم در مهم تریــن شــکلش،  ایــدۀ وســاطت،  کــه 
یعنــی نمایندگــی )representation(، ایــده ای نیســت 
درســتی  بــه  فرودســتان  قبــال  در  بتوانــد  کــه 
ســخن گفتِن  بــرای  بایــد  شــرایط  کنــد.  عمــل 
آنــان  صدادارکــردِن  اتــکای  بــه  نــه  بی صدایــان، 
دارنــد،  صــدا  پیشــاپیش  کــه  آن هایــی  به واســطۀ 
کــه  از شــرایطی فراهــم شــود  بایــد  بلکــه،  بازشــود 
کــه  شــود  شــناخته  به رســمیت  دیگــری ای  اواًل 

و  اســت  ناشــناخته  عمــاًل  و  نــدارد  صدایــی  هنــوز 
دوم، دیگربودگــی اش در همــان شــکِل متفاوتــش 
پذیرفتــه شــده و بــه صحنــه بیایــد و مناســبات را 
کنــد. هنــوز بحثــی جدی تــر از جــدال  خــود بازآرایــی 
بــر ســر ایــدۀ بازنمایــی و یــا نمایندگــی، و همین طــور 
 )recognition( بازشناســی  یــا  به رسمیت شناســی 
گرفــت.  ســراغ  معاصــر  اندیشــۀ  در  نمی تــوان 
کــه دقیقــًا پــای فلســفۀ سیاســی و بــه  این جــا ســت 
معنایــی دقیق تــر نظریــۀ سیاســی بــه ایــن میــدان 
تنش هــا  و  گشــوده  کان  کمــا ماجــرا  می شــود.  بــاز 

اســت. در جریــان 
عکاســی به منزله ی رســانه، چه امکاناتی را برای 
بازنمایی وضعیت فرودســتی و فرودستان در اختیار 

دارد و در این میان چه نقشی را بازی می کند؟
لفــظ  از  اســت.  هوشــمندانه ای  پرســش  نظــرم  بــه 
رســانه بــرای عکاســی بهــره بردیــد نــه هنــر. بهتــر از 
هنــر  یــک  عکاســی  آیــا  کــه  ایــن  در  می دانیــد  مــن 
کاری نــدارم  اســت مناقشــاتی هســت. بــه ایــن بحــث 

تخصصــــــی  کــــه  چرا
امــا  نــدارم؛  آن  در 
ایــن  در  بحث هایــی 
کــه  دیـــــــده ام  بــاره 
شــاید بــه یــک معنــا 
هــم  بحــث  ایــن  بــه 
مرتبط باشــد امــا فعاًل 

کــه  اســت  راهــی  دنبــال  بــه  اســپیوک 
راه  از  آیــد،  پدیــد  بتوانــد  گــر  ا احتمــااًل 
گفتــن بــا فرودســت نــه در مقــام  ســخن 
قربانــی، یــا معلــول، یــا بازنده، یا ناســالم، 
کــه در مقــام  یــا اســتثناء و یــا ناهنجــار، 
دیگــرِی  یــک  متمایــز،  دیگــرِی  یــک 
به رسمیت شــماری  متفــاوت، در عیــن 

اســت. دیگربودگــی اش 

؟
صــورت  بــه  اســپیوک  حــرف 
مشــخص نــه بــر ســِر نمایندگــی و 
بازنمایــی فرودســتان اســت و نــه 
اصــًا چیــزی شــبیه آن. بحــث بــر 
ســخن  کــردِن  امکان پذیــر  ســر 

گفتــن بــا فرودســتان اســت.
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در اولویــت بحــث مــن نیســت. مهم تریــن مســئله در 
ــد  ــزی خواه ــن چی ــااًل چنی ــش احتم ــن پرس ــال ای قب
کســی می گیرد؟ بله عکاس. ســوژۀ  بــود. عکــس را چــه 
باالیــی  اهمیــت  دارای  خــودش  نظــرم  بــه  عــکاس 
کــه دربــاره اش حــرف خواهــم زد. و دوم، آن چــه  اســت 
در قــاب قــرار می گیــرد یــا عکاســی می شــود چیســت؟ 
عکــس  در  آن چــه  یعنــی  عکاســی،  ابــژۀ  از  پرســش 
»قــرار« می گیــرد. و ســوم، اغــراض و مقاصــد عکــس 
را چگونــه می تــوان فهمیــد یــا بازشــناخت یــا اصــاًل 

توضیــح داد؟ تنش هــای بســیاری 
در ایــن میــان وجــود دارنــد. دربــارۀ 
جریانــات  ســطح،  ســه  هــر  ایــن 
عکاســی  مطالعــات  در  مختلفــی 
کــه هرکــدام مواضعــی  وجــود دارنــد 
می کننـــد.  نمایندگــی  را  متفــاوت 
از  لحظاتــی  بــه  این جــا  در  مــن 
نســبت عکاســی و فرودســتان نظــر 

ــه همیــن نســبت.  دارم و بحثــم را منحصــر می کنــم ب
ببینیــد، بحــث عکاســی و رونــق آن بــه دوســدۀ اخیــر 
درســت  عکــس،  ویــژۀ  کار  نخســتین  بازمی گــردد. 
مشــابه آن چــه در تجربــۀ عکاســی در عهــد ناصــری 
در  می کنیــم،  مشــاهده  او،  از  قبــل  کمــی  حتــی  یــا 
حقیقــت عکاســی یــک تمهیــد تجملــی و فاخــر بــود و 
بــه یــک معنــا در ادامــۀ آن چــه پرتره نــگاری در نقاشــی 
نمایندگــی می کــرد. شــاهان و شــاهزادگان و اشــراف 

ــتین  ــدند نخس ــده می ش ــل زادگان نامی ــه اصی و آن چ
گــرِی  کــه بــه طــرزی شــگفت انگیز، اغوا کســانی بودنــد 
عکــس را دیدنــد. ثبــت پرتــرۀ فاخــر در ابعــادی قابــل 
کســی  کم تر  که  توجــه، حــس تمایــزی را فعــال می کــرد 
گذشــته، نســبتی  بــه آن دسترســی داشــت. از ایــن 
تعیین کننــده نیــز میــان عکــس و دولــت مــدرن وجــود 
کــه بی انــدازه مهــم اســت. شــاید در وهلــۀ اول  دارد 
گنــگ بــه نظــر برســد، امــا عکاســی  کمــی  ایــن نســبت 
و  درباریــان  و  اشــراف  بــرای  کــه  انــدازه  همــان  بــه 
دولــت  بــرای  بــود،  گــر  اغوا مقامــات 
گــر بــود. دولــت از عکــس، در  هــم اغوا
ابتــدا بــه قصــد شناســایی مجرمــان و 
آن چــه ظاهــراً بایــد آن را مدیریــت شــّر 
نامیــد، بهــره می ُبــرد. شــکافی این جــا 
ــا همیــن  کــه تقریبــًا ت شــکل می گیــرد 
امــروز، پایــا و مانــا در جریــان اســت: 
عکســی  عکــس.  کــرداِر  در  شــکافی 
کــه دیگــر تنهــا یــک تمهیــد صــرِف زیبایی شــناختی 
آرام  و  کارویــژۀ سیاســی و قضایــی  نیســت، و عمــاًل 
آرام خبــری هــم بــه خــود می گیــرد. احتمــااًل بتــوان 
گامبــن، عکاســی را در هیئــت یکــی از  بــه تأســی از آ
اســتراتژی های بیومتریــک دولت هــا بــرای پیشــبرِد 
کــرد. دولــِت مــدرن، از  پــروژۀ زیست سیاســت قلمــداد 
کــه خــود را مأمــور ســالمتی  اســاس، بــه همــان میــزان 
و  شکل بخشــی  و  تنظیــم  و  شــمارش  و  بدن هــا 

بــه  می کنــد،  تصــور  جمعیــت  پایــش  دیگــر  اقســام 
طــرزی جنون آمیــز خــود را مأمــور پایــِش »ســیمای 
انســان«ها، احتمــااًل بــه نیــِت »مهــاِر« ســیمای شــهر 
غیرفاخــِر  عکس هــای  نخســتین  می دانســت.  نیــز 
میــرزا  معــروف  عکــس  نمونــۀ  در  حتــی  متــداول، 
ــکاِس  ــاِه ع ــاه، ش ــل ناصرالدین ش ــی قات کرمان ــای  رض
از  کــه  اســت  عکس هایــی  آوریــد،  نظــر  در  را  ایرانــی 
این جــا  می شــوند.  منتشــر  گاه  و  گرفتــه  مجرمــان 
و  انضباطــی  تمهیــدی  مقــام  در  رفته رفتــه  عکــس 
گرفتــه می شــود. ســِر ایــن ماجــرا را  ــکار  ــی هــم ب کنترل
ــه نســبِت  ــد و ب ــا همیــن امــروز پــی بگیری می توانیــد ت
ــس  ــه، عک ــض نمون ــید. مح ــت بیندیش ــس و دول عک
کــرداِر سیاســی و  4×۳ پشــت ســفید را در نظــر آوریــد و 
حقوقــی و قضایــی آن را پیــش چشــم آورید. درســت از 
کــه تاریــخ و ســاعت و دقیقــه و جنســیت  لحظــۀ تولــد 
و والدیــن و هــر آن چــه بــه لحــاظ پزشــکی اهمیــت 
در  حتــی  و  مــرگ  لحظــۀ  تــا  می شــود  ثبــت  دارد، 
ــًا  ــن اساس ــتان، ای ــت در قبرس ــخیص هوی ــگام تش هن
را  کــه در هــر لحظــه شــما  عکس هــای شــما اســت 
وارِد  دقیق تــر  تعبیــری  بــه  یــا  حقوقــی،  نظــام  وارد 
گذرنامــه،  کارت ملــی، دانشــجویی،  دولــت می کنــد. 
گواهینامــه، و اساســًا هرچــه امــروز بــه  شناســنامه، 
بــه  برمی گــردد  دولت هــا  بروکراتیــک  دفترودســتک 
شــکلی مســتقیم بــا عکــس، بــا آن آرایــش و ژســتی 
ــه رســمیت می شــمارد« مرتبــط اســت.  کــه دولــت »ب

کارِت عکــس دار، و احتمــااًل  شــما در صــورت نداشــتن 
ــه نحــوی  گم کــردِن آن هــا ب مشــابه آن چــه در هنــگام 
موقــت تجربــه می کنیــد، تجربــۀ خــاص و محسوســی 
از نا-حقــی را از ســر می گذرانیــد. آن جــا شــما می دانید 
کــه بــه راحتــی می توانیــد توســط دولــت ، متوقــف، 
حــس  یــک  شــوید.  انــکار  یــا  و  جریمــه  بازداشــت، 
نامرئی شــدن و به رسمیت ناشناســِی مســتعِد انــکار و 
کــه احتمــااًل مــا را موقتــًا بــا تجربــۀ مهاجــری  مجــازات 
از  برخــورداری  حــِق  عــدم  در  عکــس دار  بــی کارِت 
کــرداِر  حقــوق، هــم ارز می کنــد. ایــن امــا تنهــا اشــکال 
عکــس در جهــان امــروز نیســت. مــا بــا اقســام متنوعــی 
مــد،  عکاســی  خبــری،  عکاســی  طرفیــم.  عکــس  از 
ــری  ــواع دیگ ــت، و ان ــِی طبیع ــگ، عکاس ــی جن عکاس
کــه می تــوان برشــمرد را بــه نظــرم بایــد دربــاره هرکــدام 
گفــت. امــا در  گانــه ســخن  و امکان هــای آن هــا جدا
کــه  یــک تلقــی عــام، بــه نظــرم می رســد بــرای ایــن 
کنیــم  بتوانیــم بــه نســبت عکــس و فرودســتی فکــر 
گفتــم  کــه  بــه مقدماتــی نیــاز داریــم. ببینیــد، چنــان 
کلــی، ســه بخــش دارد. ســوژۀ  یــک عکــس در معنایــی 
که ســوژه به  عــکاس، ابــژۀ عکاســی و قــاِب عکس. این 
چــه چیــزی در هنــگام عکاســی می اندیشــد احتمــااًل 
چنــدان اهمیتــی حیاتــی نداشــته باشــد، آن چــه مهم 
اســت »خوانــش« عکــس اســت. تفســیر یــا خوانــش 
نیســت.  بی تنــش  خــود  خــودی  بــه  هــم  عکــس 
بســیاری از محققــان مطالعــات انتقــادی عکاســی بــر 

احتمــــــااًل بتــــــوان بــه تأســی 
عکاســــــــــی  گامبــــــــــن،  آ از 
از  یکـــــی  هیئـــــــت  در  را 
بیومتریــــــک  اســتراتژی های 
دولت هــــــا بــــــرای پیشــــــبرِد 
پـــــــــــروژۀ زیســــــت سیاســــــت 

کــرد. قلمـــــداد 
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که اساســًا  ایــن نظرنــد 
نظــر  آن  از  عکاســی 
اهمیــِت ویــژه ای دارد 
کــه بی واســطه اســت. 
کــه نیازمنــد تفســیر و 
بیش تفســیر نیســت. 
عکــس قــاب روشــن، 
بصــــــــری  محتـــــــوای 
موضــوِع  و  روشــن، 
احتمــااًل روشــنی دارد 
حتــی  چنــدان  کــه 
گرفتــه اســت. در  کســی آن را  کــه چــه  اهمیتــی نــدارد 
کــه رابطــۀ  گامبــن معتقــد اســت  همیــن بــاره جورجــو آ
عــکاس و عکــس، همــواره واجــد یــک شــکاف اســت. 
احتمــااًل  می گشــاید.  جدیــد  فضایــی  کــه  شــکافی 
ــف از آن در  ــرداِر مول ک ــل  ــه ذی ــاِس آن چ ــه قی ــوان ب بت
کــردار  قبــال متــون ســخن می گوینــد، بتــوان از قســمی 
کــه در آن  گفــت،  عــکاس هــم در مقــام مولــف ســخن 
را می گشــاید  یــک متــن، فضایــی  عکــس همچــون 
از  مولــف،  درمقــام  خــود  عــکاس،  ســوژۀ  آن  در  کــه 
فعــال  شــدن و هم زمــان ناپدیدشــدن بازنمی ایســتد. 
کــه در شــمایل یــک ردپــا ظاهر شــده اســت.  حضــوری 
گامبــن تصــور می کنــد ایــن حضــور، دســت بــر قضــا از  آ
کــه پیش مــی رود. بنابرایــن  مجــراِی غیبتــش اســت 
ــدن حضــور ســوژۀ  تفســیر، بســیار اساســی اســت. دی

عــکاس و هم زمــان فاصلــه از او، و دیــدن عکــس در 
مقــام یــک ابــژۀ بیــرون از ذهنیــت ســوژۀ عــکاس و 
هم زمــان درون آن. ایــن رفــت و برگشــت هایی اســت 
کــه عکــس را هم زمــان اثــری هــم عــام و هــم خــاص 
گشــوده  لحــاظ می کنــد و فضاهایــی در ایــن میــان 
ــد ایــن جــور جمع بنــدی  می شــود. در ایــن میــان بای
گامبــن، عکــس همــواره چیــزی بیــش  کــرد. بــه تعبیــر آ
از یــک تصویــر اســت. تصویــر، هــر لحظــه بنا بــه حرکت 
کــه آن را نــگاه می کنــد، هــر لحظــه  کســی  و حضــوِر 
مداومــًا ایجــاد می شــود. ایــن دقیقــه ای اساســی از 
گــر تصویــر اســت. تصویــر بــه رغــم تصــور  نیــروی اغوا
کــه قــرار اســت تصویــری  رایــج، مطلقــًا چیــزی ثابــت 
کــه نظــِر ســوژۀ عــکاس هــم بــر آن باشــد،  گیــرم  ثابــت را 
کــه این تصاویــر چگونه  کنــد، نیســت. بــه این  تثبیــت 
می تواننــد مــا را بــه تجربــۀ فرودســتی نزدیــک یــا از آن 
کــرد.   گفت وگــو اشــاره خواهــم  کننــد در ادامــۀ  دور 

موضــع  از  بازنمایــی  بــا  نســبت  در  عکاســی 
فرادســتانه چگونــه پدیــدار می شــود؟ آیــا می تــوان 
بدیلی برای آن، یعنی بازنمایی از منظر فرودستان 
می توانــد  چگونــه  عکاســی  گرفــت؟  نظــر  در 
کــه بــه  ــا آن چــه  ســویه هایی انتقــادی در نســبت ب

ثبت می رساند، داشته باشد؟
کــردار بــرای عکاســی می توانــم در  گمــان می کنــم دو 
ایــن نســبت متصــور باشــم. یکــم، عکــس همچــون 
کنیــز نوســتالوژی. و دوم، عکــس همچــون یــک ُبــرش 

یــا یــک مدخــل. هــر دو مــورد را بــه صــورت مشــخص 
بــر مبنــاِی فهــم عکــس همچــون یــک ســند تاریخــی 
ــرد  ــدت پرکارب ــه ش ــورد ب ــت م ــورد نخس ــم. م می فهم
و عمومیت یافتــه ای اســت. مصادیــق آن بســیارند. 
می شــوند،  گرفتــه  کــه  عکس هایــی  از  بســیاری 
قالــب  امــروز در  گرفتــه شــده و  کــه  یــا عکس هایــی 
می شــوند،  پرتــاب  کنــون  ا صحنــۀ  بــه  کالژهایــی 
بــی ذره ای تردیــد قــرار اســت بــه یــک فهــِم تاریخــی 
ــه عکس هایــی از  جهــت دهنــد. امــروزه محــض نمون
عصر پهلوی دوم را با بسامد باال در فضای مجازی و 
کــه اغلــب بــه طــرزی یــک دســت،  رســانه ها می بینیــد 
ســرهم بندِی  و  آرایــش  چیدمــان،  دســت اندرکار 
و  حســرت زا  گــر،  اغوا کــه  تاریخ انــد،  از  شــمایلی 
کــرداِر  رهایی بخــش می نمایــد. ایــن، بــه روشــنی از 

گذشــته ای  تولیــد  در  عکــس 
بی تنــش و یکدســت و ســرافراز 
دارد  حکایــت  ســعادتمند  و 
بــرای همــگان، خاصــه در  کــه 
هــر  انســداد  و  بن بســت  عصــر 
شــکلی از تخیــل رهایی بخــش، 
رقــم  نوســتالوژیک  تجربــه ای 
دنــدان  بــِن  تــا  کــه  می زنــد 
سیاســی اســت. سیاســی بودِن 
صــورت  بــه  ســازوکار،  ایــن 
ــه ایــن نکتــه  مشــخص اشــاره ب

گذشــته ای،  چنیــن  تولیــد  و  برســاخت  کــه  اســت 
بــدون رویت پذیرکــردن و مرئی کــردن انــواع و اقســام 
کت هــای واقعــًا موجــود  نابرابری هــا، تبعیض هــا و فال
تاریخــی، نــه تنهــا صــرف یــک یــادآوری امــر درگذشــته 
کــه یکســره  کــه برخــالف، تمهیداتــی اســت  نیســت 
این جــا  اســت.  آینــده  یــک  تولیــد  دســت اندرکار 
کــم از خیانــت بــه تصویــر حقیقــی  نوســتالوژی چیــزی 
کــه همۀ  نــدارد. امــر نوســتالوژیک ایــن توانایــی را دارد 
لحظات تبعیض آمیز و تمام سازوکارهای سلطه را به 
امــری زیبایی شــناختی تقلیل دهــد و آن چه در تاریخ 
یــک  امکان پذیرکــردن  مجــرای  از  را  اســت  گذشــته 
تجربــۀ خیالــِی مشــترک، بــه نفــع آینــده ای جهــت دار 
مختلــف  اشــکال  دیگــر  مصادیــق  از  کنــد.  هدایــت 
بازنمایــی فرادســتانۀ فرودســتان، می تــوان بــه یــک 
پررونــق  شــدت  بــه  عکاســی 
کــرد. عکاســی  ایــن روزهــا اشــاره 
ــر دوســت داشــته  گ ــا ا عشــایر، ی
عکاســی هایی  انــواع  باشــید 
و  دارنــد  مشــابه  کــرداری  کــه 
مشــابه  موضوعــی  احتمــااًل 
ــد  ــد. ببینی ــود متصورن ــرای خ ب
چــه  دقیقــًا  عشــایر  عکاســی 
ــه چــه  کاری انجــام می دهــد؟ ب
و چــه  پاســخ می دهــد  نیــازی 
می کنــد؟  دنبــال  را  اغراضــی 

گامبــن، عکــس همــواره چیــزی  بــه تعبیــر آ
بیــش از یــک تصویــر اســت. تصویــر، هــر 
کــه  کســی  لحظــه بنــا بــه حرکــت و حضــوِر 
هــر لحظــه مداومــًا  نــگاه می کنــد،  را  آن 
ایجــاد می شــود. ایــن دقیقــه ای اساســی 
گــر تصویــر اســت. تصویــر بــه  از نیــروی اغوا
کــه  رغــم تصــور رایــج، مطلقــًا چیــزی ثابــت 
کــه نظِر  گیــرم  قــرار اســت تصویــری ثابــت را 
ســوژۀ عــکاس هــم بــرآن باشــد، تثبیــت 

کنــد، نیســت.

سیاســی بودِن ایــن ســازوکار، بــه صــورت 
که  مشــخص اشــاره بــه ایــن نکتــه اســت 
گذشــته ای،  برســاخت و تولیــد چنیــن 
مرئی کــردن  و  رویت پذیرکــردن  بــدون 
انــواع و اقســام نابرابری هــا، تبعیض هــا و 
کت هــای واقعــًا موجــود تاریخــی، نــه  فا
تنهــا صــرف یــک یــادآوری امــر درگذشــته 
ــی اســت  ــه برخــاف، تمهیدات ک نیســت 
یــک  تولیــد  دســت اندرکار  یکســره  کــه 

آینــده اســت. 

؟
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پیشــاپیش بگویــم مــن عکاســی مســتند را در معنایی 
خــاص می فهمــم و عکاســی زیبایی شــناختی را هــم 
در معنایــی محــدود و روشــن می پذیــرم. امــا ســخن 
این جــا بــر ســر عکاســی فرادســتانۀ پرجذبــه ای اســت 
اســت.  از عشــایر  یــک شــکل آن عکاســی  تنهــا  کــه 
عشــایر بــه عنــوان یکــی از بخش هــای حاشــیه ای و 
کــه به صــورت مضاعفی  کشــورند  اساســی از جمعیــت 
فرودســتی را تجربــه می کنند. از فقــدان حداقلی ترین 

بیمه هــا و تســهیالت و ســرپناه 
و  آشــامیدنی  آب  و  مدرســه  و 
گرفتــه تــا صورت هــای  ک  پوشــا
فرودســتی  تجربــۀ  پیچیده تــر 
حتــی  و  کــودکان  و  زنــان  در 
ســالمندان. اما عکاســی عشــایر 
مــرور  ذهــن  در  لحظــه ای  را 
ــا پیــش از همیــن یکــی  کنیــد. ت
ــه صــورت  ــه ب ک دو ســال پیــش 
اتفاقــی تعــدادی زن عشــیره ای 

کــه همــه زیــر ســی ســال ســن داشــتند و ظاهــر آنــان  را 
از ســنی بســی باالتــر حکایــت می کــرد و ایــن خــود بــه 
نوعــی شــوِک بصــری بــرای مخاطــب ایرانــی دامــن 
زد، عــکاس عشــایر چیــزی جــز تکاپــوی نوســتالوژیک 
کــردِن زیســت َبــَدوی و خالــی  بــرای زیبایی شــناختی 
نبــوده  انســانی  مــدرن  زیســت  امکانــات  کمینــۀ  از 
کــه  زیبارویانــی  یافتــن  بــرای  محقــر  تــالش  اســت. 

احتمــااًل اشــتباهی آن جــا متولــد شــده اند و نشــان 
دادِن اقســام نابرابــری و بی ثباتــی و ناپایــداری زندگــی 
و جــازدِن نوســتالوژیک آن در قالــب شــمایِل احتمــااًل 
کــه یحتمــل  وضــع طبیعی گونــۀ انســاِن ناپیچیــده ای 
نمایندگــی  را  مــا  ســاده دل  و  خــام  کان  نیــا تصویــر 
کلمــه،  معنــای  دقیق تریــن  در  ایــن  می کننــد. 
کــردِن نابرابــری و رومانتیزه کــردن  زیبایی شــناختی 
وضــع  در  حضــور  نوســتالوژیِک  توریســتِی  تجربــۀ 
کــه مهم تریــن  غیرمدنــی اســت 
ــت و  ــذف موقعی ــژه اش ح کاروی
کنونــی آنــان و  تعینــات تاریخــی 
قاب کــردِن فرودســتی مضاعــف 
معصومانــۀ  آرامــش  نــام  بــه 
بــه  از هیاهــو و همهمــه  غ  فــار
ظاهــرًا  انســان  رنجــور  روان 
ــردار  ک ــهری اســت.  ــدۀ ش پیچی
ــۀ یــک  ــه مثاب دوم امــا عکــس ب
حــال  هــر  بــه  اســت.  مدخــل 
کــه عکــس بــه تعبیــر بنیامیــن، می توانــد  می دانیــم 
بــه  صرفــًا  و  نامحــدود  دوره ای  بــرای  را  رویــدادی 
دکمــه زدِن  یعنــی  ســحرآمیز  قابلیــت  یــک  اتــکای 
کنــد. دوربیــن بــا یــک شــوک زندگــی  گهانــی، تثبیــت  نا
دیگربــاری را بــه لحظه می بخشــد، زندگــی ای همانند 
گرچــه بارت بــا بنیامین مخالف  زندگــِی پیشــین اش. ا
ــدارد  ــه در آینــده تضمینــی وجــود ن ک ــود و می گفــت  ب

بتوانــد  بــاز  گذشــته،  از  پرتاب شــده  لحظــۀ  آن  کــه 
کنــد. امــا آن چــه این جــا اهمیتــی  بیننــده را شــوکه 
ــا  ــرش، ی ــک ُب ــون ی ــس همچ ــدن عک ــدی دارد دی ج
کشــیدن  یــک َتــَرک و یــا یــک مدخــل بــرای َســَرک 
بــه لحظــۀ تاریخــی ثبــت آن اســت. چــه مــا را شــوکه 
کنــد چــه نکنــد، خــوِد ثبــِت یــک لحظــه می توانــد 
کــردن مناســبات لحظــۀ ثبــت  مــوادی بــرای رصــد 
فراهــم  موقعیــت  آن  برســازندۀ  نیروهــای  فهــم  و 
کنــد. مخاطــرٔه درافتــادن بــه بحران هــای مطالعــات 
بازنمایــی در این جــا البتــه بــه شــدت وجــود دارد. 
توضیــح  را  تصویــر  از  دقایقــی  می توانــد  بازنمایــی 
دهــد امــا اتــکای صــرف بــه آن و نادیده گیــری نیروهــا 
و ســاختارهای برســازندۀ تصویــر، پرتگاهــی اســت 
کــه بــه خوانش هــای شــتاب زده و غیرتاریخــی دامــن 
ایــن خطــوط،  بــه نظــرم می رســد در دِل  می زنــد. 
کــه می تــوان از خوانــش  شــکاف ها و برش هــا ســت 
گفــت.  تاریخــی عکــس از منظــر فرودســتان ســخن 
گــر بنــا دارد  امــا بــه لحــاظ ایجابــی ســوژۀ عــکاس ا
کــه  ایــن  از  مســتقل  کنــد،  تصویــر  را  فرودســتان 
خــودش هــم می توانــد فرودســت باشــد، بیــش از هــر 
چیــز بایــد آرامــش بصــری وضعیــت را، یک دســتی 
آن  دقیقــًا  یعنــی  را،  عالمت هایــش  و  نشــانگان 
کــه یــک واقعــه، یــک دوره، یــک  نمادهــا و عناصــری 
گــره خورده انــد را برهــم بزنــد. ســوژۀ  زمانــه، بــدان 
گــر موضــع عاقــِل بینــاِی مشــرِف بیــرون از  عــکاس ا

وضعیــت را نپذیــرد و خــود را بخشــی درون مانــدگار 
را  موقعیت هــا  می توانــد  بدانــد،  وضعیــت  کل  از 
کــه  کنــد  ثبــت  را  لحظاتــی  و  ببینــد  دیگــری  جــور 
فضــای بصــری رســمی آن را نــه تنهــا بــه رســمیت 
گلــو یــا  کــه آن را همچــون اســتخوانی در  نمی شــمارد 

بــر چهــرۀ خــود می پنــدارد.  همچــون خشــی 
گذشــته  بــا  انتقــادی  مواجهــه ای  در  عکــس 
عکــس  نســبت  دارد؟  عهــده  بــر  را  نقشــی  چــه 
محذوفــان  و  نادیده شــدگان  از  روایت گــری  بــا 
چــه  عکــس  دیگــر،  بیانــی  بــه  چیســت؟  تاریــخ 
در  انتقــادی  تاریــخ  تحقــق  بــرای  امکان هایــی 
اختیــار دارد؟ و در ایــن میــان نقــد و تفســیر چــه 

نقشی را ایفا می کند؟
حامــل  درواقــع  کــردم  اشــاره  کــه  چنــان  عکــس،   
گذشــته بــا  کــه ایــن  گذشــته در آینــده اســت. ایــن 
حــس و حــال لحظــۀ ثبــت، یــا بــا غــرِض ســوژۀ عــکاس 
محــل  نــه،  یــا  مــی رود  آینــده  بــه  ثبــت،  لحظــۀ  در 
بــه اختــالف نظــر جــدی بنیامیــن و  تردیــد اســت. 
گ یــا  کــردم. آن جــا می تــوان پــای ســانتا بــارت اشــاره 
کشــید. امــا آن چــه  الکینــز را هــم در برابــر بــارت وســط 
در ایــن مناقشــه محــل مناقشــه نیســت ایــن اســت 
گیــرم بــدون حال و هــوا و مقاصــِد لحظــۀ  کــه تصویــر، 
کــه خــود تصویــر تــا چــه  ثبــت، بــه آینــده مــی رود. ایــن 
که مــا چقدر  پایــه بــه مــا اجــازۀ تفســیر می دهــد یــا ایــن 
آزادیــم از تصاویــر، بخوانیــم بحثــی اســت درازدامــن و 

آن چــه اینجــا اهمیتــی جــدی دارد دیدن 
عکــس همچــون یــک ُبــرش، یــا یــک 
َســَرک  بــرای  مدخــل  یــک  یــا  و  َتــَرک 
آن  ثبــت  تاریخــی  لحظــۀ  بــه  کشــیدن 
کنــد چــه نکنــد،  اســت. چــه مــا را شــوکه 
خــوِد ثبــِت یــک لحظــه می تواند مــوادی 
کــردن مناســبات لحظۀ ثبت  بــرای رصــد 
و فهــم نیروهــای برســازندۀ آن موقعیــت 

ــد. کن ــم  فراه

؟
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ای بســا محــل دعــاوی مختلــف. بنیامیــن عکــس 
کــه »بارقــۀ امــکان«  را بــه مثابــۀ لحظــه ای می دانــد 
فراهــم می کنــد. ایــن بارقــه البتــه بــرای هــر عکســی 
صــدق نمی کنــد. عکــس بایــد بتواند خصایلی داشــته 
کــه عکــس بایــد واجــد  باشــد. بــارت بــر ایــن بــاور بــود 
پونکتومی)کــه اصطالحــی التینــی بــه معنــای زخــم/
کنــد  کــه نــگاه مخاطــب را تســخیر  نیــش اســت( باشــد 
کنــد. خــود بــارت  و انگیــزه ای بــرای خوانــش ایجــاد 
کــه هــر عکســی واجــد ایــن خصلــت  هــم موافــق اســت 
گامبــن هــر عکســی  نیســت. بدیــن معنــا و بــا الهــام از آ
فاصلــه،  یــک  اســت.  شــکاف  یــک  دچــار  همــواره 
فاصلــۀ عکــس در بافــت اولیــه تــا بافــت ثانویــه، یعنــی 
ایــن  لحظــۀ دیده شــدن.  تــا  ثبــت  لحظــۀ  فاصلــۀ 
فاصلــه ای اســت کــه تفســیر را امکان پذیــر می کنــد. 
ــی  ــوان عکس ــه می ت ــت چگون ــا س ــا این ج ــش ام پرس
انتقــادی  بایــد  ضرورتــًا  عکــس  خوانــِش  خوانــد؟  را 
باشــد چــه اگــر این چنیــن دیــده نشــود بــه راحتــی 

یــک  ســطح  بــه  اســت  قــادر 
ابــژۀ زیبایی شــناختی تقلیــل 
اگرچــه  عکــس  کنــد.  پیــدا 
برشــی  یــا  زمــان  از  لحظــه ای 
از آن اســت، امــا نبایــد از ایــن 
ــان  ــه در زم ــود ک ــل ب ــه غاف نکت
نمایــش  بــه  هــم  مکانــی  و 
لحظــۀ  آن  و  اســت  درآمــده 

دوم را هــم از آن خــود کــرده اســت. بنابرایــن تفســیر 
بــه شــدت اهمیــت اساســی دارد. تفســیری کــه چنــان 
ــاد  ــاز ایج ــدن ب ــۀ دیده ش ــر لحظ ــردم، در ه ــاره ک ــه اش ک
ــه ثبــت  می شــود و پیــش مــی رود. آگامبــن عکــس را ب
روز جــزا تشــبیه می کنــد. عکس هــا از مــا تقاضــا دارنــد. 
گــو ایــن کــه عکس هــا از مــا چیــزی طلــب می کننــد. به 
قســمی اســتیضاح می مانــد. آگامبــن این اســتیضاح 
ــد: عکس هــا از مــا طلــب  ــد می زن ــه رســتگاری پیون را ب
ــیم  ــق باش ــن مواف ــا بنیامی ــر ب ــد. اگ ــتگاری می کنن رس
عکــس ثبــت لحظــۀ تکیــن یــک رویــداد اســت. هیــچ 
تضمینــی وجــود نــدارد آن رویداد تکرار شــود. اما وقتی 
کــه ثبــت شــود دیگــر اهمیتــی نــدارد کــه تکــرار شــود یــا 
نــه. عکــس یــک واقعــه را تکــرار می کنــد. هــر بــار کــه 
ــده  ــد و دی ــد بــه صحنــه می آی عکســی، در زمانــی جدی
می شــود، گــو ایــن کــه هر بــار صــدای تمنای رســتگاری 
از آن برمی خیــزد. بــه ایــن معنــا، عکــس هــم حضــوری 
ــوده  ــزی ب ــت. چی ــانه ای از غیب ــم نش ــت و ه کاذب اس
که ثبت شــده و از دســت رفته 
کاذب  حضــوری  امــا  اســت 
هم زمــان،  و  دارد،  اکنــون  در 
نشــانه ای  فقدانــش  خــوِد 
پرســش  غیبتــش.  از  اســت 
از ایــن غیبــت فقــط در پرتــِو 
آن حضــور اســت کــه ممکــن 
عکــس  بنابرایــن  می شــود. 

می توانــد عالمتــی از حضــور و غیــاب هم زمــان چیــزی 
باشــد کــه نیســت. پرســش از ایــن نیســتی یــا عــدم یــا 
فقــدان، پرسشــی انتقــادی اســت. چــرا چیــزی بــوده و 
ــان، یــک مــرد، یــک زن، یــک  دیگــر نیســت؟ یــک انس
ســازه، یــک شــهر، یک صــورت، یــک میدان، یــک صدا 
یــا حتــی یــک عــدم. ایــن پرســش از نیســتی، احتمــااًل 
مــا را وا مــی دارد کــه بپرســیم چــرا صــدا یــا تصویــری 
کــه بــود دیگــر نیســت؟ یــا در ســطحی پیچیده تــر 
ــود،  ــد می ب ــه بای ــا تصویــری ک ــد پرســید چــرا صــدا ی بای
نیســت؟ بــه تعبیــر ادوارد ســعید، چیزهایــی هســتند 
کــه اجــازۀ روایــت نمی یابنــد. بنابرایــن خوانــش عکس 
بایــد بتوانــد روایــت را از امــر روایت نشــده امکان پذیــر 
ــه همــان روشــی  ــه پایبنــدی ب کنــد. ایــن امــر منــوط ب
اســت کــه بنیامیــن آن را خوانــش تصویــِر دیالکتیکــی 
می نامید. خوانشی که تصویر را در مقام دیالکتیکی 
در وضعیــت ســاکن، یعنــی بیــن چیــزی کــه وجــود 
ــا  ــه ب ــت بالفاصل ــت اس ــر ثاب ــون در تصوی ــته و اکن داش
اکنــون پیونــد می دهــد. ایــن ضــرورت هــر خوانــش 
ــک  ــن دیالکتی ــون در همی ــه اکن ــه ب ــت ک ــادی اس انتق

نــگاه کنــد. بــه چهره هــا، بــه 
بــه  بــه محذوفــان،  مــردگان، 
یــا  هرآن کــس  بــه  رفتــگان، 
چیــز کــه در تصویــر هســت و 
ــه اکنــون پرتــاب شــده اســت  ب
اســت.  غایــب  اکنــون  در  امــا 

جبرانی اگر در کار باشــد، از دل پرســش از این حاضراِن 
ــی رود. ــش م ــه پی ــه ب ــت ک ــر اس ــب در تصاوی غای

 چــه 
ً
نســبت آرشــیو بــا تاریــخ چیســت؟  اساســا

نســبتی را می تــوان میــان مقوله فرودســتی و آرشــیو 
گرفــت؟ مکانیزم های فرودست ســاز آرشــیو  در نظــر 
ــه حــذف روایــت فرودســتان  کاری ب ــا چــه ســاز و  ب
بــدان  می تــوان  چگونــه  و  می پردازنــد  تاریــخ  در 
پی بــرد؟ در نهایــت عکاســی درون ایــن مناســبات 

چگونه عمل می کند؟
اســت.  نفس گیــری  و  دشــوار  به شــدت  ســوال 
از  یکــی  می دانیــد  کــه  چنــان  آرشــیوپژوهی 
بخش هــای به غایــت جــدی در هــر مطالعــۀ انتقــادی 
در جهــان امــروز اســت. دیســپلین های مختلــف، بــه 
کــه اساســًا  اشــکال متفاوتــی بــا آرشــیو درگیرنــد. ایــن 
چگونــه می تــوان یــک آرشــیو را خوانــد، خــود یکــی 
از دشــواری های مباحــث متدولــوژی اســت. انــواع 
حتــی  و  ســندکاوی ها  ســندپژوهی ها،  اقســام  و 
مطالعــات نوپایــی چــون مطالعــات اســناد، عمــاًل بــه 
شــکلی درگیــر همیــن بازخوانــِی انتقــادی آرشــیو انــد. 
پرســش اساســی امــا تــا جایــی 
ــردد  ــه مســئلۀ مــا برمی گ ــه ب ک
خــود  چیســتِی  بــه  اتفاقــًا 
آرشــیو برمی گــردد. بهتــر از من 
ــه اساســًا آرشــیو،  ک می دانیــد 
معتبــر،  آرشــیوهای  خاصــه 

خوانــش عکــس بایــد بتوانــد روایــت را از 
ایــن  کنــد.  امکان پذیــر  روایت نشــده  امــر 
امــر منــوط بــه پایبنــدی بــه همــان روشــی 
کــه بنیامیــن آن را خوانــش تصویــِر  اســت 

می نامیــد. دیالکتیکــی 

گامبــن عکــس را بــه ثبــت روز جــزا تشــبیه  آ
دارنــد.  تقاضــا  مــا  از  عکس هــا  می کنــد. 
کــه عکس هــا از مــا چیــزی طلــب  گــو ایــن 
می کننــد. بــه قســمی اســتیضاح می مانــد. 
رســتگاری  بــه  را  اســتیضاح  ایــن  گامبــن  آ
طلــب  مــا  از  عکس هــا  می زنــد:  پیونــد 

می کننــد. رســتگاری 

؟
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گونــی  گونا کــه بــه طــرق  غالبــًا آرشــیوهای رســمی اند 
دولــت  طریــق  از  حتــی  و  متصل انــد  دولــت  بــه 
کنــار این هــا، همیشــه پــای  مدیریــت می شــوند. و در 
مشــتی آرشــیِو شــخصی، در قالــب مجموعه هایــی 
گاه منتظــم و اغلــب نامنتظــم در میــان مــردم هــم 
ارث  بــه  گذشــتۀ  از  بخشــی  یعنــی  اســت.  وســط 
منتظــم،  کامــل،  صــورت  بــه  نــه  گرچــه  ا رســیده، 
گونــه  آن  طبقه بندی شــده،  یــا  و  ُکدگذاری شــده 
می بیننــد،  تــدارک  دولتــی  رســمِی  آرشــیو های  کــه 
همــواره بیــرون و درفاصلــه از دسترســی و تنظیــم و 
نظــارت مجــاری رســمی  باقــی می ماننــد. بنابرایــن 
مــا همــواره بــا آرشــیو در دو ســطح مواجهیــم: یکــم 
اســت  نظم یافته تــر  و  کالن تــر  کــه  اســت  ســطحی 
بــه صحنــه می آینــد و  از طریــق مجــاری رســمی  و 
آرشــیو  از  نمایــش داده می شــوند و دوم، ســطحی 
صحنــۀ  نظــم  از  مختلــف،  علــل  بــه  کان  کمــا کــه 
رســمی بــه دور مانده انــد. این جــا همــواره شــکافی 
مطالعــات  می توانــد  کــه  دارد  وجــود  تعیین کننــده 
کنــد. بنابرایــن، مواجهــۀ مــا  انتقــادی را امکان پذیــر 
بــا آرشــیو می توانــد هــم واجــد مخاطراتــی باشــد و هــم 
ــه ممکــن  ک واجــد امکان هایــی. بزرگ تریــن خطــری 
اســت مــا را بــا خــود بــه دامــان روایــات رســمی هدایــت 
آرشــیو  رســمی  کانال هــای  اساســًا حرکــت در  کنــد، 
کــم بــه لحــاظ انتقــادی،  اســت. یعنــی آرشــیو، دســت 
از  اســت.  آشــتی ناپذیر  تنــِش  یــک  دارای  همــواره 

را  تاریخــی  حقیقــت  اصیــل  ضبــط  دعــوی  ســویی 
مناســبات  بــا  شــدت  بــه  دیگــر،  ســویی  از  و  دارد، 
ــا مناســبات  ــر دوســت داشــته باشــید ب گ ــا ا قــدرت، ی
از  بیــش  آرشــیو،  اســت.  پیونــد  در  قدرت-دانــش 
هرچیــز، یــک میــل چندســویه اســت. میــل بــه حفــظ 
گذشــته اســت بــه همــان شــکلی  کــه  و ضبــِط چیــزی 
ــرار اســت دقیقــًا  ــه ق ک ــردآوری اســنادی  گ ــوده و  ــه ب ک
گذشــته باشــند، و در  ســندیتی بــر تجربــۀ رویدادهــای 
ســطحی دیگــر، میلــی بــه طبقه بنــدِی آن داده هــای 
یــا پیوندســازی میــان  کنارهم گــذاری  یعنــی  خــام، 
آن هــا از مجــرای چیدمــان یــا آرایــِش اســناد در هیئــِت 
کــه قــرار اســت حقیقــِت تجربــۀ تاریخــی را  کل  یــک 
کننــد، و در ســطحی دیگــر، مرئی ســازی، یــا  بازنمایــی 
کــه »بایــد« دیــده شــوند،  رؤیت پذیرکــردن چیزهایــی 
کــه  چیزهایــی  نامرئی کــردِن  و  رویت ناپذیرکــردن  و 
»نبایــد« دیــده شــوند. ایــن هــر ســه ســطح، بــه نظــرم 
کــردار  یــک  دســت اندرکاِر  مــن،  بیــان  بــه  می رســد 
تجربــۀ  بــه  دسترســی  کــردِن  کانالیــزه  اساســی اند: 
مــا  کار  نظــر می رســد  بــه  ایــن،  وجــود  بــا  تاریخــی. 
اساســًا در الیــه ای دیگــر هــم در مواجهــه بــا آرشــیو 
کــه در پرتــِو آن ســراغ آرشــیوکاوی  بغرنــج اســت: افقــی 
افــق بســیار تعیین کننــده، در واقــع  ایــن  می رویــم. 
ــا آرشــیو  »حرکــت« مــا در ســطوِح مختلــف مواجهــه ب
اســت. ایــن حرکــت در حقیقــت بــه صــورت مســتقیم 
کــه مــا از آرشــیو داریــم.  مرتبــط اســت بــا پرسشــی 

نامعاصرتــر  ایــن پرســش غیرانتقادی تــر و  هرچقــدر 
باشــد، یعنــی نســبتی بــا لحظــۀ حــال برقــرار نکنــد، 
حرکــِت در آرشــیو غیرانتقادی تــر و بــه تبــع، بــه روایــِت 
روایتــی  بــود.  خواهــد  نزدیک تــر  تاریــخ  از  رســمی 
و  فرادســتان  و  فاتحــان  روایــت  اســت  روشــن  کــه 
برجای مانــدگان اســت. بنابرایــن، پرســِش دقیــق و 
کــه بــا افــِق  کنــون اســت  معاصــر از هستی شناســی ا
کنــد چــرا و به چــه دلیل و علــت، چیزها  کــه رصــد  ایــن 
گونه ای دیگر  که هســتند و  گونه هســتند  کنــون ایــن  ا
نیســتند، حرکــت انتقــادی ســوژۀ آرشــیوکاو را هدایــت 
َدرزهــای  در  روش منــد  و  دقیــق  حرکــت  می کنــد. 
آرشــیو رســمی و جســتجوی اســناِد ُخــرد و به ظاهــر 
کنــار  در  ک خــورده،   خا و  تک افتــاده   و  بی اهمیــت 
تنهــا  غیررســمی  آرشــیوهای  بــه  کشــیدن  َســرک 
کــه چــرا چیزهایی/کســانی  می توانــد توضیــح دهــد 

»حاضرنــد«  کنــون  ا لحظــۀ  در 
در  چیزهایی/کســانی  و 
»غایب«انــد.  کنــون  ا لحظــۀ 
بتوانــد  بایــد  انتقــادی  تاریــخ 
و معطــوف  پرســش دقیــق  بــا 
بــه لحظــۀ حــال، ســراغ آرشــیو 
رفتــه و بــه نحــوۀ تکویــن چیزهــا 
پدیدارنــد  امــروز  کــه  گونــه  آن 
میــان  ایــن  در  بیندیشــد. 
و  غایبــان  ســروکلۀ  کــه  اســت 

یــک  کــه در  فرودســتانی  و  و مطــرودان  محذوفــان 
کنــون دیگــر صدایــی ندارند،  تاریــخ حاضــر بوده انــد و ا
بــه  جایــی  تــا  شــود.  پیــدا  اســت  ممکــن  احتمــااًل 
عکــس و عکاســی برمی گــردد بــه نظــرم می رســد ماجــرا 
را بایــد عطــف بــه مطالعــات درخشــان الــن ســکوال، در 
دو ســطِح هســتِی بایگانی از طرفی، و نســبت بایگانی 
هرحــال  بــه  کــرد.  خوانــش  دیگــر  طــرف  از  بــدن  و 
کــه عکــس ایــن جــا در مقــام یــک ســند،  روشــن اســت 
دعــوِی ســندیت بخشــی بــه یــک تجربــۀ تاریخــی را 
کــه آمــد همــواره  ــا آرشــیو امــا، چنــان  دارد. بایگانــی ی
دســت اندرکار تحمیــِل یــک همگنــی یــک دست ســاز 
کثــرت عکس هــای یــک بایگانــی اســت. و روشــن  بــه 
کــه این جــا هــم بایــد بــه بایگانــی رجوعــی البتــه  اســت 
همــواره مشــکوک داشــت. دعــوِی اصالــِت فضــای 
همــواره  بایگانــی  در  تاریخــی  تجربــۀ  یــک  بصــرِی 
بــه  تعیین کننــده  طــرزی  بــه 
نیــــــــت برســـــــاخت سیــــــمای 
دهیــد  اجــازه  گــر  ا یــا  تجربــه 
کنیـــــــم:  گونــه خطابــش  ایــن 
اســت.  گذشـــــــته،  تجســـــــم 
ــه حاضــران  جسمیت بخشــی ب
کــردار مهمــی  در یــک رویــداد، 
انجـــــام  کــــــه عکــــــس  اســــــت 
می دهــد. ایــن وســط بایگانــی 
بــا  کــه  عکــس،  بــا  نــه  دیگــر 

تاریــخ انتقــادی بایــد بتوانــد بــا پرســش 
دقیــق و معطــوف بــه لحظــۀ حــال، ســراغ 
آرشــیو رفتــه و بــه نحــوۀ تکوین چیزهــا آن 
کــه امــروز پدیدارنــد بیندیشــد. در  ــه  گون
کــه ســروکلۀ غایبــان و  ایــن میــان اســت 
که  محذوفــان و مطرودان و فرودســتانی 
کنــون  در یــک تاریــخ حاضــر بوده انــد و ا
دیگــر صدایــی ندارنــد، احتمــاال ممکــن 

اســت پیــدا شــوند.
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ــیار  ــع، بســ ــا«ی جمـــــ ــد. آن »هــــ کار می کن ــا  عکس ه
»نســبت«  یــک  از  کــی  حا چــون  اســت  ک  هولنــا
قــرار  کنارهــم  وقتــی  بایگانــی  در  عکس هــا  اســت. 
ــداد  ــِخ بصــری یــک روی ــرار باشــد تاری ــه ق ک ــد  می گیرن
یــا یــک دوره و یــا یــک چیــز را بازتــاب دهنــد. این جــا و 
کــه بدن هایــی،  درســت در ایــن نسبت ســازی اســت 
صورت هایــی، افــرادی، جریاناتــی، شــعارهایی و یــا 
کــه قــرار  اساســًا چیزهایــی، نظــم بصــری بایگانــی را 
گزینــش و تنظیــم عکس هــا بــه بیننــده جهــت  بــود بــا 
کــه بایــد همچــون  دهــد، برهــم می زننــد. چیزهایــی 
عنصــری مزاحــم، ُمخــل، اضافــی، مــازاد، غیرخودی، 
نمایــش  صحنــۀ  از  بی اهمیــت،  و  ننگیــن  یــا 
»تصویرهــا« دور انداختــه شــوند. عکــس می توانــد 
همــواره بــه مثابــۀ ســندی انتقــادی، چهــرۀ بایگانــی، 
بخواهیــم  گــر  ا یــا  تاریخــی،  تجربــۀ  یــک  تصویــر  یــا 
کنــد  کنــون را بحرانــی  پیش تــر برویــم، تصویــر رســمِی ا
و از ریخــت بینــدازد. بنابرایــن عکــس ایــن خصلــت 
باشــد، چیــزی  تصویــر  از  بیــش  کــه چیــزی  دارد  را 
کــه  گاه بــه یــک مداخلــه می مانــد، مداخلــه ای  کــه 
رســمی خــود  و  فرادســت  از موضعــی  نخواهــد  گــر  ا
یــک مواجهــۀ  از ســطح  نمی توانــد  کنــد،  معــاف  را 
زیبایی شــناختی از یکســو و توریســتی-ماجراجویانه 

از ســوی دیگــر فراتــر رود.

صبــر  اوه   ]...[ هم قطارانــم  تمــام  و  مــن  فقــط 
کــن، این هــا همــان اقلیــِت دانشــجویان متعلــق بــه 
کــه  هســتند  پاییــن  اجتماعی-اقتصــادِی  طبقــات 
کســیمیلیان آن هــا را بــا اتوبــوس  دانشــگاه لودویــگ ما
ــا  ــا سیاســِت تبعیــض مثبــت۳ ب ــرد و ب گــردش می ب بــه 

می کنــد!!!! همراه شــان  خــود 
)الیوالِن لس آنجلس، چادزینسکی، 2۰۱۷(

کــه ظاهــراً ملهــم از فرافکنــِی اذعــان  نقــل قــول بــاال 
گاهــی اســت، بــه عکســی  نشــده ای از نژادپرســتی و ناآ
کــه  بــود  شــده  ضمیمــه  اســنپ چت4  شــبکه ی  در 
ــکا5  ــروه م گ ــط  ــه توس ــوان )ک ــوزان ج ــردش دانش آم گ

کورتنی هرناندز - مترجم: امید آرمات

آیا فرودستان می توانند 
دیده شوند؟ 

استعمار عکاسانه1 در یادگیری خدمت محور

پدیــده ی  بررســی  مقالــه  ایــن  هــدف   - هــدف 
ســعی  و  اســت  عکاســانه  اســتعمار  مغفول مانــده ی 
ــا تمرکــز بــر یادگیــری خدمت محــور، نشــان دهــد  دارد ب
کــه چگونــه عکس هــا و تصویرپردازی هــای بصــری در 
کــه  کیفــی، بــدون آن  رســانه های آموزشــی و تحقیقــات 
گیرنــد، پذیرفتــه  بررســی شــوند و مــورد پرســش قــرار 

می شــوند. 
از  بهره گیــری  بــا  پژوهــش  ایــن   - روش شناســی 
ک2 بــه  کراورتــی اســپیوا گایاتــری چا مقالــه ی تأثیرگــذار 
کــه: »آیــا فرودســتان می تواننــد  ایــن پرســش می پــردازد 
پــی  در  پژوهــش  ایــن  به این ترتیــب  شــوند؟«  دیــده 
از  کــه در آن تصویــر عکاســی  اســت  کشــف شــیوه ای 
و  شــده  تولیــد  اروپامحــور،  خیــره ی  نــگاه  دریچــه ی 
به خصــوص  می کنــد،  صحبــت  فرودســتان  به جــای 

کیفــی و آن دســته از تصاویــر  در زمینــه ی تحقیقــات 
داده  نمایــش  اســتعمارگران  توســط  کــه  آموزشــی 

می شــود. 
یافته هــا - تأثیــرات اســتعمارِی روش هــای عکاســانه 
فرهنگــی،  مســئولیت های  از  فــرار  می شــود  باعــث 
مصیبت بــار  وضــع  قبــال  در  سیاســی  و  تاریخــی 

گــردد. امکان پذیــر  فرودســتان 
آن  پــی  در  همچنیــن  مقالــه  ایــن   - اصالــت/ارزش 
کــه  اســت تــا عــادات و رفتارهایــی را بــه چالــش بکشــد 
براســاس آن هــا، مــا اســتفاده از عکس هــای فرودســتان 
آنــان توســط نهــاد قــدرت را  تــداوم اســتعمار  جهــت 
می پذیریــم، بــدان بی توجهــی می کنیــم، آن را انــکار یــا 

از آن حمایــت می کنیــم. 
بازنمایــی، فرودســت، اســتعمار،  کلیــدی -  کلمــات 

عکاســی دوفرهنگــی،  صــدای 
چکیده
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کریســمس  اجرا شــده بود( را در حال بازدید از درخت 
می کشــید.  تصویــر  بــه  محلــی  دانشــگاه  یــک  در 
کــه متهــم بــه انتشــار ایــن  دانش آمــوز سفید پوســتی 
کاربری  که حســاب  عکــس شــده بــود، بــا ایــن توضیــح 
کــرد. بــا  اســنپ چِت او هــک شــده، ایــن ادعاهــا را رد 
ایــن حــال بســیاری از دانش آمــوزاِن رنگین پوســت 
گــرد آمــده، خواســتار بررســی  در محوطــه ی دانشــگاه 
بــه  را، مشــروط  اخــراج وی  و  ایــن موضــوع شــدند 
بــوده،  عکــس  منتشــرکننده ی  او  کــه  ایــن  اثبــات 
کردند )به »واقعه ی اســنپ چت در دانشــگاه  مطالبه 
درخواســت ها۶«  لیســت  کســیمیلیان:  ما لودویــگ 
ــیار  ــه بس ــن واقع ــابه ای ــفانه مش ــد(. متأس کنی ــوع  رج
بــوده و رفتارهــای نژادپرســتانه ی متعــددی از ایــن 
یــک  در  مثــال  به عنــوان  اســت.  داده  خ  ر دســت 
ِکــت۷ بــا  رویــداد دیگــر، مبلغــان ســازمان روحانیــوِن ال
انتشــار یــک ویدیــوی رپ، فرهنــگ اوگانــدا را بــه طنــز 
گرفتنــد )روتابینگــوا و آرینایتــوه8، 2۰۱۶(؛ در همیــن 
تینــدر9 و  گروه هــای بشر دوســتاِن  حــال وب ســایت 
گــروه ناجیــاِن سفیدپوســت۱۱ را مــورد  باربــِی ناجــی۱۰، 

تمســخر قــرار دادنــد۱2. 
بــه  زدن  دامــن  موجــب  آن چــه  کــه  ایــن  جالــب 
شــده،  فــوق  مــوارد  در  بی حرمتی هــا  و  اهانت هــا 
گان نژادپرســتانه - چــه بــه  کــه واژ شــیوه ای اســت 
کلیشــه های  گفتــار - به تصاویر و  شــکل نوشــته و چــه 
اهانت آمیــز در مــورد فرودســتان ضمیمــه می گــردد. 

ایــن مســئله پرســش هایی از ایــن دســت را مطــرح 
خــود  خــودی  بــه  عکس هــا  ایــن  آیــا  کــه  می کنــد 
گــر عکــس  می تواننــد موجــب بــروز خشــم شــوند؟ ا
کریســمس  درخــت  مقابــل  در  التیــن  کــودکان 
ــاز هــم آن هــا  ــدون متــِن ضمیمــه منتشــر می شــد ب ب
گرفته انــد؟  کــه مــورد اهانــت قــرار  احســاس می کردنــد 
عــالوه بــر ایــن، آیــا نــگاه خیــره ی اروپامحــوِر۱۳ شــخِص 
کشــیده، آشــکار  کــه ایــن صحنــه را به تصویــر  عــکاس 
کــردن  روشــن  صــدد  در  پرســش ها  ایــن  می شــد؟ 
که در  پیچیدگــی بازنمایی های عکاســانه ای هســتند 
کیفــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و  پژوهش هــای 
کــه می تواننــد  بــه ســبب نگرش هــای نژادپرســتانه  ای 
در خــود داشــته باشــند موجــب بــروز ســوء تعبیرهایــی 
در مــورد زندگــی فرودســتان می گردنــد - موضوعــی 

کــه معمــواًل مــورد غفلــت واقــع می شــود.

آیا فرودستان می توانند دیده شوند؟
یــک  نژادپرســتانه ی  خیــره ی  نــگاه  دریچــه ی  از 
ســایر  و  عکس هــا  دوربین هــا،  سفیدپوســت،  فــرد 
ــرد  ک ــه موضوعــی تشــبیه  ــوان ب ــر بصــری را می ت تصاوی
ــت؛  ــاع داده اس ــدان ارج ــی۱4 )2۰۱2( ب ــورج یانس ــه ج ک
صــدای قفــل شــدن درهــای خــودروی سفیدپوســتان 
کــه او  هنــگام ورود یــک مــرد سیاه پوســت بــه حریمــی 
آن را »ناحیــه ی مشخص شــده ی خطــر۱5« می نامــد. 
کــرده  یانســی به طــور تأثرانگیــزی بــه ایــن نکتــه اشــاره 

کــه چگونــه قفــل شــدن درهــای خــودرو »وجــودم را 
کــرده و به انســجام آن خدشــه وارد می کند«.  چندپــاره 
کلیــک قفــل شــدن درهــای  می توانیــم میــان صــدای 
کنیــم.  کلیــِک شــاتر دوربیــن ارتباطــی برقــرار  خــودرو و 

یانســی )2۰۱2( ادامــه می دهــد:
درون  از  را  شــدن  قفــل  صــدای  سفیدپوســتان 
خــودرو می شــنوند )ناحیــه ی امــن۱۶(، ولــی مــردان 
)ناحیــه ی  بیــرون  از  را  صــدا  کــه  سیاه پوســتی 
ایــن  چــه؟  می شــنوند  خطــر(  مشخص شــده ی 
ــل  ــت منتق ــراد سیاه پوس ــه اف ــی را ب ــه پیام ــا چ صداه
کــرده  می کننــد؟ ]...[ ایــن صــدا وجــودم را چندپــاره 
کلیــک  می کنــد.  وارد  خدشــه  آن  انســجام  بــه  و 
)بــدوی(.  کلیــک  )نامتمــدن(.  کلیــک  )تبهــکار(. 
کلیــک  )وحشــی(.  کلیــک  )خشــمگین(.  کلیــک 

 .]...[ )بی مســئولیت(  کلیــک  )متجــاوز(. 

از  دوربیــن  شــاتِر  اســتعارِی  کلیک هــای  ایــن 
کــه  مــی دارد  بــر  پــرده  آشــکاری  ایدئولوژیــِک  نفــوذ 
کــه بــا  بــه ترکیب بنــدی عکس هایــی نفــوذ می کنــد 
ــی  ــی از زندگ کشــیدن لحظات ــر  هــدف ثبــت و به تصوی
ــر معمــواًل از  گرفتــه شــده اند. ایــن تصاوی فرودســتان 
ــه  ک ــه  ــا آن چ ــی ی ــِک نامرئ ــز هژمونی ــک لن ــه  ی ی دریچ
دوربیــن  عنــوان  بــا   )۱998( همــکاران  و  هارتمــن۱۷ 
می شــود  ثبــت  می برنــد  نــام  آن  از  اســتعمارگر۱8 
اســتعمارگر۱9  خیــره ی  نــگاه  منعکس کننــده ی  کــه 
گفتــه و عمومــًا اذعــان  اســت. رد پــای مســئله ی نا
اغلــب  را  مرفــه  طبقــه ی  هژمونیــِک  لنــز  نشــده ی 

عکــــــــس هایی  در  می تــــــــوان 
کــه موضوعــات مربــوط  یافــت 
کوچــک  را  فرودســتان  بــه 
جلــوه می دهنــد و آن هــا را بــه 
گونــه  ایــن  می گیرنــد.  اســتهزا 
کــه بــه  بازنمایی هــا، در حالــی 
ــِق  ــدن2۰ دقی منظــور )باز(نمایان

وضعیــِت فرودســتان انجــام می شــوند، عمــداً یا ســهواً 
کــه به درســتی درک نشــده یــک موضوع  مســئله ای را 
ــد،  ــرزنش می کنن ــِی آن را س ــد، قربان ــژادی می انگارن ن
آن را بــه صــورت نوعــی نقصــان ترســیم می کننــد و بــه 
ســخره می گیرنــد. ایــن موضــوع بــا بــاور عمومــی بــه 
کــه »عکــس هیچــگاه  خنثــی بــودن عکاســی و ایــن 

اســت.  ارتبــاط  در  نمی گویــد«  دروغ 
کــه  مســلمًا یکــی از اعمــال موذیانــه و مغرضانــه ای 
گرفته، بیان نژادپرســتانه ای  کمتــر در معــرض نقــد قــرار 
در  فرودســتان  ثبــِت  شــیوه ی  طریــق  از  کــه  اســت 
کــه  عکس هــا و تصاویــر منتقــل می شــود؛ شــیوه ای 
کــه  آن هــا را در پارادوکســی انســانیت زدا قــرار می دهــد 
کــه درظاهــر )نا(شــناخته2۱ هســتند  کــی از آن اســت  حا
کــه همــواره در وضعیتــی غیر قابــل رؤیت  در عیــن حــال 
بــا  می تواننــد  عکس هــا  ایــن  شــده اند.  نگه داشــته 
بازنــگارِی روایــت اســتعماری ارباب-بــرده، آشــکارا یــا 
پنهانــی به طــور اســتراتژیک بــه دســتگاِه هژمونیــِک 
اســتعماری قــوت بخشــند. بــا توجه بــه ایــن پارادوکِس 

گفتمــان  زمینــه ی  در  فــرد 
کــه  آن  از  پیــش   ، عمومــی 
شــود  شــنیده  بتوانــد  حقیقتــًا 
و  شــده  دیــده  ابتــدا  بایــد 
یــک  به عنــوان  وجــودش 

گــردد. تصدیــق  انســان 
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گایاتــری  کــه  تضعیف گــر و بــا نظــر بــه مســائل رنــج آوری 
کــرده  ک )۱988( بدان هــا اشــاره  کراورتــی اســپیوا چا
کــه: آیــا فرودســتان  بایــد ایــن پرســش را پیــش بکشــیم 

می تواننــد دیــده شــوند؟
ــا فرودســتان  ک می پرســد »آی کــه اســپیوا در حالــی 
کــه  بایــد توجــه داشــت  بزننــد؟«  می تواننــد حــرف 
تنگاتنگــی  به طــور  دیــده شــدن،  مــورد  در  پرســش 
بــا پرســش در مــورد حــق فرودســتان بــرای شــنیده 
بــرای نگاشــتن حیــات  بــرای حــرف زدن و  شــدن، 
ــا در نظــر داشــتن  فرهنگــی خودشــان ارتبــاط دارد. ب
کــه مگیــو22 )2۰۰۷(  ــه ایــن  ــا توجــه ب ایــن موضــوع و ب
ک در مــورد حــرف  کارش دامنــه ی تفکــر اســپیوا در 

شــدن  شــنیده  بــه  را  زدن 
مقالــه  ایــن  داده،  گســترش 
کــه دیــده شــدن  ادعــا می کنــد 
و  زدن  حــرف  انــدازه ی  بــه 
دارد.  اهمیــت  شــدن  شــنیده 
ک  در پاســخ بــه ســوال اســپیوا
در مــورد امــکان شــنیده شــدن 
بــرت2۳  میشــــل  فرودســـــتان، 
گــوِش  کــه آیــا  )2۰۰4( می پرســد 
می توانــد  واقعــًا  هژمونیــــــک 
 )2۰۱۶ )صفــاری،  بشــــــــــــنود؟ 
بــه همیــن ترتیــب ایــن مقالــه 
کــه آیــا نــگاه خیــره ی  می پرســد 

هژمونیــک می توانــد فرودســتان را ببینــد؟ مســلمًا 
مفهــوم دیــده شــدن مکمــل حــرف زدن و شــنیده 
شــدن اســت - اساســا نقطــه ی آغــاز اســت. از  ایــن رو 
عمومــی24،  گفتمــان  زمینــه ی  در  فــرد  کــه  اســت 
کــه حقیقتــًا بتوانــد شــنیده شــود بایــد  پیــش از آن 
ــده شــده و وجــودش به عنــوان یــک انســان  ابتــدا دی

گــردد.  تصدیــق 
زنــان  از  عکاســی  کتــاب  در   )۱989( بهــار25  روث 
بــه  نســبت  نارضایتــی اش  مــورد  در  مکزیکــی 
کــه  بی اعتنایــِی انسان شناســانی توضیــح می دهــد 
کرده انــد  و از عکس هایشــان  در طــول تاریــخ عکاســی 
اســتفاده  »دیگــری«  فرهنگ هــای  توصیــِف  بــرای 
فرهنگ هایــی   - نموده انــد 
کــه برایشــان ناشــناخته اســت. 
دســت،  ایــن  از  عکس هایــی 
کنش هــــــــای  در اغلــب مواقــع 
را  زننــده ای  و  بی مالحظــــــــه 
ــق  ــه از طریـ ک ــد  ــدید می کنن تش
»تقلیل دادن، زمینــــــــــه زدایی 
کوچــــــــــک شــمردن« ِاعمــال  و 
آن  نتیجـــــه ی  کــه  می شــوند 
و  فرودســتان  شــیءانگارِی2۶ 
زدودن صفــات انســانی از آن هــا 
)بهــار، ۱989، ص ۳9(.  اســت 
اســت  پدیــده ای  همــان  ایــن 

از  خفیفــی  نســخه ی  عنــوان  بــا  بــارت  روالن  کــه 
کــه ایــن  مــرگ2۷ بــه آن ارجــاع می دهــد بــدان جهــت 
می کنــد:[  اذعــان  خــودش  کــه  طــور  ]آن  عکس هــا 
»ســبعانه مــرا بــه یــک شــیء تبدیــل می کننــد، مــرا 
اختیــار  و  نظــارت  تحــت  می ســازند،  خــود  اســیِر 
خــود می گیرنــد، در یــک پرونــده بایـــــــگانی و بــرای 
هوشــــــــــمندانه ترین دروغ هــــــــــا و حیله گری هــــــــــــا 

.)۱4 ص   ،۱98۰ )بــارت،  می کننــد«  آمــاده 
نــوع  از  اغلــب  کــه  فرودســتان  عکس هــای 
»هرزه نــگاری فقــر28« هســتند بــه بدن هــای رنج دیــده 
گرســنه خیــره شــده و به عنــوان ابــزار مناســبی بــرای  و 
)رانــداوا29،  می کننــد  عمــل  دلســوزی  حــس  ایجــاد 
برتری جویانــه ی  تحریف هــای  کــه  به طــوری   )2۰۱۶
کــه  نــژاد سفیدپوســت را از نــو می نگارنــد. آن طــور 
َســیدیا هارتمــن )2۰۰8( نشــان داده اســت تصاویــر 
عکاســانه ی اســتعماری به جــای برانگیختــن خشــم، 
کــه دارنــد، مــا را بــا  غالبــًا به دلیــل خصلــت آشــنایی 
ایــن  کــه  رو  آن  از  می کننــد،  احاطــه  درد  احســاس 
ــا شــیوه ای  ــال تولیــد شــده اند و ب ــراغ ب ــا ف عکس هــا ب
کــه در پیــش می گیرنــد رنــج و مصیبــِت فرودســتان را 

قــوام بخشــیده و ذاتــی می انگارنــد.
اشــکال  به عنــوان  می تواننــد  اغلــب  عکس هــا 
تصاحــب  جهــت  در  و  بازنمایــی  تحریف شــده ی 
رو،  ایــن  از  کننــد.  عمــل  فرودســتان  بدن هــای 
بــا  پوســت  رنگیــن  بدن هــای  مثــال  به عنــوان 

کــه ایــن افــراِد  چهره هــای خندانــی تصویــر می گردنــد 
تــن داده بــه  ســرکوب را خرســند از جایگاهشــان درون 
شــبکه ی اســتعماری قــدرت - یــک بــازی متقابــِل 
اقتصــادی،  کنتــرل  میــان  هژمونیــک  و  تاریــخ زدا 
کنتــرل  و  عمومــی  حــوزه ی  کنتــرل  اقتــدار،  کنتــرل 
ایدئولوژیــک - نشــان می دهنــد. )داردر۳۰، 2۰۱۷، ص 
9(. مارتــا راســلر۳۱ )۱992( در مــورد پیامدهــای چنیــن 
ــری ایــن طــور اســتدالل می کنــد: ایــن لحظــه   تصاوی
غیرتاریخــی اســت ]...[ ایــن درک و شــناخت پنهــان از 
کــه به جــای پذیــرش  ک اســت  تصاویــر آن قــدر خطرنــا
و  سیاســی  معنــای  میــان  دیالکتیکــی  رابطــه ا ی 
معنــای فرمــی، و یــا ادغــام  آن هــا در یکدیگــر، رابطه ای 

می پذیــرد.  را  شــیء واره تر۳2  و  مبهم تــر 
از ایــن رو، اســتعمارگرِی تصویــری نیازمنــد بررســی 
از  بتــوان  تــا  اســت  عمیق تــری  تاریخــی  و  فلســفی 
ریشــه های پنهــان آن در معرفــت اســتعماری۳۳ پــرده 
برداشــت. آن چــه تصاویــِر اســتعمارگر عمیقــًا بــدان 
کــه  قــوام می بخشــند ایــن بــاور نژادپرســتانه اســت 
کــه  کمبود هایشــان، نیــاز دارنــد  فرودســتان بــه خاطــر 
گرفتــه شــود و  »نجــات داده شــوند«، از آن هــا عکــس 
کــه عمومــًا سفیدپوســت  پژوهش گــراِن ذی نفــوذی، 
کــه  و مرفــه هســتند، بــه جــای آن هــا حــرف بزننــد 
]ایــن پژوهشــگران[ ممتــاز و برتــر انگاشــته شــده اند و 
بدیــن جهــت ایــن حــِق طبیعــی بــه آن هــا داده شــده 
کلیشــه های اســتعماری و توصیفــات  کــه از طریــق 

به عنــوان  می تواننــد  اغلــب  عکس هــا 
اشــکال تحریف شــده ی بازنمایــی و در 
جهــت تصاحــب بدن هــای فرودســتان 
کننــد. از ایــن رو، به عنــوان مثــال  عمــل 
بدن هــای رنگیــن پوســت بــا چهره هــای 
ایــن  کــه  می گردنــد  تصویــر  خندانــی 
ــه  ســرکوب را خرســند از  افــراِد تــن داده ب
جایگاهشــان درون شــبکه ی استعماری 
قــدرت - یــک بــازی متقابــِل تاریــخ زدا 
اقتصــادی،  کنتــرل  میــان  هژمونیــک  و 
کنتــرل حــوزه ی عمومــی و  کنتــرل اقتــدار، 
ــد. ــان می دهن ــک - نش ــرل ایدئولوژی کنت
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کنونــی را تداوم  کــه بــه آســانی وضعیت  شــدیداللحنی 
ارائــه  فرودســت  جمعیــت  از  تعریفــی  می بخشــند، 

دهنــد )داردر، 2۰۱۷(

استعمار عکاسانه در یادگیری خدمت محور
گــر نمی توانســتید دوربین تــان را بــا خــود ببریــد،  ا
کنیــد؟ -  کشــور ســفر  بــاز هــم می خواســتید بــه آن 
کــردن۳4  اســت. )نیــره  ایــن ســوالی در مــورد تصاحــب 

)2۰۱۳ وحیــد۳5، 
حیطــه ی  در  کــه  طــور  آن  اســتعماری،  عکاســی 
ــت،  ــده اس ــردازی ش ــور مفهوم پ ــری خدمت مح یادگی
عملــی ناآزمــوده و به لحــاظ روانشــناختی ســرکوب گر 
کــه از طریــق بازنمایی هــای تصویری/عکاســانه  اســت 
و  بــرده می شــود  بــه کار  درمــورد جوامــع دوفرهنگــی 
سیاســی  کنشــی  به عنــوان  می بایســت  همچنیــن 
درک شــود )هرنانــدز۳۶، 2۰۱8(. بــا ایــن حــال توصیفات 
مــورد  خدمت محــور  یادگیــری  در  کــه  تصویــری ای 
کنــش سیاســِی ورای آن  اســتفاده قــرار می گیرنــد بــا 
درگیــر نمی شــوند و بنابرایــن به نــدرت ایــن پرســش 
کــه: چــرا  برایشــان مطــرح می شــود 
انجــام  تصویــری  توصیفــات  ایــن 
ــاز  ــورد نی ــاًل چــرا م ــا اص ــوند؟ ی می ش
ــا  کســی ب ــر  گ هســتند؟ زیــرا اساســًا ا
اجبــاراً  شــود،  درگیــر  مســئله  ایــن 
ایــن  هژمونیــک  معانــی  بــا  بایــد 

کنشــی  کنــد -  کنــش عکاســانه نیــز دســت و پنجــه نــرم 
کــه بــه لحــاظ فرهنگــی متهاجــم، منفعت طلبانــــــه، 
به ظاهــــــــــر سخاوت منـــــدانه، و انســانیت زدا اســت. 
گــر در ایــن خصــوص بررســی و پرســش گری انتقــادی  ا
صــورت نگیــرد، »عکس هــای جــذاب از صحنه هــای 
بعضــی  )کــه   )۷۷ ص   ،2۰۱۳ )کلیــور۳۷،  گزوتیــک«  ا
گزوتیک نیســتند( بــا بت واره ســازِی  اوقــات آنقــدر هــم ا
رنگین پوســت  بدن هــای  خــود،  وســواس گونه ی 
را بــرای منافــع اقتصــادی تصاحــب می کننــد و چــه 
به طــور واقعــی و چــه مجــازی از بازیگــران ثروتمنــد و 
گــوگل عبــارت  گــر در  شهرت شــان بهــره می برنــد )مثــال ا
کنیــد بالفاصلــه  »volunteer and Africa« را جســت وجو 

نتیجــه برایتــان آشــکار می شــود(. 
کاوی انتقــادی راجــع بــه رفتارهــای  بــا ادامــه ی وا
اســتعمارگرانه ی عکاســی در یادگیــری خدمت محــور، 
کســانی  نگرانی هــای دیگــری ســر بــر می آورنــد. از چــه 
گرفتــه می شــود؟ بــه چــه  و در چــه شــرایطی عکــس 
ــت  ــانی اهمی کس ــه  ــای چ ــه عکس ه ــی و ب عکس های
را  روایت هایــی  ایــن عکس هــا چــه  داده می شــود؟ 
کســانی را محافظــت  )باز(می گوینــد۳8؟ و منافــع چــه 
کارآمــد  کــه  تصاویــری  می بخشــد؟  تــداوم  و  کــرده 
سیاســی- ارزش هــای  چــه  می شــوند  انگاشــته 
وجــود  فراوانــی  مثال هــای  دارنــد؟  اقتصــادی ای 
ــه نشــان می دهنــد هیــچ بررســی ای در ایــن  ک ــد  دارن
خصــوص انجــام نشــده اســت. در مقالــه ای مرتبــط 

بــا موضــوع یادگیــری خدمت محــور، نویســندگان ذکــر 
کــه چیــز مشــخص  کــه »دانشــجویان از ایــن  کرده انــد 
پــروژه ی  تــا  نداشــتند  عکاســی  بــرای  ملموســی  و 
خدمت شــان را بــا آن شــرح دهنــد تــا حــدودی ناامیــد 
بودنــد« )ســیمونلی۳9 و همــکاران، 2۰۰4، ص 49(. 
ایــن مثــال بــا وضــوح هرچــه تمام تــر شــیوه هایی را 
ــق آن هــا شــیءانگاری و  ــه از طریــــــ ک آشــکار می کنــد 
بــه تصــرف درآوردِن عکاســــــــانه در بستــــــــر یادگیـــری 

خدمت محــــور بازتولیـــد می شــود. 
گــه گاه  اســت  ممکــــن  هرچنـــد 
یادگیــری  اجــرای  در  عکاســی  از 
خدمـــت محور اســـــــــتفاده شــود، 
عنــوان  تحــت  عمومــًا  امــر  ایــن 
مصلـــــحت اندیشـــــــی ها و منافــــع 
ــی رایــج، چهارچوب بنــدی  اخالقـــ
از  معمــــــول  به طــور  و  شــده 
نیــِت ضداســتعماری ای  هرگونــــه 

می گــردد. جــدا 
بــرای  عکاســی  از  اســتفاده  در 
و  »اثرگــذاری«  مســتندکردِن 

بــه  بایــد  اقلیت هــا4۰،  بــه  خدمت رســانی  »فوایــِد« 
کــه بنــا بــه مالحظــات  مســئله ی تحــرکات قــدرت4۱ 
توجــه  می شــود  نگه داشــته  گفتــه  نا اســتراتژیک 
کــه  می شــود  متذکــر   )2۰۱2( وندلــر42  راشــل  کــرد. 
افــراد شــاغل در یادگیــری خدمت محــور از آزادی ای 

بــا جوامــع  را تعامــل بی قیــد و شــرط  کــه وندلــر آن 
ناشــی  آن جــا  از  امــر  ایــن  می برنــد.  لــذت  می نامــد 
یادگیــری  برنامه هــای  از  بســیاری  کــه  می شــود 
خدمت محــور، پروتکل هــای اخالقــِی مؤسســات را، 
از ســوژه های انســانی  به ویــژه در حــوزه ی حمایــت 
بازنگــری  هیئــت  ســوی  از  مرســوم  به طــور  )کــه 
می گیرنـــــد.  نادیــده  شــده اند(،  تعریــف  ســازمانی4۳ 
کــه  بــا ایــن حــال توجــه بــه ایــن مهــم ضــروری اســت 
سازمـــــــانی  بازنگــــــری  هیئــــــت 
بــه  کنــــــش  وا در  دقیقـــــــا   )IRB(
سوءاســتفاده های شــرم آوِر صــورت 
گردیــد-  ــات دایــر  ــه در تحقیق گرفت
رفتارهــــــــــای  و  سوءاســــــتفاده ها 
ســالیان  طــی  کــه  اهانت آمیــزی 
حیله گرانــه ی  شــعار  بــا  بســیار، 
کار بــه نفع خودشــان اســت«  »ایــن 
علیــه فرودســتان انجــام می شــد. 
نهادینــه  بــه  منجــر  موضــوع  ایــن 
شــد  اخالقــی ای  مقــررات  شــدن 
کــه بــه واســطه ی آن هــا تحقیقــات 
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  پزشــکی  و  دانشــگاهی 
گرفتــه  نقــض حقــوق ســوژه های انســانی، زیــر نظــر 
َهری ِیــت  ایــن،  با وجــود  بی تاریــخ(.  )کــری،  شــدند 
کــه »وجود  واشــنگتن44 )2۰۰۶( قاطعانــه ادعــا می کنــد 
آشــکار  اهانت آمیــز،  پژوهش هــای  از  سلســله ای 

گـــــــر نمی توانســـــــتید  ا
بــا  را  دوربیـــــــن تــــــان 
خــود ببریــد، بــاز هــم 
آن  بــه  می خواســتید 

کنیــد؟ ســفر  کشــور 

کســانی و در چــه شــرایطی  از چــه 
گرفتــه می شــود؟ بــه چــه  عکــس 
بــه عکس هــای  و  عکس هایــی 
داده  اهمیــت  کســانی  چــه 
چــه  عکس هــا  ایــن  می شــود؟ 
روایت هایــی را )باز(می گوینــد ؟ و 
کســانی را محافظــت  منافــع چــه 
می بخشــد؟  تــداوم  و  کــرده 
کارآمــد انگاشــته  کــه  تصاویــری 
ارزش هــای  چــه  می شــوند 
دارنــد؟ سیاســی-اقتصادی ای 
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کــه پنــج هــزار هیئــت بازنگــری ســازمانِی کشــور  می کنــد 
]آمریــکا[ در ایفــای نقــش خــود بــرای حمایــت از مــردم 
گزارشــی  کام مانده انــد« )ص 4۰۱(. عــالوه بــر ایــن،  نــا
بهداشــت  وزارت  دفتــر  ســوی  از  ســال ۱998  در  کــه 
کل ]آمریــکا[، بــا عنــوان  و خدمــات انســانِی بازرســِی 
هیئت هــای بازنگــری ســازمانی: زمــان تجدیــد نظــر، 
کــرد که بررســی پرونده هــا برای  منتشــر شــد، مشــخص 
کارکنــان هیئت هــای بازنگری ســازمانی اغلــب نه فقط 
کاری طاقت فرســا بــوده و آن هــا را در مخمصــه ی تضاد 

کــه آن  هــا  گیــر می انــدازد،  منافــع 
اساســی  و  مهــم  تمهیــدات  از 
بــوده و در  کارشــان بی بهــره  در 
کامــل  نتیجــه بــرای محافظــِت 
از آسیب پذیــــــــرترین ســــــــوژه ها 
و  سوءاســــــــتفاده ها  برابــــــــــر  در 
رفتارهــای اهانت آمیــز ناتوان اند. 
عالوه براین، اســتفاده از عکاســی 
اغلــب  کیفــی  پژوهش هــای  در 

جنبــه ای غیررســمی داشــته و به همیــن دلیل نظارتی 
گزارشــی از آن ثبــت نمی شــود؛  بــر آن اعمــال نگردیــده و 
رســانه های  کــه  امــروز  دنیــای  در  موضــوع  ایــن 
ــم  ــتر ه ــد بیش ــزایی دارن ــه س ــش ب ــی در آن نق اجتماع

می شــود.  دیــده 
کــه  می شــود  متذکــر  همچنیــن   )2۰۱2( وندلــر 
بــا  اغلــب  خدمت محــور،  یادگیــری  »کالس هــای 

گــر از منظــر حمایــت  کــه ا کار دارنــد  فعالیت هایــی ســر و 
از ســوژه های انســانی نظــاره شــوند مســائلی بســیار 
حــال  ایــن  بــا  ۳۰(؛  )ص  می گردنــد«  تلقــی  بغرنــج 
کــه »مــن  وندلــر همچنــان مصرانــه اظهــار مــی دارد 
بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال یــک تجدیــد نظــر رســمی در 
)ص  نیســتم«  خدمت محــور  یادگیــری  پروژه هــای 
۳۰(. او همچنیــن از بیانیــه ی بلمونــت45 )یــا »کتــاب 
ناشــیانه  بســیار  لحــاظ فرهنگــی  بــه  کــه  مقــدس«( 
اصولــی  نهــادن  پیــش  بــه منظــور  اســت،  نابه جــا  و 
کــه بــاور دارد ایــن  بهــره می بــرد 
ــائل  ــرای مس ــد ب ــول می توانن اص
اخالقــِی یادگیــری خدمت محــور 
مــورد  در  او  باشــند.  ســودمند 
پیشــنهاد  این چنیــن  عکاســی 
اســت  »بهتــر  کــه  می دهــد 
مربیان، سیاستی را در خصوص 
کــه از دیگــر روش هــای  عکاســی، 
جمع آوری داده اســت، در پیش 
کــه  کنــش بازنمایانــه اســت  بگیرنــد. عکاســی، یــک 
می توانــد عمیقًا سیاســی باشــد« )ص ۳۳(. متأســفانه 
کــه بــر اقلیت هــا مــی رود  کی هــای تصویــری  ایــن هتا
که درون و در پشت صحنه ی  به ندرت به صمیمیتی 
تصویرپردازی هــای  در  یــا  دارد  وجــود  عکاسی شــده 
بصــری انســان ها و زندگی شــان دیــده می شــود، توجــه 

.)2۰۱8 )هرنانــدز،  می کننــد 

دوره هــای  در  شــرکت کنندگان  عکس هــای 
به طــور  مــوارد  اغلــب  در  خدمت محــور  یادگیــری 
کــه  زمانــی  همچــون  می شــود،  گرفتــه  مخفیانــه 
مــدارس   / کالس هــا   / دانش آمــوزان   / اقلیت هــا 
و  پــول  گردآورنــده ی  خیریه هــای  از  را  هدایایــی 
چــون  کمپانی هایــی  جانــب  از  یــا  و  بــازی  اســباب 
کریســمس یــا روز شــکرگزاری دریافــت  لــد ِنیــوی4۶ در  اُ
می کننــد. این هــا نمونه هــای بــارزی از عمــل عکاســِی 
کــه تــوان حرف  اســتعمارگرانه و منفعت طلبانــه اســت 
به خصــوص  می کنــد،  ســلب  فرودســتان  از  را  زدن 
کــه  حــال  عیــن  ]در  کــه  کنیــم  توجــه  کــه  وقتــی 
گفتــه ای  هدیــه اهــدا می شــود[ انتظــاِر تلویحــی و نا
هدیــه  پذیرفتــن  پــس  دارد،  وجــود  مبادلــه  بــرای 
گرفتــن را بــه شــخص اعطــا  خود به خــود حــق عکــس 
اخالقــی  برداشــِت  ایــن  یــا  می کنــد؛  تقدیــم  کننــده 
دریافــت  از  بعــد  کســی  گــر  ا کــه  می آیــد  وجــود  بــه 
کــه از او عکــس بگیرنــد  هدیــه یــا خدمــات نخواهــد 
کــرده اســت؛ یا نهایتــًا عدم همــکاری اش با  ناسپاســی 
پروتکل هــای مســلط، دلیــل قانع کننــده ای می شــود 
ــد.  کنن ــروم  ــه مح ــور در برنام ــه او را از حض ک ــرای آن  ب
ایــن موضــوع حتــی به طــور برجســته تری در فرهنــگ 
گیــر ِســلفی یــا »هلپــی4۷« )بــا عنــوان ســلفی های  فرا
خدمــت48 نیــز شــناخته می شــوند( دیــده می شــود 
کســی می توانــد تجربــه ی  کمتــر  کــه در نتیجــه ی آن 
یــک  بــه  آن  تبدیــِل  بــدون  را  دیگــران  بــه  خدمــت 

کنــد. بــا ایــن حــال و با وجــود  فرصــِت عکــس49 تصــور 
ایــن انتقــاد، ایــن بــه معنــی تقاضا برای ممنوع شــدن 
کارآمــوزِی خدمــت نیســت بلکــه  گرفتــن حیــن  عکــس 
تــا  کــه عکــس می گیرنــد  آنــان  از  درخواســتی اســت 
بــه  قــدرت5۰،  بــه مســائِل روابــط نامتقــارن  بــا نظــر 
پیامد هــای اســتعماری عمیِق تــر ایــن عمــل توجــه 
بــه  بایــد  کنــون  ا بنابرایــن   .)2۰۱8 )هرنانــدز،  کننــد 
کــه: از ایــن عکس هــا بــرای چــه  ایــن ســوال پرداخــت 
مقاصــدی اســتفاده خواهــد شــد؟ چــرا ممکــن اســت 
کســی بخواهــد عکــس بگیــرد؟ چــه چیــزی - آشــکارا یا 
ــدام اعمــال اخالقــی در  ک تلویحــی - ثبــت می شــود؟ 

ج نهــاده شــوند؟  عکاســی از فرودســتان بایــد ار

غرق شده در فرهنگ سکوت و فراموشی
در بدتریــن مــوارد، یادگیــری خدمت محــور به اشــکاِل 
تعرضــات  از  معلم مآبانــه ای5۱  و  پیچیــده  اســتعمارِی 
کننــده ای  کــه به طــرز اغوا فرهنگــی  تبدیــل می شــود 
فرودســان را چنــان تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهنــد 
فراموشــِی  قلمروهــای  در  بــودن  اقلیت هــا،  ایــن  تــا 
)آنتونیــا داردر، 2۰۱8، ص ۱۳(.  فرهنگــی52 را بپذیرنــد 

روی  خــود  بررســی  در   )2۰۱۶( داردر  آنتونیــا 
در  تأثیرانگیــزی  به طــور  زبــان،  فرهنگــِی  هژمونــِی 
ــی  ــودن و فراموش ــت ب ــل رؤی ــوژِی غیرقاب ــورد ایدئول م
فضاهــای  توســط  کــه  می دهــد  توضیــح  فرهنگــی 
کــه  فضاهایــی   - می شــود  حمایــت  معلم مآبانــه 

خود به خــود  هدیــه  پذیرفتــن 
حــق عکــس گرفتن را به شــخص 
اعطــا کننــده تقدیــم می کنــد؛ یــا 
ایــن برداشــِت اخالقــی بــه وجــود 
ــد  ــی بع ــر کس ــه اگ ــد ک می آی
ــات  ــا خدم ــه ی ــت هدی از دریاف
نخواهــد کــه از او عکــس بگیرنــد 

ــت. ــرده اس ــی ک ناسپاس
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آن چــه پائولــو فریــر5۳ از آن بــا عنــوان سیســتم آمــوزش 
می کننــد.  بازتولیــد  را  می بــرد  نــام   )۱9۷۰( بانکــی54 
داردر )2۰۱۶( ایــن فضاهــای هژمونیــک را قلمروهایی 
که حافظه فرهنگی،  از فراموشــی فرهنگــی می خوانــد 
ــد  کلــی می زدای ــه  تواریــخ و پیوند هــای اجتماعــی را ب
غــرب55  معرفت ُکشــی  معــرض  در  را  فرودســتان  و 
قــرار می دهــد )ســانتوس5۶، 2۰۰۷(. به طــور مشــابه، 
که توســط  ک )۱988( این ســرکوب فرهنگی را  اســپیوا
گــروه مســلط انجــام 
به عنـــــوان  می شــود 
می بینــــــد  تالشــــــی 
گی  کــه جایــگاه ســوژ
ــرده  ک ــظ  ــرب را حف غ
در  را  فرودســتان  و 
جایــگاه ابــژه ی دخل 
و تصــرف و وابســتگی 
می دهـــــــــــد  قـــــــــــرار 
ــد  ــه عقای ک ــوری  به ط

کنــد.  ج  مخالــف را از دور خــار
کــه  مخالــف  عقایــد  ســرکوب  بــا  مقابلــه  بــرای 
عکاســانه  بازنمایــِی  ســنتی  کاربــرد  واســطه ی  بــه 
می شــود،  تقویــت  خدمت محــور  یادگیــری  در 
کــه التــزام  می بایســت »معرفت کشــی« - ابــزار مهلکــی 
بــه امپریالیســم و برتــری سفیدپوســتان را می پرورانــد 
 ،2۰۱۱ پاراســِکوا،  در  )ســانتوس،  گــردد  متوقــف   -

کــه  ص ۱4(. ایــن امــر به ویــژه از آن رو ضروری ســت 
در  معرفت کشــی،  از  گرفتــه  نشــأت  نا عدالتی هــای 
خدمت محــور  یادگیــرِی  پنهــاِن  درســی  برنامــه ی 
غربــی  اروپامحــور ِ پارادایــم  یــک  بــر  و  گرفتــه  جــای 
کــه بــه هــر قیمتــی از »منطــِق نامعقــوِل«  اســتوار اســت 
اجتماعــی،  جهان بینــی  ایــن   )۱9۶۷ )فانــون5۷، 
می کنــد.  حمایــت  ناعادالنــه  سیاســِی  و  اقتصــادی 
گــر فرودســتان نمی تواننــد دیــده شــوند، بــه ایــن  ا
گوشــه ای از قلمــرو فراموشــِی  کــه آن هــا بــه  دلیــل اســت 
رؤیــت  غیرقابــل  چنــان  و  شــده   رانــده  فرهنگــی 
کــه نــه شــنیده می شــوند و نــه اجــازه دارنــد  گردیده انــد 
کــه بــه  حــرف بزننــد. پیامــد ایــن وضعیــت، ایــن اســت 
روایــِت مســلط یــا همان نگاه خیــره ی اروپامحــور اجازه 
داده می شــود تــا داســتان ها و ماجراهــا را بنویســد، 
عکــس بگیــرد، بــه جای فرودســتان حــرف بزنــد و آن ها 
کــه بــر آن هــا  کــه ظلــم و ســتمی  کنــد  را طــوری تحدیــد 
کــه می تــوان  مــی رود را تشــدید نمایــد. نظــر بــه ایــن 
آزادانــه عکس هــا را بــه صــورت تصاویــری غیرتاریخــی، 
کــه  کار بــرد، مهــم اســت  غیرفرهنگــی و غیرسیاســی بــه 
کنــش عکاســی و ایدئولــوژِی نامرئــی بــودن58  میــان 
کــرد. بــه ایــن ترتیــب، نــگاه خیــره ی  ارتبــاط برقــرار 
کردن عکاســی  هژمونیــک به عادی ســازی و شــیءواره 
از فرودســتان می پــردازد. ایــن مســئله ســپس روایــت 
کــه نهــاد  غلبــه و چیرگــی را تحکیــم می کنــد؛ روایتــی 
کــرده و بــه آن مشــروعیت  قــدرت آن را ســاخته، بیــان 

بــه  اهمیتــی  اساســًا  کــه  نهــادی  اســت؛  بخشــیده 
کــه بــه  فرودســتان نمی دهــد زیــرا در توان شــان نیســت 
طلِب سرمایه داران برای انباشِت بیشتِر سرمایه یاری 
برســانند. ایــن پدیــده بــه شــکلی از دعــوای معرفتــی59 
ــری  ــه ی مؤث ــه به گون ک ــاره دارد  ک، ۱988( اش ــپیوا )اس
کنش هــای  کشــیدِن  تمــام تالش هــا بــرای به پرســش 

در  عکاســی  اســتعمارگرانه ی 
حــوزه ی یادگیــری خدمت محــور 

را ســرکوب می کنــد.
اشــاره  پیش تــر  کــه  طــور  آن 
استعــــــمارگر  عکاســــــی  شـــــد، 
را  فرودســــــتان  دارد  تمایـــــــل 
در  یــا  چهــره  بــر  لبخنــــدی  بــا 
حــاالت و شــرایطی از درماندگــی 
ایــن  کنــد.  تصویــر  انحطــاط  و 
و  پرشــور  تصویرپردازی هــای 
حرارت، سانتیمانتالیســت های 
متأثــر  شــدت  بــه  را  لیبــرال 
کنش هــای  به عــالوه،  می کنــد. 
عکاســـــــــی  استعــــــــــمارگرانه ی 

»کمــک«  کــه  کســانی  کــه  می کنــد  القــا  طــور  ایــن 
کــی  حا خنــداِن  چهره هــای  -بــا  می کننــد  دریافــت 
اندوهگین شــان  بــا صورت هــای  یــا  از رضایت شــان 
می خواهنــد،  را  می شــود  ایشــان  بــه  کــه  کمکــی   -
بــرای آن ارزش قائل انــد یــا بــه آن نیــاز دارنــد. ایــن 

کافــی از یــک جریــاِن زیربنایــی  مســئله بــدون درک 
کــه منجــر بــه انفعــاِل اجبــاری  خ می دهــد - جریانــی  ر
فرودســتان می شــود و ریشــه در شــرایط فلج کننــده ی 
که جوامع  نژادپرســتانه و آپارتایِد۶۰ اقتصادی ای دارد 
کرده انــد. بــا بررســی انتقــادی  فرودســت آن را تجربــه 
و  اجتماعــی  ناعدالتی هــای  از  می تــوان  دقیق تــر، 
کــه بــر  مــادی ای پــرده برداشــت 
شــده،  اعمــال  رنگین پوســتان 
آن هــا  از  را  گفتــن  ســخن  حــق 
رؤیت ناپذیرشـــــــــان  و  گرفتـــــــه 

ــت. ــرده اس کــــ
کاریــو   جــو  خــالق،  شــاعر 
مــی روی  وقتــی  شــعِر  در 
عکس هایــت را بــا خــودت ببــر۶2 
تأثربرانگیــز  اظهــارات  ایــن  بــا 
ناعدالتـــــی هایی  چنیــــــن  بــه 
اشــــــاره می کنــــــد، »خواهــــــران 
دوســتاِن  مــا،  سفید پوســت 
آن انــد  عاشــق  مــا،  رادیــکال 
داشــته  مــا  از  عکس هایــی  کــه 
باشــند ]...[ بچه هــای تیــره و زرد و ســیاه و قرمــز را 
کالس هــای  از  کتاب هایــی  می گیرنــد،  آغــوش  در 
می زننــد.  لبخنــد  می خواننــد،  را  ســوادآموزی 
خواهــــــران سفیدپوســـــت مــا، دوســتاِن رادیــکاِل مــا 
بایــد ]دربــاره آن چــه انجــام می دهنــد[ دوبــاره فکــر 

ــه  ــی را ک ــرکوب فرهنگ ــن س ای
توســط گــروه مســلط انجــام 
تالشــی  به عنــوان  می شــود 
ــوژگی  ــگاه س ــه جای ــد ک می بین
و  کــرده  حفــظ  را  غــرب 
ــژه ی  ــگاه اب فرودســتان را در جای
دخــل و تصــرف و وابســتگی قــرار 
ــد  ــه عقای ــوری ک ــد به ط می ده
ــد. ــارج کن ــف را از دور خ مخال

نــگاه خیــره ی هژمونیــک بــه 
ــردن  ــیءواره ک ــازی و ش عادی س
عکاســی از فرودســتان می پردازد. 
ایــن مســئله ســپس روایــت غلبــه 
و چیرگــی را تحکیــم می کنــد؛ 
روایتــی کــه نهــاد قــدرت آن 
را ســاخته، بیــان کــرده و بــه 
ــت؛  ــیده اس ــروعیت بخش آن مش
ــه  ــی ب ــاً اهمیت ــه اساس ــادی ک نه
فرودســتان نمی دهــد زیــرا در 
توان شــان نیســت کــه بــه طلــِب 
انباشــِت  بــرای  ســرمایه داران 
ــاری برســانند. بیشــتِر ســرمایه ی
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آنزالــدوا۶۳،  و  گا  )مــورا کننــد« 
کاریــو صریحــًا  ۱98۱، ص ۶۳(. 
فاحــش  تناقــض  ایــن  بــه 
هرچنــد  کــه  می کنــد  اشــاره 
عکس هــا  ایــن  مــی رود  انتظــار 
بازنمایی هــای ملموســی از رنــج 
دهنــد،  دســت  بــه  را  دیگــران 
آن هــا  استعماری شــان  کارکــرد 
را بــه شمشــیری دو َدم تبدیــل 

قالبــی۶4  بشردوســتاِن  وضعیــت،  ایــن  در  می کنــد. 
کــه بــه هســتِی خامــوش،  از محرومــان می خواهنــد 
محــدود، منظــم و شــیء واره ی خــود وفــادار مانــده 
کــه از آن هــا  و بــه منطــق هژمونیکــی پایبنــد باشــند 
می خواهــد بــا چهره هــای »خنــداِن« سپاسگزارشــان 

کننــد. خدمــت  خــود  اســتعمارگر  »ناجیــان«  بــه 
ع شــده  ــه چهره هــای »خنــداِن« منتز ک ــی  ــا زمان ام
بدن منــدی  چهره هــای  بــه  عکس هــا[  ]درون 
کــه روزانــه در شــرایط خفت بــار و  تبدیــل می شــوند 
کاریــو  کــه  طاقت فرســا رنــج می کشــند، همــان طــور 
ــن  ــم مطمئ ــدان ه ــر چن ــا دیگ ــد، »آن ه ــد می کن کی تأ
کــه  کــه مــا را دوســت دارنــد. مــا آنقــدری  نیســتند 
روی دیوارهای شــان خوشــحال بــه نظــر می رســیم، 
گا و آنزالــدوا، ۱98۱، ص  خوشــحال نیســتیم« )مــورا
فاســدی  اســتعماری  تحــرکات  موضــوع  ایــن   .)۶4
کــه از تهی دســتی و تهی دســتان  را نشــان می دهــد 

حالــی  در  می ســازد  بــت واره 
به عنــوان موضــوع  را  کــه آن هــا 
مطالعــه و ابــژه ی مشــارکت های 
می کنــد.  تصاحــب  مدنــی۶5 
ســرکوب  از  انتقــاد  به عــالوه، 
بــر  کــه  عکاســانه ای  تعــرِض  و 
جوامــع مختلــف تحمیــل شــده 
ایــن  تصدیــق  بــدون  اســت 
مســئله ناقــص می مانــد: تصاویر 
گاه نفــوذ  کــه بــه حــوزه ی ناخــودآ بصــرِی اســتعمارگر - 
گســترش و تحکیــم فرهنــگ فراموشــی  می کننــد - بــه 
کــه زیــر بــار  در میــان مردمانــی مشــروعیت می بخشــد 

نــژادی و جنســیتی بوده انــد.  فقــر و تبعیــض 

عکاسی به مثابه ی کنشی سیاسی: تصاویر 
ضداستعماری از فرودستان

فلورنــس  از  لنــگ۶۶  دوروتیــا   ۱9۳۶ ســال  در 
تامپســون۶۷، زنی از قبیله ی چروکی۶8 که در مادســتو۶9 
که  گرفــت. ایــن عکــس  کالیفرنیــا زندگــی می کــرد عکــس 
مــادر مهاجــر نــام دارد عنــوان »بیشــترین تعــداد تکثیــر 
در ســطح جهــان« را بــه خــود اختصــاص داد. آن طــور 
گفتــه، خبرگــزاری اسوشــیتد پــرس۷۰  کــه راســلر )۱992( 
کــرده: »ایــن عکــِس مــن اســت  از خانــم تامپســون نقــل 
ــی  کــه در تمــام دنیــا روی دیوارهــا آویــزان شــده در حال
ــه  ــد مــن نمی شــود ]...[ ب ــه یــک پنــی۷۱ هــم از آن عای ک

چــه درد مــن می خــورد؟« حتــی خانم تامپســون ســعی 
کنــد؛ امــا لنــگ اصــرار  کــرد انتشــار آن را قانونــًا توقیــف 
کــه بخواهیــد می توانیــد در  کــه شــما هــر چیــزی  ورزیــد 
ایــن عکــس ببینیــد »او نامیــرا اســت ]...[ او به این امید 
کنــد، بــه  کمــک اش  کــه عکس هــای مــن ممکــن اســت 
کــرد« و بــه ایــن ترتیــب از تصــرِف ناعادالنــه و  مــن کمــک 
کــه از خانم تامپســون شــده بود  بهره بــرداری ابــزاری ای 

کــرد )راســلر، ۱992، ص ۳۱۶(.  دفــاع 
صـــــــــــدای   )2۰۱۱( داردر 
بــه مثابــــــه ی  را  دوفرهنــــــــــگی 
ضداستعــــــماری ای  نیــــــــــروی 
ــه دنبــال درهــم  ــه ب ک ــگارد  می ان
کــه  اســت  چیــزی  شکســتن 
ظالم-مظلــوم۷2  عــدواِت  فریــر 

نامیــده اســت )2۰۱5( و ایــن مســئله به طور تنگاتنگی 
بــا موضــوع خودتوانمندســازی و هویــت فــردی پیوند 
بــرای  اجتماعــی  عاملیــت  بــا  همچنیــن  و  داشــته 
ارتبــاط  در  مــردم۷۳«  جمعــی  »صــدای  در  شــرکت 
کــرده،  کیــد  کــه فلورنــس تامپســون تأ اســت. آن طــور 
اســتثمارگرانه ی  کنش هــای  از  مثالــی  او  عکــس 
کــس  ایــن حــال هیــچ  بــا  عکاســان مرفــه اســت؛ و 
بــه تالش هــای او بــرای توقیــف ایــن عکــس توجــه 
یادگیــری  حیطــه ی  در  مشــابهی  طــرق  بــه  نکــرد. 
یــک  از  فرودســت  جوامــع  صــدای  خدمت محــور، 
ســو ســرکوب شــده و از ســوی دیگــر طــوری بــه تصــرف 

گمراه کننــده  را بازتولیــد  کــه بازنمایی هــای  درآمــده 
کــه ما بتوانیم فرودســتان را،  کننــد و مانــع از آن شــوند 
ورای شیءوارگی شــان، به طــور حقیقــی بشناســیم. 
دوفرهنگــی  صــدای  تصدیــق  و  تأییــد  بنابرایــن 
اجتماعــی،  عاملیــت  در  ســزایی  بــه  اهمیــت  از 
توانمندســازی و ذات حقیقــِی همبســتگی در جوامع 
دوفرهنگــی برخــوردار اســت و یــک اصــل مهــم بــرای 
کــه  کــه آن ســوی شــکاف عمیــق -  کســانی اســت 
معرفت شناســــی های  آن  در 
و  سرکــــــــــــــوب  اروپامحـــــــــــــور، 
محرومیــت فرودســتان را تــدوام 
می بخشــد - حیاتــی غیــر قابــل 

داشــته اند.  رؤیــت 
وجــوه  بــه  نــدرت  بــه  مــا 
کیفــی توجــه  سیاســی عکاســی در بســتر تحقیقــات 
کــه بــا موانــع ظالمانــه ی تبعیض  می کنیــم - وجوهــی 
نمودهــای  ســایر  و  هوموفوبیــا  جنســیتی،  نــژادی، 
ســرکوب مرتبط هســتند و آشــکارا یا پنهانی در تصاویر 
کاوی بــرای  اســتعماری جــای دارنــد. ایــن شــکل از وا
تحقیقات آموزشی الزم و ضروری است، به خصوص 
کــه روش شناســی های عکاســی  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــرای مستندســازی پدیده هــای فرهنگــی، از جملــه  ب
نابرابری هــا، به عنــوان رهیافتــی نویــن در تحقیقــات 
روش هــای  مقبولیت انــد.  کســب  حــال  در  کیفــی 
عکـــــس محور۷4،  اســـــــتنباط  همچـــــون  عکاســــــی 

عکاســی اســتعمارگر تمایــل دارد 
ــر  ــدی ب ــا لبخن ــتان را ب فرودس
چهــره یــا در حاالت و شــرایطی از 
درماندگی و انحطــاط تصویر کند. 
ــور  این تصویرپردازی های پرشـــ
ــت های  ــرارت، سانتیمانتالیس و ح
متأثــر  شــدت  بــه  را  لیبــرال 

می کنــد.
»ایــن عکــِس مــن اســت کــه در 
تمــام دنیــا روی دیوارهــا آویــزان 
ــی   ــک پن ــه ی ــی ک ــده در حال ش
ــود  ــن نمی ش ــد م ــم از آن عای ه
]...[ بــه چــه درد مــن می خــورد؟«
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عکس جســتار۷۷،  عکس روایــت۷۶،  عکس گفتــار۷5، 
عکس بازخــورد۷8 و عکس مصاحبــه۷9 در مباحثــات 
در  قوم نــگاری  آموزشــی  پژوهش هــای  تحریک آمیــز 

حــال شــیوع اســت )بوچــر8۰، 2۰۱۷(. 
روش هــای  و  عکاســی  کنش هــای  کــه  آن جــا  از 
ــدن  ــوه ی خوان ــر نح ــور مســلم ب پژوهــش هــر دو به ط
و نوشــتن در جهــان اثــر می گذارنــد، مــا آمــوزگاران و 
ــد  ــی متعه ــت اجتماع ــه عدال ــکارا ب ــه آش ک ــی  محققان
هســتیم، ایــن مســئولیت اخالقــی  را بــر دوش داریــم تا 
کنشــی سیاســی توجه  بــه عمــل عکاســانه بــه مثابه ی 
گیلیــان رز8۱ )2۰۰۷(  کــه  کنیــم. از آن مهم تــر، آن طــور 
ــا  کــه ب ــادآوری می کنــد، عکاســی و تصاویــری  بــه مــا ی
آن تولیــد می شــوند هیچــگاه بی غــرض نیســتند بلکــه 
ناآزمــوده ای  رایــِج  از رهگــذر عقایــد  کثــر مواقــع  ا در 
فرودســت  جوامــع  اســتقالل  کــه  می شــوند  تولیــد 
و  شنیده شــدن  حــرف زدن،  بــرای  آن هــا  حــق  و 
دموکراتیــک  شــهروندان  به عنــوان  دیده شــدن 
جهــان را از بیــن می برنــد. ســکوت در برابــر اســطوره ی 
ــا ناتــوان از اداره ی  کــه فرودســتان را ذات ســرکوب گری 
کت  زندگــی خودشــان می انــگارد، بــا هم دســتی و شــرا

در آن چنــدان تفاوتــی نــدارد.
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گلرو علی آبادی زاده سلست پدری - مترجم: 

»اما آن ها تنها فقط ابزار 
کار ارباب نبودند«

کسیس1  استفاده ی عکاسی در پرا
ضداستعماری

مقدمه
بخــش عمــده ای از ادبیــات انسان شناســی پیرامون 
ــت  ــت و نی ــال، عاملی ــه اعم ــی؛ ب ــردم بوم ــی از م عکاس
کــه  حالــی  در  اســت.  داده  اعتبــار  غربــی  عــکاس 
کــه  نمی شــود تأثیــرات اســتعماری  قابــل توجهــی را 
گرفــت؛ در  عکس هــا بــر افــراد بومــی داشــتند نادیــده 
کــه ایــن افــراد بــه  کــرد  عیــن حــال نمی تــوان فــرض 
رابطــه ی  یــک  یــا قربانــی   کت  تنهایــی ســوژه ای ســا
عــکاس  و  دوربیــن  بــا  رتبــه  پاییــن  طرفــه ی  یــک 
ــال  ــه دنب ــر ب ــال حاض ــر در ح ــات اخی ــد. تحقیق بوده ان
بازبینــی رابطــه ی عکاســی و مــردم بومــی به عنــوان 
ــعه ی آن  ــان توس ــی از زم ــار فرهنگ ــوژی پرب ــک تکنول ی

بــه عاملیــت و تجــارب  ایــن مقالــه  هســتند. توجــه 
مــردم تحــت اســتعمار به عنــوان تولیدگــر، موضــوع و 
بیننــده ی عکاســی هنــری و بومــی؛ به صورت آرشــیوی 

و هــم معاصــر معطــوف شــده اســت.
ــه نقــش عکاســی  ــه دو روش ب ــه ب مــن در ایــن مقال
در زمینــه ی جهانــی به عنــوان یــک شــیء و شــیوه ای 
طریــق  از  الــف(  می پــردازم:  اســتعمارزدایی  بــرای 
مجموعه هــای آرشــیوی از عکس هــای مســتعمراتی 
مــدارس،  موزه هــا،  مثــال  ]بــرای  نهــادی  )تصاویــر 
مجتمع هــای دولتــی[ و آلبوم هــای خانوادگــی( و ب( 
ــه  ک کســانی  ــه دســت  در تولیــد عکس هــای معاصــر ب
کرده انــد. بــا اشــاره  اســتعمارگرایی معاصــر را تجربــه 
بــه  پهلــو  را  خــود  مــن  معاصــر،  اســتعمارگرایی  بــه 
ایــن  برابــر  کــه در  قــرار می دهــم  پهلــوی محققانــی 
اســت  رســیده  پایــان  بــه  اســتعمارگرایی  کــه  فــرض 
ســیناجینی2  کــه  همانطــور  می کننــد.  مقاومــت 
)2۰۰۳( می گویــد: »حملــه و یــورش ]بــر روی مــردم 
راه هایــی  وســیله ی  بــه  دارد؛  ادامــه  همچنــان  او[ 
امــا  نیســتند  شناســایی  قابــل  گذشــته  ماننــد  کــه 
گذشــته مرگ بــار انــد.« در هــر  انــدازه ی  بــه همــان 
گشــت  دوی ایــن زمینه هــا بــه دنبــال ایــن خواهــم 
گروه هــای مختلــف بــا تاریــخ  کــه چگونــه جوامــع و 
بــا  تــا  می کننــد  اســتفاده  عکاســی  از  اســتعماری 
میــراث در جریــان اســتعمارگرایی روبــه رو شــوند. بــر 
کشــور و منطقــه، بــه  اســاس نمونه هایــی از چندیــن 
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قابلیت هــا و چالش هــای بازنگــری تجربــه ی مــردم 
بومــی از عکاســی و رابطــه ی آن هــا بــا آن در زمینــه ی 

پرداخــت. خواهــم  اســتعمارزدایی  کســیس  پرا
بیــن  رابطــه ی  از  تئــوری  یــک  تولیــد  مقصــودم 
عکاســی و اســتعمارزدایی نیســت؛ بلکــه قیــد اعمــال 
کــه موجــب درک وســیع تری  عکاســی خاصــی اســت 
بــرای تالش هــای مــردم بومــی  از اهمیــت عکاســی 
سراســر جهــان در راســتای اســتعمارزدایی می شــود. 
چالش هــا،  از  بعضــی  کــردن  برجســته  همچنیــن 
محدودیت هــا و راهبرد۳هــای بالقــوه از دیگــر اهــداف 

مــن هســتند.

عکاسی و استعمارزدایی
افــراد مختلــف  بــرای  عکس هــا معنــای مختلفــی 
پیونــد  عکس هــا  بــه  مــا  کــه  معنی هایــی  دارنــد. 
وجــود  بــه  بــا  مــا  رابطــه ی  اســاس  بــر  می دهیــم، 
آورنــده ی آن، موضــوع و محتوای آن و موقعیت زمانی 
2۰۰۱؛  )ادواردز،  می گیرنــد  شــکل  آن  ارائــه ی  مکانــی 
هــرل، 2۰۰9؛ هوکــس، 2۰۰۳(. عکاســی نقــش قابــل 

بیــن  جــاری  رابطــه ی  در  توجهــی 
ــازی  اســتعمارزدایی و مــردم بومــی ب
اواخــر،  همیــن  تــا  و  اســت  کــرده 
نقــش  کــردن  نقــد  تحقیقــات روی 
عکاســی در پروژه هــای مســتعمراتی 
ــد. ایــن  ــز بودن و امپریالیســتی متمرک

موضــوع خألیــی در جایــگاه عکاســی در آداب و رســوم 
گذاشــته اســت )باجــورک،  افــراد تحــت اســتعمار باقــی 
کــه  2۰۱2؛ پینــی، 2۰۰۳،2۰۱۱(. حتــی بــا وجــود ایــن 
دوربیــن به عنــوان یــک ابــزار توســط افــرادی بومــی بــه 
گرفتــه می شــد و ایــن افــراد ســابقه ای طوالنــی در  کار 
کــردن برنامه ی مربوطه  اســتفاده ی دوربیــن در عملی 
کــه بــه آن هــا  کســانی  کامــاًل بــا  کــه  داشــتند. برنامــه ای 
ــز، 2۰۱۱؛ لینــدون،  ظلــم می کردنــد متفــاوت بــود )جون

 .)2۰۰۳ پــول،  2۰۰9؛  مک نیــل،  2۰۱۰؛ 
فرآینــدی  اســتعمارگری،  ماننــد  اســتعمارزدایی 
راهبردهــای  و  فنــون  شــامل  کــه  اســت  اجتماعــی 
مختلفــی می شــود. مائــوری لینــدا اســمیت4)۱999( 
اســت  فرآینــدی  اســتعمارزدایی  می کنــد  اظهــار 
درگیــر  چندگانــه  ســطوح  در  امپریالیســم  بــا  کــه 
تــا  کــه  هرآن چــه  مــورد  در  دادن  پاســخ  می شــود: 
گفتــه و نوشــته شــده  حــاال دربــاره ی مــردم بومــی 
تاریخمــان  بازیابــی »خودمــان،  و همچنیــن  اســت 
و فرهنگمــان« )صفحــه ی 2۰(. مــن فــرض می گیــرم 
مــورد  در  تجســمی،  بافــت  در  اســتعمارزدایی  کــه 
گذشــته اســت؛  انداختــن نگاهــی به 
کــه بــــــل )2۰۱۱( »نــگاه  همانطــــــور 
کــردن از آنســوی عکــس« را عنــوان 
ــردن از ســوی  کـــــ ــگاه  ــد. نـــــ می کنـــــ
دیگــــــــر؛ روایت هـــــــای استعـــــــماری 
کــه متعلــق بــه روش هــای  غالـــــب را 

اســتعماری دیــدن و عکس بــرداری 
ایــن  بــه  می کنــد.  مختــل  بودنــد 
آن  بــه  مقابــل،  در  کــه  دلیــل 
ــه  ک ــد  ــدرت می  بخش ــی ق ضدتاریخ
توســط مــردم ســتم دیده و تحــت 
اســتعمار به صــورت بصــری مطــرح 
شــامل  قضیــه  ایــن  اســت.  شــده 

»خوانــش« ســوابق، تجــارب و داســتان های مــردم 
تحــت اســتعمار از ورای لنــز می شــود؛ و بــه همیــن 
ترتیــب شــامل خوانــش تفســیر های زمینــه ای از درک 
کــردن  شــخصی و خودمانــی آن هــا از معنــای شــرکت 
 ،)2۰۱۱ جونــز،  2۰۰9؛  )هــرل،  عکــس  یــک  خلــق  در 
کــه چگونــه همــان عکــس توجــه را بــه  یــا درک ایــن 
مشــکالت مربــوط بــه عدالــت اجتماعــی فرهنگــی در 
گذشــته و حــال حاضــر معطــوف می کنــد )بــل، 2۰۱۱(. 
اســتعمارزدایی همچنیــن شــامل مقاومــت در برابــر 
کــه  طبقه بنــدی و مجزاســازی مــردم بومــی اســت 
گرفتــه اســت.  خــود از پارادایــم5 اروپامحــوری نشــأت 
و  تســلط  پیرامــون  انتقــادات  از  رفتــن  فراتــر 
کــه چگونه  ســیطره ی اســتعمار بــه ســمت ایــن بحــث 
کــرده اســت، نیــاز  کمــک  عکاســی بــه اســتعمارزدایی 
کــردن راهــی بــرای تفکــر در مــورد عکاســی،  بــه بنــا 
تفکــر عکاســانه و بازتعریــف عکاســی دارد. همانگونــه 
شــامل  »اســتعمارزدایی  می گویــد:  بــل)2۰۰8(  کــه 
برهم ریــزی مفاهیــم اروپامحــور از چیســتی عکس هــا، 

تاریــخ آن هــا و همچنیــن هویت هــا، 
پیــش  افــراد  تجــارب  و  خاطــرات 

اســت.« دوربیــن  روی 
کــه مــن بــه پیچیدگــی  در حالــی 
عکاســی  کــه  گروه هایــی  تنـــــوع  و 
کســـــــــــیس  پرا به عنـــــــــــوان  را 
اســتعمارزدایی پذیرفته انــد اعتراف 
می کنــم )تنهــا یــک نظریــه یــا نمونــه وجــود نــدارد(، 
ســعی دارم این جــا نــکات مشــترک قابــل مالحضــه را 

کنــم: مطــرح 
اجتماعــی  کامــاًل  ابژه هــای  به عنــوان  عکــس 
از  عکس هــا  اســتعمارزدایی،  بافــت  در  ارتباطــی: 
طریــق تاریــخ و شــرایط اجتماعــی مــورد توجــه قــرار 
پربــار  هــم  فرهنگــی  نظــر  از  هم زمــان  و  می گیرنــد 
هســتند. آن هــا تجلــی مــادی روابــط میــان دانــش، 
گذشــته  کــه  حافظــه، مــکان، تاریــخ و مکانــی هســتند 
و حــال و آینــده را بــه هــم مرتبــط می ســازد )باجــورک، 
2۰۰9؛  هــرل،  ۱998؛  گل،  2۰۰۱؛  ادواردز،  2۰۱2؛ 

.)۱99۷ پینــی،   ،۱99۱ مورفــی،  2۰۱۰؛  لینــدون، 
عکــس به عنــوان مــدرک تاریخــی قابــل توجــه: 
عکاســی بــرای مــردم بومــی به عنــوان مدرکــی بــرای 
بــر  تســلط  از  اســتعمارگران  سوءاســتفاده ی  اثبــات 
به عــالوه   .)2۰۱۱ )جونــز،  اســت  بــوده  مفیــد  مــردم 
مدرکــی اســت دال بــر اســتفاده از تکنیک هــای بقــا 
بــرای مقاومــت در برابــر نیــروی اســتعمارگر. همچنیــن 

دیگــر؛  ســوی  از  کــردن  نــگاه 
روایت هــای اســتعماری غالــب 
روش هــای  بــه  متعلــق  کــه  را 
اســتعماری دیــدن و عکــس-
بــرداری بودنــد مختــل می کنــد.

استعـــــــــــــمارزدایـــــــی شـــــــــامل 
ــم اروپامحــور  برهم ریــزی مفاهیــ
تاریــخ  عکس هــا،  چیســتی  از 
هویت هــا،  همچنیــن  و  آن هــا 
خاطــرات و تجــارب افــراد پیــش 

اســت. دوربیــن  روی 
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عکس هــای تاریخــی از جانــب جوامــع مــورد اســتفاده 
گزارش هــای ثبــت شــده از باورهــا  قــرار می گیرنــد تــا 
هــرل،2۰۰9(،  2۰۱۰؛  )بــل،  بومیــان  رســوم  آداب  و 
تاریخچــه ی  و خویشــاوندی،  بیولوژیکــی  اطالعــات 
کننــد  مســتند  را  مهــم  فرهنگــی  مناطــق  و  زندگــی 

مــار، ۱99۶(. پیــرز، 2۰۰۶، 2۰۰9؛  )بــروان و 
عکــس به عنــوان فناوری هــای حافظــه: عکس ها 
ــادآور جــور و ســتم اســتعمارگری؛  ــه تنهــا به عنــوان ی ن
بلکــه به عنــوان فناوری هــای قابــل توجــه حافظــه هم 
کمــک می کنند  کارایــی دارنــد. آن هــا نــه تنهــا بــه افــراد 
تــا مدعــی تاریــخ پنهان مانده یا از دســت رفته شــوند، 
بــه  هدایــت  بــرای  پرشــی  ســکوی  به عنــوان  بلکــه 
ســمت نــوع جدیــدی از تفکــر دربــاره ی همــان تاریــخ  
ــردن ارزش  ــاال ب عمــل می کننــد. آن هــا به وســیله ی ب
اجتماعــی و همگانــی افــراد مشــارکت کننده۶، فضایــی 
بــرای بحث هایــی مهــم مربــوط بــه اســتعمارگری و 
اســتعمارزدایی فراهــم می کننــد )بــروان و پیــرز، 2۰۰۶، 
گیســمار، 2۰۰9؛ تومــاس، 2۰۱۱؛ والــش، 2۰۰۶(. 2۰۰9؛ 

خــود۷:  از  فنــاوری  یــک  به عنــوان  عکــس 
کننــد  عکس هــا می تواننــد به عنــوان مقــری عمــل 
مربــوط  مســائل  بومــی،  و  ســتم دیده  افــراد  کــه 
جایگزیــن  راه هــای  و  خــود  بازنمایــی  هویــت،  بــه 
همانطــور  می کننــد.  کاوش  آن هــا  در  را  هســتی8 
مــردم  »عکس هــا  می گویــد:  خوبــی  بــه  کلــی  با کــه 
را  میانشــان  مرزهــای  کــرده،  متمایــز  یکدیگــر  از  را 

مرزهــای  بــه  نســبت  را  آن هــا  و  می کنــد  شــفاف تر 
گاه می ســازد.« در زمینــه ی ســرکوب و ســلب  آ تمایــز 
کــه اغلــب بــرای تــالش  کاری اســت  مالکیــت، ایــن 
کار  ــه  در راســتای حفــظ اســتقالل و خودمختــاری ب
کلــی، 2۰۰۰؛ مک آلیســتر،  مــی رود )باجــورک، 2۰۱2؛ با

.)2۰۱۱ پینــی،  2۰۰۶؛ 
کــه مــن بعضــی از نــکات قابل توجــه طبیعت  حــاال 
کــردم، توجهــم را دوبــاره بــه نقــش  عکس هــا را بیــان 
معطــوف  ضداســتعماری  کســیس  پرا در  عکاســی 
می کنــم؛ بــا اســتفاده از تحقیــق تجربــی روی الــف( 
هــر دو مجموعه هــای آرشــیوی خصوصــی و عمومــی 
عکس هــای تاریخــی، ب( تولیــد عکس هــای معاصــر 
را  معاصــــــــر  استعــــــمارگری  کــه  کســانی  توســط 

کرده انــد. هــدف مــن  تجربــه 
تجربــی  تحقیــــــق  آمیختــن 
کلیــدی  بــا پنــج درونمایـــــه9  
گســترده   پدیدآمــده از مــروری 
در  کــه  اســت،  ادبیــات  بــر 
بیشــتر  جزئیــات  بــا  ادامــه 
بــه  مربوطــه  بخــش  هــر  در 
گذاشــته خواهــد شــد.  بحــث 
احیــاء  الــف(  شــامل:  آن هــــا 
و  ب(ســوگواری  تــداوم،  و 
و  حقیقت گویــی  ج(  التیــام، 
د(بازیابــــــی  مطابقت دهــــی، 

کان و مــــــکان ها و ه(  روابــــــــط بیــــــن مــــــردم، نیـــــــا
هســتند. تجســـــم  و  خیال پــــــردازی 

احیای فرهنگی و تداوم 
احیــا و بازیابــی تاریــخ، فرهنگ، مــردم و مکان های 
از دســت رفتــه و توقیــف شــده، بــرای اســتعمارزدایی 
ــی شــمرده می شــود )لنویــی، 2۰۰9؛ سانســری،  حیات
 .)2۰۰5 وازیاوینتاویــن،  ۱999؛  ترســک،  2۰۰۷؛ 
کــه عبــارت »احیــاء  ترســک )۱999( مطــرح می کنــد 
فرهنگــی« در حقیقــت عبــارت غیرسیاســی شــده ا ی 
آرشــیو  کــه  ایــن  برخــالف  اســت.  اســتعمارزدایی  از 
عکس هــای مســتعمراتی ممکــن اســت بــرای ترویــج 
کار  کــردن خشــونت و تاریــخ مســتعمراتی به  فرامــوش 
بــرده شــوند )بــل، 2۰۱۱(، جوامــع می تواننــد بــا ایــن 
ــاره درگیــر شــده و ســکوت را  عکس هــای تاریخــی دوب
کــردن خاطــرات تاریخــی بشــکنند.  بــه موجــب فــاش 
جلــوی  و  دســترس  در  عکس هــا  ایــن  کــه  زمانــی 
کــه داخــل ایــن آرشــیو  ــوادگان همــان افــرادی  ــد ن دی
هســتند قــرار بگیرنــد، بــه ابــزاری قدرتمنــد تبدیــل 

کــه خشــونت و ســتمی را  می شــوند 
کــه اجــداد همــان افــراد مجبــور بــه 
تحمــل آن بودنــد تصدیــق می کننــد. 
وارد  مســتقیم  حملــه ی  از  آن هــا 
شــده بــه تاریــخ، فرهنــگ و تشــخص 
افــراد بومــی پرده بــرداری می کننــد. 

حملــه ای شــامل: قتــل و غــارت توســط رژیــم سیاســی 
که منکر دسترســی مــردم به قــدرت اجدادی  ســتمگر 
خــود بــود )بیرخوفــر، 2۰۰8؛ رایــت، 2۰۰9(، طرح هــای 
کــه بــه هــدف جلــب حمایــت عمومــی  دولتــی ایالتــی 
بــرای همانندســازی مــردم بومــی بــا باقــی مــردم و 
حــذف آداب و رســوم آن هــا انجــام می شــد، خســارت 
و  و ســاختار  اســتعماری  توافقــات  از  ناشــی  زیــان  و 
سیســتم های آموزشــی تحمیــل شــده، ممنوعیــت 
کنترل کننــده ی  مکانیزم هــای  دیگــر  و  مراســم 
تحمیلــی. جوامــع نیــز بــه روشــی دیگــر از عکس هــای 
مهــم  پروژه هــای  مستندســازی  در  مســتعمراتی 
کرده انــد تــا باورهــا، رفتارهــا و  خویشــاوندی اســتفاده 
کننــد )هــرل، 2۰۰۰9(؛ و  رســومات بومــی را احیاســازی 
همچنیــن بحث هــای اجتماعــی ارزشــمند دربــاره ی 
نمونه هایــی محلــی از بازگویــی تاریــخ، ســاختن تاریخ 

و هســتی را شــکل دهنــد )بــل، 2۰۱۰(.
چگونــه  می دهــد  نشــان  کــه  ادبیاتــی  عالوه بــر 
عکس های مستعمراتی برای بازیابی تاریخ و فرهنگ 
ــی  ــد، همچنیــن تحقیق ــرار می گرفتن ــتفاده ق ــورد اس م
کاوش می کند چگونه  کــه  وجــود دارد 
روش  یــک  به عنــوان  بومــی  مــردم 
تماریــن  پیشــینه دار،  اســتراتژیک 
فرهنگــی  ســنت های  بــا  را  عکاســی 
خــود ادغــام می کرده انــد تــا از بقــای 
اســتعماری  رفتارهــای  تحــت  خــود 

به عنــوان  تنهــا  نــه  عکس هــا 
یــــادآور جـــور و ســتم استعمارگری؛ 
بلکــه به عنــوان فناوری هــای قابــل 
کارایــی دارنــد.  توجــه حافظــه هــم 
کمــک  افــراد  بــه  تنهــا  نــه  آن هــا 
می کننــد تــا مدعــی تاریــخ پنهــان 
مانــده یــا از دســت رفتــه شــوند، 
پرشــی  ســکوی  به عنــوان  بلکــه 
نــوع  ســمت  بــه  هدایــت  بــرای 
جدیــدی از تفکــر دربــاره ی همــان 

می کننــد. عمــل  تاریــخ 

عکس هــا مــردم را از یکدیگــر 
کـــــــرده، مرزهــــــــای  ــز  متمایــــــ
میانشــان را شــفاف تر می کنــد 
و آن هــا را نســبت بــه مرزهــای 

گاه می ســازد. تمایــز آ
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شــدید مطمئــن شــوند. تومــاس )2۰۱۱( بــه مــا یــادآوری 
کــه تمــام عکس هــای تاریخــی مســتعمراتی  می کنــد 
در  عکاســی  نبوده انــد.  بهره بــرداری  و  نفــوذ  قابــل 
گروه هــای  غــرب و جنــوب غربــی آفریقــا از ۱9۳۰ توســط 
پیــش  از  آیینــی  ســنت های  در  قبیلــه ای  مختلــف 
گرفته اســت. در بعضی مــوارد، این  تعریــف شــده جای 
ــا چالش هــای  کــه ب جانشــینی عکس هــا بــه جوامعــی 
قابــل توجــه بهداشــتی، سیاســی و اقتصــادی مربــوط 

کمــک  کار دارنــد،  بــه اســتعمار ســر و 
ــی  ــم و آیین های ــه مراس ــا ب ــد ت می کن
که در غیــر این صورت  ادامــه بدهنــد 
در  بــود.  ســخت  دادنشــان  ادامــه 
نیــز  بومــی  قبایــل  آفریقــا  شــمال 
دیگــر  و  مراســم  وارد  را  عکاســی 
رویدادهــای فرهنگــی  مهــم خــود 

کرده انــد تــا هویــت قبیلــه ای و روابــط خاندانــی خــود 
مــردم  یــاد  کننــد،  از آن هــا دفــاع  و  کــرده  را معتبــر 
بــا  گرامــی بدارنــد و ارزش-هــای فرهنگــی مهــم  را 
قدمــت بیــش از صــد ســال را میــان خانــواده ی خــود 
کننــد )جونــز، 2۰۱۱؛ مــار، ۱99۶؛ مک نیــل،  منتقــل 
بــه  از عکاســی  تاریخــی  ایــن اســتفاده های   .)2۰۰9
کــه آن هــا در برهــه ای  طــور خــاص نشــان می دهنــد 
ایــن  از  بســیاری  کــه  گرفته انــد  شــکل  زمــان  از 
ــات  ــب مقام ــی از جان ــای فرهنگ ــم و فعالیت ه مراس

بودنــد. شــده  ممنــوع  اســتعماری 

سوگواری و التیام
التیــام،  و  ســوگواری  فرآیندهــای  کــه  آن جایــی  از 
ــر  ــر س ــش و زاری ب ــرای پاالی ــی ب ــی فرصت ــردم بوم ــه م ب
بــرای  می دهــد،  را  آن  از  گــذر  و  بودگی شــان  قربانــی 
)لنویــی،  می شــود  محســوب  الزم  اســتعمارزدایی 
اســتعماری  عکس هــای  قطــع  طــور  بــه   .)2۰۰9
می تواننــد ناراحت کننــده باشــند؛ نــه تنهــا بــه خاطــر 
ذات محتوایشــان، بلکــه بــه دلیــل عملکردشــان در 
ــخ و واقعیــــــت )ادواردز، 2۰۰۱(.  تاریــــ
نـــــــــــــوادگان ســـــــــــوژه ی چنیــــــــن 
می دهنــد  گواهـــــی  عکـــــــس هایی 
از  ناشــی  انــــــــدوه  و  غـــــــم  از  کــه 
دیـــــدن عکـــــــس ها - بــه خصــوص 
و  شخصـــــــــی  غیـــــــر  عکس هـــــــای 
قیاس مندانــه ی انســان  بــا طبیعــت 
عکس هــای   .)2۰۰۳ )دریســن،  می شــوند  متأثــر   -
اســتعماری فقــط بــه دلیــل یــادآوری قســاوت هایی 
کــه بــر ســر اجــداد افــراد آمــده ناراحت کننــده نیســتند؛ 
کــه افــراد می تواننــد بــر ســر  بلکــه بــه ایــن دلیــل نیــز 
کــه در طــول  دانــش فرهنگــی، آداب و رســوم و مردمــی 
ــراون و پیــرز،  کننــد )ب ــد زاری  قــرن اخیــر از بیــن رفته ان
ک؛  دردنــا خاطــرات  وجــود،  ایــن  بــا   .)2۰۰9  ،2۰۰۶
کــه افــراد تحــت اســتعمار بــه دلیــل  ماننــد آن خاطراتــی 
ــد  ــد، می توانن ــاد می آورن ــه ی ــا ب ــا عکس ه ــان ب رابطه ش
»فضایــی بــرای التیام نســبت به گذشــته ایجــاد کنند« 

کــت )2۰۱۱( ایــن  )بیرخوفــر، 2۰۰8، صفحــه ی 45(. را
بحــث را بــه شــفافی آشــکار می کنــد وقتــی می گویــد: 
»عکاســی زخم هــای مــا را بهبــود می دهــد، بانــگ درد 
ــا  کمــک می کنــد ت مــا اســت، بــه مــا قــدرت می دهــد و 

آینــده ای جدیــد را متصــور شــویم« )صفحــه 89(.
کنار  کلیــد اصلــی ایــن التیــام، بــه قابلیــت عکاســی در 
آینــده  برمی گــردد.  گذشــته، حــال و  هــم قــرار دادن 
کــردن تاریــخ تاریــک اســتعمار بــرای  اهمیــت آشــکار 
می شــود  باعــث  کار  ایــن  کــه  اســت  ایــن  آینــدگان، 
بــا  کــه  معاصــری  خشــونت بار  اتفاقــات  بــه  نســبت 
کــه  گاه باشــند. همانطــور  آن هــا روبــه رو می شــوند آ
ســیناجینی )2۰۰۳( می گویــد: »]ایــن عکس هــا بــه یــاد 
کــه[ خشــونت همچنــان ادامــه دارد، بــه  او می آورنــد 
گذشــته قابل شناســایی  که مانند  وســیله ی راه هایی 
گذشــته مرگ بــار انــد«  نیســتند امــا بــه همــان انــدازه ی 
)صفحــه ی ۱۰(. بــه ایــن ترتیب ایــن افراد بخش مهمی 
کنونــی و خشــونت پیــش روی  از درک هــرج و مــرج 
کــه  مــردم -بــه خصــوص جوانــان- را انجــام می دهنــد، 
بــرای پیــش روی فرآینــد اســتعمارزدایی ضروری اســت 

)هــرل، 2۰۰9؛ رایــت، 2۰۰9(.
توســط  عکاســی  طریــق  از  التیــام  و  ســوگواری 
روی  همچنــان  کــه  می شــود  میســر  هنرمندانــی 
کــه  کار می کننــد - افــرادی  بازمانــده ی اســتعمارگرایی 
کشــور  دوســت دارنــد بــه صــورت شــخصی بــه مــردم و 
کننــد. در پانــزده ســال اخیــر، عکاســی  کمــک  خــود 

مراســم  زاالمبــا۱۰  پــل  رواندایــی؛ 
مکان هــای  نسل کشــی،  یادبــود 
کــرد  یادبــود و زیارتگاه هــا را ثبــت 
کــه تصویــر جدیــدی  بــه ایــن امیــد 
کشــور و مردمــش شــکل بگیــرد  از 
کرنتاســل  )رابرتس و راتس، 2۰۱۱(. 
)2۰۱2( اســتعمارزدایی را به عنــوان 

»عمــل تجدیــد حیــات یــا احیــاء« در نظــر می گیــرد 
کــه بــه موجــب آن »در بافــت مســتعمراتی؛ تجدیــد 
ایــن  کار  اســت«.  یــادآوری  اعمــال  همــان  حیــات، 
کرنتاســل از اســتعمارزدایی مطابقت  هنرمند با درک 
گذشــــــته تمرکــز  دارد، چــون هــم بــر عمــل یـــــــادآوری 
دارد و هــــم بر طـــــرح ریزی تصویری از آینده ی مردمش. 

حقیقت گویی و مطابقت دهی
کشــور هایی بــا ســابقه ی  امــروزه تاریــخ بســیاری از 
اســتعمار، در رویارویــی مــردم بومــی بــا اســتعمارگران 
کــه  ریشــه دارد و بــا ایــن حــال نســخه ی تاریخــی ای 
همچنــان حکمفرمــا اســت، داســتانی یــک  طرفــه  از 
یــک رویــای متمدنانــه و خیرخواهانــه از پیشــرفت و 
سخت کوشــی اســت. مــن در بخــش قبلــی نشــان دادم 
کار مهمی را در جهت شکستن  که چگونه مردم بومی 
ســکوت در برابــر تاریــخ و ربــط دادن آن بــه مســائل و 
کرده انــد؛ امــا بــرای  چالش هــای زمــان حــال شــروع 
اثرگذار بودن استعمارزدایی، ایــــــن مـــــــردم به تنهایــــــی 

بــه طـــــــور قطـــــــع عکس هـــــــای 
می تواننـــــــــــــد  استعـــــــــــــماری 
ناراحت کننــده باشــند؛ نــه تنهــا 
محتوایشــان،  ذات  خاطــر  بــه 
بلکــه بــه دلیــل عملکردشــان در 

واقعیــت. و  تاریــخ 

را  مــا  عکاســی زخم هــای 
بهبــــــــود می دهــد، بانــگ 
مــا  بــه  اســت،  مــــــــــا  درد 
کمــک  قــدرت می دهــد و 
می کنــد تــا آینــده ای جدید 

را متصــور شــویم.
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کاری از پیــش برنــد.  نمی تواننــد 
در مرکــز اســتعمارگری، رابطــه ای 
و  خشـــــــونت آمیز  نامتعــــــادل، 
ــمارگران  ــن استعـــ ــکار بیــــ ستمـــــ
و افــراد تحــت اســتعمار اســت و 
متناظــراً در مرکــز اســتعمارزدایی، 
رابطه ای متعادل، مســالمت آمیز 
دارد.  وجــود  محترمانـــــــه  و 
گســترش  حقیقت گویــــــی بــرای 
اســت.  الــزام آور  رابطــه  ایــن 
را  حقیقت گویــی   )2۰۱۰( ریــگان 

اســتعمارزدایی »حافظه  ی سیاســی اجتماعی« تعریف 
می کنــد. او طرفــدار حقیقت گویــی خویشــاوندی اســت 
کــه  گفت وگویــی پایه گــذاری شــده اســت  کــه بــر اســاس 
بــا تخریــب هویت هــای دوگانــه ماننــد اســتعمارگر یــا 
مســتعمره، ســتمکار یــا ســتم دیده، جنایتــکار یــا قربانی 
ــود.  ــروع می ش ــا ش ــاوی آن ه ــی ح ــانه های تاریخ و افس
در  کلیشــه ها  و  افســانه ها  کــه  نقشــی  کــردن  افشــاء 
درگیــری و تعــارض ایفــاء می کننــد بــرای تطابق ســازی 

بســیار اهمیــت دارد.
در چند دهه ی اخیر، هنرمندانی که با استعمارگری 
معاصر مواجه هســـــتند، با عکــــــــــس هـــــــــای تاریخـــــــــی 
کــه  مســتعمراتی درگیــر شــده اند تــا متونــی تصویــری را 
کی از سوابق و تجربه  ی شخصــــی  تحــت سلطه ی  حا
کننــد )بــل،2۰۱۱(.  گفتمــان اســتعماری هســتند ایجــاد 

گــواه بصــری و شــاهد  ایــن آثــار 
میــراث خشــونت آمیز و مخــرب 
تحصیــل،  )ماننــــــد  اســتعمار 
طبقه بنــدی، انــزوا و نهادگرایــی( 
کار روشــن می کند  هســتند. این 
مســتعمراتی  عکس هــای  کــه 
فقــط از نوعــی خاتمــه حکایــت 
نمایانگــــــــر  بلکــــــه  نمی کننــد؛ 
وســعت یافتن شــکاف ها و نقاط 
)ادواردز،  هســتند  شکســتگی 
2۰۰۱، صفحــه ی ۶(. هنرمنــدان 
کار خود را در همین نقاط شکســتگی  عــکاس معاصــر 
قــرار می دهنــد و فضایــی را بــرای پدیــدار شــدن تاریــخ  
صــورت  بــه  آن هــا  کار  می کننــد.  مهیــا  جایگزیــن 
کــه اســتعمارگر  بصــری ایــن بــاور را تصدیــق می کنــد 
و مســتعمره بــا یــک رابطــه ی تنگاتنــگ بــه یکدیگــر 
کــه اســتعمارزدایی  متصل انــد؛ بنابرایــن بــرای ایــن 
ــند  ــته باش ــد نقــش داش ــروه بای گ ــود هــر دو  ــام ش انج
کارهایی در چارچوب  کــت، 2۰۱۱(. اهمیــت چنیــن  )را
کــه  اســت  ایــن  مطابقت دهــی  و  حقیقت گویــی 
کــه توســط  بیننــده را در فرآینــد مشــاهده ی آن چــه 
کــرده و او را درگیــر  هنرمنــد تبــادل شــده اســت دخیــل 
ــاِم  ــه پی ــه چگون ک ــد  ــئله می کن ــن مس ــر ای ــر س ــل ب تأم
کــه  ارســال شــده، داســتان های بــه خصــوص غالبــی را 
در جریــان اصلــی فرهنگ هــا و جوامــع عادی ســازی 

می کشــد  چالــش  بــه  شــده اند 
)ر.ک بــه مک نیــل، 2۰۰9؛ والش، 
ــه ایــن شــکل، عکاســی  2۰۰۶(. ب
در  را  ابــزاری  نقشــی  می توانــد 
گفت وگــوی جدیــد و  شــروع یــک 
شــکل دهی یــک رابطــه ی جدیــد 
میــان اعضــای یــک جامعــه ایفــاء 
کــه بــا شــکل های  کنــد. اعضایــی 
اســتعمار  معاصــر  و  تاریخــی 
و  هســتند  گریبــان  بــه  دســت 

ــا  ــط ب ــه در رواب ــه چگون ک همچنــان بررســی می کننــد 
مکان هــا، افــراد، دولــت و تاریــخ درگیــر شــده اند.

کان و مکان ها بازیابی روابط بین مردم، نیا
ــه نقــش مقامــات اســتعماری ایالتــی در  ــا توجــه ب ب
شکســتن رابطــه ی مــردم بــا ســرزمین و ســاختارهای 
خویشــاوندی، بازیابــی ایــن روابــط در اســتعمارزدایی 
ــه  ــه ب ک نقشــی مرکــزی دارد. بــل )2۰۰8( در تحقیقــی 
اســتعماری  تاریخــی  عکس هــای  بازنگــری  قابلیــت 
دارایــی  عکس هــا  کــه  می کنــد  عنــوان  می پــردازد، 
از  پیچیــده  شــبکه ای  و  هســتند  جامعــه  فرهنگــی 
آشــکار  را  کان  نیــا و  مکآن هــا  مــردم،  بیــن  روابــط 
گرفتــــن عکـــــس ها به عنوان  می کنند. بل با در نظـــــــر 
قســمتی  به عنــوان  را  آن هــا  اجتماعــی،  دارایــی 
ماننـــــد  فرهنــــــگی  تجلی هــای  وســیع  گســتره ی  از 

دست ســــــازه های  مـــــکان ها، 
دانــش  و  طراحــی  باســـــــتانی، 
جــا می دهــد )لینــدون، 2۰۱۱۰(. 
به عنــوان  عکــــــس ها  بنابرایــــــن 
می تواننــد  فرهنگــــــی  دارایـــــــی 
یــاد  بــه  بــرای  تــالش  نقشــی در 
کــردن رابطــه ا ی  آوردن و فعــال 
ســرزمین  بــا  بومــی  مــردم  کــه 
و  فرهنگ هــا  خــود،  مــادری 
کننــد  بــازی  جوامــع داشــته اند 
کــه بســیاری از تحقیقــات  و ایــن قضیــه - همانطــور 
اســتعمارزدایی  اصلــی  هــدف   - داده انــد  نشــان 
اســت )کرنتاســل، 2۰۱2؛ سیمســون، 2۰۱۱؛ اســمیت، 
۱999(. افــراد بــا عکس هــا - بــه خصــوص عکس هــای 
کار بــه  پرتــره - ارتبــاط خاصــی برقــرار می کننــد و ایــن 
کمــک می کنــد تــا روابطشــان را بــا اشــخاص  آن هــا 
توســعه  و  کــرده  بازتعریــف  زندگی شــان  در  خاصــی 
کــه بــه  دهنــد؛ بــه خصــوص بیشــتر بــه آن افــرادی 
شــکل دادن هویــت فرهنگــی و شــخصی خــود ادامــه 
رابطــه ای  فــرد  گــر  ا حتــی  رابطــه  ایــن  می دهنــد. 
خویشــاوندی مســتقیم هــم بــا افــراد درون عکــس 
ــه طــور مثــال افــراد  نداشــته باشــد شــکل می گیــرد. ب
ــدا  ــی پی ــود را در عکس های ــزرگ خ ــا پدرب ــزرگ ی مادرب
کــه واقعــًا از مادربــزرگ یــا پدربــزرگ آن هــا  می کننــد 
گرفتــه نشــده اند. بــه ایــن ترتیــب عکس هــا لنگــر یــا 

کار خــود  هنرمنــدان عــکاس معاصــر 
قــرار  شکســتگی  نقــاط  همیــن  در  را 
پدیــدار  بــرای  را  فضایــی  و  می دهنــد 
شــدن تاریــخ  جایگزیــن مهیــا می کننــد. 
ــاور  ــه صــورت بصــری ایــن ب کار آن هــا ب
و  اســتعمارگر  کــه  می کنــد  تصدیــق  را 
مســتعمره بــا یــک رابطــه ی تنگاتنگ به 
یکدیگــر متصل انــد؛ بنابرایــن بــرای این 
کــه اســتعمارزدایی انجــام شــود هــر دو 

ــند. ــته باش ــش داش ــد نق ــروه بای گ

ــی  ــوان دارای ــا به عن ــن عکس ه بنابرای
فرهنگــی می تواننــد نقشــی در تــاش 
کــردن  بــرای بــه یــاد آوردن و فعــال 
کــه مــردم بومــی بــا ســرزمین  رابطــه ای 
مــادری خــود، فرهنگ هــا و جوامــع 
کننــد و ایــن قضیــه  داشــته اند بــازی 
کــه بســیاری از تحقیقــات  - همانطــور 
اصلــی  هــدف   - داده انــد  نشــان 

اســت. اســتعمارزدایی 
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نقــاط مرجعــی بــرای تجــارب و داســتان های آنــان 
شــمرده می شــوند. از طرفــی دیگــر، بیننــده می توانــد 
هویــت، تاریــخ و تجــارب اعضــای جامعــه ی خــود را بــا 
عکس هایــی از اعضــای خانــواده ی درجــه یــک خــود 
کــه مک آلیســتر )2۰۰۶( در ایــن  کنــد. همانطــور  پیــدا 

می گویــد: بــاره 
ــه  ــردن مــادرم در عکس هــای آرشــیوی، ن ک ــا پیــدا  ب
کــردم؛ بلکــه بــا مــادرم به عنــوان  تنهــا مــادرم را پیــدا 
کــه هرکــدام داســتانی از خالصــی، اســارت  یکــی از زنانــی 

و خلقــت داشــتند مواجــه شــدم )صفحــه ی ۱۰۱(.
از  شــده  گرفتــه  عکس هــای  جهــات،  بســیاری  از 
افــراد نــه صرفــًا بــه خاطــر بازنمایــی هویــت بــه خصوص 
کــردن  فــردی، بلکــه بــه دلیــل توانایــی آن هــا در ادا 
که بیننده  ارتباطی اجدادی قابل توجه هســتند؛ چرا 
ادواردز  بســازد.  بامعنــی  رابطــه  ای  آن  از  می توانــد 
کــردن بــه عکس هــا،  کــه بــا نــگاه  )2۰۰۱( بیــان می کنــد 
افــراد می تواننــد »بــه دنبــال تاریــخ خــود یــا تاریــخ فــرد 
دیگــری بگردنــد«، امــا در ایــن مــورد بــه خصــوص، افراد 
ــد. ــه دنبــال تاریــخ مــا - تاریخــی مشــترک- می گردن ب

عکاســی همیشــه »قســمت حیاتــی از تعامــل« بوده  
کــه روابطــی را میــان تولیدکننــده،  اســت)هرل، 2۰۰9( 
ســوژه و مخاطبــان مفروض آشــکار می کنــد. همانطور 
کــه  ایــن  جــای  »بــه  می گویــد:   )2۰۰۶( والــش  کــه 
عکس هــای مســتعمراتی معــادل اطالعــات حقیقــی 
فرهنگ هــای محلــی۱۱ باشــند، ایــن عکس هــا بیشــتر 

تصاویــر  مصرف کننــده ی  و  تولیدکننــده  دربــاره ی 
صحبــت می کننــد تــا در مــورد سوژه هایشــان«. هــم در 
کانــادا و هــم در ایــاالت متحــده ی آمریــکا، مثال هایــی 
از  عکس هایــی  و  اولیــه  مســتعمراتی  عکس هــای  از 
کــه توســط غیربومیان  آمریکاییــان محلــی وجــود دارد 
ــروز  ــی ام ــده و وقت ــه ش گرفت ــتم  ــرن بیس ــه ی ق در نیم
می شــوند،  مشــاهده  بعــد  نســل های  توســط 
توســعه  چگونگــی  دربــاره ی  ارزشــمندی  اطالعــات 

میان فرهنگــی  روابــط  انتقــال  و 
۱99۶؛  )راســل،  می دهنــد 
داشــته  یــاد  بــه  تومــاس، 2۰۱۱(. 
ــه در بســیاری از مــوارد،  ک باشــیم 
یــک  تنهــا  محلــی«  »ســوژه ی 

ــانه  ــل عکاس ــر عم ــوده و ب ــل نب شــرکت کننده ی منفع
کنتــرل  کــرده اســت. در بافــت اســتعمارزدایی،  اعمــال 
کــه چگونــه عکاســی - به عنــوان عملــی بــه  از ایــن 
شــدت اجتماعــی- در انتقــال روابــط بیــن افــراد در 
سرتاســر فرهنگ هــا نقــش داشــته اســت چیزهــای 

آموخــت.  می تــوان  را  زیــادی 
در  می تواننــد  مســتعمراتی  عکس هــای  امــروزه 
بــا  روابــط  توســعه ی  و  بازیابــی  بــر  کــه  پروژه هایــی 
و  فرهنگــی  مکان هــای  ماننــد  خــاص  مکان هایــی 
)بــل،2۰۱۰؛  تشــریفاتی تمرکــز دارنــد اســتفاده شــوند 
عکــس  یــک  محتــوای  هــرل،2۰۰9(.  گیســمار،2۰۰9؛ 
منظــره ی تاریخــی، بــه خــودی خــود رابطــه ی فعلــی یــا 

گذشــته ی مــردم بومــی بــا ســرزمین را بیــان نمی کنــد؛ 
بلکــه ایــن رابطــه  از تعامــل مــردم بــا آن عکــس نشــأت 
می گیــرد. یــک مثــال خــوب از ایــن قضیــه، اســتفاده ی 
گیســمار )2۰۰9( از مجموعــه  عکس هــای مســتعمراتی 
کنان  ســا بــا  ریفوتوگرافــی۱۳  پروژه هــای  در  الیــارد۱2 
محلــی وانواتــو۱4 اســت. ریفوتوگرافــی بــه روشــی بصــری 
کــه در آن شــرکت کنندگان در طــول فرآینــد  اشــاره دارد 
کــه  تحقیــق، عکس هــا را بــا ایــن هــدف تولیــد می کننــد 
نشــان دهنــد چگونــه عکس هــا از میــان زمــان و فضــا 
روابــط را وضــع می کننــد و شــکل می دهنــد )اســمیت، 
2۰۰۷(. ایــن تحقیــق برای یکی دانســتن تصاویــر الیارد 
ــو و ســرزمین؛ و  کنان وانوات ــط بیــن ســا ــا تجســم رواب ب
کــردن روابــط فعلــی آن هــا بــا  همچنیــن بــرای بیــان 
ســرزمین های اجدادی شــان انجــــــــام شــــــــد )هــرل، 

2۰۰9(. هنرمنــدان معاصــر بومــی 
نیــز، روابــط بــا زمــان و فضــا را از 
کاوش می کننــد.  طریــق عکاســی 
کاری ایــن اســت  هــدف چنیــن 
کــه بیننــده را بــه چالــش بکشــاند 
فــرد  یــک  چگونــه  کنــد  درک  تــا 
ــه ی  ــرد جامع ــه عملک ــی« ب »محل
نــگاه  خــود  اطــراف  غیرمحلــی 
فــرد  آن  چگونــه  و  می کنــد 
»فضاهــای  میــان  از  می توانــد 
کره ای  مناقشــه برانگیز و مورد مذا

کــه توســط معمــاری، عالمت  ها۱5 و پســماند  کنــد  عبــور 
دیگــر افــراد قابــل رؤیــت شــده اســت« )والــش، 2۰۰۶(.

زادگاهــی  عکاســی  تحقیقاتــی  پروژه هــای  در  هــم 
رســمی و هــم در پروژه هــای خصوصــی زندگــی روزمــره، 
عکس هــا می تواننــد بــه ســاخته شــدن رابطــه بیــن 
کننــد. در طــول فرآینــد  کمــک  اعضــای قــوم و خویــش 
تحقیــق، عکس هــا تقویــت روابــط میان اعضــای جامه 
و  جوآن هــا  میــان  خصــوص  بــه  می کننــد؛  آســان  را 
کــه عکس هــا محلــی بــرای  افــراد مســن. بــه ایــن شــکل 
تجمیـــــع نســـــــل های مختلـــــف فراهـــــــم می کنند تا 
گرد هم بیاینــــــد و تاریــــخ و دانــــــش فرهنـــــگی خود را 
ک بگـــــذارند )نگاه شـــــود به دریســـــن، 2۰۰۳؛  به اشترا

لینـــــدون، 2۰۱۰؛ پیــــن،2۰۰۰۶(. 
دامنه هــای  در  محلــی،  و  بومــی  عکس هــای 
عنــوان  ایــن  بــه  خصوصــی 
بــرای  کــه  می شــوند  اســتفاده 
خــاص  اعضــای  یــادآور  مــردم 
باشــند  خاطراتشــان  و  خانــواده 
)کرتز، 2۰۱2( و روابط خانوادگی ای 
ــر میــراث آســیب  ــه تحــت تأثی ک را 
بوده انــد  اســتعمارگری  روانــی۱۶ 
کنند )وکــز، 2۰۱2(.  تعمیــر و ترمیم 

خیال پردازی و تجسم
چمبرلیــن  ادبــی  پژوهشــگر 

عکاســی همیشــه 
»قســمت حیاتــی 
بــوده  تعامــل«  از 

اســت.

عکس هــای  کــه  حالــی  در 
کــه در حــال  کســانی  مســتعمراتی بــه 
اســتعمارگری  فضــای  درون  کار 
کمــک می کننــد تــا  معاصــر هســتند 
بازیابــی  را  تاریــخ و مکان هــا  افــراد، 
حــال  عیــن  در  کننــد؛  بازســازی  و 
به عنــوان یادآوری هایــی قدرتمنــد از 
کــه نمی توانــد بازســازی شــود  آن چــه 
کــه غایب  عمــل می کننــد -هــر آن چــه 

رفتــه اســت. از دســت  یــا  اســت 
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بــا  شــدن  مواجــه  کــه  می کنــد  بیــان   )2۰۰۳(
ج شــدن از تفکــر دوگانــه و  »حقایــق« بــه معنــی خــار
ــه  ــوط ب ــتان های مرب ــی داس ــه پیچیدگ ــدن ب وارد ش
کمــک می کنــد تــا بخــش مهمــی  کــه بــه مــا  مــا اســت 
انجــام  را  تخیلمــان  و  واقعیــت  ترکیــب  ترســیم  از 
پسااســتعماری  محدوده هــای  در  امــروزه   دهیــم. 
کــه عکاســی  هنــد، غــرب آفریقــا و اندونــزی؛ جایــی 
اســت،  اســتودیویی  پرتــره ی  پــر  و  بــال  زیــر  هنــوز 
کــه افــراد فضایــی بــرای  در داخــل اســتودیو اســت 
مواجــه شــدن بــا حقیقــت زندگــی روزمــره ی خــود 
بــرای  زیستشــان  حقیقــت  چــون  می کننــد؛  پیــدا 
می شــود.  گشــوده  دوربیــن  جلــوی  لحظــه ای 
کــه افــراد  پینــی )۱99۷،2۰۱۱( خاطرنشــان می کنــد 
کــه هســتند« به تصویــر  دوســت ندارنــد »همانطــور 
آینــد؛ بلکــه می خواهنــد »بهتــر بــه چشــم آینــد« و 
میــان  کاوش  بــرای  به عنــوان فضایــی  اســتودیو  از 
مرزهــای بیــن واقعیــت و نمــای ]آزمایشــی[ در حــال 
ــرد،  ــتان  ف ــی داس ــد. پیچیدگ ــتفاده می کنن ــت اس ثب
و  مرزهــا مســتقر می شــود  ایــن  میــان  رابطــه ی  در 
در  چــون  اســت،  مهــم  اســتعمارزدایی  بــرای  ایــن 
کــه افــراد بــا خیال پــردازی  میــان ایــن فضــا اســت 
بــرای  خیال پــردازی  می شــوند.  درگیــر  تجســم  و 
ــه ی حیاتــی اســت  فرآینــد اســتعمارزدایی یــک مقول
روش  در  افــراد  کــه  اســت  صــورت  ایــن  در  چــون 
از  چشــم اندازی  و  خــود  چیســتی  خــود،  زندگــی 

کاوش می کننــد )لنویــی، 2۰۰9؛ سیمســون،  آینــده 
کــه  2۰۱۱(. مثال هــای بســیاری وجــود دارد از ایــن 
کشــورهای  چگونــه عکاســان معاصــر اســتودیویی در 
ــتفاده  ــمبالژ اس ــاژ و اس ــای مونت ــور، از تکنیک ه مذک
بــرآوردن  بــرای خیال پــردازی،  تــا محلــی  می کننــد 
مشــتریان  آن هــا  در  تــا  بســازند.  تخیــل  و  آرزوهــا 
کننــد و در دنیاهایــی  بتواننــد مدرنیتــه را امتحــان 
آن هــا  از  ایــن صــورت  غیــر  در  کــه  کننــد  مشــارکت 
پینــی  و  )بهرنــد 2۰۰۱،2۰۰۳  محــروم خواهنــد شــد 
می تواننــد  مــردم  مثــال  به طــور   .)۱99۷،2۰۱۱
به وســیله ی فوتــوکالژ دوشــادوش رئیس جمهــوران 
طریــق  از  بنابرایــن  بایســتند.  خــود  پادشــاهان  و 
می تواننــد  افــراد  عکس هــا،  بــا  بــازی  و  درگیــری 
نســخه ای از خــود را در ارتبــاط بــا دیگــران نمایــان 
کــه در واقعیــت؛ ســطح  کســانی  کننــد. ایــن افــراد بــا 
ــا  ــت آن ه ــر معیش ــلطه را ب ــا س ــرل ی کنت ــخصی از  مش
اعمــال و حفــظ می کننــد، یــک رابطــه ی متفــاوت 

می دهنــد.  ترتیــب 
کشــورهایی، عکاســی همچنیــن بــرای  در چنیــن 
بــا مکان هــا و  تجســم و بازتعریــف روابــط مختلــف 
کلــی  با کــه  همانطــور  می شــود.  اســتفاده  فضاهــا 
بــه  اســتودیو  یــک  از  بازدیــد  می کنــد  بیــان   )2۰۰۰(
مــردم اجــازه می دهــد تــا بدون طی مســافتی به ســفر 
کــه  برونــد. مــردم می تواننــد فضاهــای ممتــازی را 
فقــط بــرای توریســت ها و برگزیــدگان غربــی  رزرو شــده 

کننــد و بــه ایــن وســیله بــرای خــود اختیــار  اشــغال 
اســتفاده ی  عالوه بــر   .)2۰۰۱ )بهرنــد،  شــوند  قائــل 
کــه  کاوش »آن چــه  عکاســی به عنــوان راهــی بــرای 
ــا اســتفاده ی مکــرر  آن بیــرون اســت«، افــراد حتــی ب
مفصلــی  پس زمینه هــای  و  تجهیــزات  وســایل،  از 
کــه نشــانگر مشــخصه های فرهنگــی شــناخته شــده 
ــناخته را  ــب و ناش ــب و غری ــای عجی ــتند، چیزه هس
بــه »درون« واقعیــت خــود می آورنــد. ایــن مســئله 
نقــش فزاینــده ای در ســاخت دنیــای خیالــی دارد؛ 
گونــی از خــود می تواننــد  گونا کــه نســخه های  جایــی 
ایــن  بــا  یابنــد.  مــدام زاده شــده و تولــدی دوبــاره 
وارد  خــود  تخیــالت  بــه  افــراد  تنهــا  نــه  زمینه هــا 
کــه پــول )2۰۰۳(  می شــوند؛ بلکــه بر اســاس آن چــه 
احســاس«  و  بینــش  زیباشناســی  »ارزش هــای 
می نامــد، از اقدامــات هنــری اســتفاده می کننــد تــا 
گزارش نویســی اثبات گــرا از تاریــخ  کــم و  بــا نگــرش حا

کننــد )صفحــه ی ۱95(.  و تجاربشــان مقابلــه 

چالش ها، محدودیت ها و راهبردهای بالقوه
نقــش  دربــاره ی  مــن  قبلــی  بخش هــای  در 
آرشــیوی  مســتعمراتی  عکس هــای  هــم   - عکاســی 
اســتعمارزدایانه ی  تالش هــای  در   - معاصــر  هــم  و 
جغرافیــای  و  فرهنگ هــا  بــا  گروه هایــی  و  افــراد 
کــردم. در ایــن بخــش چالش هــا و  مختلــف صحبــت 
محدودیت هــای بالقــوه ای )پیرامــون تئــوری، روش و 

کــه ممکــن اســت محققان  اخــالق ( را نشــان می دهــم 
به عنــوان  عکس هــا  کــه  هنگامــی  کارشناســان،  و 
ــرای اســتعمارزدایی مــورد اســتفاده  شــیء و روشــی ب
گیرنــد بــا آن هــا روبــه رو شــوند. همچنیــن تــالش  قــرار 
کــه راه هایــی بــرای پرداختــن بــه ایــن  کــرد  خواهــم 

دهــم. پیشــنهاد  چالش هــا 
کســانی  کــه عکس هــای مســتعمراتی بــه  ــی  در حال
کار درون فضــای اســتعمارگری معاصــر  کــه در حــال 
ــراد، تاریــخ و مکان هــا  ــا اف کمــک می کننــد ت هســتند 
کننــد؛ در عیــن حــال به عنــوان  را بازیابــی و بازســازی 
نمی توانــد  کــه  آن چــه  از  قدرتمنــد  یادآوری هایــی 
کــه غایــب  بازســازی شــود عمــل می کننــد -هــر آن چــه 
اســت یــا از دســت رفتــه اســت. قطعــًا عکس هــا بــه 
کــه آن جــا ســت«  کــه دربــاره ی »آن چــه  همــان انــدازه 
کــه آن جــا نیســت« نیــز  هســتند، دربــاره ی »آن چــه 
هســتند. ممکن اســت افراد هنگام مواجهه با آرشــیو 
کــه  عکس هــای مســتعمراتی انتظــار داشــته باشــند 
کســی  کــه  کننــد، یــا ایــن  فــردی یــا چیــزی آشــنا پیــدا 
کننــد تــا بــا عــکاس ارتبــاط  را میــان جامعه شــان پیــدا 
گــر انتظارشــان  داشــته باشــد؛ و در هــر دو صــورت ا
و  پریشــانی  عظیــم،  فقدانــی  حــس  نشــود  بــرآورده 
که مار )۱99۶(  افســردگی را تجربه می کنند. همانطور 
می گویــد: »صدهــا نفــر از مــردم بی نــام و نشــان یــادآور 
کــه چگونــه بــا اجــداد ایــن افــراد برخــورد  ایــن هســتند 
ــده اســت« )صفحــه ی ۶2(. ایــن شــکل از غیبــت   ش
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عکاســانه ممکــن اســت اســتعمارزدایی را بــه چالــش 
کــه واســطه ای  کــه »عکس هایــی  بکشــد. همانطــور 
وجــود  بــا  هســتند،  پســاخاطره۱۷  و  خاطــره  میــان 
کــه بــرای  فقدانــی عظیــم؛ بــاری احساســی دارنــد 
بیننــدگان ســخت اســت آن را تــاب بیاورنــد« )هرش، 
۱99۷، بــه نقــل از مک آلیســتر، 2۰۰۶(. از نظــر مــن 
کــه  بــرای پیشــروی رو بــه جلــو، الــزام آ ور اســت آن چــه 
کار  پیــدا نشــده و حضــور نــدارد را نشــان دهیــم. ایــن 

ــد از طریــق بحــث در مــورد  می توان
نشــده  عکاســی  آن  از  کــه  آن چــه 
غیبتــش  بالقــوه ی  دلیل هــای  یــا 
بایــد  بیــن  ایــن  در  شــود.  انجــام 
ــه قصــور و  ک ــاد داشــت  ــه ی ایــن را ب
کوتاهــی یــک عکــس از یــک فــرد، 
مجموعــه ای  در  مــکان  یــا  عمــل 
حتمــًا  عکس هــا،  از  خــاص 
ظالمانــه  انتخاب هــای  به دلیــل 
تولیدکننــده ی  و  محدودکننــده   و 

گاهانــه ی  عکــس نیســت؛ بلکــه بــه معنــای انتخــاب آ
ســوژه  اســت تــا در فرآینــد تولیــد عکــس همــکاری 
راهــی   .)2۰۱۱ تومــاس،  2۰۰۶؛  )مک آلیســتر،  نکنــد 
ــق  ــانه از طری ــت عکاس ــان دادن غیب ــرای نش ــر ب دیگ
اســت.  بیننــده  تخیــل  و  خالقیــت  کــردن  دخیــل 
کــه  ــه زنــی  کــه چگون ــد  بیرخوفــر )2۰۰8( مثــال می زن
آرشــیو  در  خــود  بســتگان  از  عکســی  نمی توانســت 

کنــد، توجــه خــود را بــه »ســاخت تصاویــر خــود  پیــدا 
کــرد. ]از مردمــش[ در هنــر« معطــوف 

ــد  کنن ــا  ــت ادع ــن اس ــان ممک ــه محقق ک ــی  در حال
از  را  اداره  و  کنتــرل  می تواننــد  بومــی  مــردم  کــه 
از  امــروزی  اســتفاده ی  چگونگــی  تعریــف  طریــق 
چیــزی  کننــد؛  اعمــال  مســتعمراتی  عکس هــای 
کــه  گرفتــه شــود ایــن اســت  کــه نمی توانــد نادیــده 
گیــر عکاســی می توانــد انجــام  ماهیــت بی ثبــات و فرا
کنــد. عکس هــا  کار را دشــوار  ایــن 
در ســهولت تکرارپذیــری و ســرعت 
انتشــارپذیری از دیگــر مصنوعــات 
)بــل،  هســتند  متفــاوت  هنــری 
دسترســی   .)2۰۱۰ لینــدون،  2۰۱۰؛ 
)ماننــد  عکاســی  تکنولــوژی  بــه 
دوربیــن، تجهیزات و ســایر وســایل 
کــه بازتولیــد را ممکن  ثبــت تصویــر( 
می ســازد، در عیــن حــال همچنــان 
به عنــوان مانعــی قابــل توجــه بــرای 
بســیاری از افــراد باقــی می مانــد؛ به خصــوص بــرای 
ــا  ــی ی ــی، اجتماع ــی جغرافیای ــا چالش ــه ب ک ــی  آن های
بســیاری  در  به عــالوه  هســتند.  روبــه رو  اقتصــادی 
ــس  ــازنده ی عک ــوق س ــرای حق ــون ب ــورها، قان کش از 
ــًا  ــس صرف ــک عک ــرا ی ــت، زی ــل اس ــژه قائ ــازی وی امتی
کــه  به عنــوان یــک بازنمایــی دیــده می شــود. زمانــی 
بنیادهایــی  اعمــال  و  بــه تصمیمــات  بومــی  مــردم 

خــاص و نهادهایــی مســتبد وابســته هســتند تــا از 
ــا عکاســی الزم  اســت  کــه بــرای درگیــری ب ابزارآالتــی 
کنترل و عاملیت  کنند؛ مسئله ی قدرت،  صرف نظر 
هــم  مــواردی  عکس هــا  می شــود.  پیچیــده  کامــاًل 
عمومــی و هــم خصوصــی هســتند: عمومــی هســتند 
کــه بــرای  چــون می تواننــد در بایگانــی یــک ســازمان 
حضــور  اســت  دســترس  در  متعــددی  مخاطبــان 
کــه فــردی  داشــته باشــند و در عیــن حــال؛ هنگامــی 

خویشــــاوندی،  رابطـــــه ی  یــک 
عکــس  بــا  تاریخــی  یــا  اجــدادی 
برقــرار می ســازد، می تواننــد بســیار 
کثــر  ا شــوند.  محســوب  خصوصــی 
اوقــات فقــط نســخه های روگرفــت 
گروه هــا  و  افــراد  بــه  عکس هــا 
کــه  بازگردانــده می شــوند؛ در حالــی 
در  همچنــان  اصلــی  نســخه های 
ــی ســازمانی باقــی می ماننــد.  بایگان

محــدوده ی  از  عمومــی  عکــس  یــک  کــه  زمانــی 
عمومــی بــه ســمت محــدوده ی خصوصــی حرکــت 
ــرد  ــک ف ــان ی ــه خویش ک ــده  ــن ای ــی ای ــد، بررس می کن
هنــوز در بایگانــی »محفــوظ« مانده انــد، می توانــد 
روانــی  آســیب  میــراث  درگیــر  کــه  فــردی  بــرای 
اســتعمار اســت چالش برانگیــز باشــد. چــه اتفاقــی 
خانــواده  یــک  کــه  چیــزی  تمــام  وقتــی  می افتــد 
کــه  گرفتــن هرآن چــه  گــروه می خواهــد بــاز پــس  یــا 

از روابطشــان باقــی مانــده و آوردن آن هــا بــه خانــه 
کســتر  خا معــادل  نگاتیوهــا  کــه  هنگامــی  اســت؟ 
رفتــگان هســتند چــون هیــچ اســتخوانی پیــدا نشــده 

اســت.
در بافــت اســتعمارزدایی، یــک عکــس بــه چیــزی 
کنشــگر اجتماعــی تبدیــل  فراتــر از یــک نشــانه، بــه یــک 
کــه عکس هــا  می شــود. بــه واقــع مــن نشــان داده ام 
چگونــه می تواننــد بــرای افــراد معنــی دار باشــند. نــه 
ســوژه  کــه  خاطــر  ایــن  بــه  حتمــًا 
بــه  بلکــه  دارد،  داللــت  چیــزی  بــه 
از  شــبکه ای  آن هــا  کــه  خاطــر  ایــن 
چیزهایــی  میــان  پیچیــده  روابــط 
کان  نیــا و  مکان هــا  افــراد،  ماننــد 
شــکل می دهنــد )بــل، 2۰۰8، 2۰۱۰؛ 
هــرل،  ۱998؛  گل،  2۰۰9؛  گیســمار، 
2۰۰9؛ مورفــی، ۱99۱(. ایــن امــر ایــن 
کــه یــک  دســتاورد را بــه دنبــال دارد 
یــک عکــس،  معنــای  از  پرســش  عــوض  در  محقــق 
چــه  عکــس  یــک  می پرســد  مشــارکت کنندگان  از 
می کنــد یــا چــه چیــزی را تجســم می بخشــد )گیســمار، 
کــه شــالوده ی تحقیــق بــر  2۰۰9(. قطعــًا مهــم اســت 
شــرکت کنندگان  معرفت شناســی  و  هستی شناســی 
کاری دشــوار محســوب  ــد  ــه می توان ک تحقیــق باشــد، 
شــود. بــه هــر حــال، اســتراتژی هایی چنــد موجــود 
گیســمار  گرفته انــد.  کار  کــه محققــان آن هــا را بــه  اســت 

ایــن شــکل از غیبــت عکاســانه 
ممکــن اســت اســتعمارزدایی را 
بــه چالش بکشــد. همانطــور که 
واســطه ای  کــه  »عکس هایــی 
پســاخاطره   و  خاطــره  میــان 
فقدانــی  وجــود  بــا  هســتند، 
عظیــم؛ بــاری احساســی دارنــد 
ســخت  بیننــدگان  بــرای  کــه 

بیاورنــد« تــاب  را  آن  اســت 

کــه  کــرد  قطعــًا می تــوان اظهــار 
ــوان  ــب به عن ــه اغل ک ــن  دوربی
مستعــــمرانه  اختــراع  یــک 
ابــزاری  می شــود،  ســـرزنش 
تحــت  مــردم  بــرای  مجــزا 
اســتعمار نیســت؛ همانطور که 
»ابــزار اربــاب هیــچ وقــت بــه 

نمی کنــد« عمــل  او  ضــرر 
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گرفتــن  کار  بــه  بــا  هــر دو   )2۰۰8،2۰۱۰( بــل  و   )2۰۰9(
کات پیرامون دیگر هنر و  تالش هایــی تطبیقــی، در ادرا
آثــار فرهنگــی به دنبــال ســرنخ هایی از طنین اجتماعی 
و ارتباطــی عکــس هســتند. مطالعــه ی ســاختار زبانــی 
کــه  بیــان عکاســانه نیــز می توانــد روشــنگر ایــن باشــد 
گرفتــه می شــود. در  ــه ارزیابــی و در نظــر  عکاســی چگون
کــه دوشــادوش هنرمنــدان معاصــر  نهایــت، محققانــی 
کــه بــا مجموعه هــای عکــس درگیــر  یــا افــرادی از جامعــه 
کار هستند، باید ارزش استیمتمنت های  اند مشــغول 
کار را همراهــی می کننــد در نظــر بگیرند؛  کــه  هنــری ای را 
کــه بــه صــدا و داســتان افــراد  آن اســتیمتمنت هایی 
شــرکت کننده اعتبــار می دهنــد. ایــن موضــوع در عیــن 
کار در  کــه بــه ریشــه داشــتن خوانــش و تفســیر  حــال 
کمــک می کنــد  معرفت شناســی شرکت کنندگانشــان 
کید  کوا، 2۰۰9(؛ بر ماهیت مشــارکتی پروژه ای تأ )پاســاال
کــه در فراینــد تحقیــق  کــه در آن بــه افــراد مختلفــی  دارد 

مشــارکت داشــتند فرصــت ابــراز داده شــده اســت. 

نتیجه گیری
پینــی )2۰۰۳( بیــان می کنــد »عکس هــا منشــورهایی 
ــه بیننــده اجــازه می دهنــد وارد دنیــای  کــه ب هســتند 
ســازنده ی تصویــر شــوند« )صفحــه ی ۱۱۶(. امــا آن هــا 
کــه  از آن جایــی  انجــام می دهنــد.  ایــن  فــرای  کاری 
ــا در آن عــکاس، ســوژه  عکس هــا فضایــی می ســازند ت
و بیننــده وارد یــک رابطــه شــوند، یــک »جهــان« خلــق 

ــرکت کنندگان  ــدن، ش ــم آم ــرد ه گ ــق  ــد. از طری می کنن
بــا  شــدن  روبــه رو  کار  از  مهمــی  بخــش  می تواننــد 
ــا  گذشــته ب گذشــته ی اســتعماری، چگونگــی ارتبــاط 
حــال و معنــای حرکــت جلــو بــه ســمت اســتعمارزدایی 
را انجــام دهنــد. مــن معتقــدم این همان چیزی اســت 
کــه باجــورک )2۰۱2( بــه آن اشــاره داشــته اســت وقتــی 
می گویــد »عکاســی بــه خــودی خــود نیرویــی تاریخــی 
در  عکاســی  از  درک  ایــن  )صفحــه ی ۱48(.  اســت« 
بافــت اســتعمارزدایی ضــروری اســت چــون همانطــور 
کــه میلــر و رایدینــگ )2۰۱۱( می گویند، اســتعمارزدایی 
بلکــه  نیســت،  گذشــته  بــه  بازگشــت  معنــای  بــه 
ــار  ــد از آث ــازه می ده ــردم اج ــه م ــه ب ک ــت  ــدی اس فرآین
کنند.  مخــرب اســتعمار دور شــده و رو بــه جلــو حرکــت 
سیاســی  فعــال  و  محقــق   )2۰۰5( وازیاوینتاویــن 
راهبردهــا  کــه  می کنــد  یــادآوری  مــا  بــه  اجتماعــی 
و  اســتعمارزدایی  جهــت  بــه  مــا  کــه  ابزارهایــی  و 
مــا  بــرای  بایــد  می دهیــم،  توســعه  توانمندســازی 
کــه دوربیــن  کــرد  مجــزا باشــند. قطعــًا می تــوان اظهــار 
کــه اغلــب به عنــوان یــک اختــراع مســتعمرانه ســرزنش 
می شــود، ابــزاری مجــزا بــرای مــردم تحــت اســتعمار 
کــه »ابــزار اربــاب هیــچ وقــت بــه  نیســت؛ همانطــور 
گــر ابــزار  ضــرر او عمــل نمی کنــد« )لــرد، ۱984(. امــا ا
اربــاب هیــچ گاه تنهــا فقــط ابــزار اربــاب نبــوده باشــد 
کلینکیتــی   بومــی  هنرمنــد   )2۰۱9( مک نیــل  چــه؟ 
عکاســی  از  آمریــکا  شــمال  بومــی  »مــردم  می گویــد: 

تقریبــًا بــا قدمتــی برابــر بــا افــراد سفیدپوســت بــرای 
کرده انــد« )صفحــه ی ۱۱۰(.  مقاصــد خــود اســتفاده 
که به طور مشــخصی  این بخش دوم عبارت او اســت 
ــد  ــرای مقاص ــه »ب ک ــذت  بخــش اســت. از آن جایــی  ل
ــرای ســرآغاز خــود «  ــا »ب ــد ب ــرای مــن می توان خــود« ب
کــروز )2۰۱2(؛ محقــق  کــه  جایگزیــن شــود. همانطــور 
ــورد  ــتعمارزدایی در م ــد: »اس ــن می گوی ــکای التی آمری
حرکــت بــه ســمت جایــی ملمــوس و متفــاوت اســت؛ 
کنــون  تا هیچ کــس  کــه  جایــی  بیــرون،  آن  جایــی 

نبــوده اســت« )صفحــه ی ۱5۳(.
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مرضیه احمدی

عکاسی در خدمت 
نظریه  ی »اصالح  نژاد«

بــا  رابطــه  در  پریچــارد۱  تحقیقــات  انتشــار  زمــان  از 
۱8۱۳میــالدی،  ســال  در  انســان  بــدن  تاریخچــه ی 
در  ســعی  انگلیســی  نژاد شناســان  و  انسان شناســان 
توضیــح دادن دالیلــی بــرای داشــتن ویژگی هــای خاص 
نژادهــای مختلــف داشــتند. در طــول قــرن ۱9 میــالدی 
محققــان انگلیســی عالقه منــد بــه مباحــث مربــوط بــه 
تنــوع نــژادی، همــواره در جســت و جوی افــزودن راهــی 
بــرای مشــاهده، تحلیل و نمایــش نژادهای مختلف در 
راســتای برنامه هــای پژوهشــی خــود بودند کــه می توان 
گونه ها را در ســال  کتاب داروین2 در مورد منشــأ  انتشــار 
۱859 ســرآغاز بســیاری مهمــی در ایــن زمینــه دانســت.

دارویــن،  علمــی  طبیعت گرایــی  و  تکامــل  ایــده 

بــا  رابطــه  در  تحقیــق  بــه  را  گالتــن۳  فرانســیس 
نــژاد  احتمالــی  بهبــود  و  وراثــت  موضوعاتــی چــون 
کــه مدت هــا بــه آن هــا می اندیشــید، تشــویق  بشــر 
انجــام  و  دارویــن  نظریــه ی  از  الهــام  بــا  او  کــرد. 
ــه ی  ــف، نظری ــراد مختل ــر روی اف ــاری ب ــات آم مطالع
گالتــن هــوش و  ح ســاخت.  »اصــالح نــژاد4« را مطــر
اســتعداد در انســان ها را ارثــی می دانســت و معتقــد 
کــه نمی تــوان آن را صرفــا بــر اســاس تأثیــرات  بــود 
گالتــن بحــث اصــالح نــژاد را بــا  کــرد.  محیطــی تبییــن 
کــه پیشــرفت تمــدن  ایــن پیــش فــرض آغــاز می کنــد 
کــه تعــداد  بشــری مبتنــی بــر مــردان بزرگــی اســت 
که در انگلســتان  کاهــش اســت، ایــده ای  آن هــا رو بــه 
ح  قــرن ۱9 میــالدی رایــج بــود. او هــدف خــود را از طــر
ایــن نظریــه، بهبــود و اصــالح نســل انســان از طریــق 
کودنــی می دانســت. افزایــش هــوش و ممانعــت از 
مربــوط  بحث هــای  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور   
از  محققــان  از  بســیاری  بــرای  انســان ها  نــژاد  بــه 
ــی از  ــود و یک ــوردار ب ــی برخ ــت خاص ــت و اهمی جذابی
مهم تریــن موانــع آن هــا عــدم دسترســی بــه داده هــای 
و  نژاد شناســان  کثــر  ا کــه  جــا  آن  از  بــود.  مناســب 
انسان شناســان هرگــز پــای خــود را فراتــر از ســواحل 
ــا  ــدارک ب ــع آوری م ــرای جم ــد، ب ــته بودن ــا نگذاش اروپ
گالتــن  مشــکالت بســیاری روبــه رو بودنــد. فرانســیس 
نســبت بــه دیگــران میــزان قابــل توجهــی از تجربــه 
آفریقــا  و  خاورمیانــه  جمعیت هــای  بــا  ارتبــاط  در  را 
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به واســطه ی ســفرهایش بــه ایــن مناطــق به دســت 
کــه بــه  کاوشــگرانی بــود  آورده بــود. او یکــی از اولیــن 
کــرده و نقشــه های دقیــق و  جنــوب غربــی آفریقــا ســفر 
گزارش هــای قوم شناســی قابــل مالحظــه ای را از ایــن 

کــرده بــود. مناطــق تهیــه 
کــه بــرای  اصــالح نــژاد را می تــوان به عنــوان دانشــی 
کیفــی ژنــوم انســان اســتفاده می شــود،  کمــی و  بهبــود 
کرد. این موضوع پس از مطرح شــدن توســط  تعریف 
گالتــن بــا حمایــت قابــل توجهــی از ســوی دارویــن 
ــای  ــه نوآوری ه ک ــرد  ــالش می ک ــن ت گالت ــد.  ــه رو ش روب
از  وســیعی  طیــف  از  اســتفاده  بــا  را  خــود  آمــاری 
پرســش نامه های  جملــه  از  جدیــد  روش هــای 
»پرتــره  روش  و  شــجره نامه ها  بررســی  اســتاندارد، 
ــرن  ــی در ق ــد. اهمیــت عکاس ــی5« تحقــق بخش ترکیب

منبــع  یــک  به عنــوان  نوزدهــم 
علــوم  در  داده هــا  اثبــات  مهــم 
و  انسان شناســی  بــه  مربــوط 
و  اســت  مشــخص  نژاد شناســی 
به عنــوان  می تــوان  را  عکاســی 
ابــزاری اساســی بــرای دســتیابی 
بــه نمایش هــای بصــری نژادهــای 
جهــان  سراســر  در  مختلــف 
کــه  آن جــا  از  عکاســی  دانســت. 
فقط ظاهر اشــیاء را نشــان می داد 
بــرای تفاســیر جمجمه شناســی و 

بــود. مناســب  بســیار  سیماشــناختی 
بــرای  بــود  طرحــی  گالتــن  ابتــکارات  جملــه  از 
جمع آوری مقدار زیادی از داده های قابل اندازه گیری 
ماننــد قــد و وزن دانش آمــوزان. تالش هــای او بــرای 
کــردن فرایندهــای عکاســی و ایجــاد  سیســتماتیک 
فعالیت هــای  از  تصویربــرداری  جدیــد  تکنیک هــای 
گذشــته ،  در  کســلی۷  ها و  لمپــری۶  چــون  افــرادی 
فراتــر رفــت. او ماننــد پیشــینیان خــود قصــد داشــت 
انسان شناســی  عکس هــای  تحلیــل  و  تجزیــه  روش 
کــه از  کنــد. او اســتدالل می کــرد  را استانداردســازی 
نتایــج  انسان شناســی می تــوان  بــا  ترکیــب عکاســی 
کــه  ــود  گالتــن معتقــد ب ــی را به دســت آورد.  قابــل قبول
ــوان ویژگی هــای  ــراد می ت ــوژی اف ــا مقایســه ی فیزیول ب
کــه محققــان  کــرد و از آن جایــی  مشــترک را مشــخص 
فرصتــی انــدک بــرای مشــاهده ی 
اســتفاده  دارنــد،  شــخص  هــر 
عملــی  راه  یــک  عکس هــا  از 
اســت.  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای 
گالتــن در ایــن  اصلی تریــن ایــده ی 
زمینــه انداختــن تصاویــر ضعیــف 
از چندیــن پرتــره پشــت ســر هــم 
بــر روی یــک صفحــه ی حســاس 
عکاســی بــود. ایــن فراینــد عکاســی 
بــه او ایــن امــکان را مــی داد تــا بــا 
دقــت مکانیکــی یک تصویــر کلی را 

به دســت آورد، تصویــری از چهــره 
کــه نشــان دهنــده ی فــرد خاصــی 
از  تصویــری  واقــع  در  و  نیســت 
از  گروهــی  مشــترک  ویژگی هــای 

اســت. انســان ها 
ترکیبــی  پرتره هــای  ایــن  در 
کامــال فــردی، اثــری  خصوصیــات 
جــای  بــر  خــود  از  ناچیــز  و  کــم 
می گذاشــتند و در نتیجــه تصویــر 
نهایــی یــک چهــره ی میانگیــن را 

کــه خطــوط آن بــه نرمــی ترســیم شــده  نشــان مــی داد 
گالتــن شایســتگی پرتره هــای ترکیبــی را در دقــت  بــود. 
مؤلفه هــای  از  یکــی  می دانســت.  آن هــا  مکانیکــی 
کــه از هــر موضــوع از زوایــای  اصلــی روش او ایــن بــود 
مختلــف عکــس بگیــرد. بــه نظــر او ایــن روش، میــزان 
داده هــای جمــع آوری شــده بــرای هــر فــرد را افزایــش 
بــرای  را  موضــوع  از  کامل تــر  تصویــری  و  مــی داد 
انسان شناســان فراهــم مــی آورد تــا در مطالعات شــان از 
گالتــن برای ســرعت بخشــیدن  کننــد.  آن هــا  اســتفاده 
بــه فراینــد گرفتــن چنــد تصویــر از هــر موضــوع، تکنیکی 
جدیــد بــرای تولیــد چندیــن عکــس از یــک فــرد بــه طور 
گالتــن در  کــرد. دســتورالعمل های  ایجــاد  هم زمــان 
مــورد چگونگــی تولید چندین تصویر انسان شــناختی 
از چهــره ی فــرد بــا هــدف استانداردســازی عکاســی 
انسان شناســی طراحــی شــده بــود. ایــن یــک دگرگونــی 

عکاســی  روش هــای  در  بــزرگ 
کســلی  افــرادی ماننــد لمپــری و ها
۱8۶۰میــالدی  دهــه ی  اواخــر  در 
بــود. سیســتم لمپــری ســریع بــود 
زیــرا از هــر چهــره یــک  بــار عکــس 
کــه  می گرفــت و عیــب آن ایــن بــود 
ــه عکــس  ــراد فقــط از یــک زاوی از اف
کســلی  می گرفــت. امــا در روش ها
مختلــف  زوایــای  از  مــدل  هــر  از 
گرفتــه می شــد و نکتــه ی  عکــس 
ــر ترکیــب  گالتــن عالوه ب کنــدی فراینــد بــود.  منفــی آن 
بهتریــن جنبه هــای هــر دو طــرح، مراحــل تحلیلــی 
ــه  ک ــرد  ک ــه  ــود اضاف ــی خ ــد عکاس ــه فراین ــتری را ب بیش
فراتــر از طرح هــای پیشــین بــود و فقــط بــر ویژگی هــای 

ــود. ــز ب ــره متمرک چه
کــه آلــن ســکوال در بایگانــی و تــن بیــان  همانطــور 
ــی  ــه ی جرم شناس ــان حرف ــت متخصص کثری ــد ا می کن
ــکار  ــه ی تبه گون ــیم  ــرای ترس ــی ب ــتفاده از عکاس در اس
و  انسان شناســان  می دادنــد.  نشــان  اشــتیاق 
خــود،  مطالعــات  در  قــرن ۱9میــالدی  نژاد شناســان 
مشــترک  ویژگی هــای  بــا  را  محلــی  جمعیت هــای 
فرهنگــی و جســمی بررســی می کردنــد. جنایتــکاران 
تصــور  فرهنــگ  خــرده  یــک  به عنــوان  انگلیســی 
می شــدند، بنابراین به راحتی تحقیقات قوم شناســی 
می گرفــت  صــورت  آن هــا  روی  بــر  انسان شناســی  و 

گالتــن بحــث اصــاح نــژاد را بــا ایــن 
کــه  می کنــد  آغــاز  فــرض  پیــش 
پیشــرفت تمــدن بشــری مبتنــی بــر 
تعــداد  کــه  اســت  بزرگــی  مــردان 
آن هــا رو بــه کاهــش اســت، ایــده ای 
کــه در انگلســتان قــرن 19 میــادی 
رایــج بــود. او هــدف خــود را از طــرح 
ــود و اصــاح نســل  ــه، بهب ایــن نظری
انســان از طریــق افزایــش هــوش و 
می دانســت. کودنــی  از  ممانعــت 

اهمیــت عکاســی در قــرن نوزدهــم 
بــه عنــوان یــک منبــع مهــم اثبــات 
بــه  مربــوط  علــوم  در  داده هــا 
نژاد شناســی  و  انسان شناســی 
را  عکاســی  و  اســت  مشــخص 
می تــوان به عنــوان ابــزاری اساســی 
نمایش هــای  بــه  دســتیابی  بــرای 
بصــری نژادهای مختلف در سراســر 

دانســت. جهــان 
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نژادهــای  بــه  نبــود صرفــا  نیــاز  ایــن منظــور  بــرای  و 
کننــد.   کن ســرزمین های دیگــر توجــه  بیگانــه ی ســا
هــزاران  بــه  شــد  موفــق  گالتــن  زمینــه  ایــن  در 
عکــس از پرتره هــای جنایتــکاران در بایگانــی زنــدان 
کنــد و ایــن تصاویــر در  میل بنــک8 دسترســی پیــدا 
ســال  در  او  ترکیبــی  پرتره هــای  منبــع  اولیــن  واقــع 
بــا   بســیار  منبــع  یــک  تصاویــر  ایــن  بودنــد.   ۱8۷۷
او  عکاســی  روش  کاربــرد  دادن  نشــان  بــرای  ارزش 
کــه آن پرتره هــا به صــورت  گالتــن اظهــار می کنــد  بــود. 
ویــژه ای بــا اهــداف او ســازگار بوده انــد. همــه تقریبــا 
گرفتــه شــده بودنــد،  بــه یــک انــدازه و بــا یــک رویکــرد 
او می گویــد: وقتــی بــا یــک نــوع از چهره هــا برخــورد 

می کنیــم شــباهت ها بســیار بیشــتر از ناهماهنگــی هــا 
گالتــن به منظــور قرارگیــری درســت عکس هــا  اســت. 
بــر روی یکدیگــر، از تصاویــری بــا اندازه هــای مســاوی 
کــرد.  گــروه تقســیم  کــرد و آن هــا را بــه ســه  اســتفاده 
کــه بــه جــرم قتــل و ســرقت محکــوم  گــروه اول افــرادی 
کــه بــه علــت  گــروه دوم جنایتکارانــی  شــده بودنــد، 
ســوم  گــروه  و  بودنــد  زنــدان  در  جعــل  و  شــرارت 
کــه به دلیــل انــواع تجاوزهــای  متشــکل از افــرادی بــود 

جنســی محکــوم شــده بودنــد.
گالتــن با وجــود تالش هــای  ــه  ک ــر اســت  ــه ذک الزم ب
کامــال تبهکارانه را  بســیار در نهایــت نتوانســت صفــات 
کنـــــد.  از پرتــــــره هـــــــــای ترکیبـــــــی خود استــــــــخراج 

کــه تجربیــات اجتماعی هــر جنایتکار  او اظهــار داشــت 
کــه جــرم  در رفتــار او تأثیــر دارد بنابرایــن بعیــد اســت 
و جنایــت صرفــا از طریــق شــباهت های فیزیولوژیکــی 
قابــل ردیابــی باشــد. در اوایــل دهــه ی ۱88۰ میــالدی 
گالتــن بــه ایجــاد پرتره هــای ترکیبــی از ســایر اقشــار 
کــه عمومــا آن هــا را از نظــر اجتماعــی، ضعیــف  جامعــه 
یــا ناتــوان قلمــداد می کردنــد از جملــه بیمــاران مبتــال 
و  لنــدن  کن  ســا یهــودی  دانش آمــوزان  ســل،  بــه 

ــی روی آورد. ــاران روان بیم
گالتــون توجــه بســیاری را بــه خــود  روش ابداعــی 
کــرد و کیفیــت پرتره هــای ترکیبــی برای بعضــی از  جلــب 

کــه مباحــث  نشــریات غافلگیرکننــده بــود. تــا آن جــا 
گالتــن در  بســیاری در رابطــه بــا اهمیــت رونــد عکاســی 
مطبوعــات علمــی و پژوهشــی مطــرح شــد. بســیاری از 
کردنــد و ایــن موضــوع  محققــان از ایــن روش اســتفاده 
گالتن به عنوان  کردن روش عکاســی  در جهت قانونی 
اســتاندارد ایــن رشــته نقــش به ســزایی داشــته اســت. 
کــه از طــرح پرتره ترکیبــی پیروی  محققــان و عکاســانی 
خــود  مدل هــای  موقعیت یابــی  در  بایــد  می کردنــد 
دقــت زیــادی داشــتند تــا هــر چهــره بــه درســتی بــا دیگــر 
چهره هــا هماهنــگ شــود. طرفــداران ایــن فنــاوری 
کــه دقــت مکانیکــی  گالتــن ادعــا داشــتند  همچــون 

تصویر 1
گالتن پرتره هــای ترکیبــی 
گونه های جنایتـکار ۱8۷۷ از 

گالتن تصویر 2  تعدادی از پرتره های ترکیبی 
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آن امــکان ضبــط واقعیــت را فراهــم می کنــد و شــواهد 
ــر بــرای جمــع آوری  عکاســی، روشــی عینی تــر و علمی ت

داده هــا از انســان اســت.
به عنــوان  طراحی هــا  و  نقاشــی ها  زمــان  آن  در 
نظــر  بــه  نژادهــا  از  ذهنــی  بصــری  نمایش هــای 
و  ذاتــی  تمایل هــای  تأثیــر  تحــت  زیــرا  می رســیدند 
تعصبــات هنرمنــدان قــرار می گرفتنــد. ولــی عکاســی 
تصاویــر واقعــی را به واســطه ی دوربیــن از افــراد به وجود 
مــی آورد و محققــان و عکاســان می توانســتند در رابطــه 

بــا تصاویــر خــود ادعاهــای عینــی داشــته باشــند.

از  دفــاع  بــرای  عکاســی  از  انسان شناســان 
یافته هــای خــود اســتفاده می کرده انــد. در بســیاری 
از مــوارد تفکــری اســتعماری و نژاد پرســتانه در ایــن 
صاحبــان  چنانچــه  اســت،  داشــته  وجــود  رابطــه 
تفاوت هــای  عکاســی  از  اســتفاده  بــا  نیــز  قــدرت 
بــا ســایر اقشــار جامعــه نشــان می دادنــد.  خــود را 
 ۱8 قــرن  در  کــه  فلســفی  دیدگاه هــای  جملــه  از 
ــی9  ــود، اثبات گرای ــم ب ک ــا حا ــای اروپ ــر فض ــالدی ب می
شــناختی  هر گونــه  اثبات گرایــان  منظــر  از  اســت. 
بــر تجربــه ی حســی و هــر پژوهــش اصیــل  مبتنــی 

تجربــی  واقعیــات  و  تبییــن  توصیــف،  بــه  وابســته 
دانشــمندان  کــه  بودنــد  معتقــد  آن هــا  اســت. 
کشــف  می تواننــد تمــام حقایــق قابــل مشــاهده را 
کمیت گرایــی  کننــد.  کمیــت آن هــا را اندازه گیــری  و 
بــرای  معنــا داری  ک  مــال آزمــودن،  قابلیــت  و 
هم زمــان  تقریبــا  اثبات گرایــی  بــود.  اثبات گرایــان 
ابــزار  را  عکاســی  آن هــا  گرفــت.  شــکل  عکاســی  بــا 
ــا  ــش آن ه ــه دان ک ــد  ــد بودن ــد و معتق ــبی یافتن مناس
را  بشــر  بــه  مربــوط  مســائل  از  بســیاری  می توانــد 
کنــد. ظاهــرا بی طرفانــه بودنــد ولــی در اصــل  حــل 
کــه جیــل  رویکــردی جانبدارانــه داشــتند. همانطــور 
انسان شناســی دیــدگاه  و  لویــد۱۰ می گویــد عکاســی 
از  بــودن  برخــوردار  امــکان  و  خــود  ایدئولوژیــک 

واقع گرایــی علمــی  زیــر ظاهــر  را  معناهــای ضمنــی 
کردنــد.  پنهــان 

در عصــــــر ویکتــــــــوریا اقـــــــوام مختلـــــــف برحســــــب 
ــه بندی  ــاختی دستــــــــ طبقه بنــــــــدی  انســــان شنـــــــــ
نظریه هــای  بــر  طبقه بنــدی  نــوع  ایــن   می شــدند 
کــه  سیما شناســی اســتوار بــود و بــه دنبــال آن بــود 
طبقه هــای  و  نژاد هــا  قوم هــا،  بــارز  تفاوت هــای 
اجتماعــی را بــا یکدیگــر نشــان دهــد. عمومــا از مــردم 
گرفتــن عکــس  ــرای  اســتعمار زده خواســته می شــد ب
کــه نماینــده ی پوشــش، نقــش  گونــه ای بایســتند  بــه 
اجتماعــی و فرهنــگ خــاص خــود باشــند. در ایــن 
از  لینــت۱۱  یوهانــس  عکس هــای  می تــوان  زمینــه 

گینــه ی  نــو را مثــال زد. قبایــل بومــی اســترالیا و 

تصویر 3
راست - پرتره هایی از نژادهای 
مختلف برای نشان دادن یک 
گی مشترک )نروژ، ۱9۳9( ویژ
که شکل های  چپ - پرتره هایی 
استاندارد سر انواع مجرمان را 
نشان می دهند)فرانسه، ۱9۱4(

گینه ی نو تصویر 4  عکس های یوهانس لینت از بومیان 
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گفــت ایــده ی اصــالح نــژاد در ابتــدا  شــاید بتــوان 
ــا  ــر ویکتوری ــی در عص ــکاوی علم کنج ــک  ــوان ی به عن
گالتــن بیشــتر بــر جنبه هــای  به وجــود آمــد و تمرکــز 
مثبــت نظریــه ی اصــالح نــژاد بــود. او حتــی در آغــاز، 
بــرای تشــخیص بیماری هــا  را  ترکیبــی  پرتــره  روش  
و  توانــا  ســالم،  افــراد  گالتــن  می دانســت.  مفیــد 
باهــوش باالتــر از متوســط را بــرای داشــتن فرزنــدان 
نــژادی  اصــالح  واقــع  در  و  می کــرد  تشــویق  بیشــتر 
منفــی در ایــاالت متحــده و آلمــان رشــد و توســعه 
کــه بعضــی از نژادهــا بــر ســایرین  یافــت. ایــن اندیشــه 
اســتعمار  بــرای  را  مناســبی  توجیــه  دارنــد،  برتــری 

اروپایــی فراهــم آورد. 
گســترده ای  گالتــن در آمریــکا بــا اســتقبال  ح  طــر
روبــه رو شــد. اولیــن حضــور رســمی اصــالح نــژاد در 
تاریــخ آمریــکا بــا وضــع قوانیــن ازدواج رقــم خــورد. 

گرفتــن مفهــوم اصــالح نــژاد بســیاری از  بــا در نظــر 
کردنــد و  شــهروندان برجســته از ایــن امــر حمایــت 
کردنــد. ایــن  ســازمانی را بــرای ایــن منظــور تأســیس 
آن هــا  ژنتیکــی  گی هــای  و ویژ بــه خانواده هــا  نهــاد 
ــراد مهاجــر،  ــر اف کث ــه ا ک ــرد  می پرداخــت و ادعــا می ک
نامناســب  بیمــاران،  از  بعضــی  و  فقــرا  اقلیــت، 
محســوب می شــوند و قوانینــی بــرای عقیم ســازی، 
ازدواج  محدودیت هــای  و  اجبــاری  جداســازی 

کــرد. تصویــب 
بــه  نژادپرســتانه  و  افراطــی  شــکل  در  ایــده  ایــن 
اســتقبال  مــورد  انســان ها  بــردن  بیــن  از  معنــای 
نازی هــا واقــع شــد و قوانیــن نازی هــا در ایــن  رابطــه 
از هــر تصــوری فراتــر رفــت. نازی هــا قوانینــی را بــرای 
عقیم ســازی افــراد مبتــال بــه بیماری هایــی از جملــه 
الــکل، افســردگی،  بــه  ع، اعتیــاد  اســکیزوفرنی، صــر

ناشــنوایی و نابینایــی ارثــی، ناهنجاری های جســمی 
کردنــد.  کولی هــا وضــع  و همچنیــن یهودیــان ســالم و 
نام هــای  بــه  آلمانــی  عــکاس  دو   ۱9۳۰ دهــه ی  در 
لنــدوا۱2 و رتســالف۱۳ عکس هــای زیــادی از جوانــان بــا 
که احتمــاال به عنوان  کردنــد  لباس هــای محلــی تهیه 
نوعــی راهنمــا در جهــت اهــداف نــازی  بــوده اســت. 
لنــدوا بعدهــا بــه حــزب نــازی پیوســت و عکس هــای 

کــه بــرای ترویــج آرمان هــای  کتاب هایــی  خــود را در 
گرچــه  نــازی مــورد اســتفاده بــود بــه چــاپ رســاند. ا
هیــچ مدرکــی مســتقیما مبنی بــر اســتفاده نازی هــا از 
ــدارد،  گرفتــه شــده توســط رتســالف وجــود ن ــر  تصاوی
دارای  و  کلــوزآپ  عمدتــا  کــه  او  عکس هــای  امــا 
گســترده در آن  کنتراســت شــدید بودنــد به صــورت 

زمــان منتشــر شــد.

گینه ی نو تصویر 6 راست: اندازه گیری اجزای چهره ی یک زن تبتی توسط پزشک آلمانی )تبت، ۱9۳8(،تصویر 5  عکس های یوهانس لینت از بومیان 
کودک برای تعیین شخصیت و پیش بینی آینده ی او )آلمان، ۱9۳2( چپ: اندازه گیری سر یک 
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زمانــه  چهره هــای  کتــاب  عکاســانه ی  گونه هــای 
کــه والتــر بنیامیــن۱۶ آن هــا را  گوســت زانــدر۱5،  مــا۱4 آ
به عنــوان یــک نگارخانــه ی سیما شناســی ســتایش 
و  مســتقیم  مشــاهده ی  از  اســتفاده  بــا  می کنــد، 
نــژادی  نظریــات  و  اجتماعــی  تحقیقــات  از  دور  بــه 

نــازی  مأمــوران   ۱9۳4 ســال  در  آمده انــد.  به وجــود 
کتــاب را از بیــن بردنــد زیــرا  نســخه های زیــادی از ایــن 
کار او را ضد اجتماعــی می دانســتند. فتوماتریالیســم 
ــان  ــژاد بنی ــه ی ن ــه نظری ــا ب ــیله ی نازی ه ــدر به وس زان
گونه هــای انــدام پــل شــولتز نومبــرگ۱۷ تغییــر شــکل 

تصویر 7  تعدادی از عکس های لندوا

نوردیــک۱8،  زیبایــی  کتــاب   ۱9۳۷ ســال  از  داد. 
کیــد بــر  نومبــرگ بــا تکیــه بــر سیماشناســی علمــی و تأ
آشــکار شــدن ویژگی هــای بــارز نــژادی بــر روی بــدن، 
اعالنــی بــرای اصــالح نــژادی انتخــاب همســر بــود. در 
ایــن میــان عکاســی می توانســت شــاهدی بــرای ایــن 

جریــان باشــد.
کنتــرل اجتماعــی بهانــه ای  نظریــه ی اصــالح نــژاد و 
بــرای قتــل عــام و جنــون نازی هــا شــد. در ایــن زمینــه 
از عکس هــا در حکــم مــدرک در جهــت مشــروعیت 
گروه هــای خاصــی از مــردم  بخشــی بــه برتــری موروثــی 
از قبیــل طبقــات متوســط در حــال ظهــور و حتــی 

حــذف بالقــوه  ی زیردســتان اســتفاده شــده اســت.
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کبوتر ارشدی

تدارک یک ایده عکاسانه

مســئله مــن در ایــن یادداشــت، چگونگــی بازنمایی و 
نمایش فرودســتان در عکاســی اســت، با نیم نگاهی به 
ایــن چگونگــی در فرهنــگ عامــه، ذیل موضوع ناشــی از 
 .)sentimentalism( احساسات گرایی یا سنتیمنتالیسم
ســپس پیشــنهاد خــود را بــرای ســامان عاملیــت ســوژه 

فرودســت بــه واســطه عکاســی، مطــرح  می کنم. 
گرامشــی مــورد  این جــا موضــوع فرودســتی از نــگاه 
انقالبــی  و  فیلســوف  گرامشــی،  آنتونیــو  اســت.  نظــر 
کــه در ســال ۱89۱ بــه دنیــا آمــد، از رهبــران  مارکسیســت 
مفهــوم  از جملــه  و  شــد  ایتالیــا  کمونیســت  حــزب 
گرامشــی اولیــن بــار  کــرد.  هژمونــی )اســتیالء( را تئوریــزه 
فرودســتی  مفهــوم  دربــاره  زنــدان  یادداشــت  های  در 

کالن« فرودستی به »بیان  های  تغییر »روایت 
موقعیت مند« در مناسبات امر جزئی

به میانجی حافظه ی رویدادی یا اپیزودیک
)Episodic memory(

ــد  ــوم جدی ــن مفه ــت. ای ــابالترن )subaltern( نوش ــا س ی
مطالعــات  به صــورت  و  کــرد  پیــدا  گســترش  به مــرور 
کاوی قرار گرفت. سابالترن  سابالترن مورد بازخوانی و وا
کــرد. این جــا اما  به ویــژه در ســنت پسااســتعماری راه بــاز 
بحث ما مشــخصا بر تعریف فرودســتی اســتوار نیســت، 
بلکــه چگونــه دیــدن امــر فرودســتانه یــا ابژه فرودســتی 

کنــش عکاســانه مــورد نظــر اســت. در 
چــه  و  باشــیم  گرامشــی  نــوع  از  مارکسیســت  چــه 
ک و یــا پســت مدرنــی  پسااســتعماری از جنــس اســپیوا
هماننــد بودریــار، الزم اســت بر ســر بازنمایی این مفهوم 
گشــایی امکان هــا و ایده هایــی  بــه میانجــی ویــزور بــه وا
بپردازیــم. در ایــن یادداشــت، و بــرای تــدارک یــک ایــده، 
اهمیــت زمینه  هــا و لــزوم و ترجیــح بازنمایــی آن  هــا را بــر 
ابژه هــا، مــورد تامــل قــرار  می دهیــم. ایــن بحــث دقیقــا بر 
ایــن بنیــاد شــکل می گیــرد و تــالش  می کنــد ســویه  های 
کــه  نظــری اش را بپرورانــد، امــا فرامــوش هــم نمی کنــد 
کــردن دریچــه ای بــر منظــری دیگــر از کنــش  هدفــش بــاز 
عکاســانه اســت بــر مبنــای ظرفیــت »بلنــد فکــر کــردن«. 
کــه »سیاســت بــه معنــای  گــر از رانســیر بپذیریــم  ا
کــه خود  تکمیــل همه شــرایطی اســت به وســیله قدرت 
امر فاقد شــرایط اســت«،  می توانیم دریابیم زمینه  های 
کمــاِن حکومت کننده دلیل  غایــی کــه بــر مبنای آن حا
ــر  ــد ب کــه چــرا برخــی افــراد بای ــد  قانع کننــده ای نمی آورن
کجــا  می آیــد. از نظــر رانســیر  کننــد، از  دیگــران حکومــت 
کــردن در بســتر »غیــاب دلیــل« قــرار  عمــل حکومــت 
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گــر زمینه  هــای سیاســی و بــه ایــن واســطه  می گیــرد. ا
درک امــر سیاســی و نــه تقلیــل آن بــه سیاســت زدگی، 
به طــور پیشــینی مــورد توجــه عــکاس واقــع شــود، چــه 
خواهــد شــد یــا بــه عبارتــی دقیق تــر  می گویــم: »چــه 
کــه مــا بــا امــر مطلــق   می توانــد شــد؟«. در ایــن زمینه هــا 
و فاقــد شــرایط حکومــت روبــه رو هســتیم، فرودســتی 
شــکل  می گیــرد و جزئــی از اجتمــاع انســانی  می شــود. 
رانســیر در ۱94۰ بــه دنیــا آمــد، یعنــی چنــد دهــه پــس از 
گرامشــی و بــه زمینه  هــای زیســت طبقــه کارگــر فکر کــرد.۱ 
کار روشــنفکری باز  به آنچه باعث  می شــود این طبقه از 
بمانــد. ایــن بــاز ماندن را نه ذات فرودســتان که شــرایط 
دشــوار زندگــی آنــان  می دانســت. این جــا همــان مســئله 
»غیــاب دلیــل« رانســیر دوبــاره مــورد توجه قــرار می گیرد. 
وقتــی دلیل  هــای غایــب را وضــوح ببخشــیم و بتوانیــم 

فرودســتانه  زیســت  کنیــم،  برمــال 
مختصــات  وضــوح  می یابــد،  نیــز 
فرودســتی  دلیل  هــای  و   می گیــرد 
عیــان  می شــود. عــکاس باتوجــه به 
»پدیــداری امــر غایــب«، ســویه  های 
شــگفت انگیــزی از واقعیــت را پرتــو 
کــه برمــال  کادر  می کنــد  افکنــده و 
کننــده روابط عّلی و معلولی اســت.
عقــب  بــه  کمــی  اســت  بهتــر 
برگردیــم، یعنــی بــه بحــث هژمونــی 
گرامشی  گرامشی. هژمونی از منظر 

کــم  کــه طبــق آن طبقــه حا کار  مــی رود  بــرای رونــدی بــه 
کرســی نشــاندن پیــش انگاره  هــای جهان بینــی  ــه  ــا ب ب
خــود بــه منزلــه عقــل ســلیم جامعــه بــه مثابــه یــک کل، 
کــه  گــر بپذیریــم  ســلطه را طبیعــی جلــوه  می دهــد. ا
هژمونــی ســرمایه بــا تلفیــق دو جنبــه متفــاوت از »حق« 
و »عدالــت« پیــش رفتــه اســت، در وجــه عدالــت، بــه 
نظــم منزلتــی  می رســیم. ایــن نظــم منزلتــی هژمونیــک 
را  مــی کارد.  مــا  دوربیــن  پایــه  قــدرت،  توســط  شــده 
کــه نظام  هــای منزلتــی  یعنــی دقیقــا همیــن جــا اســت 
گــر در ایــن  معناهــای فرودســتی را پایــدار  می کننــد و ا
شناســایی  شــده  مفصل بنــدی  مناســبات  ســاحت 
غایــب  می مانــد.  همــواره  مــا  بــر  غایــب  امــر  نشــود، 
کــه بــر زمینه  هــای عینــی و مــادی مناســبات  دوربینــی 
کاشــته نشــود، در خدمــت رویکردهــای ســنتیمنتال از 
گــر هژمونــی  وقایــع خواهــد بــود. ا
قدرت، سیاست ارج شناسانه اش 
کانترهژمونــی باید این  را  می ســازد، 
گیــر و  سیاســت ارج شناســانه را فرا
حســاس بــه طبقه کنــد و جبهه ای 
کــه  کاری  ضدهژمونیــک بســازد. 
در  عکاســی  آپاراتــوس  و  عــکاس 
یــک شــیفت پارادایمــی الزم اســت 
بیاغــازد، دقیقــا یــک ضدهژمونــی 
اســــــــــــت.   )counter hegemony(
پیشــنهاد،  ایــن  کــردن  بــاز  بــرای 

الزم داریــم بــه موضــوع »تجربــه«، 
تاملی داشــته باشــیم. تجربه در دو 
ســطح قابــل بررســی اســت. تجربــه 
دریافتــه  جــان  بــه  یــا  بی واســطه 
بــه  کــه  تجربــه ای  و   )Erlebnis(
گاهی رســیده یا تجربه  ســطحی از آ
اندیشــیده شــده )Erfahrung(. در 
ــه  ک رویکــرد ضــد هژمونیــک اســت 
کلــی امــکان پذیــر  دخالــت در امــر 
جزئیــات  کــه  آن جــا   می شــود. 
رادیــکال بــه میــدان دیــد فراخوانده 

کــه در   می شــوند، تــا صداهــای متفــاوت و ناشــنیده ای 
ــان شــود.  کلــی به حســاب نمی آمــده، نمای ســلطه امــر 
ــر تجربــه بی واســطه  کــه مبتنــی ب در عکاســی بــی هــوا، 
و  صمیمی تریــن  یعنــی  رخ  می دهــد،  واقــع  امــر  بــا 
صادقانه  تریــن لحظــه غیــر قابــل برنامــه ریــزی شــده، 
یــک عکــس  می توانــد بســیار موثــر واقع شــود. به همین 
ــاظ  ــه لح ــر، ب ــن تاثی ــم ای کنی ــی  ــم بررس ــدازه الزم داری ان
روانشــناختی، چگونه تاثیری اســت؟ تجربه بی واسطه 
قابلیــت و توانــش درگیــری در یــک ســطح معیــن را دارد. 
در ایــن ســطح بــا افــراط در بــروز هیجانــات بــه ویــژه 
تحریــک عواطــف روبــه رو ایــم. و در همیــن ســطح اســت 
که امکان دارد، سنتیمنتالیســم رشــد کند یا دست کم 
همــواره امــکان رشــد آن وجــود داشــته باشــد. از عــوارض 
کــه بــا زمینه  هــا  کنش  هایــی  احساســاتی گری و بــروز وا

ایــن  ندارنــد،  می تــوان  تناســبی 
مــوارد را برشــمرد: عــادی شــدن امــر 
آن چــه  شــدن  تکــراری  ک،  هولنــا
هرگــز نبایــد تکــراری شــود، بی تنش 
فرودست ســاز،  مناســبات  کــردن 
ابــژه  یــا  عکاســی  ســوژه  تقلیــل 
بــرای  شــمایلی  بــه  فرودســتی 
کــه به  تحریــک عواطــف دم دســتی 
ــان  ــن زم کوتاه تری ــدازه در  ــان ان هم
ممکــن امــکان مرتفــع شــدن را در 
خود دارد. در ایجاد چنین بستری 
کــه بــا همدســتِی فرهنــگ عامــه،  می تــوان پــای  اســت 
مصلــوب شــدن مســیح نیــز بانــگ برداشــت: »دوبــاره، 
دوبــاره!«. هژمونــی نــه تنهــا ســاختارها را دســتکاری 
 می کنــد که فرهنگ  می ســازد. در ســطوح فرهنگــی الزم 

ــرد.  ــکل بگی ــی سروش ــد هژمون ــه ض ک ــت  اس

دیالکتیک حضور و غیاب
در ادامــه ایــن بحــث، بــه دیالکتیــک حضــور و غیبــت 
گــذرا  می پــردازم. چنانچــه  بــه طــور  رانســیر  نــگاه  از 
بایــد  شــد،  اشــاره  بی واســطه  تجربــه  بــه  پیش تــر 
گفتــه رانســیر، دیالکتیــک توصیف کننــده  بگویــم بــه 
کــه تناقضــات آن را در  خــود زندگــی پیشــا تاملــی اســت 
ســطوح و طــرح متفــاوت و متنوع اش نشــان  می دهد. 
کــه در برگیرنــده  به عبارتــی دیالکتیــک در عیــن حــال 

وقتــی دلیل  هــای غایــب را وضــوح 
کنیــم،  برمــا  بتوانیــم  و  ببخشــیم 
وضــوح  نیــز  فرودســتانه  زیســت 
مختصــات  می گیــرد   می یابــد، 
عیــان  فرودســتی  دلیل  هــای  و 
بــه  باتوجــه  عــکاس   می شــود. 
»پدیــداری امــر غایــب«، ســویه  های 
ــو  ــزی از واقعیــت را پرت شــگفت انگی
کــه برمــا  کادر  می کنــد  افکنــده و 
کننــده روابــط عّلــی و معلولــی اســت.

دقیقا همین جا است که نظام  های 
منزلتــی معناهــای فرودســتی را پایدار 
ســاحت  ایــن  در  گــر  ا و   می کننــد 
شــده  مفصل بنــدی  مناســبات 
شناســایی نشــود، امــر غایــب بــر مــا 
همــواره غایــب  می مانــد. دوربینــی 
مــادی  و  عینــی  زمینه  هــای  بــر  کــه 
کاشته نشود، در خدمت  مناسبات 
وقایــع  از  ســنتیمنتال  رویکردهــای 

خواهــد بــود.
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حرکتــی مرکزگــرا به شــمار مــی رود در همــان حــال نیــز 
ــطه  ــن واس ــه ای ــت. ب ــز اس ــی مرکزگری ــده حرکت دربرگیرن
گفــت عکــس بــا محوریــت تمرکــز بــر »بــدن   می شــود 
کــه بــا تضعیــف  فرودســت« در عیــن حــال الزم دارد 
همزمــان ایــن مرکزیــت، بــه حرکتــی مرکزگریــز بینجامد. 
ــا  کــردن درگیــری بــدن فرودســت ب ــدار  ایــن یعنــی پدی
مناســبات فرودست ســاز به طــور همزمــان. چنانچــه 
گفــت  مرلوپونتــی ایــن ایــده را بازتــر می کنــد،  می تــوان 
کــه در ایــن  حرکــت دیالکتیکــی حرکتــی دوری اســت 
مشــخص  کل  بــا  روابطشــان  پایــه  بــر  اجــزا  حرکــت 
ــت  ــز تمامی ــزی ج ــز چی کل نی ــه  ک ــی  ــوند در حال  می ش
اجــزا نیســت. دیالکتیــک، رابطه خارجی میــان دقایق 
ــازنده  ــکار س ــه آش ــد بلک ــی نمی کن ــت نمای کل را خصل
رابطــه درونــی آن  هــا اســت.2 ایــن ســخن ســرانجام بــه 
کــه  کــه ویژگــی امــر دیدنــی ایــن اســت  ایــن معنــا اســت 
ــود  ــا خ ــی ب ــی از نادیدن ــه وجه کلم ــق  ــای دقی ــه معن ب
کــه  کــه آن را بــه مثابــه قســمی آشــکار  می ســازد  دارد 
به عنــوان رخنــه ای در امــر دیدنــی امــکان دیــده شــدن 
کــه  را بــه آن  می دهــد. در ایــن نــگاه و تــالش اســت 
تنشــی مــدام بیــن امــر حاضــر و امــر غایــب در  می گیــرد. 
را  موقعیتــی  کادری  می خواهــد  چنیــن  در  عــکاس 
کــه مــدام از دســت  می گریــزد و از پدیــدار  فراچنــگ آورد 
کادرهــای تنبــل و دم دســتی ســرباز  می زنــد.  شــدن در 
به هــم  را  هســتی«  تجربــه  و  »هســتی  چالــش،  ایــن 

پیونــد  می دهــد. 

فریم  هایی بر مبنای حافظه رویدادی 
خوانش از پایین به باال

»حافظــه رویــدادی، به نوعــی از حافظــه در انســان 
کــه تجربه هــای ویــژه شــخصی را ذخیــره  اشــاره دارد 
می کنــد. حافظــه رویــدادی بــه همــراه حافظــه معنایــی 
دو مقولــه حافظــه آشــکار را تشــکیل می دهنــد. حافظــه 
رویــدادی یــا حافظــه رویدادهای ویژه، شــامل خاطرات 
ــم  ــی فیل ــت، "نوع ــان اس ــخصی خودم ــارب ش ــا از تج م
ذهنــی از آنچــه دیــده یــا شــنیده ایم". بــه ســخن دیگــر، 
کــه در زندگــی  حافظــه رویــدادی شــامل اتفاقاتــی اســت 
مــا رخ داده انــد و بــه زمــان و مــکان خاصــی وابســته 
گر کســی از ما بپرســد که در آخرین جمعه ای  هســتند. ا
ــازه ای را دیدیــم،  کــوه رفتیــم چــه منظره هــای ت ــه  کــه ب
کوهســتان  مــا عمومــًا صحنه هــای آن روز تعطیــل را در 
کــه  در پیــش خــود مجســم می کنیــم و به یــاد می آوریــم 
چــه چیزهایــی را دیده ایــم؛ بنابرایــن، تصاویــر ذهنــی 
در حافظــه رویــدادی نقــش مهمــی ایفــاء می کننــد. 
هم چنیــن ســرنخ ها یــا نشــانه های مربــوط بــه زمــان 
کمــک می کننــد تــا اطالعــات را از ایــن  و مــکان بــه مــا 
بخــش حافظــه بازیابیــم«.۳ در ایــن بحــث،  می تــوان 
ایــده بیــرون کشــیدن زمــان و مــکان را از طریــق حافظــه 
به واســطه  عــکاس  داد.  قــرار  تامــل  مــورد  رویــدادی 
کادر،  می توانــد حافظــه  انتخــاب حضــور اجزایــی در 
کــه پــای  کنــد تــا جایــی  رویــدادی را در بیننــده فعــال 
ــه تنهــا  ــه ن گون ــه میــان بکشــد. ایــن  زمــان و مــکان را ب

نیــز  را  موقعیت منــدی  کــه  بــدن، 
نســبت به موضوع فرودستی توامان 
کــرد. یادمــان باشــد  نشــان خواهــد 
آلترناتیــو و ســویه  های دگرگون کننده 
دارد.  وجــود  میدانــی  هــر  عمــق  در 
کــه  دوربیــن همــان ســالحی اســت 
بــا هــر بــار چکانــدن شــاتر، مناســبات 
ــا  ــد ی ــکار  می کن ــازانه را ش فرودست س
از پــا  می انــدازد. ایــن صرفــا یــک ایــده 

وارونه ســاز مدعــی نیســت بلکــه عاملیــت بخشــیدن و 
کــه  بــه تحــرک واداشــتن ســوژه خنثــی اســت. ســوژه ای 
چــون بــه حســاب نیامــده و همــواره منظر فرودســتی آن 
به تصویر کشــیده شــده، در موقعیت فرودستی یا حتی 
قربانــی، فریــز شــده و عاملیــت آن در منظــری از ترحــم و 
دلسوزی و رویکردهای خیرخواهانه و خیریه ای تقلیل 
گر احضار شــوند،  کــه غایــب بوده اند ا یافتــه اســت.  آنــان 
کــه  گــر امــر غایبــی  نیــرو آزاد  می کننــد و موثرتــر  می شــوند ا
ــبات  ــردن مناس ک ــال  ــر م ــردوکار ب ک ــود، در  ــار  می ش احض
کــه »تاریــخ  فرودســت ســاز باشــد. بــا توجــه بــه ایــن 
به مثابــه تخاصــم روایــی معرفت شناســی، اصلــی در 
ــر ســر نشــان  مطالعــات فرودســتان اســت«.4 همــواره ب
کار اســت. به همین اعتبار  دادن موقعیت، چالشــی در 
کــه  می خواهــد بــه  فهــم از امــر سیاســی، بــرای عکاســی 
کنــد، نیــازی بنیادیــن اســت. بــدون  ــگاه  فرودســتان ن
از  بــه دور  و  رویکــرد شمایل ســاز  ایــن فهــم احتمــال 

کــودک  عاملیــت از فقیــر، متکــدی، 
کولبــر وجــود  کار، زن تن فــروش، مــرد 

ــت. ــد داش خواه
به جــای  لنــز  درون  از  می توانــی 
کار، صحنــه  کــودک  کنــار -  - یــا در 
خــوِد  آن  در  کــه  ببینــی  را  شــهری 
شــود؟  می شــود  دیــده  بیــگاری 
تــا  بخشــید  جســمیت  را  بیــگاری 
در یــک فریــم قــاب شــود؟ بودریــار 
کنــار  بــرای نشــان دادن تنهایــی در شــهر، زنــی غمگیــن 
پنجــره خیــره مانــده بــه آخریــن پرتوهــای نــور را ســوژه 

یــک(. )تصویــر  نمی گیــرد 
گوشــه ای از میــزی  ــر  او ترکیبــی از ســایه روشــن  ها را ب
کــه چراغــی بــر آن نهــاده شــده، لبــه بــاز پنجــره و بــر کتابی 
زیــر چــراغ بــه مــا نشــان  می دهــد. در این صحنــه صدای 
کــه از  گــوش  می رســد؛ صــدای ســرمایی  تنهایــی بــه 
جــان بر می خیــزد و تعمیم پذیــر  می شــود. امــا از زوم 
ــدن یــک شــخص خبــری نیســت. عــکاس  ــر ب شــدن ب
یــک  از  بیــرون  را  می ســازد،  این جــا مفهــوم خــودش 
کالبد)بودریــار، تــالش می کنــد ســازوکارهای وضعیــت 
موجــود را از خــالل ایــن ناپدیــد شــدن انســان بــه  مثابــه 
ســوژه مدرنیتــه و چگونگــی اســتیالی ابژه هــا بــر جهــان 
ــد  پســامدرن، توضیــح بدهــد(. عــکاس چطــور  می توان
ــه  ــم ب ــا چش ــه ب ک ــی  ــا صدای ــد ی ــت باش ــدای فرودس ص
گــوش  می رســد؟ صدایــی کــه دیــده  می شــود امــا در یــک 

بــر  بــا محوریــت تمرکــز  عکــس 
عیــن  در  فرودســت«  »بــدن 
کــه بــا تضعیــف  حــال الزم دارد 
بــه  مرکزیــت،  ایــن  همزمــان 
حرکتــی مرکزگریــز بینجامــد. ایــن 
درگیــری  کــردن  پدیــدار  یعنــی 
مناســبات  بــا  فرودســت  بــدن 
فرودست ســاز به طــور همزمــان.
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غایــب  فــرد،  هیــأت  باشــیم.  روبــه رو  فضــا  از  تــازه ای 
 می شــود تــا در دوراهــی ذهــن شناســنده، شناســنده ای 
کــه بنابــر عــادات دیــدارِی تنبــل، دنبــال تماشــای بــدن 
کنــد. این کشــمکش همان   می گــردد، کشمکشــی بــر پا 
گــوش  کــه عکاســی نمی توانــد آن را پشــت  لزومــی اســت 
ــه قــول بنیامیــن ایــن همــه مســتلزم  بینــدازد. شــاید ب
نوعــی و حــدی از بی خبــری اســت نــه بیشــتر! ایــن 
که مناســبات  بی خبری از خود بدن شــاید راهی اســت 
گاه امــر فرودست ســاز و امــر سیاســی  گــره  بــدن را در 

رهنمــون  می شــود.
کالبدهــا را در اختیــار نداریــم، امــا صــدای  مــا همــواره 
باستان شناســی  همــت  بــه  فضاهــا،  در  را  آن  هــا 
کنیــم. ســال  ها پیــش  تاریخــی  می توانیــم شــنیدنی 
را  واقعیــت  »گلســتان  شــد:  نوشــته  روزنامــه ای  در 
کــه روزنامــه بــرای اولیــن  جســت و جو  می کنــد«. تیتــری 

کالبــد خالصــه نمی شــود بلکــه در مناســبات نیــز تســری 
کادری احتمــاِل سنتیمنتالیســم،   می یابــد. در چنیــن 
کاهنــده  می شــود و ســپید خوانی امــر غایــب، افزاینــده. 
ایــن نــگاه، بــر پدیدار شناســی مبتنــی اســت. وقتــی بــه 
کــه خــودش را بــر  پدیــده فرصــت و مجــال آن را  می دهــی 
کــه از دســت ویزوز هــم خارج  چشــم مــا بنمایانــد، آن جا 
کنــش آن بــه مخاطب  هــا  می رســد. در   می شــود و ادامــه 
ــا »کشــف مناســبات«،  جابه جایــی »ســوژه محــوری« ب
فراتــر  آمــده اش  ابعــاد فراچنــگ  از  مســاله فرودســتی 
 می رود و به ســاحت پیچیده تری از مناســبات تحلیلی 
کــه  گــره  می خــورد. ایــن همــان احضــار واســازانه اســت 
ــه آن  ــه ســوژه فرودســت، ب ــرای عاملیــت بخشــیدن ب ب

نیــاز داریــم.
ایــن عکــس مواجهــه  کنیــد.  نــگاه  بــه تصویــر دو 
عــکاس بــا امــر واقــع اســت: تصویــر زنــی نشســته بــر 

تخــت در شــهر نــو.
ــه«  ــر »نتیج ــن تصوی ــد. ای کنی ــت  ــه دق ــر س ــه تصوی ب

مواجهــه عــکاس بــا امــر واقــع اســت.
کــه  درســت این جــا در تفــاوت ایــن دو نــگاه اســت 
کــه در  شــاید بشــود از دل تاریــخ صداهایــی را شــنید 
صحنه  هایــی به جــا مانده انــد اما ســوژه  ها وجــود ندارند 
یــا حــذف شــده اند. بــه ایــن واســطه مــا از بازنمایی  هــای 
کــه در هــر رویکــرد رادیکالــی نیــز احتمــال آن  رســمی 
گویــی ایــن جــا بــدن، میانجــی   مــی رود، دور  می شــویم. 
کــه حــذف شــده تــا مــا بــا طبقه بنــدی  فریبــکاری اســت 

بار بعد از انتشــار عکس  های کاوه گلســتان از قلعه شــهر 
گیــر امــر اخالقــی!  نــو زده بــود. قلعــه ای پــر راز و رمــز و در 
در آن فریم  هــا واقعیــت بــه دلیــل عریانی آن چه از چشــم 
بــوده موثرتریــن وجــه خــود را پیــدا  همــگان پنهــان 
ــا رفتــار پیچیده تــری   می کنــد. در برخــی از فریم  هــا مــا ب

رویکــردی  کــه  مواجــه  می شــویم  عــکاس  ســوی  از 
تحلیلی تــر را فراخوانــده اســت. آن جــا کــه ویــزور بــر کالبــد 
ــر از  زوم نمی کنــد و پدیــده ای بــه نــام تن فروشــی عیان ت
پدیــده تن فــروش مجــال بــروز  می یابــد. در پدیدار شــدن 
تن فروشــی، به جــای صــدای یــک تــن، صدای بســیاری 

گلستان کاوه  گلستانتصویر 2  عکاس:  کاوه  تصویر 3  عکاس: 

تصویر 1  عکاس: بودریار
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گــوش  می رســد. یــک تِن فروخته شــده باید شــنیده  بــه 
شــود امــا صــدای تن فروشــی، مــا را بــه بســتر و مناســبات 
که منظری دیگرگون  گره  می زند  پیچیده پشــت آن نیز 

گفت و گوســت. و پــر 
بــرای نشــان دادن خشــونت جنــگ، ســاده ترین 
کالبــدی  کالبدهــای پاره پــاره اســت.  کــردن  کار تصویــر 
کــه خشــونت جنــگ بــر آن اعمــال شــده و خــود بــه 
کــه خوانشــی تکــراری  متــن تبدیــل  می شــود. متنــی 
ــتر  ــای بیش ــا صداه ــا ام ــر فضاه ــا ب ــر جنگ  ه دارد. تاثی
گــوش مــا  می رســاند. بــدن زن  و ناشــنیده تری را بــه 
در جنگ    هــا چگونــه بــه مــدد عکــس بــرای مــا احضــار 
 می شــود؟ نبــوِد زن در میدان  هــای جنــگ دلیــل بــر 
نبــودن اعمــال خشــونت بــر آنــان نیســت. نشــان دادن 
»نبــوِد صلــح«، نشــان دادن امــر منفــی اســت. به جــای 
ــدار  ــه پدی ــردن ب ک کمــک  خــود ســوژه، غیــاب ســوژه و 
و  بی صدایــان  صــدای  ناپدیدارهــا  می توانــد  کــردن 
نــام عکاســی،  بــه  از طریــق مدیومــی  را  فرودســتان 
چشــم  هایمان  بــا  بیاموزیــم  اســت  الزم  فرابخوانــد. 
کــه تصــور  گــوش فرابدهیــم و نیــز به یــاد داشــته باشــیم 
از فرودســت،  می توانــد از یــک ذهــن منفعــل بگــذرد و 
گفتــه برنیــس ابــوت5:  کــه بــه  ثبــت  می شــود. در حالــی 
ــدان وســیله  گویــی ب ــه  گ ــرد  ک ــگاه  » می شــود طــوری ن
احســاس  را  آینــده  همزمــان  و  را  می نگریــم  گذشــته 
 می کنیــم«. یــک عکــس  می توانــد بــه طــور مســتقیم بــا 
کــه در آن زندگــی  می کنیم رابطه داشــته باشــد  دنیایــی 

ــه بینجامــد. ــه نقــد فرهنــگ و زمان و از آن طریــق ب

پانوشت:
کتاب هم  که عنوان  گر  کتاب آزادســازی تماشــا ۱.  رانســیر در صفحاتی از مقاله اول 
هســت، بــه زندگــی خــود و نســل خــود اشــاره می کنــد کــه در آن از یک ســو باید به مبــارزه 
کارگــران می پرداخــت و از ســوی دیگــر  کمــک بــه  اجتماعــی و چالش هــای طبقاتــی و 
به عنــوان یــک محقــق و اســتاد خــود را جــدا از ایــن طبقــه بــاز می شــناخت. وی در ایــن 
مرحلــه بــا خوانــدن متــون تاریخــی و خاطــرات دو کارگر که روز فراغت شــان را به نوعی به 
که در او تأثیر عمیقی می گذارد:  شــهود و تحقیق روشــن فکرانه می گذرانند برمی خورد 
کــه کارگــر بــا محقــق یــا مشــاهده گر تفاوتــی نــدارد و تنهــا کاری که  از ایــن پــس او بــاور دارد 
گاه  کــه او را در مقــام نــاآ کــه او را از ایــن جایــگاه و پیش فرض هایــی  کــرد ایــن اســت  بایــد 

کــرد. مطلــق قــرار می دهــد، خــارج 
ـ فصنامه فلسفی  ـ مهدی قنبری  گردش دیالکتیکی پدیدار شناسی  2. مرلوونتی و 

ـ شماره ۷۶/۱ ـ ســال ۱۳9۶ شــناخت 
ـ جمــال محمــدی و جهانگیر محمــودی ـ  ۳. روایــت تاریــخ در مطالعــات فرودســتان 

مطالعات جامعــه شــناختی - دوره 25
4. دانشنامه آزاد

5. برنیــس ابــوت  : )Berenice Abbott(  ۱۷ ژوئیــه ۱898 - 9 دســامبر ۱99۱- 
عــکاس آمریکایــی
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به فــردی  منحصــر  بخــش  رهایــی  ســویه  خوانشــی 
امــا نوشــته ی حاضــر به دنبــال شــرح و بســط  دارد 
کــه مابــه ازای بســیار دارد.  چنیــن نگاهــی نیســت 
ــا تغییــر زاویــه دیــد بــه جــای  ایــن نوشــته می کوشــد ب
بررســی عکس هــا بــه عکاســان و نقــش آن هــا در خلــق 
نــوری  انجــام چنیــن عملــی،  بــا  تــا  بپــردازد  تصویــر 

بامداد امین زاده

کالبدی برای نگریستن، 
کالبدی برای رنج  بردن

فشــاری بــر دکمــه شــاتر دوربیــن، ورود نور و تشــکیل 
تصویــر. بــه یادآوریــم چگونــه انجــام چنیــن عملــی در 
ــان  ــی از جه ــده ای در بازنمای ــش عم ــخ نق ــول تاری ط
نقــش  دانســتن  بــرای  اســت.  داشــته  پیرامونمــان 
در  کنــکاش  و  تاریــخ  در  ســفری  نیازمنــد  عکس هــا 
چنیــن  تردیــد  بــدون  گرچــه  هســتیم.  دوره ای  هــر 

نکاتی پیرامون مفهوم تجربه زیسته و نسبت 
آن با بازنمایی فرودستان

کانال، سن رافائل، از مجموعه ی وطن،  2۰۰۶ تصویر 1  لری سلطان، منطقه ی 
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بــر پشــت صحنــه ی رســانه عکاســی تابانــده شــود. 
بدیــن منظــور در ایــن متــن بــا عبــور از نقــش قابــل 
اســتناد و تاثیر گــذار عکس هــا بــر شــکل گیری تحــوالت 
نقــش  بــه  تاریــخ،  طــول  در  سیاســی  اجتماعــی ـ 
عکاســان و نحــوه ی مواجهــه یکــه آن هــا بــا جهــان بــر 

مبنــای مفهــوم تجریــه زیســته می پــردازد. موضوعــی 
کــه نقــش پررنگــی در خلــق عکــس در  کــه عــالوه بــرآن 
گــون داشــته اســت، دســت مایه ی  گونا بافتارهــای 
مهمــی را بــرای تجزیــه و تحلیــل آثــار هنــری مخصوصــا 
ــودن  ــل ب در ســال های اخیــر فراهــم آورده اســت. قائ

بــه چنیــن نقشــی در حــد افراطــی آن ســبب می شــود 
تنهــا  را  بــه طبقــه اجتماعــی خــاص  تعلــق عــکاس 
شــرط درک و دریافــت عمیــق از موضــوع و بالطبــع 
کــه همچنــان بــرای  بازنمایــی آن دانســت. پرسشــی 
نگارنــده ایــن متــن محــل بحــث اســت، آیــا بازنمایــی 
کــه عــکاس  عمیــق از فرودســتان نیازمنــد آن اســت 

خــود نیــز جزئــی از فرودســتان باشــد؟
مسئـله بازنمایی در هنر موضوع مناقشه انگیزی 
کــه در طــی اعصــار متمــادی همــواره محــل  اســت 
یونــان  از  اســت.  بــوده  بســیاری  جــدل  و  بحــث 
باســتان تــا بــه امــروز ماهیــت هنــر بــه نوعــی بــا مفهــوم 
گــره خــورده اســت. بازنمایــی چــه بــا هــدف  بازنمایــی 
مســیحیت  صــدر  روایت هــای  کشــیدن  تصویــر  بــه 
گونــه ارجــاع  کــردن هــر  می بــود چــه ســودای تهــی 
بــه جهــان عینــی را در ســر داشــت همچــون تــالش 
همــواره  آمریکایــی  انتزاعــی  کسپرسیونیســت های  ا
رد و نشــانی از بازنمایــی را در آن هــا می تــوان یافــت. 
ــه  ــا ابــداع عکاســی در ۱8۳9 مفهــوم بازنمایــی ب امــا ب
دوران جدیــدی پــا نهــاد. دیگــر برداشــت از جهــان 
عینیــت  و  مــکان  مفهــوم  بــا  دوربیــن  به واســطه 
رابطــه ای عمیــق و تنگاتنگــی یافــت. چنیــن رابطه ای 
کــه عکاســی نقــش پررنگــی را در اقنــاع  گشــت  ســبب 
جوامــع بشــری بــرای شــروع تغییــرات اجتماعــی ایفــا 
عکس هــای  بــه  می تــوان  مثــال  به عنــوان  نمایــد 
کــرد و نقــش آن هــا در  کــودکان اشــاره  کــوب ریــس۱ از  ژا

اصــالح قوانیــن اجتماعــی. دلیــل تاثیرگذاری عکاســی 
بــر چنیــن تحوالتــی را می تــوان از ایــن منظــر نگریســت 
کــه در بــاور عمــوم عکــس را نــه در معنــای پدیــداری 
نظــر  در  فــی ذات  شــیء  همچــون  را  آن  بلکــه  آن 
امکان هــای  موضوعــی  چنیــن  پذیــرش  می آورنــد. 
بســیاری را از عکاســی ســلب می نمایــد زیــرا مســئله 
ــرار دادن چیز هــا تحــت یــک مفهــوم واحــد نیســت  ق
متغییرهایــی  بــه  مفهــوم  هــر  کــردن  مرتبــط  بلکــه 
نادیــده  می کنــد.  تبییــن  را  آن  تغییــرات  کــه  اســت 
عکــس  می شــود  ســبب  موضوعــی  چنیــن  گرفتــن 
امــکان  میلیون هــا  میــان  از  امکانــی  به عنــوان  را 
نگریســتن،  نــه  »عکــس  نیاوریــم.   نظــر  در  ممکــن 
مــا می آمــوزد.  بــه  را  بصــری  تصویــر  بلکــه دگرگونــی 
از  متفاوتــی  ســاختار  بــه  عکــس  دیــدن  بــا  بیننــده 
بازنمایــی، بازشناســی، یــادآوری، احســاس، تخیــل، 
میــل، مــرگ و نظایــر آن توجــه می کنــد.«۱ بــه همیــن 
کار عــکاس بازســازی جهــان ابژکتیــو نیســت  دلیــل 
کــه  ــر مبنــای قوانینــی اســت  بلکــه ســاخت جهانــی ب
ایــن  بــه تجربــه ســوبژکتیو  اســت.  کــه عمومــا ناظــر 
کــه ســودای  کــه عکس هایــی  گــواه آن اســت  دلیــل 
بازنمایــی واقع گرایانــه دارنــد بایــد بــا ســنگ محــک 
زیبایی شناســانه رایــج هــر دوران مــورد قضــاوت قــرار 
آن  مقابــل  نقطــه  دقیقــا  رویکــردی  چنیــن  گیرنــد. 
کــه زیبایی شناســی را در بافتــاری  طــرز نگاهــی اســت 
کنــون می خوانــد. چنیــن  بــه دور از زمینــه و زمانــه ا

کویت، ۱99۱ تصویر 2  سباسشیائو سالگادو، صحرای جهنم، 
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گرفتــن  کــه عــکاس را بــرای عکــس  خوانشــی اســت 
از فرودســتان بــه ورطــه تکــرار مکــررات عناصــر فرمــی 
تغییــر  میــان ســال های متمــادی  از  کــه  می انــدازد 
اســتفاده  مثــال  به عنــوان  اســت.  نکــرده  چندانــی 
کنتراســت های بــاال و تصاویــر ســیاه و ســفید. امــا  از 

مگــر ســاختار از خودبیگانگــی فرودســتان در ســاختار 
گذشــته اســت  کــم همچنــان مطابــق دهه هــای  حا
کــه تصویــر آن هــا بایــد مطابــق آن باشــد؟ اهمیــت 
بخشــی بــه چنیــن موضوعــی ســبب می شــود عــکاس 
از  تکــرار دســت چندمــی  به دنبــال  کــه  آن  به جــای 

کــه از فرط تکرار مســتهلک شــده  کــه  موضوعیتــی رود 
اســت به دنبــال نمایــش وجهــی از پدیــدار شــدن یــک 
کــه نســبت مســتقیمی بــا چگونگــی بــه  پدیــده رود 

چنــگ درآوردن جهــان توســط هنرمنــد دارد.
نــگاه  آن  بالطبــع  و  زیســته  تجربــه  مفهــوم 
اســت  موضوعیاتــی  از  هنــر  و  جهــان  بــه  شــهودی 
فضــای  در  را  پررنگــی  نقــش  اخیــر  ســالیان  در  کــه 
کنــون بــه  کــرده اســت. ا تجســمی هنــر ایــران ایفــا 
راحتــی می تــوان خیــل عظیمــی از نمایشــگاه های 
کــه در آن هــا تــالش شــده  هنــری در تهــران را یافــت 
اســت بــه انحــای مختلــف ایــن مفهــوم را بازتولیــد 
کــه مهــر  گویــی اثــر فقــط زمانــی اثــر اســت  نماینــد. 
تجربــه زیســته بــر پیشــانیش خــورده باشــد آن هــم 
نازل تریــن شــکلش. در  و  عمومــا در ســطحی ترین 
چنیــن شــرایطی تــالش بــرای فهــم مفهــوم تجربــه 
بــه ســبب آن نقــش چنیــن مفهومــی در  زیســته و 
از  را در خــروج  رکــن اساســی  بازنمایــی فرودســتان 

ایفــا می کنــد. ایــن شــرایط مبهــم 
پدیدارشناســان معتقدنــد حیــات انســان در تجربه 
می رســد.  پایــان  بــه  آن  در  و  می گــردد  آغــاز  زیســته 
حیــات  از  ناپذیــر  جدایــی  بخشــی  زیســته  تجربــه 
کــه تکویــن آن ناظــر به تجربــه و نحوه ی  بشــری اســت 
بیندیشــیم  مثــال  اســت.  شــخص  هــر  بــرای  ک  ادرا
بــه تشــخیص دادن یــک دوســت در راهــروی یــک 
ســاختمان برای حصول چنین موقعیتی نیازمند دو 

کی)شــخص را در روبرویمــان  وجــه هســتیم، وجــه ادرا
از  شــناختی)خاطره ای  وجــه  و  می کنــم(  ک  ادرا
چــون  فیلســوفی  نــزد  دلیــل  همیــن  بــه  داریــم(  او 
مخلــوط   تجربــه  در  حافظــه  و  ک  »ادرا برگســون۳ 
ک و  ــالت جداشــدنی ادرا ــر نتوانیــم تمای گ هســتند، ا
کنــش  حافظــه را تفکیــک نماییــم حتــی از ســاده ترین 
نیــز تصــوری مغشــوش خواهیــم داشــت.«4 تجربــه 
ــه  ک ــت  ــه اس ــن دو وج ــع ای ــمی از تجمی ــته تجس زیس
در آن افقــی فراهــم می آیــد تــا بــه دور از فرادهش هــای 
قــرار  کنــکاش  مــورد  را  پدیــده  هــر  ماهیــت  موجــود 
ــوان در دو  ــده را می ت ــه هــر پدی ــه ناظــر ب دهیــم. تجرب
کاوی قــرار داد. الــف؛ تجربــه ی پدیــده و  طــراز مــورد وا
ب؛ تجربــه ای از پدیــده بــرای درک تفاوت هــای میــان 

ــر بیندیشــم. ــه مثــال زی آن هــا ب
بــه مقصــدی  بــرای رســیدن   در حالــت نخســت 
پیــاده روی  بــه  شــروع  قصــدی  انجــام  و  مشــخص 
ــیدن  ــی رس ــن عمل ــا از چنی ــی م ــدف اصل ــم ه می کنی
بــه مقصــدی معیــن اســت در حالــت دوم اشــاره بــه 
کیفیــت فضایــی  کــه صرفــا بــه واســطه  موقعیتــی دارد 
گرفتــه می شــود تــا بــدون مقصــدی  کــم تصمیــم  حا
گشــتن در شــهر بپردازیــم. در ایــن دو شــیوه  معیــن بــه 
نکتــه مهمــی مســتتر اســت در شــیوه اول پیــاده روی 
کــه از خــالل  تبدیــل بــه تجربــه پیــاده روی می شــود 
ــه هدفــی متفــاوت از آن دســت  ــا ب ــم ت آن تــالش داری
ــه ای  ــه تجرب  یابیــم. چنیــن نگاهــی هیچــگاه منجــر ب

کار، بار سنگین، ۱9۰9 تصویر 3  لوییس هاین، کودکان 
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از پیــاده روی نمی گیــرد. حالــت دوم چیــزی شــبیه 
کــه  بــه تجربــه فالنــور از پاریــس قــرن نوزدهــم اســت 
از  از اســتغراق طبیعــی معمولمــان  ســبب می شــود 
ــی مشــخصا قابــل  ج شــویم. چنیــن مثال جهــان خــار

تعمیــم بــه هــر پدیــده ای در جهــان اســت. در عکاســی 
خ  ــر مبنــای بنــد اول ر ــا بازنمایــی جهــان ب ــز عموم نی
می دهــد بــه عبارتــی عکاســی تبدیــل بــه بازنمایــی 
پدیــده می شــود نــه بازنمایــی از پدیــده بــه همیــن 

ــون  ــرایطی همچ ــای ش ــر مبن ــر ب ــا تصاوی ــل عموم دلی
نیــاز بــازار یــا اقنــاع از حضــور در خــط مقــدم تحــوالت 
هنــری در جهــان خلــق می شــود در چنیــن شــرایطی 
کوششــی  شکســتن چنین دور باطلی نیازمند جهد و 
کــه هــر لحظــه تــالش دارد عــکاس  ورای نگاهــی اســت 
را مقیــد بــه باقــی مانــدن در ســنت های بصــری نمایــد 
کــه بــرای بســیاری بازنمایــی  بــه همیــن دلیــل اســت 
خالصــه  برســونی5  عکاســی  فــرم  در  فرودســتان  از 
مفهــوم  تجلــی گاه   آن  در  چیــز  همــه  کــه  می گــردد 

لحظــه قطعــی اســت. 
در  اخیــر  ســالیان  در  زیبایی شناســی  چنیــن 
ــه فرمــی  ــه شــدت تبدیــل ب ــا فرودســتان ب مواجهــه ب
کــه در آن تالش شــده اســت به  گردیــده  ســانتیمانتال 
فرودســتان وجهــی از تقــدس بخشــد. امــا مگــر غیــر از 
گام مواجهه خود  که فرودســتان در اولیــن  ایــن اســت 
بــا منطــق ســرمایه، دچــار از خودبیگانگــی می شــوند. 
ــرای بازنمایــی چنیــن رخــدادی  ــه همیــن منظــور ب ب
کــردن هیچ گونــه  مطابــق خواســت جامعــه حرکــت 
اهمیتــی نــدارد این کــه عــکاس بفهمــد چــرا و چگونــه 
کــه تصاویر به ســمت  چنیــن منطقــی ایجــاب می کنــد 
چنیــن زیبایی شناســی حرکــت نمایــد خــود ســبب 
بــرای  می شــود.  جدیــدی  زیبایی شناســی  ســنتز 
حصــول آن نیازمنــد ابژکتیــو نگریســتن بــه فرودســتان 
تکــراری  موضوعــی  بــه  آن هــا  کــردن  تبدیــل  و 
نمی باشــیم بلکــه از درون آن هــا بــه جهــان نگریســتن 

کــه ســبب رخــداد چنیــن ســنتزی می شــود.  اســت 
بســیاری  بــرای  کــه  اســت  بــه همیــن دلیــل  شــاید 
ــه زیســته  ــی بیــش از تجرب ــه بین االذهان مفهــوم تجرب
لزومــا شــرط  در چنیــن بافتــاری اهمیــت می یابــد، 
ــر از آن  ــی عمیق ت ــبب بازنمای ــه ای، س ــه طبق ــق ب تعل
طبقــه نمی گــردد بلکــه فهــم خاســتگاه ها، مفاهیــم 
ــی  ــه بین االذهان ــطه تجرب ــه واس ــر ب گ ــی ا ــا حت و باور ه

باشــد می تــوان نقــش پررنگ تــری داشــته باشــد.
که در باب مفهوم  در پایــان، علی رغــم همه نظراتی 
کرد  تجربــه زیســته مطــرح شــده اســت، می تــوان ادعــا 
یــک مبنــای نظــری حائــز اهمیــت  چنیــن نگاهــی 
مخصوصــا  می کنــد  ایجــاد  تصاویــر  بررســی  بــرای 
فاعلیــت  می شــود  تــالش  آن هــا  در  کــه  تصاویــری 
هنرمنــد پررنگ تــر از تقلیــل دادن موفقیــت هنرمنــد 
بــه قــرار داشــتن در جــای و مــکان مناســب باشــد. 
پدیدارشناســی  کــه  اســت  آن  مویــد  دلیــل  همیــن 
کلیشــه ها،  از  دور  بــه  گاهــی  آ بــرای  وســیعی  افــق 
و  مــی آورد  فراهــم  فریبی هــا  عــوام  و  ساده ســازی ها 
همراهــی اســت بــرای فهــم نحــوه مواجهــه عکاســان 
در  مخصوصــا  آن  از  عمیــق  دریافــت  و  جهــان  بــا 
کــه رســوب  موضوعــی همچــون بازنمایــی فرودســتان 
کــه  زیبایی شناســی ســنتی در آن بــه حــدی اســت 
شکســتن آن نیازمنــد نیــروی همچــون تــوان اتیــن 

کارگــران معــدن وورو اســت. النتیــه۶ در اتحــاد 

کودکان بی سرپناه، ۱89۰ تصویر 4  جیکوب ریس، 
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شکیب مجیدی

کوچک زنگ زده  مغزهای 
یا تصویر فرودستان در 

هنر ایران

ــرورش تفکــر  ــرای پ »کنــش اجتماعــی هنــر، راهــی ب
بخــش  رهایــی  کنــش  جســت وجوی  و  انتقــادی 
گفتمــان رســمی  اســت. در مرکــز قــراردادن آن چــه در 
گرفتــه  ــا مــورد بی اعتنایــی و طــرد قــرار  غایــب اســت ی
یــا فرامــوش  ج شــده  از اولویــت خــار اســت؛ آن چــه 
بــرای چندصدایــی در  تــالش  این هــا  اســت.  شــده 
برابــر تک صدایــی قــدرت اســت. از همیــن رو نــه تنهــا 
موضوعــات و ســوژه های اثــر هنــری بلکــه مــکان ارائــه 

و عرضــه هنــر نیــز اهمیــت دارد.«
کتــاب هنــر اجتماعــی  آن چــه خواندیــد قســمتی از 
در  کــه  اســت  مریــدی  محمدرضــا  نوشــته ی 
و  تصویــر  میــان  رابطــه ی  بــه  کتــاب  از  فصل هایــی 

گفت وگو با محمدرضا مریدی

بــه  ادامــه  در  اســت.  شــده  پرداختــه  فرودســتان 
گفت وگویــی بــا وی پرداختیــم در بــاره ی نســبت هنــر 

فرودســتان: مقولــه ی  بــا  ایــران  عکاســی  و 
جایگاهــی  چــه  فرودســتی  مســئله  اساســا 
در طبقــه بندی هــای تاریخ نــگاری هنــر دارد؟ آیــا 
در تاریخ نــگاری  هنــر جایــی بــرای حذف شــدگان 

بوده است؟
در  بلکــه  هنــر  تاریــخ  در  فقــط  نــه  فرودســتان 
ــد.  بســیاری عرصه هــای دیگــر اندیشــه غایــب بوده  ان
بــه  پرداختــن  مختلــف  روش هــای  بــا  انســان ها 
گریــزان  از آن  کرده انــد و حتــی  کــم اهمیــت  را  فقــر 
کــم  یــا  عــذاب وجــدان  کــردن  کــم  بــرای  هســتند؛ 
گســترش فقــر  ــردن ســهم و مســئولیت در  ک اهمیــت 
کــه مســئله فقــر  بــه اندیشــه هایی متوســل می شــوند 
ــن  ــه ای ــروزه ب ــال ام ــوان مث ــد. به عن ــی می کن را فرافکن
کار موجــب  کــودکان  کــه »کمــک بــه  توصیــه می شــود 
گروه هــای ســازماندهی شــده فقــر و در نهایــت  تقویــت 
گروه هــای تبهــکار می شــود. لــذا بهتــر اســت از  توســعه 
گــردد«. این از جملــه نظرهایی  کمــک بــه آن هــا پرهیــز 
کیــد  گزارش هــای مطبوعاتــی بــر آن هــا تا کــه در  اســت 
کــه  گفتــه می شــود  می شــود. در عبارت هــای عامیانــه 
ــه نفــع  کمــک نکنیــد چــون ب ــی  ــودکان خیابان ک ــه  »ب
صــورت  دیدگاه هــا  ایــن  حتــی  اســت!«.  خودشــان 
گفتــه می شــود »کمــک  اخالقــی بــه خــود می گیــرد و 
کار  بــه فقــرا آن هــا را تنبل تــر می کنــد و از جســتجوی 

؟
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مهم تریــن و پــر اهمیــت تریــن شــخصیت های ادبــی خلــق شــده در تاریــخ ادبیــات 
کارگــران و قیــام آن هــا بــرای  کتــاب اعتصــاب  جهــان اســت. موضــوع اصلــی ایــن 

ــت. ــر اس ــتی بهت ــرایط زیس ــول ش حص
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بهتــر بی نیــاز می ســازد«. ایــن دیدگاه هــا مســئله فقــر 
را بــه فقــرا تقلیــل می دهــد و به جــای صورت بنــدی 
ــالق  ــه اخ ــی آن را ب ــده اجتماع ــک پدی ــوان ی آن به عن
کــه فقیــر بــودن ناشــی  کاهــش می دهــد. انــگار  فــردی 
ایــن  اســت.  خودشــان  تنبلــی  مثــال  و  کوتاهــی  از 
گمراه کننــده از مســئله فقــر  صورت بنــدی اشــتباه و 
از آن بدشــان  کــه مدیــران و سیاســتگذاران  اســت 
ــکل  ــک مش ــوان ی ــر به عن ــده فق ــه پدی ک ــرا  ــد چ نمی آی
سیســتم سیاســت گذاری اجتماعــی بــه یــک مشــکل 
مواجــه  این گونــه  می کنــد.  پیــدا  تقلیــل  فــردی 
ــا  ــه فقــر نیســت بلکــه ب ــا فقــر تنهــا محــدود ب شــدن ب
کارگــری جنســی و دیگــر مســائل  اعتیــاد، بیــکاری، 
می شــود.  دیــده  منظــر  همیــن  از  نیــز  فرودســتان 
ایــن یــک اســتراتژی بــرای فرافکنــی موقعیــت فقــرا 
از  دیگــر  یکــی  اســت.  فرودســتان  و  تهی دســتان  و 
گرفتــن فرودســتان، حــذف آن هــا  راه هــای نادیــده 
سیاســی،  تاریــخ  در  آن هــا  گرچــه  ا اســت.  تاریــخ  از 
تاریــخ اجتماعــی و تاریــخ هنــر ســهم دارنــد امــا اغلــب 
گرفتــه می شــوند. مشــکل را بایــد در مســئله  نادیــده 

کــرد. تاریخ نــگاری دنبــال 
بازنمایــی  بــرای  تاریخــی  بخواهیــم  گــر  ا
فرودســتان متصــور شــویم، اولیــن جرقه هــای آن را 
کــرد؟ در عکاســی ایــران بــه  کجــا می تــوان پیــدا  در 

ایــن مســئله چگونــه پرداختــه شــده اســت؟
ســوژه های  اولیــن  از  مردم نگارانــه  تصاویــر 

پرطرفــدار عکاســی بــوده اســت. اولیــن عکاســان در 
ایــران نیــز تصویــر فقــرا و دراویــش و دوره گردهــا را ثبــت 
کرده انــد. امــا منظــور از عکاســی از فرودســتان تنهــا 
گنــگ بــه  گیــج و  کــه  ثبــت افــرادی منفعــل، وامانــده 
از  عکاســی  بلکــه  نیســت.  شــده اند  خیــره  دوربیــن 
فرودســتان نوعــی طــرح مســئله فرودســتی اســت. 
یــک عکاســی مســئله محــور اســت. در نقاشــی هــم 
گونــه بــوده اســت؛ در تاریــخ هنــر همــواره فقــرا  ایــن 
و تهی دســتان در زمینــه و پس زمینــه آثــار بســیاری 
کــردن فقــرا  بوده انــد امــا طــرح مســئله فقــر بــا تصویــر 

متفــاوت اســت.  
طــرح مســئله فقــر یــک موضــع انتقــادی اســت. 
کوتاهــی سیســتماتیک اســت از همیــن  کیــد بــر یــک  تا
رو مــورد توجــه منتقــدان سیاســی اســت. همچــون 
گروه هــای اســتثمار  کــه فقــرا را  نیروهــای مارکسیســت 
ایــن  از  می داننــد.  طبقاتــی  نظــام  یــک  در  شــده 
دیــدگاه، فقــر یــک پدیــده طبقاتــی اســت و فقــرا همان 

هســتند.  پاییــن  طبقــات 
پتانســیل  دیــدگاه  ایــن 
اعتــراض اجتماعــی دارد چــرا 
کــردن  کــه بــه دنبــال بســیج 
آوردن  هیجــان  بــه  و  فقــرا 
اهــداف  راســتای  در  آن هــا 
کمــی  لــذا  اســت.  سیاســی 
انقالب هــای  از  بعــد  و  قبــل 

اجتماعــی، فقــرا مــورد توجــه مطبوعــات، نویســندگان 
دوران  از  کــه  مدتــی  می گیرنــد.  قــرار  هنرمنــدان  و 
انقــالب بگــذرد ایــن تب و تــاب فــرو می نشــیند و فقــرا 
ج می گردنــد  فرامــوش می شــوند؛ از مرکــز شــعارها خــار
گرفتــن و فرافکنــی  و اســتراتژی هایی بــرای نایدیــده 
در  هــم  ایــران  عکاســان  می افتــد.  کار  بــه  آن هــا 
ســال های منتهــی بــه انقــالب تصاویــر زیــادی از فقــرا 
و تهی دســتان و ســرخوردگان دارنــد. بــه نظــرم ایــن 
از همــان نقــاط مهــم در تاریخ نــگاری هنــر معطــوف 
کمــی بعــد از انقــالب فقــرا از  بــه فرودســتان اســت. امــا 

ج شــدند. مرکــز قــاب خــار
بــاره ی بازنمایــی  کــه در  بیشــتر مطالعاتــی 
فرودســتان شــده اســت معطــوف عکاســی زمــان 
قاجــار و در نهایــت تــا اوایــل انقــالب می باشــد. 
بــه نظــر شــما دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟ آیــا 
ــرای عکاســان و  ــر ب ایــن مســئله در دهه هــای اخی

پژوهشگران هنر از اهمیت خارج شده است؟
گفتمــان  از  فقــر  بلکــه  عکاســان  بــرای  فقــط  نــه 
ج شــده اســت. در ســال های انقــالب،  اجتماعــی خــار
فقــرا به عنــوان مــردم ســتم دیده، اســتثمار شــده و 
مســتضعف پشــتیبان ایده هــای سیاســی بودنــد. فقرا 
ــرص  ــش، دور از ح ــی آالی ــاده دل، ب ــرد س ــون م همچ
گــر الزم بــود  کــه ا و طمــع دنیــا تصویــر مــی شــدند 
جــان شریفشــان را در انقــالب و جنــگ می دادنــد. 
ایــن تصویــر آرمانــی شــده از فقــر در دهــه شــصت بــود 

امــا تصویــر واقعــی فقــر نبــود. در ســال های جنــگ 
مهاجرت هــای روســتا بــه شــهرها بیشــتر شــد و بعــد از 
کــه برنامــه ریــزی و ســازماندهی شــهرها  پایــان جنــگ 
آغــاز شــد، بــا جمعیــت زیــادی از مــردم مواجــه شــدند 
کــه آن هــا را حاشیه نشــین نامیدنــد. در دهــه هفتــاد 
فقــر بــه یــک مســئله اجتماعــی بغرنــج تبدیــل شــد و 
مســتضعفان بــه معضــل اجتماعــی و حاشیه نشــینان 
مزاحــم در برنامــه ریــزی شــهری تبدیــل شــدند. از 
کیــد سیاســی از فقــرا برداشــته  ــه تا ک ــود  همیــن جــا ب
کــه در  گونــه  کــرد. همــان  شــد و تصویــر فقــر تغییــر 
ســینما تصویــر فقــرا به عنــوان افــراد ســربه زیر، قانــع و 
ســاده دل جــای خــود را بــه فرصت طلــب، منفعت جــو 
که فقرا موقعیت شان  و َدله دزد داد. در دهه 8۰  و 9۰ 
گاه خشــم شــان  بغرنــج تــر شــد و ناراضــی تــر شــدند و 

آوردنــد،  خیابان هــا  بــه  را 
ــه مردمــی  ــر فقــرا نیــز ب تصوی
کوچــک زنــگ  بــا »مغزهــای 
کــرد. آن هــا  زده« تغییــر پیــدا 
جامعــه  بــرای  تهدیــد  بــه 
عکاســی  شــده اند.  تبدیــل 
از فقــرا نیــز چنیــن مســیری 
به ویــژه  اســت.  داشــته 
کــه  مطبوعاتــی  عکاســی 
گفتمــان غالــب همســوتر  ــا  ب
کــه  مــواردی  در  اســت. 

؟

؟

یکــی دیگــر از راه هــای نادیده گرفتن 
فرودســتان، حــذف آن هــا از تاریــخ 
تاریــخ  در  آن هــا  گرچــه  ا اســت. 
سیاســی، تاریــخ اجتماعــی و تاریــخ 
هنــر ســهم دارنــد امــا اغلــب نادیــده 
گرفتــه می شــوند. مشــکل را بایــد در 

کــرد. مســئله تاریخ نــگاری دنبــال 

لــذا کمــی قبــل و بعــد از انقاب های 
توجــه  مــورد  فقــرا  اجتماعــی، 
مطبوعات، نویسندگان و هنرمندان 
کــه از دوران  قــرار می گیرنــد. مدتــی 
تب و تــاب  ایــن  بگــذرد  انقــاب 
فرامــوش  فقــرا  و  می نشــیند  فــرو 
از مرکــز شــعارها خــارج  می شــوند؛ 
بــرای  اســتراتژی هایی  و  می گردنــد 
نایدیــده گرفتــن و فرافکنــی آن هــا به 

می افتــد. کار 
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عــکاس به تصویــر چهــره خشــن فقــر پرداختــه مثــال از 
کــودکان ناشــی از فقــر، یــا فروش  کار یــا ازدواج  کــودکان 
اعضــای بــدن بــه دلیــل از فقــر و مانند ایــن موضوعات 
پرداختــه بــه ســیاه نمایی متهــم شــده یــا برچســب 
ــم  ک ــس  ــری عک ــای هن ــا ارزش ه ــورده ت ــم خ گزوتیس ا
شــمرده شــود. بــه ایــن ترتیــب مســئله فقــر از مرکــز 
ج شــد. نمی خواهــم ایــن رونــد را  توجــه عکاســان خــار
کلــی  بــه همــه عکاســان تعمیــم دهــم بلکــه از جریــان 

تصویــر فقــر صحبــت می کنــم. 
کــه  کتاب تان)هنــر اجتماعــی( معتقدیــد  در 
هنرمنــدان می تواننــد توجه عموم را به فرودســتان 
کــه رســانه  کننــد و »رســانه آن هایــی باشــند  جلــب 
ندارنــد«. آیــا تنهــا بازنمایــی فرودســت می توانــد 
کنــون  بــه ایــن امــر دســت یابــد؟ به زعــم شــما تــا 
در عکاســی ایــران، آثــار عکاســی توانســته اســت 

به طــور جــدی رســانه ی فرودســتان باشــد؟
برخــی  کــه  دارد  را  قــدرت  ایــن  کــه عکــس  البتــه 
مســائل را بــه عرصــه عمومــی بیــاورد؛ بــه خصــوص 
متکثرتــر  گذشــته  بــه  نســبت  رســانه ها  کــه  امــروزه 
ایــن امــکان  از  کــه پیــش  شــده اند. برخــی تصاویــر 
انتشــار نداشــتند امــروزه در اینترنــت و شــبکه های 
اجتماعی بازنشــر می شــوند و بیشــتر دیده می شــوند. 
که ســال ۱۳95 منتشــر شــد،  گورخواب ها  مثال تصویر 
ریاســت  از  کــرد.  جلــب  بی خانمان هــا  را  توجه هــا 
جمهــوری تــا بخشــداری منطقــه شــهریار به دنبــال 

گمــان  ایــن مســئله رفتنــد. 
کــه مســئله حــل شــد؛  نکنیــد 
امــا همیــن عکس هــا  خیــر. 
آن هــا  بــه  را  جامعــه  توجــه 
ــور  ــه چط ک ــن  ــرد. ای ک ــب  جل
همچــون  بزرگــی  مشــکل 
گورخوابــی  و  کارتون خوابــی 
عــکاس  کار  شــود،  حــل 
را  توجــه  عــکاس  نیســت. 
جلــب می کنــد باقــی را بایــد 

گرچــه اغلــب حــل  کننــد. ا نهادهــای حمایتــی دنبــال 
نمی شــود. مثــال بعــد از مدتــی آن قبرســتان را بســتند 
کردنــد و همــان حداقــل  کنــده  گورخواب هــا را پرا و 
جــای بــه قــول خودشــان امــن را هــم از دســت دادند و 
کنــده شــدند.  در بیابان هــا و خیابان هــای اطــراف پرا
کردنــد تــا بــه چشــم نیاینــد و  کنده شــان  بــه عبارتــی پرا

گم و گــور بشــوند. در انبــوه شــلوغی شــهر 
نــه  اســت  اجتماعــی  مســئله  یــک  فقــر  مســئله 
یــک مســئله سیاســی. طــرح سیاســی فقــر بــا یــک 
شــتابزدگی در شــعار همــراه اســت امــا طــرح اجتماعــی 
فقــر بــه دنبــال برنامه ریــزی منســجم اســت. امــا ایــن 
کــم اهمیــت  برنامه هــا اغلــب در فــراز و فــرود سیاســت 
گروه هــا و جناح هــای سیاســی بــا  می شــوند. مدتــی 
کــردن یــک عکــس یــا فیلــم از مســئله  مرکزیــت پیدا
فقــر، مواضــع انتقــادی می گیرنــد و ژســت سیاســی 

می گیرنــد بعــد هــم مســئله بــه حاشــیه مــی رود. 
بــه نظــر شــما زمینــه ارائــه تــا چــه میــزان بــر 
موضــع انتقــادی اثر هنــری تاثیرگذار اســت؟ آیا اثری 
کــه دارای ســویه  های انتقــادی نســبت بــه وضــع 
بــا وضــع  موجــود اســت، در فضایــی هــم راســتا 
حفــظ  را  انتقــادی اش  موضــع  می توانــد  موجــود؛ 
دولتــی  جشــنواره های  در  مثــال  به طــور  نمایــد؟ 
از  پــی عکس هایــی  پــی در  بخــش عکاســی،  در 
گذاشــته می شــود و بــه  تهی دســتان بــه نمایــش 
را  تناقضــات  ایــن  می شــود.  داده  جایــزه  آن هــا 

چگونه ارزیابی می کنید؟
منظــور از عکاســی انتقــادی فقــط طــرح یک موضع 
کــه تقلیــل مســئله فقــر  کــردم  سیاســی نیســت. اشــاره 
بــه مســئله سیاســی موجــب شــده تــا نتــوان بــر آن 
کــرد. آن چــه  کیــد  به عنــوان یــک مســئله اجتماعــی تا
اهمیــت دارد و فوریــت برنامه ریــزی اجتماعــی دارد 
کــه در فقــر و تنگنــا زندگــی می کننــد.  مردمــی اســت 
گــر یــک جشــنواره دولتــی بــه چنیــن عکســی جایــزه  ا
بدهــد نمی تــوان آن عکــس را غیرانتقــادی خوانــد. 
گــر مجموعــه ای از ایــن عکس هــا توســط  چــه بســا ا
مجموعــه ای عکاســان شــناخته شــده دنبــال شــود، 

نــگاه عمومــی بــه فقــر را تغییــر دهنــد.
در برابــر تصاویــر رایــج از فقــر همچــون ســینمای 
کاســتی را بــه طنــز  کــه رنــج و فقــدان و  عامه پســند 
طبقــات  سرخوشــی  و  لودگــی  و  می کننــد  تبدیــل 

؟

؟
ــکار و  ــا را تبه ــا آن ه ــذارد، ی ــش می گ ــه نمای ــن را ب پایی
معتــاد تصویــر می کننــد، بــه نظــرم عکاســان هســتند 
کــه می تواننــد تصویــر درد و رنــج را عمیق تــر نشــان 
از  بــاال  طبقــات  فانتــزی  کــه  گونــه  آن  نــه  دهنــد. 
کــه وجــود دارد. چــه در  گونــه  فقــر اســت، بلکــه آن 
از  نبرنــد  جایــزه  چــه  و  ببرنــد  جایــزه  جشــنواره ها 

نمی شــود. کــم  آن هــا  کار  اهمیــت 

در برابــر تصاویــر رایــج از فقــر همچون 
و  رنــج  کــه  عامه پســند  ســینمای 
کاســتی را بــه طنــز تبدیــل  فقــدان و 
سرخوشــی  و  لودگــی  و  می کننــد 
نمایــش  بــه  را  پاییــن  طبقــات 
می گــذارد، یــا آن هــا را تبهکار و معتاد 
تصویــر می کننــد، بــه نظــرم عکاســان 
کــه می تواننــد تصویــر درد و  هســتند 

رنــج را عمیق تــر نشــان دهنــد.
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سارا حق پرست

بررسی عملکرد کنشگرانه 
کاوه گلستان در بازنمایی و 
نمایش فرودستان باتوجه 

به سه مجموعه عکس 
کارگر و مجنون روسپی، 

این نوشــتار درصدد اســت تا با بررســی ســه مجموعه 
مجنــون  و  کارگــر  روســپی،  گلســتان  کاوه  از  عکــس 
مــروری بــر بازنمایــی طبقــه فرودســت جامعــه ایــران در 

ســال های اواخــر پهلــوی ارائــه نمایــد.
پیش زمینــه بررســی نــوع حیــات یــک قشــر در برهــه 
بــه شــناخت طبقه بنــدی  تاریــخ، منــوط  از  خاصــی 
در  اســت.  دوره  آن  در  جامعــه  آن  اجتماعــی  اقشــار 
جامعه ســنتی و اقتدارگرای ایران از گذشــته دور تا اواخر 
قــرن ۱9، قشــربندی اجتماعــی حــول دو مفهــوم عــوام و 
خــواص می چرخیــد. خــواص، وابســتگان حکومــت، 

حــکام محلــی، بــزرگان شــهری و ســایر افــرادی بودند که 
کمیت داشتند و عوام را توده مردم  رابطه نزدیکی با حا
کــه در ایــن دوران زندگــی تقریبــًا هــم ســطحی داشــتند 
و بقیــه اقشــار جامعــه، از جملــه نخبــگان سیاســی، 
کــه از لحــاظ فکــری از حکومتگــران جــدا  اقتصــادی و ... 

بودنــد، دربرمی گرفت.)یزدانــی مقــدم، ۱۳94(
کــه مصــادف شــد بــا تشــکیل  بــا ورود بــه قــرن بیســتم 
دولــت مــدرن، مراحــل اولیــه صنعتــی شــدن و ســپس 
ورود نفــت بــه اقتصــاد ایــران، تولیــد ســرمایه شــکل 
جدیــدی بــه خــود گرفت و اقتصــاد و جامعه ایران تغییر 
کشــاورزی  ســاختار داد. ایــن تغییــر ســاختار اقتصــاد از 
و پیشــه وری بــه صنعــت و خدمــات، بــه مــرور منجــر بــه 
که با  فروپاشــی اقتصاد ســنتی ایران شــد. این تغییرات 
رشــد فزاینده شهرنشــینی و حاشیه نشــینی مهاجران و 
بالطبــع وســیع شــدن شــکاف میــان طبقــات اجتماعی 
همــراه بــود، تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی زیــادی برای 
توده مردم و فرودســتان در پی داشــت )اشــرف،۱۳۷8(.

به دنبــال ایــن تغییــرات، جامعــه بــا افزایــش جمعیــت 
کــه حاشیه نشــین شــهرها بــود و  قشــری روبــه رو شــد 
دنیــای مــدرن در بــاور او خواســته ها و شــرایط مطلوبــی 
کــه بــرای به دســت آوردنــش از هیــچ  را رقــم زده بــود 
تالشــی فروگــذار نمی کــرد. حــال آن که، حاشیه نشــینان 
به دلیــل نداشــتن جایگاهــی در محــدوده شــهری و 
کانال هــای ارتباطــی بــا حوزه هــای اجتماعــی- فقــدان 
اقتصــادی مــدرن، بــه مشــاغل ســطح پاییــن ماننــد 
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کارگــری، دستفروشــی، روســپیگری و... روی می آوردنــد 
که نتیجه آن چیزی جز حس محرومیت و سرخوردگی 
مردمــی  »فرودســتان،  می گویــد:  هابســوم  نبــود. 
که هنوز زبانی برای آنچه از دنیا  پیشاسیاســی هســتند 

نیافته انــد!« می خواهنــد 
 واژه فرودســت در ادبیــات مطالعــات اجتماعــی صرفــًا 
بــه معنــای فقیــر و تهی دســت نیســت بلکه به طــور کلی 
جامعــه  از  گروه هایــی  آن هــا 
کــه از  کــه عــالوه بــر آن  هســتند 
نابرابری اجتماعی و محرومیت 
از  می برنـــــــد،  رنــــــــج  نســــــبی 
لحــاظ سیاســی، اجتماعــی یــا 
جغرافیایــی، بیــرون از ســاختار 
دارنــد  قــرار  هژمونیــک  قــدرت 
بــه  جامعــه  در  صدایشــان  و 
پابرجــای  ســاختارهای  دلیــل 
ــی  ــرد سیاس کارک ــه  ک ــی  اجتماع

نمی شــود. شــنیده  دارنــد، 
عالوه بــر آن کــه طبقــه متوســط و مرفه جامعه تمایلی 
بــه دیدن طبقه فرودســت نــدارد، فرودســتان به صورت 
بازنمایــی بصــری  و  ثبــت  فاقــد عاملیــت در  بالقــوه، 
خویــش هســتند. در حقیقــت، هویــت فرودســت چــه 
در متــن و چــه در تصویــر، منفعالنــه بــه ثبــت میرســد، 
نظام هــای  در  حضــورش  ســهم  هماننــد  بنابرایــن 
کــم، در اقلیــت نظام هــای دیــداری قــرار  اجتماعــی حا

می گیــرد و بیــش از پیــش بــه حاشــیه کشــیده می شــود.
گفتــه شــد، می تــوان نتیجــه  بــا عنایــت بــه هــر آن چــه 
کــه هویــت اجتماعــی طبقــه فرودســت در طــول  گرفــت 
کتمــان اســت  تاریــخ بــه راحتــی قابــل تحریــف و حتــی 
و در ایــن میــان، شــاید عکاســی بــا توجــه بــه پیونــد 
نمایه ای اش با واقعیت، به مثابه ســندی قابل اعتماد 

جهــت بررســی حیــات پنهانــی ایــن قشــر اســت.
در تاریــخ عکاســی ایــران، تــا پیــش از ســال ۱۳5۷، 
ــه واقعیــت  کــه فعالیتــی متعهــد ب عکاســی بیــش از آن 
و بازنمایــی بی عدالتــی و ظلم هــای اجتماعــی باشــد، 
امــری تزئینــی و قائــل بــه فــرم و زیبایــی بــود. در ایــن 
انــدک  جــزو  جاللــی  بهمــن  و  گلســتان  کاوه  میــان، 
کــه بــه بازنمایــی وجــوه پنهــان  مســتندنگارانی بودنــد 

جامعــه خــود پرداختنــد.
گلســتان بیســت وپنج ســال فعاالنــه بــه عکاســی  کاوه 
گلســتان نــه  کاوه  از مــردم ایــران پرداخــت. عکس هــای 
صرفــًا ثبــت لحظــه بلکــه دخالتــی  کنش گرانــه بــه فضــای 
مســموم جامعــه اطــراف و فرودســتان رانــده شــده از 
کنــار هــم  کــه بــا  گفــت  فضــای شــهر اســت و می تــوان 
قــرار دادن مجموعــه عکس هــای او، خوانــش فضــای 
کاوه  می شــود.  میســر  دوره  آن  در  ایــران  اجتماعــی 
کنــکاش جامعــه  از عکاســی بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
کــرد، همچنیــن وجوهــی از جامعــه خــود را  اســتفاده 
کــه معاصرانــش هیــچ تمایلــی بــه دیــدن آن  کــرد  آشــکار 
کــه  نداشــتند. او بارهــا در صــدد بیــان ایــن ادعــا برآمــد 

ــه در  ک ــه نمایــش می دهنــد، در عیــن حــال  ک آن چــه را 
جامعــه نهادینه اســت، به طور متــداول از نظرها پنهان 
کــه جامعــه را بــرای دریافــت حقیقــت  مانــده، به طــوری 

مدیــون عکس هایــش می دانــد.
از  و محکــم  اســتناد  قابــل  بــرای شــناخت هویــت 
بــه  بــر بررســی عکس هــا،  بایــد عــالوه  آثــارش،  کاوه و 

بررســی مســتندات و مــدارک دربــاره زندگــی خصوصــی 
او پرداخــت. بــا توجــه بــه داشــتن پشــتوانه نــام بلنــد 
کاوه می بایســت فیگــور  خانوادگــی »گلســتان«، شــاید 
اجتماعــی متفاوت تــری می داشــت. جزئیاتــی از زندگــی 
خانوادگــی اش  خشــک  بافــت  در  اینکــه  مثــل  کاوه، 
نمی گنجیــد، یــا اینکــه از مدرســه نظامــی ممفیلــد فــرار 

در حقیقــت، هویــت فرودســت 
چــه در متــن و چــه در تصویــر، 
می رســد،  ثبــت  بــه  منفعانــه 
سهــــــــم  هماننـــــــد  بنابرایــــــن 
نظام هــــــــای  در  حضــــــــورش 
اقلیــت  در  کــم،  حا اجتماعــی 
قــرار  دیــــــــــداری  نظام هــــــــای 
می گیـــــرد و بیــش از پیــش بــه 
می شــود. کشیـــــــده  حاشــیه 
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کــرده و بــه جنبــش هیپی هــای دهــه ۶۰ پیوســته بــود و 
ــدنش  ــدل ش ــد ب ــد رون ــت، می توان ــن دس ــواردی از ای م
ــه یــک مصلــح اجتماعــی  ــورژوای فرهنگــی ب از خــرده ب
کــه بــار درد جامعــه را بــه دوش می کشــد و از طبقــه اش 
گریزان اســت را در ذهن مخاطب 
ملمــوس و نحــوه ارتباط بــا آثارش 

کنــد. را راحت تــر 
کاوه بــا رویکــردی سنت شــکن 
 ۱۳5۶ تــا   ۱۳54 ســال های  در 
عکــــــس  مجموعـــــــه  ســــــه  بــا 
و مجنــــــون  کارگـــــــر  روســـــپی،  
یــک  پیکـــــــــــــــره  )همـــــــچون 
خـــــــــــــانواده: مادر، پدر و فرزند( 
بــه زندگــی فرودســتان زمانــه اش 
او  می پـــــــــردازد. عکـــــــــس های 
کم  شــمایلی دقیق از شــرایط حا
کــه  بــا بررســی  بــر جامعــه اســت 
آن هــا می تــوان وضعیــت مــدرن 
شــدن جامعــه ایــران را در دهــه 
کــرد. ایــن  5۰ شمســی تحلیــل 
اتفاقــات  روایــت  بــه  عکس هــا 
مجموعــه  ایــن  بــا  مرتبــط 
کمــک  عکس هــا، شــکل و فــرم عینــی می بخشــد و 
می کنــد تــا آن اتفاقــات از فــرم روایــت و داســتان صــرف 

ج شــوند. خــار

مجموعه روســپی حکایت زنان ِولگردی اســت که به 
دســتور نخســت وزیر وقــت در منطقه ای محصــور به نام 
قلعــه یــا شــهر نــو متمرکــز شــده اند؛ حــدود ۱5۰۰ روســپی 
کنــار خــود  کــه بعضــًا مجبــور بودنــد کودکانشــان را نیــز در 
گزارش هایش از  شهر  گلستان در  کاوه  کنند.  نگهداری 
نــو، از واژه قفــس اســتفاده می کنــد و توصیف هایــش 
سرشــار از شــرایط رنــج آور و بســیار غیربهداشــتی قلعــه 
گرفتــن 22 عکــس مجموعــه  روســپی حــدود  اســت. 
یــک ســال و نیــم به طــول انجامیــد که بیشــتر ایــن زمان 
کنان شــهرنو شــد.  کــردن ارتبــاط بــا ســا صــرف برقــرار 
هنگامــه گلســتان در مــورد نحــوه ورود و برقــراری ارتباط 
ــه نقــل می کنــد: »آنجــا یــک  ــان قلعــه، اینگون ــا زن کاوه ب
کــه کاوه از طریــق او توانســت  مــددکار اجتماعــی داشــت 
بــه شــهر نــو بــرود. اول بــه بهانــه اینکــه بــرود عکــس ۶*4 

بگیــرد، بعــد حــرف زد باهاشــان و ...«
کاوه در مقابــل ایــن فرودســتان محصــور  دوربیــن 
روزنامــه،  در  عکس هایــش  چــاپ  و  می گیــرد  قــرار 
ــه پشــت  ک ــج حاشیه نشــینانی اســت  کالبدشــکافی رن
وجــدان  و  چشــم  از  حــذف  بــه  محکــوم  دیوارهــا 
ایــن  از  بخشــی  بــار  نخســتین  بودنــد.  شــهروندان 
عکس هــا در ســه مقالــه  پی درپــی در روزنامــه آینــدگان 
بــا عنــوان قلعــه در نگاهــی دیگــر در شــهریور ۱۳5۶ 
کاوه  گلســتان بــه نقــل از  بــه چــاپ رســید. هنگامــه 
می گوید: »وقتی دارم باهاشــان حرف میزنم و بهشــان 
می گویــم خانــم، این هــا از خجالــت ســرخ می شــوند 

ــه آن هــا نگفتــه خانــم!« چــون هیچ کــس هیچ وقــت ب
گاه انــد  کاوه از وجــود دوربیــن آ زنــان در عکس هــای 
و از آن نمی هراســند. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
نزدیــک  بــه ســوژه های خــود  تــا چــه حــد  کاوه  کــه 
مــورد  در  کاوه  اســت.  آن هــا  اعتمــاد  مــورد  و  شــده 
حضــور زن در عکس هایــش می گویــد: »از زمانی کــه 

کــردم، به طــور مشــخص شــرایط  کار عکاســی را شــروع 
کــه برایــم بســیار  کــردم. چیــزی  زندگــی زن هــا را دنبــال 
از وضــع زندگــی  کــه  ارزش دارد عکس هایــی اســت 
آن  دیگــر  االن  بــودم.  گرفتــه  نــو(  روسپی ها)شــهر 
کــس دیگــری  ک یکســان شــده و چــون  محــل بــا خــا
مثــل مــن از آنجــا تصویــری ثبــت نکــرده اســت، ایــن 

ک در مقاله آیا فرودست  اسپیـوا
می توانـــــد سخـــــــن بگویـــــد؟ 
می گوید: »در سرگذشــت ســوژه 
فرودســت آن چه بیشــتر نادیده 
گرفتــه می شــود، تمایــز جنســی 
زنــان  اســت. مســئله، شــرکت 
در شــورش ها یــا قوانیــن تقســیم 
ــه  ک کار نیســت، چــرا  جنســیتی 
مــدرک  این هــا  دو  هــر  بــرای 
وجــود دارد. مســئله ایــن اســت 
کــه فرودســت به عنــوان موضوع 
تاریخ نگاری اســتعماری و ســوژه 
شــورش ها و تولیــد ایدئولــوژی، 
دارای تاریــخ نبــوده و نمی توانــد 
گــر  ســخن بگویــد. فرودســت ا
ســایه  در  برابــر  دو  باشــد  زن 

خواهــد بــود.«
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عکس هــا تنهــا اســناد موجــود از آن فرهنــگ و شــرایط 
ک و آدم هایــش هســتند.« اجتماعــی وحشــتنا

ک در مقالــه ی آیــا فرودســت می توانــد ســخن  اســپیوا
فرودســت  ســوژه  سرگذشــت  »در  می گویــد:  بگویــد؟ 
گرفتــه می شــود، تمایــز جنســی  آن چــه بیشــتر نادیــده 
ــا قوانیــن  ــان در شــورش ها ی اســت. مســئله، شــرکت زن
کــه بــرای هــر دو  کار نیســت، چــرا  تقســیم جنســیتی 
کــه  اســت  ایــن  دارد. مســئله  مــدرک وجــود  این هــا 
فرودســت به عنــوان موضــوع تاریخ نــگاری اســتعماری و 
ســوژه شــورش ها و تولید ایدئولوژی، دارای تاریخ نبوده 
گــر زن باشــد دو  و نمی توانــد ســخن بگویــد. فرودســت ا

ــر در ســایه خواهــد بــود.« براب
ایــن نقــل یــاری می کنــد تــا درک بهتــری از دیــدگاه 
کاوه در انتخــاب ســوژه اش داشــته باشــیم. مجموعــه 
روســپی در اردیبهشــت ۱۳5۷، در تالشــی برای نمایش 
در ســطح شــهر، در دانشــگاه تهــران بــه نمایــش درآمــد. 
او در حالــی بــه نقــد قــدرت در حضــور قــدرت پرداختــه 
کــه از خشــم آن هــا در امــان نمانــد و تنهــا بعــد از دو  بــود 
هفتــه نمایشــگاه بــه ســرعت برچیــده شــد. از آن زمان تا 
ســال 2۰۱4، ایــن عکس هــا بــه طــور رســمی در هیچ کجــا 

نمایــش داده نشــدند.
کارگــران بــه  گانــه بــه نــام  دومیــن بخــش از ایــن ســه 
گلســتان  کــه  مجموعــه عکس هایــی اختصــاص یافتــه 
فروردیــن  هفتــم  در  اجتماعــی  گزارشــی  قالــب  در 
۱۳5۶ و تحــت عنــوان هرکــه آمــد عمارتــی نــو ســاخت، 

در روزنامــه آینــدگان بــه چــاپ رســانده بــود. عــکاس 
کامــاًل انتقــادی بــه وضعیــت  ــا نگاهــی  در ایــن پــروژه ب
گلســتان خــود در ایــن  کارگــران پرداخــت.  و هویــت 
ــت  ــه ای اس ــا برگرفت ــن عکس ه ــد: »ای ــه می نویس زمین
کارگــران مهاجری  گزارشــی مطبوعاتــی دربــاره زندگــی  از 

ایــران  روســتایی  نقــاط  از  کــه 
ــد.«  ــران[ آمده ان ــه ته کار ]ب ــرای  ب
وی در ادامــه می افزایــد: »قصــد 
از طریــق عکس هــا  کــه  داشــتم 
از  بخــش  ایــن  روزانــه  زندگــی 
جامعــه را ثبــت نمایــم و بدیــن 
شــدم،  همــراه  آنــان  بــا  جهــت 
ــا را  ــردم، روزه ک ــی  ــان زندگ کنارش
گذرانــدم، در زاغه هاشــان  بــا آنــان 
خوابیــدم، غــذا خــوردم، آشــپزی 
دادم.  گــوش  رادیــو  بــه  و  کــردم 
ــه آشــنایی  ــران ب کارگ ــرای  ــو ب رادی
در تمامــی لحظات شــان تبدیــل 

کارگــران از رمزگانــی  کاوه در عکس هــای  شــده بــود«. 
کــودکان  ماننــد دســت های زخمــی و لبــاس منــدرس 
کــه همیشــه در طــول تاریــخ نشــانه  اســتفاده می کنــد 

زندگــی ســخت ایــن قشــر بــوده اســت.
ده عکــس قســمت پایانــی ســه گانه، تحــت عنــوان 
آسایشــگاه روانــی کــودکان، گزارشــی از وضعیت غم انگیز 
کــودکان معلــول ذهنــی در منطقــه شــهرری اســت. ایــن 

مجموعه در ســال ۱۳5۶ عکاســی شــده است. گلستان 
دراین باره می نویســد: »بخشــی از بزرگترین بیمارســتان 
روانــی ایــران واقــع در شــهر ری بــه کودکان معلول ذهنی 
کــودکان  اختصــاص یافتــه اســت. والدیــن و اقــوام ایــن 
وجــود آنــان را بــه فراموشــی ســپرده اند و هیــچ گاه بــه 
ــان  ــا زندگیش ــد ام ــان زنده ان ــد؛ آن ــان نمی آین ــات آن مالق

مشــابه گیاهــان اســت، همان گیاهانی کــه در گلدان ها 
گرفتــه  قــرار  بیمارســتان  اتاق هــای  کنــار  و  گوشــه  در 
کــودکان بــر خالف  اســت«. در ایــن مجموعــه، چشــمان 
آن چــه انتظــار مــی رود، بی فــروغ و خالــی از شــور زندگــی 
گفــت ایــن همــان پونکتــوم تصویــر  هســتند و می تــوان 
کــه بیننده را میخکــوب می کند، گویــی زندگی در  اســت 

نوعـــــی  عکــــــــس ها  ایــن 
تاریخ نگاری اجتماعی هســتند 
کاویــدن حیــات  کــه در صــدد 
کــم بــر  اجتماعــی و روابــط حا
کاوه  به عبارتــی،  اســت.  آن 
روزمــره  زندگــی  شــناخت  بــه 
اســت  پرداختــه  گروه هایــی 
کاســیک  کــه در تاریخ نــگاری 
آن  موضــوع  کــه  ســنتی  و 
سیاســت و دربــار و قلمــرو آن 
نادیــده  بــاال اســت،  از  تاریــخ 

می شــوند. گرفتــه 
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کــه آغــاز آن اســت، بــه پایــان رســیده. جایــی 
محتــوای ایــن مجموعــه آنقــدر تکان دهنــده و تلــخ 
کــه حکومــت پهلــوی از آن بــه هــراس می افتــد و  اســت 
کــه عکس هــا  ک بــه او دســتور می دهنــد  مقامــات ســاوا

بــه خــارج از ایــران فرســتاده نشــود.
کــه ســال های مکــرر از  گلســتان  مهم تریــن مشــخصه 
کــه او دغدغــه حقیقــت دارد.  آن یــاد شــده، ایــن اســت 
کل گــرا اســت و می توانــد بــا پیونــد زدن  دارای ذهنــی 
وقایــع پیرامــون خــود پازلــی از حقیقــت دوران خــود را در 
کند. او در مصاحبه ای  برابر چشمان مخاطب تکمیل 
کارکــردش می گویــد: »در واقــع مــن  در ارتبــاط بــا نــوع 
دوســت دارم بیشــتر بــه عنــوان یــک مــورخ بــه مــن نــگاه 
شــود تــا بــه عنــوان یــک عــکاس. عالقــه اصلی مــن تاریخ 
اســت و از ابــزار امــروزی تاریخ نــگاری اســتفاده می کنــم و 

تاریــخ بــرای مــن تاریــخ زندگــی مــردم اســت.«
بــه عقیــده مــن ایــن عکس هــا نوعــی تاریخ نــگاری 
حیــات  کاویــدن  صــدد  در  کــه  هســتند  اجتماعــی 
کاوه  کــم بر آن اســت. به عبارتی،  اجتماعــی و روابــط حا
گروه هایــی پرداخته اســت  بــه شــناخت زندگــی روزمــره 
کــه موضــوع آن  کالســیک و ســنتی  کــه در تاریخ نــگاری 
سیاســت و دربار و قلمرو آن تاریخ از باال اســت، نادیده 
گرفتــه می شــوند. در عکس هــا، هــدِف تحلیــل حیــات 
سیاســی و یــا پیچیدگی هــای الیه هــای حیــات پنهــان 
گویــا، تنهــا قــرار  طبقــه فرودســت کمتــر دیــده می شــود. 
کســانی را در ایــن برهــه زمانــی  اســت روایتــی از زندگــی 

کــه درمیــان هژمونــی تاریخــی طبقــه نخبــه،  بدانیــم 
جایگاهــی در حافظــه تاریخــی جامعــه خــود ندارنــد.
ــز  ــه رو و لن ــد روب ــه دی ــش از زاوی ــًا در عکس های کاوه غالب
نرمــال بهــره می گیــرد و ایــن انتخــاب عامدانــه شــاید 
کنــد تــا بــدون قضــاوت، روایتگــر صادقــی باشــد  کمــک 

ــر آن چــه می بینــد.  ب
بهمــن جاللــی در ارتبــاط بــا این ســه مجموعه چنین 
موضوعــات  حاشیه نشــین ها  و  »کارگرهــا  می گویــد: 
کاوه قبل از انقالب بود. من همیشــه می گویم  عکاســی 
کــه دیگــران یا ندیده  کاوه چیزهایــی بــه دیگــران یــاد داد 
بودنــد و یــا بــا احترامــات فائقــه از کنــارش رد می شــدند و 
کــرد  بــه روی خودشــان نمی آوردنــد، امــا او آدم هــا را وادار 
کــه ایــن چیزهــا را ببیننــد و ایــن خیلــی موضــوع مهمــی 
گانــه، ســه موضــوع را بــه هــم  بــود. در مجموعــه ســه 
کارگرها بودند، یکی ر وسپی های قلعه  پیوند داد، یکی 
و یکــی هــم بچه هــای عقــب افتــاده. می خواهــم ذکاوت 
کــه هیــچ پیونــدی  کــه ســه موضوعــی  کاوه را بگویــم 
ــد داد. زندگــی ای  ــه هــم پیون باهــم نداشــت را چطــور ب
ــه همبســتر شــدن  ــد نهایتــًا می رســد ب کارگرهــا دارن کــه 
بــا ایــن ر وســپی ها و نتیجــه آن ایــن بچه هــا می شــوند. 
ایــن کار را خیلــی زیرکانــه انجــام داد و بــه نظــر من یکــی از 

پروژه هــای فوق العــاده عکاســی مســتند اســت.«
و  ایدئولوژیــک  مفهــوم  فاقــد  کاوه  عکس هــای 
شــعارزدگی هستند. فرودستان عکس های او عصبانی 
گویــی  و  نمی کننــد  مطالبــه  را  خــود  حــق  نیســتند، 

به تمامــی در مقابــل ظلــم ســر خــم کرده انــد. آن ها هیچ 
نشــانی از ویژگی هــای فرودســتان طغیانگــر یــا قهرمــان 
ندارنــد و آن چــه دیــده می شــود، سرنوشــت تراژیــک 
کــه  ک انســان های آســیب دیده ای اســت  و وحشــتنا
کــه بــه بیننــده زخــم زده و  دردشــان آنقــدر عمیــق اســت 

او را دچــار حــس ناتوانــی می کنــد. 
گفــت در ایــن ســه مجموعــه عکــس، مهــم  بایــد 
ــر  ــا رســیدن بــه نگاهــی درونی ت کــه عــکاس ت نیســت 
بــه زندگــی فرودســتان چقــدر فاصلــه دارد، مهــم ایــن 
بــا وجــود نداشــتن هیچگونــه عالقــه ی  کــه  اســت 
کــه از آن هــا عکاســی  فــردی و خانوادگــی بــه اقشــاری 
ــه ســکوت  کــه ســال ها ب کــرده اســت، فرودســتانی را 
دســتمایه ی  بودنــد،  شــده  ســپرده  فراموشــی  و 
آفرینــش هنــر عکاســانه خــود قــرار می دهــد و هرچنــد 
کار، نتایجــی چــون رهایی بخشــی و تغییــر بــرای  ایــن 
ــا جــای  کمــک می کنــد ت آن هــا در برنداشــته اســت، 
خالــی مستندســازی زندگــی ایــن مردمــان در ذهــن 

تاریــخ پــر شــود.
جریان هــای سیاســی تاریخــی تأثیرگذاِر قبــل و بعد از 
آثــار هنــری، بــر تحلیــل و نقــد آن هــا اثرگــذاری غیرقابــل 
انــکاری دارنــد. رخدادهــای سیاســی و اجتماعــی در 
ســال های قبــل و بعــد از ثبــت ایــن ســه مجموعــه 
ــر اثرگیــری مخاطــب از ایــن عکس هــا بســیار  عکــس، ب
بــوده اســت. نقــش سیاســی رئیســان شــهرنو  مؤثــر 
در اعتراضــات خیابانــی علیــه مصــدق در 28 مــرداد 

۱۳۳2، آتش ســوزی محلــه شــهر نــو در بهمــن ۱۳5۷ 
کارگــر ســهم  کــه طبقــه فرودســت و  و انقــالب اســالمی 
بــه ســزایی در آن داشــتند، بــه ایــن مجموعه هــا عمــق 

بیشــتری می دهــد.
طبقــه  تاریخ نــگاری  بــه  حالــی  در  گلســتان  کاوه 
کــه  کــرده اســت  کتفــا  فرودســت در ایــن ســه مجموعــه ا
فقدان عکاسی مستند اجتماعی در این دوره از تاریخ 
ایــران احســاس می شــود و ثبــت و دیــده نشــده ها بــه 
کــه در دســت داریــم.  مراتــب بیشــتر از آن چــه اســت 
کاوه و جمالتــی از منولــوگ  ایــن نوشــتار را بــا عکســی از 
گلســتان در فیلــم خانــه ســیاه اســت خاتمــه  ابراهیــم 
کــم نــدارد. زشــتی های دنیــا  می دهیــم: »دنیــا زشــتی 
ــا  ــود اّم ــده بســته ب ــر آن هــا دی ــر آدمــی ب گ ــود، ا بیشــتر ب

آدمــی چاره ســاز اســت ...«.
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۱. یزدانی مقدم، سهراب )۱۳94( کسروی و تاریخ مشروطه ایران، تهران: نی.
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ترجمــه ســهیال ترابــی، تهــران: نیلوفــر.

گلســتان زندگی،آثــار و  کاوه  ۳. جفریــان، حبیبــه  )۱۳92(، بــودن بــا دوربیــن: 
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گرین1 - مترجم: وحید طباطبایی جاناتان 

نمایش عجیب وغریب های 
آمریکایی 

توضیحات مترجم
بــرای ایاالت متحــده  ی آمریکا دهه  ی ۱9۶۰ میالدی 
کــه در  دهــه  ی آشــوب و انقــالب و جنــگ بــود؛ دورانــی 
آن نســل نــو، روی  برگردانــده از هر آن  چه نســل پیشــین 
بــدان باورداشــت، در خیابان  هــا رویای برانــدازی نظام 
ــر ســتون  های  موجــود و بنــا نهــادن دنیایــی مســتقر ب
»آزادی، لــذت و عشــق« را جســت  وجو می  کــرد. نســل 
کــه در پــی تخریــب تمامــی نهادهــا و باورهــای  جوانــی 
والدینــش بــود خیلــی زود دســت بــه قهرمان  ســازی از 
کــه همیــن نهادهــا و باورهــا او را طــرد،  »دیگــری«  ای زد 
حبــس و محکــوم بــه حیــات در موقعیتــی فرودســتی 
کــه بــدل بــه نمــادی از هــر  ســاخته  بود؛ دیگــری  ای 

که طبقه  ی متوســط سفیدپوســت  آن  چیزی می  شــد 
آمریکایــی آن را از جریــان روزمــره  ی زندگــی به تاریکی  ها 
کــه »بــه هیــچ  تبعیــد می  کــرد. امــا بــرای نســل نویــی 
ــاالی سی  ســالی اعتمــاد نداشــت« موعظه  هــای  آدم ب
سیاســی چــپ و راســت سیاســی، بــا ایــن پرچســب 
ــه فروپاشــی  اند،  ــوم ب ــه هــر دو باورهــای نســلی محک ک
کــه  همگــی ناپذیرفتنــی می  نمــود. و این  چنیــن بــود 
قهرمــان  پیشــگامانش  کــه  جایــی  در  نــو«،  »چــپ 
کارگــری  کارخانــه   و اتحادیــه    ی  فرودســت خــود را در 
می  جســتند، قهرمانــان خــودش را از دل دیوانه    خانــه 
کشــید. بــرای  و زنــدان و ســیرک و فاحشــه  خانه بیــرون 
نســل نــو، دیگــرِی قهرمــان و فرودســِت فرجامیــن نــه 
کــه به  ویــژه در آمریــکا دیگــر دلیلــی بــرای بــاور  کارگــر - 
کــه دیوانــه و  کارایــی سیاســیش وجــود نداشــت -  بــه 
کــه همگــی از »نمایش  کوتولــه و زندانــی و افلیــج بودنــد 
آمریکایــی« حــذف شــده  بودند. و بــر همیــن مبنــا بــود 
کــه در دهــه  ی اعتــراض خیلــی زود نوبــت بــه »نمایــش 
کــه  عجیب  وغریب  هــای آمریکایــی« رســید؛ نمایشــی 
بنــا بــود مطــرودان از جامعــه را دوبــاره روی صحنــه 
ــه  ــش از هم ــن دوره، و بی ــر ای ــب هن ــاورد. بدین  ترتی بی
بــرای  شــد  رســانه  ای  بــه  بــدل  مســتند،  عکاســی 
تاریکــِی  به  اجبــار در  کــه  هــرآن  به  صحنه  بازگردانــدن 
نهادهاِی مراقبتی و تنبیهی پنهان شده  بود. و آن  چه 
گرفتــه تا  اغلــب ایــن مطرودیــن -از دوجنســه و معلــول 
ــًا  ــه الزام ــی  داد ن ــد م ــم پیون ــه ه ــول - را ب ــه و منگ کوتول
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کــه وضــع جسمانی  شــان  طبقــه  ی اقتصــادی آنــان، 
بــود. در دهــه  ی۶۰، در سیاســت به  شــکل عــام، و در 
عکاســی مســتند به  شــکل خــاص، چرخشــی اساســی 
در مفهــوم »دیگــرِی فرودســت« رخ  داد: شــاخصه  ی 
اصلــی در شــناخت وی دیگــر نــه طبقــه، بلکــه بــدن 
مهمتریــن  از  یکــی  ایــن  و  بــود. 
ایــن  عکاســی  دســتاوردهای 
بررســی  این  کــه  بــود؛  ســال  ها 
عکاســانه  ی مفهــوم »فرودســتی« 
هــم  آن  »تــن«  بررســی  بــدون 
کــه تنهــا بــا همین  بــرای رســانه  ای 
ســاده  لوحانه  دارد،  ســروکار  تــن 
فرودســتی  اســت.  کافــی  نا و 
بــه اقتصــاد و  مفهومــی محــدود 
سیاســت نیســت و تنها در همین 
بازتــاب  کــه  نیســت  عرصه  هــا 
می  یابــد؛ فرودســتی همیشــه بــر بــدن اثــر می  گــذارد و از 
آن متاثــر می  شــود: فقیرتریــن مناطــق شــهر محــل تولد 
اغلــب بدن  هــای بیمارنــد و اغلــب بدن  هــای بیمــار 

دیریــازود ســر از همیــن مناطــق درمی  آورنــد. 
کــه  گفتــه شــد اشــاره  ای بــود بــه ضرورتــی  آن  چــه 
بــر مبنــای آن ترجمــه  ی پیــش  رو برکاغــذ آمــد؛ ایــن 
کــه »فرودســت« قبــل از هرچیــز فرودســتی  ضــرورت 
را در »بــدن« خــود حــس می  کنــد و بــروز می    دهــد. 
کــه می  خوانیــد بخشــی   اســت از فصــل هشــتم  متنــی 

گریــن  کتــاب عکاســی آمریکایــی2 بــه قلــم جاناتــان 
بــا عنــوان The American Freak Show. در این  جــا 
معرو ف تریــن  کاری  شــیوه  ی  بررســی  بــه  گریــن 
کــه بخشــی  عکاســان دهــه  ی شــصتی ای می  پــردازد 
عمــده  ای از زندگــی حرفــه  ای خــود را بــه عکاســی از 

دادنــد. اختصــاص  حذف  شــده  بدن  هــای 
 Freak کــه در ادامــه خواهیــد دیــد، واژه  همان طــور 
برگردانــده  بــه عجیب  و  غریــب  اغلــب در فارســی  کــه 
دلیــل  اســت.  ترجمه  نشــده  این  جــا  در    می  شــود، 
ــه  ــه ترجمــه  ی ایــن واژه ب ک ایــن انتخــاب ایــن اســت 
آن،  سیاســی  داللت  هــای  تمامــی  از  را  آن  فارســی 
به  ویــژه در دهــه  ی شــصت، تهی  می  ســازد. فریــک در 
ایــن ســال  ها فقــط پدیــده  ای »عجیب  وغریــب« نبــود، 
آن  هــر  تبلــور  معترضیــن،  سیاســی  گفتــار  در  بلکــه 
کــم بر آمریــکا از آن نفرت  کــه اخالقیات حا   چیــزی بــود 
گرفتــن  داشــت. از طــرف دیگــر حتــی بــدون درنظــر 
ایــن زمینــه تاریخــی فریــک دارای داللت  هایــی اســت 
کــه در معادل هــای فارســی آن وجــود نــدارد۳. و در 
پایــان ایــن مقدمــه بایــد بــه ایــن نکته هم اشــاره شــود 
کــه جــز دو مــورد، باقــی تصاویــر همــان   عکس  هایــی 
کتــاب مــورد اســتفاده  کــه در متــن اصلــی  هســتند 

قرارگرفته  انــد. 
***

]مســتند[  عکاســی  اصلــی  الگــوی  کــه  حالــی  در 
دهــه  ی ۱9۳۰ مــادر مهاجــر بــود، ایــن الگو بــرای دهه  ی 

کــه در  شــصت شــخص ازریخت  افتــاده4 بــود. الگویــی 
ناپالــم  بــه قربانــی بمــب  خط  مقــدم جنــگ ویتنــام 
کــه نــه فقــط در  اختصــاص داشــت. ایــن واقعیتــی بــود 
گفتــار عامیانــه نیــز قابل  تشــخیص  عکاســی بلکــه در 
گروه  هــای  می  نمــود. فرهنــگ هیپــی، بــا مــواد مخــدر، 
ک، روابــط جنســی  ، و هنــر ســایکدلیک5  اش فرهنگ  را
ــن  ــن و ضدحکومت  تری ــود. و عجیب  تری ــا« ب »فریک  ه
ک،  بوهمین۶ هــای دهه  ی شــصت هم فریک۷ هــای را
فریک  هــای ســرعت، و فریک  هــای موتورســوار بودنــد. 
ضدفرهنگــی ای  فعالیــت  هــر  در  شــدید  مداخلــه  ی 
کــه فــرد ازخــود بی  خود بشــود8؛  اغلــب موجــب می  شــد 
کامــل رنــج ببــرد یــا حتــی جــان خــود  از فروپاشــِی روانــی 

را از دســت بدهــد. 
کــه تنهــا قــادر بــه ثبــت ظواهــر اســت، ناچار  دوربیــن 
کــه تناســبات جســمانی و سیماشناســی9 را  اســت 
ــرد.  ــر بگی ــرد در نظ ــی ف ــت روان ــور وضعی ــوان تبل به عن
دهــه  ی  ]عکاســی[  بــرای  موضــوع  رادیکال  تریــن 
و  ترومــازده۱۰؛  خــوِد  بــود:  نهایــی  اقلیــت  شــصت 
کوتولــه  کوتولــه۱۱.  ُپرتکرارتریــن تصویــر از ایــن ترومــا: 
گروتســک  بــه تصویــر غالــب بــرای بیگانگــی، بــرای امــر 
ــانی  ــد. او یــک تناقــض انس ــدل ش ــده ب و امــر بیزارکنن
حی  وحاضــر بود: قســمتی اســطوره، قســمتی انســان، 
از  فرهنگی  مــان  ترس هــای  تمامــی  بصــری  تجســم 
بیمــاری، تفــاوت، و ازریخت  افتادگــی. او موجــودی 
کــه افــراد از وجــودش مطلــع بودنــد امــا به  لحــاظ  بــود 

بــه  اذعان  کــردن  یــا  وی  بــا  رویارویــی  بــرای  روانــی 
الگــوی    کوتولــه  داشــتند.  دشــواری  وجــودش 
نخســتیِن مطــرود اجتماعــی بــود؛ شــریک در زندگــِی 

انســانْی بــدون یــک ظاهــر انســانی معمــول.
کوتولــه در اواخــر دهــه  ی ۱95۰ در یکــی از نخســتین 
گشــت.  عکس-مقــاالت بــروس دیویدُســن۱2 پدیــدار 
موضوعــش  بــا  دیویدســن  عکس - مقالــه  ایــن  در 

برخــوردی رمانتیــک، دلســوزانه و بی  تکلــف دارد:
کوتولــه را بیــرون از چــادر و در  »مــن اولیــن مرتبــه 
مــِه دلگیــِر یــک شــب ســرد بهــاری دیــدم. نیم  تنــه  ی 
و  طبیعیــش  انــدازه  ی  بــه  کلــه ی  کج  ومعوجــش، 
کوچکــش هم زمــان مــن را مجــذوب و منزجــر  پاهــای 
گرفتــم،  کــه مــن عکس  هایــم را از او  می  کــرد... وقتــی 
داخــل  کــه  دادم  کوچکــی  دوربیــن  کوتولــه[  ]بــه 

بشــود.« جــا  دســت  هایش 
را  کوتولــه  حضــوِر  ســیرْک 
پذیرفتنــی و قابــل  درک ســاخت. 
جامعــــــــــه »بیـــــــــگ تـــــاپ۱۳« را 
مناســب  خانــــــه  ای  به عنـــــوان 
عجیــب  و  نامعمــول  امــر  بــرای 

کوتولــه و  گــری وینوگرانــد  کــرد. بااین  حــال،  قبــول 
کــه  قدکوتــاه را در در خیابان  هــا می  یافــت؛ در جایــی 
در  بــود.  توجیه  ناپذیرتــر  و  تهدیدآورتــر  حضورشــان 
کنجــکاوی اســت؛  کوتولــه موضوعــی بــرای  این جــا 
جهــان  شــگفت  آور  بصــری  واقعیت  هــای  از  یکــی 

دیگــــــرِی  نـــــــو،  نســــــل  بــرای 
فرودســــــــــِت  و  قهرمـــــــــــــان 
کــه   - کارگــر  نــه  فرجامیــن 
دیگـــــر  آمریــــــکا  در  به ویـــــــژه 
کارایــی  دلیلــی بــرای بــاور بــه 
سیاســیش وجــود نداشــت - 
کوتولــه و زندانــی  کــه دیوانــه و 
کــه همگــی از  و افلیــج بودنــد 
»نمایــش آمریکایــی« حــذف 

بــرای شــده بودند. موضــوع  رادیکال تریــن 
شــصت  دهــه ی  ]عکاســی[ 
اقلیـــــت نهایـــــــی بــــــود: خــوِد 
ُپرتکــــــرارترین  و  ؛  ترومـــــــازده 
کوتولــه تصویــر از ایــن ترومــا: 
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کوتولــه به  مثابــه واقعیتــی  وینوگرانــد. در آثــار آربــوس 
می  شــود: ظاهــر  روان  شــناختی  و  تروماتیــک 

از  بارهــا  مــن  کــه  بودنــد  موضوعــی  »فریک  هــا 
کــردم. ایــن موضــوع یکــی از اولیــن  آن  هــا عکاســی 
گرفتــم و بــرای مــن  کــه از آن عکــس  چیزهایــی بــود 
نوعــی هیجــان معرکــه بــوده... غالــب افــراد زندگــی را 
کــه آنــان تجربــه  ای  بــا ایــن دلهــره ســپری می  کننــد 
ــا ترومایشــان  تروماتیــک خواهندداشــت. فریک  هــا ب

در  آزمون  شــان  پیشــاپیش  آن  هــا  شــده  اند.  زاده 
اشــراف  اند.« آن هــا  گذرانده انــد.  ســر  از  را  زندگــی 

کــه عکس  هایــش تقریبــًا   رالــف یوجیــن میتیــارد۱4، 
به  تمامــی غــرق در ســیاهی  اند، بــر چهــره  ی فرزنــدان 
نفــرت  آوری  هالوویــن  صورتک هــای  دوســتانش  و 
کار در مقابــل دوربیــْن خانــواده  ای از    می  زنــد، و بــا ایــن 
عفریتک۱5  هــای درهم چروکیــده می  آفرینــد. علی  رغــم 
ــه  ای شــیرینِی  گون ــا  ــه وحشــت   ایــن عکس  هــا ب ایــن   ک

موضوعــات  می  یابــد؛  تخفیــف  عمیــق  و  عجیــب 
ســرحدات  در  وی  لباس  پوشــانده  ی  و  صورتــک  زده 

ســن، مــرگ، و از ریخت  افتادگــی زندگــی  می  کننــد. 
شــباهت  های میــان آثــار میتیــارد و دایــان آربــوس 
کــه بــر صورتک  هــا و  چشــم گیرند. این  کــه عکس  هایــی 
البســه  ی آدم  هــا متفــاوت و از ریخت  افتــاده متمرکزنــد 
یــک  از  بیــش  باشــند  داشــته    یکســان  بایــد قطعــی 
اتفــاِق صــرف اســت. به  شــکلی   قابــل   توجــه، آربــوس و 

میتیارد تنها عکاســانی از دهه  ی شــصت باقی ماندند 
مربع  شــکل  قاب  هــای  در  را  آثارشــان  پیوســته  کــه 
کشــیده و افقــِی دوربیــن ۳5  ارائــه می  کردنــد. قــاِب 
میلی  متــری، بــرای نــگاه آن  ها، بیــش   از انــدازه عریض و 
 جهــان آن  ها را متمرکز 

ً
نمایشــی بــود. قطع مربــع موکدا

که گســتره  ی افقِی  و محــدود می  ســازد، بــه ایــن شــکل 
طبیعــِی دیــِد انســان را بــه نگاهــی تمرکزیافته بــر جهاِن 
کــه دروِن دنیــای آشــنای خودمــان وجــود  »دیگــری« 

تصویر 2  راست: دایان آربوس، بدون عنوان، )۱9۷۱-۱9۷۰(، چپ: مکس والدمن، از مجموعه ی نمایش ماره/ساد )۱9۶۶( کوتوله )۱958(، چپ: رالف یوجین میتیارد  )۱9۶2( تصویر 1  راست: بروس دیویدسون، از 



عکاسی و فرودستانشماره 13، بهمن 99

108109

دارد، فرومی  کاهــد. همچنیــن، در هــر دو مــورد، قطــع 
مربــع قویــًا اسنپ   شــات  های دوربین  هــای جعبــه  ای 
قدیمــی را بــه یادمــی  آورد. میتیــارد عکس  هــای خــود را 
به عنــوان تصاویــر خانوادگــی درنظرمی  گرفــت و آن هــا را 
در یــک آلبــوم اسنپ  شــات، آلبــوم خانوادگــی لوســیبل 
که پس از مرگش و در ســال ۱9۷4 منتشرشــد،  کریتر۱۶ ، 
کــه بارهــا اشــاره شــده، آربــوس  گــرد آورد. و همــان   طــور 
بــرای  بــود  آلبومــی  هــم ظاهــراً در حــال جمــع  آوری 
از  شــصتی    دهــه  ی  نســخه  ای 

ــواده  ی بشــر.   ]کتــاِب[ خان
ایــــــــــن  میــــــــان  پیوندهـــــــای 
از  فراتــــــر  بســــــــیار  عـــــــکاس  دو 
بهــره  بردنشــان از قطعــی یکســان 
ــان را از  ــر دو تصاویرش ــی  رود. ه م
چنــان تنــش بصــری  ای انباشــته 
اخالقــی  گاهــی  آ کــه  می  ســازند 
فانی  بــودن  از  ناشــی  ضعــف  و 
ســنگین  اندوهــی  و  ســیاه  طنــزی  درون  بــه 
متالشی  می  شــود. هــر دو بــر صورتــک به    عنــوان تبلــور 
مبهمــی از وحشــت و سرخوشــی  ای خاموش  شــده 
تصاویرشــان،  هراس  آورتریــن  در  می  کننــد.  کیــد  تا
چهــره  ی  یــک  نــه  دروغیــن  صورتــِک  پــس  در  مــا 
کــه صورتکــی دیگــر، صورتــِک نقصــان  انســانِی عــادی 
و جنــون، صورتــِک امــِر احمقانــه، را می  بینیــم. هــر 
کندوکاو  هــای عکاســانه  ی روانــی خــود  دو در طــی 

بــه مرگ انــد: رو  کــه  دریافتنــد 
مدت  هــا  کشــنده  ی  ســرطان  یــک  از  میتیــارد 
پنهان  مانــده؛ آربوس)کــه در 48 ســالگی خودکشــی 

ِوردوِز شــر۱۷.
ُ
ا از  کــرد( شــاید 

در عکس  هــای تئاتــر مکــس والدمــن۱8، ســروکله  ی 
کوتوله از نو پیدا می  شــود، اما این مرتبه نه در جثه  ای 
پریشــان    و  کج  وکولــه  چهره  هــای  در  کــه  کوچــک، 
کنان دیوانه  خانــه  ی چارنتــون۱9 در نمایــش  احــوال ســا
کارگردانــی مارکــی  شــکنجه و قتــل ژان پــل مــاره... بــه 
دو ســاد2۰ اثــِر پیتــر ویــز2۱. بدن  هــا و چهره  هــای در هــم   
گــروه تئاتــر زنــده22  پیچیــده در عکس  هــای والدمــن از 
ریش  آبــی24  و   2۳ نمایش  هــای دیونیســوس در ۶9  و 
ــای شــب  ــذر از لنــز وی حتــی روی گ ــا  دیده  می  شــوند. ب
نیمــه  ی تابســتان شکســپیر و زیــرو ُمســتل25 در نقــش 
ــاده  ــوف  آور و ازریخت    افت ــام2۶ خ ــر ب ــده ب ــوی در نوازن تی
می  شــوند. والدمــن، همچــون آربــوس، نگارخانــه  ای 
گســتره  ای از روابــط را به تصویــر می  کشــد  از فریک  هــا و 
کــه تمامی  شــان از تعامــالت آشــنای انســانی بیــرون 
مانده  انــد. او بازیگــران را بــه شــخصیت  های دنیایــی 
انــدازه منحــرف  یــک    بــه    روانــی و جنســی  لحــاظ  از 
بــدل   می  ســازد. امــا درحالی  کــه آربــوس از بازیگرانــش 
در آرامــش ســوررئال اتــاق رختکــن عکاســی می کنــد، 
والدمــن در واقعیــت دیوانــه  وار صحنــه  ی نمایــش از 
و  غلیــظ،  تیــره،  آن  هــا عکــس می  گیــرد. چاپ  هــای 
زغال  ماننــِد وی تنهــا بخش  هــای پرنــور و ســایه  ها را 

آشکارمی  ســازند، و این  گونــه مخاطــب را وامی  دارنــد تــا 
حتــی بیــش از بیننــده  ی نمایــش نظربــاز باشــد. خیــره 
بــه درون تاریکــِی چاپ  هــای والدمــن، مــا نمی  توانیــم 
کــه بــه راســتی چــه در حــال رخ  دادن اســت.  پی  ببریــم 
هماننــد آثــار آربــوس، آن چه این عکس  هــا در مخاطب 
خیرگــی ای  کــه  آنــی،  نــگاه  یــک  نــه  مــی  آورد  پدیــد 

ــت. ــردن اس ــوان از درک  ک ــترده و نات گس
مســتنِد  مقالــه  ی  موضــوِع  همچنیــن  کوتوله  هــا   
کوچــِک  کریمــز2۷،  مردمـــــان  به  ظاهــر متــداوِل لــس 
آن  هــا  این  جــا  در  هســتند.    ،)۱9۷۱( آمریــکا28 
آمــوزِش  کارهــا دیده  می  شــوند:  ســرگرِم عادی  تریــن 
نشســتن و اجازه  گرفتــن بــه ســگ خانگــی، اتــوزدن 
گــردش در تعطیــالت، اداواطوارآمــدن در  لباس هــا، 
ــانی29،  ــرای مهمـــ ــیدن ب ــن، لباس  پوش ــل دوربی مقاب
و نشـــــــان  دادن اسنپ شـــــــــات های خانوادگــــــــی. بــا 
کریمز،  ایــن حــال، محیط  هــا و زوایــای دقیــق دوربیــِن 
نــور زمخــت فــالش، و ارائــه  ی اغراق  آمیــز تصاویــر  ـ آن  ها 
چــاپ  کودالیــث  گریــن  داِر  به  شــدت  کاغذهــای  بــر 
 ۶ در  اینــچ   5 جعبه  هــای  در  مجموعــه  قالــب  در  و 
گنجانــده   شــدند  ـ  ماهیــت ژورنالیســتی  کوچکــی  اینــچ 
عکس  هــا را بــه چالــش می  کشــد. ایــن عکس  هــا در 
گاندایــی نــه بــرای  گانــدا هســتند؛ پروپا نهایــت پروپا
بلکــه  کوچــک«  »آدم  هــای  درک  کــردِن  و  عدالــت 
کریمــز  کمــدی۳۰. در ایــن مقالــه  بــرای امــر ابــزورد و امــر 
دلســوز و یــا حتــی بی  طــرف نیســت؛ او برتــری خویــش 

خ می  کشــد و  بی  ســروصدا موضوعاتــش را بــه  را بــه ر
تمســخر می  گیــرد. شــیوه  ی عکاســی وی بــه شــکلی 
نامحســوس درعــوض به  حداقــل   رســاندن تفاوت  هــا 
را بزرگنمایــی می  کنــد.  ازریخت  افتادگی  هــا، آن هــا  و 
مقــام  در  کوتوله  هــا  بــا  آربــوس  کــه  نقطــه  ای  در 
کریمــز  برخوردمی  کنــد،  هستی شــناختی  واقعیتــی 

آن  هــا را به  مثابــه تســکینی طنازانــه می  بینــد.
کوچک آمریکا و دییراسلیرز۳۱  با این   حال، مردمان 
کشته  شــده  کــه حیوانــات  )۱9۷2(، عکس- مقالــه  ای 
را  آمریکایــی  بــزرگ  اتومبیل  هــای  بــه  بسته  شــده  و 
در  قرارمی  دهــد،  خندانشــان  قاتــالن  بــا  تضــاد  در 
عکاســان  بــه  نــو  ممنوعــه  ی  موضوعــات  عرضــه  ی 
آمریکایــی حائــز اهمیــت بودنــد. امــا برانگیزاننده  تــر 
کریمــز  کــه  آثــار »داســتانی«اند  ایــن مجموعه  هــا  از 
کــرد. در این  جــا  کارشــان را آغــاز  در همیــن ســال  ها 
ناهنجارتــر  و  عجیب  تــر  حتــی  درونمایه  هایــی  او 
کــه وی عامدانــه در  برگزیــد، و این  چنیــن هنگامــی 
کــه نبایــد  موضوعاتــش جویــای هــر آن  چیــزی بــود 
کــه شــبه  جدیت آثــار  عکاســی می  شــد، اجــازه   مــی  داد 
ابتداییــش جــای خــود را بــه لودگــی   تمســخرآمیزی 
کریمــز شــاید  کارِی]تمســخرآمیز[  بدهــد. ایــن روش 
انــدازه  از  بیــش    جســت  وجوی  بــر  بــود  تســکینی 
مشــتاقانه  ی وی بــرای یافتــِن ژرفــا و درماندگــی در 
اسنپ شــات  های  مجموعــه  ی  در  موضوعاتــش. 
ســوپ  درســت  کردِن  کتــاب  و   )۱9۷۱( مامــان۳2 

ژورنالیســــــــــتی  ماهیـــــــــــــــت 
چالـــــــــش  بــه  را  عکـــــــس ها 
در  عکس هــا  ایــن  می کشـــد. 
هســتند؛  گانــدا  پروپا نهایــت 
گاندایــی نه برای عدالت  پروپا
»آدم هـــــــــــای  درک کــردِن  و 
امــر  بــرای  بلکــــــــه  کوچــک« 

کمـــــدی. امــر  و  ابــزورد 
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ــا اســتفاده از مــادر درشــت  هیکل و  غ۳۳ )۱9۷2(، ب مــر
کریمــز مســتقیمًا امــا بــا مالیمــت مــادران  برهنــه اش، 
یهــودی و آلبوم  هــای خانوادگــی را دســت می  انــدازد. 
در چــاپ نهایــی بــرای بایگانــی۳4 )۱9۷4(، یــک خانــم 
مــدرِس عکاســِی برهنــه ادعاهــا و ظاهرســازی  های 
حیوانــات  می  کنــد.  هجــو  را  عکاســی  دم  ودســتگاه 

مرگ  هــای  قدیمی  تــر  مجموعــه  ی  ُمــرده  ی  واقعــًا 
و  باظرافــت    قربانیــاِن   ،)۱9۷۰( کنارجــاده  ای۳5 
احساســاْت آراسته    شــده  ی پرونــده  ی خارق  العــاده  ی 
معماهــای  و   )۱9۷2( ُاویتــس۳۶  اســتک  قتل  هــای 
گروتســک و چهره  هــا و بدن  هــای هــراس  آور  بصــری 
تشــویش  آورترند.   ،)۱9۷5( فیکتکریپتوکریمزگرافــز۳۷ 

آن  هــا نه  تنهــا درون  مایه  هایــی بااهمیــت، ژورنالیســم 
می  گیرنــد،  هجــو  بــه  را  رســانه  اصالــت  و  جــدی، 
ــای  ــاهد احی ــه ش ک ــدند  ــدار ش ــالیانی پدی ــه در س بلک
و  تــت  حملــه  ی  عکس  هــای  فمینیســتی،  گاهــی  آ
کشــتار مــی  الی در جنــگ ویتنــام، و تصاویــر رنگــی 
تصویرهــا  ایــن  ســو،  یــک  از  بــود.  ناپالــم  قربانیــان 
بــرای  کمیــک  گروتســک و  گریزگاه  هایــی  بــه مثابــه 
بــا  روبرو  شــدن  کــه  اخالقــی  مســایل  از  فرارکــردن 
آن  هــا زیاده  ازحــد دشــوار بــود عمــل می  کردنــد. ولــی، 
مهم  تــر از ایــن، عکس  هــای وی نمایانگــر نابینایــی 
و  غیراخالقــی  جنگــی  از  کــه  بودنــد  اجتماعــی  ای 
موقعیــت مــادوِن زنــان پشــتیبانی می  کــرد. در جهانــی 
و  نابرابــری،  قربانی  ســازی،  واقعیت  هــای  بــه  کــه 
کریمــز  سوءاســتفاده از زنــان می  اندیشــید، تصاویــر 
بــه  نامتجانــس  کنجــکاوی   برانگیــز  شــکلی  بــه 
کــه عکس  هــای او  نظرمی  رســید. غیرمنطقــی نیســت 
کوتــه   فکــری صــرف، اســتثمار جنســی، و  را ارتجاعــی، 
ــه  ــگرانه  ی مردان ــدارِی پرخاش ــین دِژ خودبرترپن واپس

در نظــر بگیریــم. 
 ۱9۷5 در  منتشرشــده  عکس  هــای  از  گروهــی  در 
کــودک مبتــال بــه ســندروم داون را تصویــر  کریمــز چنــد 
کــه  گــردن دارد  می  کنــد. هــر یــک از آن هــا نشــانی را بــر 
زندگــی  مــا  آربــوس درون  آماده  کــرده: »دایــان  کریمــز 
کامل می  شــود؛ درعوض  می  کنــد«. و این  چنیــن دایــره 
کریمــز در حــال بنــا نهــادن  ــازه،  ــِف فرصت  هــای ت تعری

هنــری بــود بــر مبنــای تضعیــف، دســت  انداختن، و 
ارزش  زدایــی از الگوهــای قدیمی  تــر.

کریمــز بالفاصلــه بــا تحســین  آثــار جنجال  برانگیــز 
ــات  ــازی موضوع ــه رهاس ــد ب ــدند و بی  تردی ــه رو ش روب
عکاســی یــاری رســاندند. برخــی از ایــن آثــار به راســتی 
ســرگرم  کننده  اند، امــا اغلــب عکس  هــا بابــت شــیوه  ی 
دارای  خــود،  بصــری  ارزش  نــه  و  سرپیچی  شــان، 
ــر  ــه تئات ــدل ب ــز ب کریم ــای  ــتند. عکس  ه ــت هس اهمی

امــر مضحــک شــدند؛ بــا روابــط 
طنــز  نابالــغ،  افــراد  جنســی 
کمــدی  بزن  بکــوب هجوآمیــز، و 
را  خــود  مخاطــب  کــه  خشــنی 
و  روش  هــا  گســتاخانه  ترین  بــا 
شــوکه  و  ســرگرم  موقعیت  هــا 
بیــش  او  عکس  هــای  می  ســازد. 
باشــند،  منحرفانــه  کــه  آن  از 

گالــرِی  نوجوانانه  انــد. ربــودن مســلحانه  ی پســِر مدیــِر 
کــه خواهــان حــذف 4  ممفیــس بــه دســت آدم ربایــی 
گروهــی بــود، بیــش از  کریمــز از نمایشــگاهی  عکــِس 
گویــای درک  پذیــری  ــار،  قــدرت روان-جنســی ایــن آث
بــه  آدم  ربــا  اســت.  نوجوانــان  بــرای  عکس  هــا  ایــن 
کریمــز پــی برده  بــود:  خوبــی بــه بنیــان عکس  هــای 
او از بی  پردگــی جنســی ایــن آثــار بــه خشــم آمده  بــود. 
می گویــد  کــراوس۳8،  کارل  اتریشــی،  هجوپــرداز 
بشــود،  متوجــه  اش  سانســورچی  کــه  »هجــوی 

کریمز، دایان آربوس درون ما زندگی می کند )۱9۷5( تصویر 3  لس 

ایــن  کــه  شــاید  مــن  نظــر  »از 
هســتی  حاشــیه ی  در  افــراد 
کننـــــــد، زندگی هایــی  زندگــی 
امــا  دیگــــــــران،  از  افراطی تــر 
آن هــا احساســات و واقعیــت 
دربــــــــاره ی  نیــــــز  بیشتــــــــــری 
دارنــــــــــد.« زندگی هایشــــــــان 
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اســت«. قدغن  شــدن  مســتحق 
بــر  نــه  کالرک4۰  لــری  و  لیــون۳9  دنــی  فریک  هــای 
کــه بــر مبنــای معیار  هــای  اســاس مســائل ژنتیکــی 
دهــه  ی  عجیب وغریب  هــای  نمایــش  و  متــداول 
افــرادی  شــصت تعریــف می  شــدند. موضوعاتشــان 
روانــی  لحــاظ  بــه  عجیــب،  لباس  هــای  بــا  بودنــد 
ازهم  پاشــیده، اوبــاش موتورســوار، معتــادان ســکس و 
کــه  کالرک  موادمخــدر، فواحــش و مجرمــان. لیــون و 
کننده  تــر ســاختن زندگی  های  شــان  خواهــان متقاعــد 
و عکاسی  شــان بودنــد، در فعالیت  هــای پیــش  روی 
دوربیــن   خــود مشــارکت می  کردنــد: کالرک یــک معتــاد 
ــوده و هســت؛ و لیــون به  ترتیــب یــک فعــال حقــوق  ب
مدنــی، موتورســواری قانون  شــکن، و بازدیدکننــده  ی 

همیشــگی زندان  هــا بــود. 
لیــون از همــان آثــار اولیــه  اش در دهــه  ی شــصت، 

عکس  هــای خــود را به  عنــوان نقــد اجتماعــی مدنظــر 
غیرقابل  قبول  تریــن  از  کــردن  عکاســی  بــا  داشــت. 
اعضــای اجتمــاع، او نیرومنــدی و اســتقالل ایــن افــراد 
روبه  رشــِد  احساســات  بــرای  الگویــی  به عنــوان  را 
مــن  نظــر  »از  به  تصویرمی  کشــید.  ضدحکومتــی 
زندگــی  افــراد در حاشــیه  ی هســتی  ایــن  کــه  شــاید 
کننــد، زندگی  هایــی افراطی  تــر از دیگــران، امــا آن  هــا 
دربــاره  ی  نیــز  بیشــتری  واقعیــت  و  احساســات 
زندگی  هایشــان دارند«. در اوایل دهه  ی شــصت لیون 
کمیتــه  ی هماهنگی مســالمت  آمیز  بــه عکاس رســمی 
دانشــجویان4۱ بــدل   شــد و از نخســتین درگیری  هــا و 
کــه  گرفــت؛ تصویرهایــی  راهپیمایی  هــای آن عکــس 
کتــاب جنبــش )۱9۶4( بــه چــاپ رســیدند.  متعاقبــًا در 
نــام  بــد  باشــگاه  بــه  او  شــصت  دهــه  ی  اواســط  در 
گو42، نســخه  ی غرب  موتورســواران قانون  شــکن شــیکا

میانه  اِی فرشــتگان جهنم4۳، پیوســت. دســتاورد این 
کتــاب عکــس موتورســواران44 )۱9۶8( بــود. در  تجربــه 
از فاحشــه  خانه  ها و  طــی همیــن دوره او همچنیــن 
کرد.  کلمبیا عکاسی  روســپیان در ســانتا مارتای کشوِر 
ــه میانه روتریــن  ک ــودِی منهتــِن پایینــی45 )۱9۶9(،  ناب

می  آیــد،  به شــمار  کالســیک  کتابــی  و  لیــون  اثــر 
ــرای حفاظــت از  هم زمــان بیانیــه  ای سیاســی اســت ب
محله  هــای شــهری تاریخــی و تصویــری رهایی  بخــش 
کارشــان: راننــدگان  کارگــران شــهری در لباس  هــای  از 
ــران ســاختمان  ها،  ــران فــوالد، تخریب  گ کارگ کامیــون، 

گفتگوهایی با مردگان )۱9۷۱(، چپ: اثر دنی لیون )۱9۶۷-۱9۶9( تصویر 4  راست: صفحه ای از 

کتاب تولسا )۱9۷۱( کتاب تولسا )۱9۷۱(، چپ: جلد  تصویر 5  راست: از 
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جیب  برهــای خیابانــی، و تعمیــرکاران. در ســال  های 
۱9۶۷ و ۱9۶8 لیــون از زندانیــان اداره  ی نظــام اصــالح 
کرد و با متون و عکس  های حاصل  تگزاس4۶ عکاســی 
گفتگوهایــی بــا مــردگان4۷ )۱9۷۱( را  کتــاب  از ایــن دوره 
ــا،  ــکار درون مایه ه ــتیزه  جویی آش ــاخت. س ــر س منتش
همــکاری  و  آزادی  خواهانــه،  آرمان  هــای  از  حمایــت 
ســال  در  -آن  هــا   فرانــک  رابــرت  بــا  لیــون  قدیمــی 
کمپانــی فیلــم خودشــان، ســوینی فیلمــز ، را بنــا   ۱9۶9
نهادنــد- لیون را بــه عکاس جواِن 
زیــاد از حــد ستایش شــده ی دهــه 
بدل ساخت. نقــــد اجتماعی وی 
بازتاب  دهنـــــــــــده  ی رویاهــــــــــای 
مســاوات  طلبی  بــرای  نــو  چــپ 
اجتماع  گرایــی  ماجراجویانــه، 
بینافرهنگــی و مردانگــی انقالبــی 
آمریکایــِی  ســنت  وی  آثــار  بــود. 
بــدل  احتــرام  مــورد  و  قدیمــی 
فرهنگــی  قهرمــان  بــه  فرهنگــی  مطــرود    ســاختن 
را  لیــون  وی،  فــردی  ژورنالیســم  پی  می  گرفــت.  را 
به عنــوان پاســخ دهــه  ی شــصتی بــه رابــرت فرانــک 

جلــوه مــی  داد.
نبــرد.  جایــی  بــه  راه  ســتایش  ها  ایــن  متاســفانه 
کتــاب بــدان رســیده  بود،  کــه فرانــک در یــک  آن چــه را 
دســت  آورد.  بــه  نتوانســت  کتــاب  چهــار  در  لیــون 
شــکلی    بــه  وی  بینــش  گذشــته،  بــه  نگاهــی  بــا 

ناراحت  کننــده محافظ  کارانــه بــه نظرمی  آیــد: خشــم و 
کــه هرگــز   به  عنوان  هیاهــو بــر مبنــای موضــوع رادیکالــی 
کارا یــا در مقــام هنــر تجســم نمی  یابــد.  فتوژورنالیســم 
ایــن بــرآوردی از آن دوران و درســی در بی  ثباتــی ارزیابی 
منتقدیــن  و  مخاطبیــن  این  کــه  اســت .   انتقــادی 
درون مایــه  ای49   رادیکال  بــودِن  از  متاثــر  آن  چنــان 
کــه لیــون هرگــز  کــه در پی  بــردن بــه ایــن  آثــار بودنــد 
محــدود    یــا  کامل  کــردن  بــرای  فرمــی  بــه  نتوانســت 
ماندنــد.  کام  نــا دســت  یابد،  موضوعاتــش  ســاختن 
ــدو امــر به  عنــوان رادیکال  تریــن عضــو  ــه در ب ک لیــون را 
گــروه از ژورنالیســت  های تــک  رو شناخته  می  شــد،  ایــن 
به عنــوان  بصــری  لحــاظ  از  می  بایســت  کنــون  ا

گرفــــت. محافظه  کارترین  شـــــان درنظـــــر 
کتاب  هایــی  موتورســواران و گفتگوهایــی بــا مــردگان 
دســتگاه  و  ضبط  صــوت  ایــن  امــا  قدرتمندنــد، 
کــه محتــوا را پدیــد می  آورنــد5۰. لیــون در  کس  انــد  زیرا
کلیشه  ســازی و وقایع  نــگاری  ایــن عکس  هــا دســت بــه 
کــه دوربیــن ناموثق تریــن  می  زنــد. بــه نظــر می  رســد 
رونوشــت  ها،  از  کــه  متــون،  تنهــا  اســت.  شــاهد 
واقعــی  اداری  گزارش  هــای  و  نقاشــی  ها،  نامه  هــا، 
تشکیل  شــده  اند، قادرنــد تــا زندگــی را بــه شــخصیت  ها 
بازگرداننــد. همانند نیرومندترین مســتندنگاری  های 
دهــه  ی ۱9۳۰، ایــن ریزه  کاری  هــا، عبارت  پردازی  هــا، و 
کــه متقاعــد و مرعــوب می  ســازد. نثــر بدســاخت اســت 

کالرک قســاوت  های یــک  تولســا5۱ )۱9۷۱( اثــر لــری 

جنــگ بســیار حقیقــی را به تصویــر می  کشــد.  تولســا 
کــه  میــدان نبــرد اســت. تولســا بــرای کالرک جایــی بــود 
ــرزه  بــا خشــونت، اســلحه، ســکس و موادمخــدر »بــه ل
درآمده  بــود« و او مصمــم بــود تــا ایــن »ایــن فعالیــت 
و  مــردان،  قضیــب  رگ،  ســرنگ،  کنــد«.  تصویــر  را 
ســینه  ی زنــان ســالح  های ایــن نبــرد بودنــد؛ جنگــی 
خام  دســتِی  کــه  جایــی  در  زندگــی.  و  مــرگ  ســر  بــر 
کام  کالرک متقاعدکننــده اســت ســبک  مندِی52 وی نــا
کــه در بیانیــه  ی اجتماعــی جایــی بــرای  می  مانــد. چرا
ــات  ــون واقعی ــتاقانه  تر از لی کالرک مش ــت؛  ــر نیس تظاه

اجتماعــی بصــری و درونــی را می  آفرینــد.
کــه  کالرک در عکاســْی انســانی بــدوی5۳ اســت  لــری 
تکنیــک عکاســانه  ی محــدودی  و  بــر شــهود  کارش 
شــیفتگی  حاصــل  وی  عکس هــای  اســت.  اســتوار 
به  نظــر  یکه  انــد.  موضوعــی  بــه  نســبت  شــدیدش 
عکاســی بــرای او شــکلی از رهاســازِی روانــی و اروتیــک، 
و همچنیــن، بزرگداشــِت امــِر ممنوعــه اســت. پــروژه  ی 
عکاسانه  ی وی در دهه  ی هفتاد، شهوت نوجوان54، 
پی  می  گیــرد.  رســانه  بــا  را  بــدوی  رابطــه  ی  ایــن 
کالرک، تــا حد زیادی همانند آثــار آربوس،  عکس  هــای 
کــه نــه در زمینــه  ی هنــر،  پیــروزی فــردی  ای هســتند  
ــا فعالیــت فکــری، بلکــه در صراحــِت  ســبک  پردازی، ی
گواهــی  کالرک  آثــار  می    رســند.  توفیــق  بــه  شــهود 
اســت بــر ماهیــِت فراینــِد عکاســانه؛ بــر این  کــه عکاســی 
می  توانــد با موفقیتی چشــمگیر توســط آن هایــی مورد 

ــا ایــن  کــه اصلی  تریــن رابطه  شــان ب اســتفاده قرارگیــرد 
ــت.  ــی اس ــازی روان ــانه نی رس

کریمــز، والدمــن، و لیون تصمیم  گرفتند تا نه  آربــوس، 
که از روی پنهان و تیره  ی  گرایشــات یا لذایذ جنســی،  از 
کننــد. عکس  هــای  فرهنــگ جدیــد عشــق عکاســی 
آنــان بــه فراتــر از عکاســِی اروتیــِک عامه  پســنِد تبلوریافته 
و  هفنــر55  هیــو  مــاه  منتخــب  برهنــه  ی  هم بــازی  بــا 
کریســتل5۶ از عشــاق دگرجنس  گــرا و  تصاویــر ریچــارد 
زنــان هم  جنس  گــرا در Pas De Deux )۱9۶9(، مــی  رود. 
به  هیــچ  پلی  بــوی  مجلــه  ی  میانــی  عکس  هــای 
  وجــه متهورانه  تــر از پوســترهای نقاشــانه  ی ســنتی و 
عامه  پســند آمریکایــی از نمادهــای جنســی نبودنــد؛ 
ــه  ی  ک  دینان ــات پا ــه از اخالقی ــن نمون ــا آخری ــا تنه آن  ه
کریســتل،  عکاســِی  به  حســاب  می  آمدند.  آمریکایــی 
نمونه  هــا  دیگــر  از  جســورانه  تر  و  تیره  تــر  هرچنــد   کــه 
اســت، بــا ایــن   حــال برچســب »عکاســی خالقانــه« را 
بــه  کار می  گیــرد تــا در گونــه  ای ذائقــه  ی ویکتوریایــی برای 
نظربــازی زیاده  روی  کنــد. آربــوس و والدمــن که آن  چنان 
توجهــی بــه امــر اروتیــک نداشــتند، بیشــتر معطــوف بــه 
پوشــش  های مرتبــط بــا ســکس، امــر بــه   لحــاظ جنســی 
ممنوعــه، و مــرز میــان بقــای جنســی و جنــون بودنــد. 
لیــون و کالرک پیونــد میــان گرایشــات جنســی، توهــم5۷ 
کــه در آثــارش بــا  کریمــز،  و خشــونت را مطالعه  کردنــد. 
دقت و شــدت ضدفمینیســت بود، از ســکس به  عنوان 

ــزاری بــرای تعــدی و طنــز خرابکارانــه بهــره   بــرد. اب

گواهــی اســت بــر  کارک  آثــار 
ماهیــِت فراینــِد عکاســانه؛ بــر 
بــا  این کــه عکاســی می توانــد 
توســط  چشــمگیر  موفقیتــی 
آن هایـــــــی مـــــــورد اســـــــتفاده 
اصلی تریــــــــن  کــه  قرارگیــــــــرد 
رابطه شــــــــان بــا ایــن رســــــانه 

نیــــــازی روانــی اســت.
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تجلی دیگری

را  پرتــره  عکــس  و  ُرز  گل هــای  و  بــود  آن جــا  نــور 
روشــن می کــرد و در مراســمی ســاده و بی تکلــف بــا 

بودنــد. شــده  آذیــن  پرچم هایــی 
پیر پائولو پازولینی _ بازنمایی گری االهی1

عکس هــای سباســتیائو ســالگادو بــه حــدی نافــذ و 
که هیچ گاه از یاد نمی روند. او عکســی دارد  عمیق اند 

ــر دیدگانــم  کــه مــدام در براب گورســتانی در مکزیــک  از 
ولگــردی  ســگ  عکــس  میانــه ی  در  می گیــرد.  قــرار 
مجســمه ی  شــبیه  درســت  کــه  می شــود  دیــده 
ابوالهــول روی ســنگ قبــری نشســته و دور تــا دورش 
گل هــای مراســـــــم ترحیــــــم و شمــــــع هایی روشــن  را 
ــد  ــس چن ــاال ی عک ــن در ب ــت. همچنی ــه اس گرفت ــرا  ف

گورستان شهر هوالتا دی جیمنز. مکزیک، ۱98۰ تصویر 1  سباستیائو سالگادو، 
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کــه در چشــم انداز  عــزادار عباپــوش دیــده می شــوند 
گورســتان فــرو رفته انــد. یکــی از عــزاداران برای  مه آلــود 
لحظــه ای برگشــته و زیــر چشــمی بــه آن ســگ وفــادار 
ــت ســاده و بی تکلــف او  نگاهــی انداختــه اســت. حال
کــه پنــداری زمــان میخکــوب شــده  گیراســت  چنــان 
و از حرکــت ایســتاده  اســت. ایــن عکــس، تصویــری 
کــه بــه هیــچ وجــه،  فوق العــاده از یــک مراســم ا ســت 
را  مراســم هایی  چنیــن  متــداول  شــکوه  و  جــالل 
نــدارد. بــاری، ســگ بــزودی از جایــش بلنــد می شــود 
و ســنگ ها را بــو می کشــد و از آن جــا مــی رود. آن چنــد 
کاری  شــان  نفــر هــم ماننــد همیشــه روزهــای طوالنــی 

گرفــت. را از ســر خواهنــد 
کــه  در یکــی دیگــر از عکس هــای باشــکوه ســالگادو 
گرفتــه  از معــدن طــالی ســرا ِپــالدا در زادگاهــش برزیــل 
کــه دســتانش را بــر ســینه   کارگــری را می بینیــم  شــده 
گذاشــته و بــه ســتونی چوبــی  کنــار هــم  و پاهایــش را 
گــودال پشــت ســر او  کنــار و در  تکیــه داده اســت. در 
کاری ســخت و توان فرســا هســتند.  کارگــران مشــغول 
بــه  اســتراحت  مشــغول  کارگــر  ایــن  ایســتادن  طــرز 
کــه تصویــر برصلیب  آویــزی حضــرت  گونــه ای اســت 
هــم  معــدن  دورنمــای  می کنــد.  تداعــی  را  عیســی 
ایــن تداعــی و تصــور پرشــکوه را تقویــت می کنــد. امــا 
ــادآور برصلیب آویــزی  ــر ی کارگ کــه ایــن  ــی  در عیــن حال
حضــرت عیســی اســت خویشــتن او نیــز پر اهمیــت 
اســت. ایــن تعــادل جالــب  توجــه میــان دگربــودی2 و 

کارکرد مســتند  کارکرد اســتعاری و  هماننــدی یــا میان 
بخشــی از امضــاء عکاســی ســالگادو اســت. چنیــن 
تعــادل فوق العــاده ای بــه ســوژه های عکس هــای او 
کــه هم زمــان هــم خودشــان  ایــن امــکان را می دهــد 

ــد.    ــر رون باشــند و هــم از خویــش فرات
هماننــد  درســت  ســالگادو  عکس هــای 
ک اند  گرد و خا گل آلود ســرا پالدا، پر از  معدنچی های 
ســربرآورده اند.  کــی   خا جهانــی  از  کــه  به راســتی  و 
کــه تصاویــری از شــن زارهای منطقــه ی  ایــن قاب هــا 

و  بولیــوی  کوه هــای  از  و  ســاحل 
کــــــــوادور  هســـــــتند، ســرزمین ها  ا
و مردمانـــــــی را نشـــــان می دهنــد؛ 
کـــــه خـــــوب می داننــد  مردمانـــــــی 
گـــــذران زندگــــی در آن حوالــی چــه 
انــدازه ســخت وطاقــت فرســا ســت.  
بــارز  تفــــــــاوت هـــــای  از  یکــــــــی 
کارهــای  بــا  ســالگادو  عکس هــای 

در  اســمیت۳  یوجیــن  دابلیــو  پیشکســوت اش، 
تر و تمیــزی نســبی4 عکس هــای عــکاس دومــی اســت. 
کارگــران  عکس هــای اســمیت از چهر ه هــای چرکیــن 
معــدن زغال ســنگ ولــز، خــط و خطوطــی صــاف و 
که می گویند  کنتراستی باال دارند. به رغم آن  ساده و 
قــوی ای در  رتوریکــی و بالغتــی  اســمیت وجــه  آثــار 
بــاب نمایــش »خانــواده ی بشــر« دارنــد، برعکــس، او 
نــه روشــنی بخش  بــود و  کنتراســت ها  صرفــًا خالــق 

ــمیت رو  ــای اس ــر مجموعه ه ــا. بیش ت ــرایط توده ه ش
کــه  بــه ســوی بازنمایــی قهرمانانــی بی همتــا دارنــد 
از دل شــرایط معمولی شــان برآمــده و برخاســته اند. 
محتــوای  بــا  را  رابطه شــان  اســمیت  ســوژه های 
ســالگادو  ســوژه های  امــا  می گســلند  عکس هــا 
همــواره در ارتبــاط بــا متــن عکس هایــش مشــاهده و 

می شــوند.  معنــا 
گــر امــروز خانــواده ی بشــری وجــود دارد بیش تــر  ا
زندگــی  ســوم  جهــان  کشــورهای  در  آن  کنین  ســا
می کننــد و ســالگادو عــکاس خانــواده اش، عکاســی 
اجنــاس  و  کاال  گفتــه  او  اســت.  ســوم  جهــان  از 
تولیــد می شــوند،  »یــک خانــواده«  جهــان بدســت 
گســترده شــده اند.  ــا  ــه در سرتاســر دنی ک ــواده ای  خان
از  حماســی اش  مستند ســازی  بــرای  ســالگادو 
کــه در  کار یــدی دشــوار در معــادن و صنایــع  فرجــام 
کارگــران  نتیجــه ی ماشینی شــدن پدیــد آمــده بــود، از 
کشــورهای جمهوری سوسیالیســتی اوکراین، برزیل، 
کوبــا، هنــد، بنــگالدش، لهســتان و ونزوئــال عکاســی 
کــه ســالگادو آن  کــرده اســت. ایــن پــروژه ی ســترگ 
می نامــدش،  صنعتــی«  عصــر  »باستان شناســی  را 
کارگــر و شــیوه های  »ادای احترامی ســت بــه طبقــه ی 
بــا  ســالگادو  تولیــد«.5  انقــراض  حــال  در  و  قدیمــی 
آهنگــی ســریع عکاســی می کنــد و بــه طــرزی وسواســی 
کلــی  کــه بــه  کارگــران جهــان را پیــش از آن  شــرایط 
ناپدیــد شــوند مســتند می کنــد، درســت ماننــد زمانــی 

ــران را همچــون شــن و  کارگ ــه انقــالب صنعتــی دوم  ک
کنــار زد. ســالگادو نیــز بــه ماننــد تمــام  ماســه روبیــد و 
نگــه داری  و  ثبــت  عطــش  بــزرگ،  مســتند نگاران 
شــیوه های  ایــن  از  و  مردمــان  ایــن  از  تصویــری 
کــه بــرای همیشــه از  بخصــوص زندگانــی، پیــش از آن 
بیــن برونــد، دارد. در ایــن میــان انگیــزه اساســًا حفــظ 
و ثبــت اســت. امــا برخــالف عکاســان درجــه چندمــی 
کــه صرفــًا شــیفته ی ســویه ی دراماتیــک و تراژیــک 
دردهــا و رنج هــا می شــوند درک و شــناخت ســالگادو 

از  زمینه هــای اقتصــادی و ژئوُپلتیــک 
کــه عکاســی می کنــد  موقعیت هایــی 
هشــداری  ســویه ای  او  تصاویــر  بــه 
ــکان  ــت. ام ــدن داده اس گاهان ــرای آ ب
ســالگادو  عکس هــای  تــک   دارد 
نوســتالژیک بــه نظــر آینــد امــا ارتبــاط 
حــال  در  پروژه هــای  تصاویــر  میــان 
گر تاریخــی متناقــض  جریانــش، افشــا

پنهان انــد.  اغلــب  و 
در آن ســوی شــکوه حماســی تصاویــر ســرا پــالدا، 
تاریــخ اســتثمار و بهره کشــی آمریــکای التیــن بدســت 
گرفتــه اســت. بــه واقــع طمــع طــال و  اروپائیــان جــای 
نقــره انگیــزه ی فتــح آن ســرزمین ها بــود. در ســیزدهم 
کریســتف  کــه  کتبــر ســال ۱492 یــک روز پــس از آن  ا
کلمــب۶ بــه طــور اتفاقــی بــا جهــان جدیــد رویــارو شــد 
گمشــده اســت در دفتــر خاطــرات خــود  کــه  و دریافــت 

اسمـــــــیت  سوژه هـــــــای 
رابطه شــان را بــا محتــوای 
می گســــــلند  عکـــــــس ها 
امــا ســوژه های ســالگادو 
همــواره در ارتبــاط بــا متــن 
مشــاهده  عکس هایــش 

و معنــا می شــوند. 

تــک   دارد  امـــــــــــکان 
عکس هـــــــای سالــــــگادو 
نظــــــــر  بــه  نوســـــــتالژیک 
آینـــــــد امــا ارتبـــاط میــان 
در  پروژه هــای  تصاویــر 
گر  ــا ــش، افش ــال جریان ح
و  متناقـــــــض  تاریخـــــــی 

پنهان انــد.  اغلــــــــب 
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نوشــت: »حواســم جمع بود و ســخت در پی آن بودم 
کــه بدانــم آیــا آن جــا طالئــی یافــت می شــود یــا نــه«. او 
ــد  ــد و می گوی ــاره می کن ــفرش اش ــدف س ــه ه ــا ب بعده
»کار و مشــغولیت مــا جمــع آوری طالســت.«۷ طــال و 
بــرده داری همیشــه بــا هــم بوده انــد. بــه راســتی ایــن 
کــه سبب ســاز پیــکار انگلســتان  طــالی برزیــل بــود 
گالئانــو9  ادواردو  کــه  همان طــور  شــد.  ناپلئــون8  بــا 
کــرده: »هندی هــا رنــج برده انــد و همچنــان  اســتنتاج 
کــه مایــه ی رنج  شــان ثــروت  آن هــا ســت؛  رنــج می برنــد 

کل آمریــکای التیــن اســت.«۱۰  و ایــن درام 
استثـــــــمارگران  وقتـــــــی  کــه  می داننــــــد  همــــــــه 
ــد،  ــد می کنن کاال تولی ــد گان(  ــیله ی استثمارش )به وس
در حقیقــت موجــود انســانی  تولیــد می کننــد )روابــط 

اجتماعــی(. 
پازولینی _ نامه های لوتر۱۱

کــه پازولینــی آن را رســوا می کنــد  اســتثمار ایتالیــا 
خ دادن اســت.  اینــک در مقیــاس جهانــی در حــال ر
کــه وجــه  کــرد  پازولینــی اصــل راهنمایــی را شناســایی 
ِک فاشیســم قدیــم ایتالیــا و آن چــه »فاشیســم  اشــترا
می نامــدش،  مصرف گــرا۱2  همگان گرایــی  جدیــِد« 
کــت  کــه بزرگ تریــن فال اســت. بــه عبارتــی، »ایــن ایــده  
کــم  جهــان فقــر اســت و بایســتی فرهنــگ طبقــه ی حا

جایگزیــن فرهنــگ طبقــات فقیــر شــود.«۱۳ 
بخــش عمده ی فتوژورنالیســم و عکاســی »مســتند 
سرچشــمه  متحــده  ایــاالت  از  کــه  اجتماعــی«ای 

اســتوار  فــرض  ایــن  بــر  می گیــرد 
شــده اســت: عــکاس بــه عنــوان 
و  فرادســت  »عینــی«،  شــاهدی 
فاصلــه دار بــه جنــگ، فقر،کارگــران 
کردارهــای  بــه  همچنیــن  و 
نقــاط  ســایر  گزوتیــک  ا فرهنگــی 
بزرگــی  بــازار  می نگــرد.  جهــان 
وجــود  عکاســی  نــوع  ایــن  بــرای 
گفتــه:  این بــاره  در  گالئانــو  دارد. 
بــازار  در  کــه  کاالیــی  ســت  »فقــر 
باالیــی  قیمــت  لوکــس  اجنــاس 
دارد.«۱4 امــکان دارد عکس هایــی 

می شــوند  ثبــت  نگرشــی  و  موضــع  چنیــن  بــا  کــه 
گنــاه بیننــده را بر انگیزنــد اما  احســاس ترحــم، غصــه و 
آن هــا هیــچ گاه اطالعاتــی در جهــت دگرگونــی شــرایط 
کــه آن هــا انجــام  کاری  ارائــه نمی کننــد. بــه واقــع تنهــا 
می دهنــد تحکیــم ســاختار مرکــز و پیرامــون۱5؛ شــمال 
و جنــوب؛ فرادســت و فرودســت۱۶؛ فقیــر و غنــی اســت 
و نــه چیــزی جــز ایــن. ســالگادو می گویــد: »آدم هــا بــر 

می گیرنــد.«۱۷ عکــس  ایدئولوژی هایشــان  اســاس 
آن چــه تصاویــر ســالگادو را از چنیــن نگرش هایــی 
می ســازد  متمایــز  اجتماعــی  مســتند  عکاســی  در 
نســبت دیگرگــون او بــا »دیگــری«۱8 اســت. بــا توجــه 
کــه  بــه ســابقه ی زندگــی ســالگادو در برزیــل و ایــن 
و  سیاســی  زمینه هــای  و  اســت  اقتصــاددان  او 

می شناســد  خوبــی  بــه  را  موضوعاتــش  اجتماعــی 
اساســًا بــا ســوژه هایش جــور دیگــری ارتبــاط برقــرار 
کــه بتوانــد ایــن نســبت دیگرگــون  می کنــد و بــرای ایــن 
شــیوه  ی  از  بدهــد  نشــان  عکاســیک  روشــی  بــه  را 

می گیــرد.  بهــره  به خصوصــی 
گســترده ای  بخــش  در  کــه  »دیگــری«  اســتثمار 
شــمالی(  آمریــکای  و  )اروپایــی  مســتند  عکاســی  از 
نســبت  پیامــد  حــدودی  تــا  می شــود  مشــاهده 
پرســش های  اســت.  ســوژه  بــا  عــکاس  سیاســی 
کــه حیــن تماشــای چنیــن بازنمایی هایــی  دشــواری 
میــان  از  ســالگادو  تصاویــر  بــا  می شــوند  مطــرح 
تشــدید  پرســش ها،  آن  بلکــه  نمی شــوند  برداشــته 
می کننــد.  جلــوه  مهم تــر  و  می شــوند  تصریــح  و 
ــه عکس هــای فقــرا  ــه ســبب می شــوند ب ک نقدهایــی 
کــه  ایــن  مثــال  نکنیم)بــرای  توجــه  دردمنــدان  و 
ــا ناپختگــی و  آن هــا در پــی اســتثمار ســوژه هســتند ی
کــه بــه  احساســات غلوآمیزشــان( باعــث نمی شــود 
نــگاه نکنیــم. بیننــده ی تصاویــر  کارهــای ســالگادو 
ســالگادو وقتــی بــه چهره هــای درون عکس هــای او 
نــگاه می کنــد در وضعیتــی متفــاوت قــرار می  گیــرد و  بــا 
آن هــا نســبتی خــاص پیــدا می کنــد؛ چنان کــه مجبــور 

می شــود.  نســبت  آن  تصدیــق  بــه 
 افــزون بــر ایــن، مهــرورزی ســالگادو بــه آدم هایــی 
بــه  کــه ازشــان عکــس می گیــرد ســبب شــده آن هــا 
تصاویــری مقــدس تبدیــل شــوند. بــه ایــن نمونه هــا 

ــد  ــنگ در هن ــال س ــدن زغ ــر مع کارگ ــد: آن  کنی ــه  توج
کــه هماننــد عصــای  کارش  بــا دســتار ســفید و ابــزار 
یــک زائــر اســت، می توانــد تداعی گــر چهــره ی یعقــوب 
مقــدس۱9 در یــک نســخه ی خطــی قــرن پانزدهمــی 
باشــد. آن آدم هــای اســتخوانی منطقــه  ی ســاحل در 

ــدرس،  ــی من ــا لباس های ــا ب آفریق
کــه  هســتند  کســانی  هماننــد 
نگهبــان  فرشــته های  کنــار  در 
یــک  نقاشــی  در  شــیاطین  و 
کتــاب ســاعت قــرون وســطی ای  

ــا تصویــرآن ســه دختــر بچــه  در لبــاس  می جنگنــد و ی
کــوادور و همچنیــن  فرشــته ها یــا آن مــردان بومــی ا
کــه در مالــی در ســال ۱985  آن عکــس از همســر لــوت 
ثبــت شــده، جملگــی بــه ســان وجوهــی از ذات االهــی 

بــه نمایــش در آمده انــد.   اســتحاله یافته انــد و 
در  فرهنگ هــا  مناقشــه ی  مــورد  معنــوی  مســائل 
مناســک  و  آئیــن  از  ســالگادو  بازنمایی هــای  اغلــب 
کسپاری قبطی  معنوی مشــاهده می شــوند: از آئین خا
گرفتــه تــا خلســه ی تاراهومــارا و قربانی کــردن  در اتیوپــی 
حیوانــات؛ از عشــاء ربانــی در برزیل تا مراســم شــکرگزاری 

کای اســپانیا.    کیــوگا در اوهــا خــدای میکــس 
کــه نشــان دهنده ی اســتعالء  شــاید ایــن تصاویــر 
امــروزی  مخاطــب  دیــد  از  هســتند  معنــوی2۰  
آمریــکای شــمالی به شــدت مســئله دار باشــد! زیــرا 
بــه آن نگــرش دوگانه بــاور ماتریالیســتی2۱  کــه آن هــا 

بخش عمده ی فتوژورنالیســم 
»مســــــــــتند  عکاســــــــــی  و 
ایــاالت  از  کــه  اجتماعــی«ای 
می گیــرد  سرچشــمه  متحــده 
اســتوار شــده  فــرض  ایــن  بــر 
عنــوان  بــه  عــکاس  اســت: 
شــاهدی »عینــی«، فرادســت 
جنــــــگ،  بــه  فاصلــــــه دار  و 
بــه  همچنیــن  و  فقر،کارگــران 
گزوتیــک  کردارهــای فرهنگــی ا
ســایر نقــاط جهــان می نگــرد.

»آدم هــا  می گویــد:  ســالگادو 
بــر اســاس ایدئولوژی هایشــان 

عکــس می گیرنــد.«
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ــت های  ــاس آن بیــن سیاس ــه بــر اس ک گرفته انــد  خــو 
اسطوره شناســی؛  و  تاریــخ  متافیزیــک؛  و  رادیــکال 
عدالــت و اســتعالء، تناقضــی یافــت می شــود. ایــن 
تنگنــای ماتریالیســتی از »مرکــز« دور نمی شــود. بــه 
نظــر می رســد انریکــه داســل22، فیلســوف و تاریخ نــگار 
در  او  از  پیــش  را  ســالگادو  عکس هــای  آرژانتینــی 

کــه نوشــت: اختیــار داشــته، آن هنــگام 

در آن سوی پدیدارشناسی، تجلی آشکار می شود: 
نمایان گــری2۳ )یــا مکاشــفه ی (24 دیگــری در چهــره ی 
یکــی دیگر،کــه ایــن چهــره صرفــًا پدیــدار، نمــود25 و یــا 
حضــور2۶ نیســت، بلکــه پی پدیــدار2۷، جانشــین28، رد 
ک و در حقیقــت یــک  یــا نشــانه ی امــر غائــب و امــر رازنــا
کنون اســت. هستی شناسی)پدیدارشناســی(  مــاوراء ا
می دهد)تجلــی  متافیزیــک  بــه  را  خــود  جــای 
کــه  کســی  مکاشــفه ای دیگــری(... . تجلــی، از طریــق 
ــا وضعیــت موجــود  ــر از افــق جهــان ی ــی فرات تصمیمات

می گیــرد، آشــکار می شــود.29

بیش و کــم در پــس هــر عکــِس یکــی از دشــوارترین 
منطقــه ی  از  کــه  ســالگادو  عکس هــای  مجموعــه  
قحطــی زده ی ســاحل در آفریقــا در ســال های ۱984 
گرفتــه شــده امــری مقــدس نشســته اســت.  و ۱985 
البتــه ســالگادو نمی خواســت عکاســی اش را محــدود 
کــرد  کاری  کنــد بلکــه او  بــه خلــق تصاویــری مقــدس 
از  کــه   نظامــی ای  عکاســان  آن  دســتاورد  از  بیــش 
آزادســازی اردوگاه هــای مــرگ در لهســتان عکاســی 

کردنــد. او بــه عنــوان یــک مســتندنگار مســتقل بــرآن 
کــه چــه فاجعــه ای  شــد تــا بــه جهانیــان نشــان بدهــد 
خ دادن اســت تــا بدیــن طریــق بتوانــد بــا  در حــال ر
کمــک دولت هــا جلــوی آن را بگیــرد. برخــالف صدهــا 
کــه بی خبــر و ســر  »عــکاس فــوری«۳۰ از سراســر دنیــا 
گرســنگی را  زده ســراغ ســوژه ها رفتنــد تــا قحطــی و 
دیگــر  گونــه ای  بــه  ســالگادو  بدهنــد،  »پوشــش« 
پی آینــد  سیاســی  ســرکوب  کــرد.  برخــورد  آن هــا  بــا 

 ،۱9۶4 در  برزیــل  نظامــی  کودتــای 
ســالگادو را واداشــت تا با همسرش در 
ســال ۱9۶9 بــه پاریــس بگریزنــد. پــس 
ــجوی  ــک دانش ــه ی ــداد او ب ــن رخ از ای
فعــال تنــدرو تبدیــل شــد و بــه همیــن 
ــرای  گذرنامــه او باطــل شــد و ب دلیــل 
ده ســال اجــازه ی بازگشــت بــه برزیــل 
کــه پیش تــر در  را نداشــت. ســالگادو 
رشــته ی  در  را  تحصیالتــش  برزیــل 

کــرده بــود در پاریــس هــم ایــن رشــته  اقتصــاد آغــاز 
ــال ۱9۷۱ در  ــت در س ــه توانس ک ــن  ــا ای ــرد ت ک ــال  را دنب
دانشــگاه پاریــس بــه درجــه ی دکتــری نائــل شــود. 
ســازمان  در  فعالیــت  داد  انجــام  او  کــه  دیگــری  کار 
واســطه ی  بــه  ســالگادو  بــود؛  قهــوه  بین الملــی 
ــا، ســازمان غــذا  ــا صنــدوق توســعه ی اروپ همــکاری ب
کوشــید تــا به  وکشــاورزی ملــل متحــد و بانــک جهانــی 
تولیــد قهــوه در آفریقــا تنــوع بخشــد. در همــان هنــگام 

که از همســرش قرض  ســالگادو بــر آن شــد تــا دوربینــی 
گرفتــه بــود را بــردارد و بــه آفریقــا بــرود و از آن ســرزمین 
کنــد. ســالگادوی بیســت و نه  و مردمانــش عکاســی 
کــه می توانســت در مقــام یــک  بــود  ســاله دریافتــه 
کارهــای جدی تری  عــکاس بیــش از یــک اقتصــاددان 
کنــد  کمک شــان  می خواســت  کــه  کســانی  بــرای 
ــی اش  ــای عکاس ــتین مأموریت ه ــد. نخس ــام ده انج
کلیســاها  کــه در ســال ۱9۷۳ از طــرف انجمــن جهانــی 
بودنــد  گزارش هایــی  بــود  شــده  ســپرده  او  بــه 
ســالگادو  آفریقــا.  در  گرســنگی  مســئله ی  دربــاره ی 
گامــا و ســرانجام  بــه آژانس هــای عکاســی ســیگما و 
در ســال ۱9۷9 بــه مگنــوم پیوســت و بدیــن ترتیــب 
گســترده در آمریــکای التیــن و ســایر نقــاط  بــه شــکلی 

کــرد. جهــان فعالیــت 
مســتندنگاری  مشــغول  هنگامی کــه  ســالگادو 
کــه  پیامدهــای قحطــی در شــمال برزیــل بــود فهمیــد 
ــه  ــد ب ــی  ســت و بای مســئله ی قحطــی مشــکلی جهان
عنوان یک معضل و مشــکل جهانی بدان نگریســت. 
بــا  پزشــکی  امــداد  فرانســوی  گــروه   ۱984 ســال  در 
عنــوان پزشــکان بــدون مــرز از ســالگادو خواســت بــه 
آفریقــا بازگــردد تــا از خدمــات و امدادرســانی آن هــا بــه 
کنــد. او بــه همــراه تیم هــای  قحطــی زدگان عکاســی 
کــرد و مدتــی را بــا انســان های  پزشــکی بــه آفریقــا ســفر 
از  مــاه  پانــزده  ســالگادو  زیســت.  مــرگ،  حــال  در 
اردوگاه هــای بــزرگ پناهنــدگان در ســودان و جاهــای 

کــرد.  مالــی عکاســی  اتیوپــی، چــاد،  مثــل  دیگــری 
گفت و گویــی پیرامــون تجربه هایــش در  ســالگادو در 

می گویــد: اتیوپــی 

»آنچــه دیــدم فراتــر از تصــورم بــود. بــه نخســتین 
ــه  ک ــدم  ــه ســر زدم هشــتاد  هــزار نفــر را دی ک اردوگاهــی 
گرســنه بودنــد. روزانــه بیــش از صــد نفــر از  همگــی 
گرســنگی در حــال مــرگ بودنــد. می توانســتی  فــرط 
مــرگ  آدم هــای در حــال  از  مانــده  بــه جــا  آوارهــای 
و  زنــان  و  مــردان  بــدن  باقی مانده هــای  ببینــی؛  را 
کــودک. در روزهــای اول حضــورم در چنیــن  انبوهــی 
اردوگاهــی بــه خاطــر وضعیــت احساســی و غم انگیــزی 
بــا  کنــم.  عکاســی  نمی توانســتم  بــود  برابــرم  در  کــه 
را  احساســت  می توانــی  روز  چنــد  از  پــس  این حــال 
کــه  کــه وظیفــه ای داری  کنــی و بــه یــاد  آری  کنتــرل 
کــه  بایــد انجامــش بدهــی، درســت مثــل پزشــکانی 
کــه  بــرای مــداوای بیمــاران آمده انــد یــا مهندســانی 

هســتند.«۳۱ آن جــا  ساختمان ســازی  بــرای 

گرچــه نگریســتن بــه ایــن مســتندها از منطقــه ی 
کار آســانی نیســت بــا وجــود ایــن،  ســاحل در آفریقــا 
کــردن بــه ایــن تصاویــر در خواهیــم یافــت  هنــگام نــگاه 
گرســنگان  کــه از  کــه تــا چــه انــدازه بــا ســایر عکس هایــی 
حالی کــه  در  متفاوت انــد.  شــده  گرفتــه  آفریقایــی 
عکس هــای دیگــران از آن وضعیــت بغرنــج انســانی بــه 
دلســوزی و همــدردی منتهــی می شــوند عکس هــای 
ایــن  از  و  می شــوند  شــروع  همــدردی  بــا  ســالگادو 
نقطــه گاه بــه شــناخت های بیشــتری دســت می یابند. 

کــه  اســتثمار »دیگــری« 
گســترده ای  بخــش  در 
مســــــتند  عکاســــــی  از 
آمریــکای  و  )اروپایــی 
مشــــــــاهده  شــــــــمالی( 
حــدودی  تــا  می شــود 
پیامــد نســبت سیاســی 
عــکاس با ســوژه اســت.
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یکــی از ایــن شــناخت ها آن اســت 
کرامــت انســانی  گرســنگی نبایــد 
را از بیــن ببــرد. بــه ایــن نمونه هــا 
کــه  جوانــی  پســر  کنیــد:  توجــه 
برهنــه و تکیــده اســت بــه مــدد 
پــا  ســر  پیــادروی  چوبدســتی 
ایســتاده اســت؛ او بــا یــک درخــت 
گشــته  قافیــه  هــم  ســایه اش  و 
پناهنــدگان  اردوگاه  در  اســت. 
کــه چهــره اش  اتیوپــی، مــادری 
کودکــش  درد،  بــا  آمیختــه  در 
گرفتــه  آغــوش  در  گهــواره وار  را 
بنابرایــن  اســت.  نشســته  انتظــار  بــه  سرســختانه  و 
ســالگادو از قربانیــان از پــا درآمــده عکــس نمی گرفــت 
کــه در میــدان عکاســی و درد،  ایــن   و ســخن دیگــر 

نمی کنــد. کفایــت  صــرف  دلســوزی 
زمــان  در  عکس هایــش  می خواســت  ســالگادو 
توزیــع  گســترده  شــکلی  بــه  و  منتشــر  تولیدشــان، 
کنــد و زنــگ خطــر  گاه ســازی  بشــوند تــا بدیــن ســان آ
کــه ســالگادو در  ایــن  بــا وجــود  بــه صــدا درآورد.  را 
آِن  از  را   جوایــز   دیگــری  از  پــس  یکــی  ســال ۱985 
کارهایــش در بهتریــن مجــالت خبــری  خــود می کــرد و 
کــم  اهمیــت  عکــس  مثــال  می شــدند)برای  چــاپ 
رونالــد  جــان  بــه  هینکلــی  جــان  ســوءقصد  از  او 
بــار در سراســر جهــان منتشــر شــد(  ریــگان هــزاران 

عکس هــای او از منطقــه ی ســاحل در اغلــب بازارهــا 
»غیرقابل فــروش« تشــخیص داده شــد. بــا این حــال، 
کتاب در فرانســه در ســال ۱98۶  آن عکس ها در قالب 
با عنوان »انســان در مضیقه۳2« و در اســپانیا در ســال 
۱988 بــا عنــوان »پایــان راه۳۳« منتشــر شــد و البتــه 
تعــداد اندکــی از آن هــا هــم در ایــاالت متحــده در آن 
زمان منتشــر شــد)قطع نظر از دو صفحه در نیویورک 
کــه ایــن  تایمــز و چهــار صفحــه در نیوزویــک(. بــا ایــن 
و  ناشــرها  ســوی  از  خودشــان  زمــان  در  مســتندها 
اغلــب ادیتورهــای مجــالت »شــدیداً ناراحت کننــده« 
قلمــداد شــده بودنــد، از دیــد فــرد ریچــن۳4، همــکار، 
گذشــت پنج  کیوریتــور و ادیتــور ســالگادو، امروز پس از 
ــار  ــا مشــاهده ی آن هــا در نمایشــگاه مــرور  بر آث ســال ب
یــک عــکاس »مشــهور«، می تــوان معنــای وارونــه ی 
را  موضــوع  ایــن  ریچــن  کــرد.۳5  مشــاهده  را  آن هــا 
نشــان دهنده ی »نگــرش تأســف آور ارتقــاء پیــام آور و 

بــه طــور هم زمــان انــکار پیــام«۳۶ می دانــد. 
کــه »پیــام« و حتــی خــود راســت گویی  در زمانــه ای 
ــل های  ــده  ی پیکس خ دن ــر ــر چ ــتند، زی ــی مس عکاس
و  شــده  نابــود  و  خــرد  دیجیتــال  تصویرپــردازی 
اساســًا ثمر بخشــی عکاســی مســتند اجتماعــی زیــر 
ســالگادو  سباســتیائو  عکس هــای  رفتــه،  ســئوال 
بــه  مــدرک  و  ســند  از  جدیــدی  گونــه ی  همچــون 
متفــاوت  کامــاًل  طــرزی  بــه  آن هــا  می رســند.  نظــر 
بــا »دیگــری« نســبت برقــرار می کننــد و از او ســخن 

از  متمایــز  شــناختی  بدین ســان  و  می گوینــد 
بــا  ســالگادو  می کننــد.  ارائــه  »تفــاوت«۳۷  مفهــوم 
ــام و  تمــام از »عینیــت« خودنمایانــه ی  پرهیزیــدن ت
فتوژورنالیســم، در ســاحت ذهنیت هــای مشــترک۳8 
آن  بــه  رســیدن  آرزوی  در  ســخت  و  می کنــد  کار 
کــه تجلــی دیگــری را فــرا  »اســتعالء خویشــتن اســت 
کــه می توانــد روح  می خوانــد.«۳9 و ایــن آرمانی ســت 

کالبــد ســنت مســتند بدمــد. تــازه ای در 
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که »پیام« و حتی  در زمانه ای 
عکاســی  راســت گویی  خــود 
دنــده  ی  چــرخ  زیــر  مســتند، 
تصویرپــردازی  پیکســل های 
دیجیتــال خــرد و نابــود شــده 
و اساســًا ثمر بخشــی عکاســی 
ــر ســئوال  مســتند اجتماعــی زی
رفتــه، عکس هــای سباســتیائو 
گونــه ی  همچــون  ســالگادو 
جدیــدی از ســند و مــدرک بــه 

می رســند. نظــر 
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ک حمیده پا

بازی ها و بازنمایی ها، 
کسیر فرودستان قرن  ا

حاضر

ایرانــی  عکاســان  طوالنــی  بســیار  ســال های  در 
کــه اصــول فنــی و بصــری  منحصــرا افــرادی بودنــد 
عکاســی را در عکاســخانه ها، در محضــر باال دســتان 
ــرا می گرفتنــد. از ابتــدای ورود  ــی ف ــه صــورت تجرب و ب
کــه در  عکاســی بــه ایــران بخــش اعظــم عکس هایــی 
گرفتــه می شــد پرتره  هــای عکاســخانه ای بــه  کشــور مــا 
کار ایــن عکاســان معمــوال  حســاب می آمدنــد. روش 
کــه از  بــه تقلیــد از ســنت موجــود شــکل می گرفــت 
کــه تــا  الگوهــای غربــی بــا انــواع ژســت ها و دکورهــا بــود 
حدودزیــادی شــبیه بــه هــم بودند. در ســال های بعد 
و بــا تاســیس دانشــگاه ها و ورود رشــته عکاســی بــه 
دانشــگاه وظیفــه انتقــال آموزه هــای زیبایی شناســی 

ژانر هــای  ســایر  در  مفهومــی  آموزه هــای  و  عکــس 
عکاســی ماننــد مســتند، طبیعــت، تبلیغاتــی و هنــری 
ــذار شــد. امــا بخــش اعظــم  گ ــه اســاتید دانشــگاه وا ب
کادمیــک ادامــه  ج از فضــای آ عکاســی هم چنــان خــار
کارآمــوز معمولــی  داشــت. تجربــه عــکاس شــدن یــک 
کــه هنوز  در محضــر یــک اســتادکارتجربی و در دوره ای 
کــم دو  ــزارآالت آنالــوگ عکاســی می شــد، دســت  ــا اب ب
ــد  کارآمــوز بتوان ــا فــرد  ــه طــول  می انجامیــد، ت ســال ب
یــک عکــس پرتــره مطلــوب بگیــرد و بــه روش صحیــح 
رتــوش  را  عکــس  ســپس  و  نمایــد  چــاپ  و  ظهــور 
گرفتــن  کنــد. امــا پــس از انقــالب دیجیتــال و جــای 
ــای  ــتان و تلفن ه ــال در دس ــی دیجیت دوربیــن عکاس
معــادالت  ایــن  فرودســتان  و  ناهنرمنــدان  همــراه 
زیبایی شناســی  همچنــان  و  ریخــت  برهــم  زمانــی 
نامتعــارف و اغلــب نازلــی در میــان اقشــار مختلــف 
اجتمــاع پدید آمــد. از ایــن رو در تاریخــی بــه وســعت 
تحــوالت  دســتخوش  مناســبات  همــه ی  دهــه  دو 
تاریکخانه هــای  یک بــاره  بــه  شــد؛  چشــمگیری 
کردنــد و بــه جــای  موجــود درعکاســخانه ها را تخریــب 
ویرایــش  برنامه هــای  و  کامپیوتــر  گراندیســمان ها  آ
آن  همــه گان  زمــان  آن  در  آمدنــد.  کار  روی  تصویــر 
کمتــر شــدن  چنــان تحــت تاثیــر ســهل الوصول بــودن، 
کار و ارزان تــر بــودن یــک  زمــان تولیــد تصویــر، راحتــی 
کــه بــدون هر گونــه مقاومتــی  تصویــر دیجیتــال بودنــد 
مرعــوب تکنولــوژی روز شــدند. در این راســتا تغییرات 
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بــا  دیگــر  کــه  عکاســخانه ها  کار  مناســبات  در  کلــی 
کــه  عنــوان »آتلیــه هنــری« ابــراز هویــت می کردنــد، 
در عمــل نشــان دادنــد رویکــرد جدیدشــان بــا هنــری 
بــودن فاصلــه ی چشــمگیری دارد، ایجــاد شــد. در 
نیازمندی هــای  در  دوره  ایــن  در  کــه  گهی هایــی  آ
کار عکاســی بــه  روزنامه هــا دیــده می شــود، نیــروی 
ــروه عــکاس و طــراح تقســیم  می شــدند و زمــان  گ دو 
کار در آتلیــه عکاســی پرتــره بــه حــدود  یادگیــری فنــون 
کمتــر از دو هفتــه  یــک مــاه و آمــوزش رتــوش چهــره در 
کوتــاه شــدن عمــر ایــن دوره هــای  اتفــاق می افتــاد. بــا 
کــه امیــد آن بــود،  آموزشــی، مبانــی زیبایــی شناســی 
گیــر شــدن اینترنــت در جامعــه عکاســان  بــا ســرعت فرا
کلــی از میــان رفــت و  گســترده شــود به طــور  تجربــی 
کپــی برداری هــای جهانی تــر داد .  جــای خــود را بــه 
بدتــر آن کــه اســتفاده از نرم افــزار چنــان به دل و دســت 
کــه در اســتفاده از آن زیــاده روی را  برخی هــا نشســت 
بــر اعتــدال ترجیــح دادنــد و امــروزه شــاهد رتوش هــای 
کــه  هســتیم  غیر واقعــی  چهره هــای  و  شــده  اغــراق 
ندارنــد  عکــس  صاحــب  چهــره  بــا  شــباهتی  دیگــر 
پرتــره  عکــس  یــک  دســتکاری های  ترتیــب  .بدیــن 
ــه رتــوش  اغراق آمیــز چهــره محــدود نمی شــود  تنهــا ب
و در پــس زمینــه عکس هــا تغییــرات بی مایــه امــا پــر 
کــه تصویــر فــرد از  معنایــی می یابنــد. بدیــن ترتیــب 
پــس زمینــه اصلــی اش جــدا شــده و در زمینــه جدیــد 
کــه ممکــن اســت طبیعــت، در میــان افــراد و بناهــای 

کشــور های مختلــف باشــد قــرار می گیــرد. در  معــروف 
کارآمــوزان نوظهــور مهــارت آن  نهایــت هریــک از ایــن 
ج از فضــای آتلیه هــای پرتــره بــه  کــه خــار را می یافتنــد 

دســتکاری های عوامانــه اهتمــام ورزنــد.

آزاد  آموزشــگاه های  به عــالوه  گــروه  ایــن  نقــش 
تصویــر  ویرایــش  برنامه هــای  و  نرم افــزار  کــه  رایانــه 
هــر  انــدک،  بــه  بهایــی  بــه  و  کوتــاه  مدتــی  در  را 
گــروه ســنی و بــا هــر ســطح ســوادی،  شــخصی در هــر 
امــا،  خــالق  بعضــا  گــروه  بــرای  را  راه  می آموختنــد 
گاهــی از دوســتداران عکاســی و تخیــل بــه دنیــای   نا آ
کــه  گروهــی   کــرد.  بــاز  تصویــری  دســتکاری های 
کــه  درتــالش بــرای نزدیــک شــدن بــه عرصه هایــی 
بــه عکاســی هنــری نزدیــک باشــد بــه فتومونتاژهــای 
هنــری  خودشــان  دیــد  از  و  غریــب  و  عجیــب 
کار  تکنولــوژی  فراینــد  ایــن  در  ورزیدنــد.  اهتمــام 

بــه دســت عــوام رســید، امــا ماننــد بســیاری دیگــر 
بــه  آن  از  اســتفاده  فرهنــگ  روز  تکنولوژی هــای  از 
کــه پرسشــی  دســت مــردم نرســید و افــراد بــی  آن 
بــه  باشــند  داشــته  عکــس  چیســتی  و  چرایــی  از 
دســتکاری های نامحــدود مبــادرت  می ورزنــد. امــا 
کــه چــرا مــردم  حــال بایــد بــه ایــن مســئله پرداخــت 
راســتی  و  از صــدق  بــا وجــود ســابقه ذهنــی خــود 
ــد؟ ایــن  ــه دســتکاری آن مبــادرت  می ورزن عکــس ب
مســئله بــا دو رویکــرد مهــم »روان شناســی حــاالت و 
کننــده عکــس و» جامعــه  روحیــات« فــرد دســتکاری 
زیبایــی  نگرش هــای  تحلیــل  جهــت  شناســی« 
ــزد طبقــات مختلــف جامعــه دســتکاری  شناســانه ن

دارد. تنگاتنــگ  ارتبــاط  کننــده 

اجتماع، زیبایی شناسی و طبقه اجتماعی
کــه ســخن از جامعــه شناســی، عــکاس و   هنگامــی 
ســوژه بــه میــان می آیــد تحلیــل هــای جامعــه شناســی 
کــه بــا تاســی از »پیــر بوردیــو۱« بــر اســاس تقســیم افــراد 
بــه ســه طبقــه پاییــن، متوســط و بــاالی اجتماعــی، 
گرفتــن و چگونگــی انتخــاب ســوژه را  چرایــی عکــس 
بررســی می کنــد، بیشــتر خودنمایــی می کننــد. بوردیــو 
عکاســی را بــرای طبقــات پاییــن جامعــه، عملــی در 
جهــت ثبــت خاطــرات  می دانــد، بــه اعتقــاد وی بــرای 
کــه  گــذرا اســت  گــروه، خوشــبختی امــری فانــی و  ایــن 
کــه تکــرار ناپذیر  بایــد بــا عمــل عکاســی حفــظ شــود چرا 

کــه یــک  گــروه عکــس ابــزاری اســت  اســت. بــرای ایــن 
تجربــه زیســته شــده را بــه یــک ابــژه و مــدرک ارزشــمند 
ــه ســمت طبقــه متوســط  ــدل می کنــد. امــا هرچــه ب ب
حرکــت می کنیــم عمل عکاســی به فعالیتــی متفاوت تر 
کــه همانــا نوعی احســاس خلــق زیبایی  بــدل می گــردد 
کــه فــرد آن را عملــی هنــری و محصــول نهایــی را  اســت 
عکس هنــری می داند.)بوردیو۱۳8۶(اما مســئله مهم 
ــر هــر یــک از  ــم ب ک ــه زیبایــی شناســی حا ک ایــن اســت 

طبقــات ســه گانه اجتماعــی بــرای 
دو طبقــه دیگــر بی معنــا بــه نظــر 
کتــاب تمایــز  می رســد. بوردیــو در 
خــود معتقــد اســت؛ آن عکســی 
دارای  بــاال  طبقــات  بــرای  کــه 
اهمیــت و زیبایــی شناســی اســت 
بی معنــا  پاییــن  طبقــات  بــرای 
اســت و برعکــس!. بــرای نمونــه 
یــک  پرتــره  ماننــد  عکس هایــی 

ــا فضــای تاریــک  ــا یــک پنجــره بســته ب ــر معــدن، ی کارگ
بــرای طبقــات بــاال زیبایــِی متفاوتــی خواهــد داشــت، 
جامعــه،  پاییــن  طبقــه  از  فــردی  بــرای  حالی کــه  در 
تصویــری بــا پس زمینــه طبیعت، غــروب دریــا، رانندگی 
کردن با ماشــین های آخرین مدل روز و یا هم نشــینی 
گرفتــن بــا یــک شــخصیت  بــا مشــاهیر، ماننــد عکــس 
عکس هــای  عمومــًا  و...  هنــری  سیاســی،  معــروف 
دســتکاری شــده غیرواقعــی برایشــان ســرگرم کننده تر 

بــرای  را  عکاســی  بوردیــو 
طبقــات پاییــن جامعــه، عملی 
خاطــرات   ثبــت  جهــت  در 
می دانــد، بــه اعتقــاد وی بــرای 
گــروه، خوشــبختی امــری  ایــن 
کــه بایــد  گــذرا اســت  فانــی و 
بــا عمــل عکاســی حفــظ شــود 
ــت. ــر اس ــرار ناپذی ــه تک ک ــرا  چ
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کــه زمینــه ی الزم بــرای حضــور در ایــن  اســت. از آن جــا 
فضاهــا بــه لحــاظ فرهنگــی و اقتصــادی وجــود ندارنــد 
راه حــل ســاده تر، یعنــی دســتکاری عکــس به وســیله 
نرم افــزار فتوشــاپ  می توانــد التیــام بخــش باشــد. ایــن 
دســتکاری ها نــه بــرای وارونــه جلــوه دادن حقیقــت 
بلکــه تنهــا جهــت شبیه ســازی واقعیت ناممکــن برای 
آن طبقــه خــاص اتفــاق می افتنــد. بــا این کــه در برخــی 
کــه تقریبــا شــناخت  کار بــه حــدی اســت  مــوارد دقــت 
میــان واقــع و غیرواقــع ناممکــن و یــا بــه ســختی ممکن 
بــه  نیــز دســتکاری  مــوارد  امــا در بســیاری  می شــود 
کــه بــه طور  جهــت ســاخت تصاویــری صــورت می گیــرد 
مجــازی فــرد را از طبقــه خــود، معمــوال طبقــات پاییــن 
کــرده و در حالت هــا و موقعیت هــای  جامعــه، جــدا 
باالدســتان شــبیه ســازی می کنــد. در این گونــه مــوارد 
ــا ایــن نزدیــک شــدن ســطح  ــه ب ک شــاهد آن هســتیم 
فاصله هــای  بــر  کیــد  تا واقــع  در  عکــس  در  طبقــات 

ــد . ــی می کن ــتر خودنمای ــی بیش طبقات

کــه ســاز و کار اقتصــادی تنهــا  البتــه بایــد بپذیریــم 
کــه ایــن  عامــل محــرک ایــن دســتکاری ها نیســت چــرا 
کــه ســاختگی بــودن آن بــر همــگان روشــن  تصاویــر 
اســت نیــز مشــتریان پــر و پــا قــرص خــود را دارنــد، 
کــه صفحــات و شــبکه های اجتماعــی  همــان طــور 
متفاوتــی بــا عناویــن جنجالــی و عامیانــه ای ماننــد 
غیــره  و  برانــداز«  »خانمــان  کــن«،  رســوا  و  »باحــال 
انتشــار  آن هــا  اصلــی  کارکــرد  کــه  شــده اند  ســاخته 
امــا  اســت.  این گونــه عکس هــای دســتکاری شــده 
کثیــری از همیــن عکس هــا و دســتکاری های  تعــداد 
ســخیف و در عین حــال جالــب ایــن ســوال را بــه ذهــن 
دســتکاری  شــخص  ذهــن  در  کــه  می کنــد  متبــادر 
اهتمــام  کار  ایــن  بــه  کــه  می گذشــته  چــه  کننــده 
ــه ای و  ــر نمای ــیر منظ ــن تفاس ــا ای ــا ب ــت! آی ــده اس ورزی

ــگاه مــردم  کان در ن کمــا ــودن عکــس  ــواه ب گ صــدق و 
کــرده اســت؟ عامــی اهمیــت خــود را حفــظ 

ــی اســت  ــل تأمــل دیگــر عکس هــای زیارت مثــال قاب
گذشــته شــکل و شــمایلی  کــه در طــول چنــد ســال 
این گونــه  آنالــوگ  دوره  در  یافته انــد.  متفــاوت 
زیارتــی  مخصــوص  عکاســخانه های  در  عکس هــا 
کــه معمــوال تصویــر یــک حــرم  بــا پــس زمینه هایــی 
ــه  ک ــا حالتــی  ــود و فــرد ب ــر آن نقــش بســته ب ــارگاه ب و ب
گونــه  کــی از احتــرام بــود، یــک دســت بــر ســینه بــه  حا
کــه میــان فــرد و امــر قدســی فاصلــه ای احتــرام  ای 
فــن آوری  بــا تغییــر  امــا  گونــه اســت،  تابــو  برانگیــز و 
هــم  در  مناســبات  تمامــی  دیجیتــال  بــه  آنالــوگ  از 
ریخــت. پــس زمینه هــا و مواجهــات درون عکس هــا 
پــس  شــد.  چشــمگیری  تغییــرات  دســت خوش 
حــرم  و  ضریــح  تصویــر  کــه  دیجیتالــی  زمینه هــای 
بودنــد روانــه بــازار شــدند و عکاســان هنــگام ژســت 
دادن بــه مــدل راحتــی بیشــتری نشــان دادنــد. در 
ــوه  ــز جل برخــی مــوارد، ایــن راحتــی چنــان مبالغه آمی
کــه نه تنهــا دیگــر در آن هــا از احتــرام اولیــه  می کــرد 
نشــانی نبــود، بلکــه زیبایی شناســی تصاویــر زیارتــی را 

گونــه ای طنزآمیــز تقلیــل  داد. بــه 
از  آن چــه  هــر  رســانه،  جامعه شناســان  اعتقــاد  بــه 
گرفتــه  طریــق رســانه انتشــار می یابــد - از خودکشــی 
و  کنــش  وا مــورد  به ســرعت  فرهنگــی  -  اعمــال  تــا 
می گیرد.)ارنســون  قــرار  مخاطبــان  از  گروهــی  تقلیــد 

کارزار این تقلید را  می توان در  89:۱۳9۳( گسترده ترین 
عکس هــای موجــود در شــبکه های اجتماعــی بررســی 
کــه عــده ای از ایــن ناهنرمنــدان بــرای  نمــود. آن جــا 
متمایــز بــودن در تالش انــد تا خود را بــه گروه هنرمندان 
شــبیه تر ســازند، بــه همیــن علــت بــه جــای نشــر دادن 
ــه دســتکاری ها مبــادرت   ــی خــود ب عکس هــای معمول
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بــه طبقــه متوســط، می تــوان  می ورزنــد. در نگاهــی 
مراجعیــن بــه ســایت های آموزشــی از جملــه ســایت 
ــر  ــرای ه ــه ب ک ــمرد  ــت آرت2 و... را برش ــدار دویان ــر طرف پ
دســتکاری الگــوی مرحلــه بــه مرحلــه آمــوزش فتوشــاپ 
را در ســایت خود قرار داده و هزاران نفر از غیرهنرمندان 
بــا انجــام مرحلــه بــه مرحله ایــن آموزش هــا عکس هایی 

مشــابه خلــق و تقلیــد می کننــد. هــزاران عکــس شــبیه 
کــه بــه  بــه هــم از مــردم ایــران و سرتاســر جهــان . از آنجــا 
ک گذاری عکس هــا در فضــای مجــازی میــدان  اشــترا
وســیع تری بــرای ایــن ابــراز وجودهــا فراهــم آورده اســت، 
کــه از خــود ارائــه می دهــد؛  هــر فــرد بــا تصویــر ویــژه ای 
شــود،  دیــده  دارد  دوســت  کــه  آن گونــه  را  خــودش 

گونــه  تعریــف می کنــد. نمــود شــخصیتی فــرد در ایــن 
ــت. ــش اس ــل خوان ــکار و قاب ــیار آش ــازی ها بس تصویرس

روانکاوی، عکس به مثابه سرزمین آرزوها
ــگاه  ــی در ن ــت، عکاس ــرح آن رف ــه ش ک ــور  ــان ط هم
طبقــه ای  خاطــرات  ثبــت  بــرای  وســیله ای  بوردیــو 
خــاص از جامعــه اســت. آن چــه در این جــا اهمیــت 
خــود را نشــان  می دهــد »حافظــه« انســانی اســت 
همــه  و  خاطــرات  در  کننــده ای  تعییــن  نقــش  کــه 
تعامــالت اجتماعــی  ایفــا می کنــد از ایــن رو فهــم یــک 
حافظــه  دارد.  حیاتــی  اهمیــت  حافظــه  از  جنبــه 
ایــن  منظــور  دارد.  »بازســازنده«  ماهیتــی  آدمــی 
یــک  ماننــد  را  گذشــته  رویداد هــای  مــا  کــه  اســت 
نمی کنیــم.  ضبــط  عیــن  بــه  عیــن  ویدیویــی  نــوار 
بلکــه بســیاری از خاطره هــای خــود را از قطعــات و 
کــه بــه خاطــر می آوریــم و بــر اســاس ایــن  تکه هایــی 
بایــد  و  می توانیــم  انتظاراتــی  و  اندیشــه ها  چــه  کــه 
گریــن  آنتونــی  می کنیــم.  بازســازی  باشــیم  داشــته 
کــه مــا  گــر تاریخ دانــان بــه انــدازه ای  والــد۳ می گویــد؛ ا
در تــالش بــرای یــادآوری رویدادهــا آن هــا را تحریــف 
می کنیــم بــه تحریــف تاریــخ بپردازنــد مشــاغل خــود 
ســوی  از   )۱۳9۳ می دهند)ارنســون  دســت  از  را 
بــا  و  دیجیتــال  دوره  در  نیــز؛  باچــن  به زعــم  دیگــر، 
کســی نگــران  بازتولیــد الکترونیکــی دیگــر الزم نیســت 
تاریــخ به عنــوان زنجیــره ای خطــی باشــد .در عــوض ، 

تاریــخ بــه مســئله ای متکــی بــه ابــداع فــردی بــدل  
زمانــی  طلســم های  کــردن  جفت و جــور  می شــود، 
کــه دیگــر نیســت به عنــوان راهــی بــرای اثبــات حضــور 
شــکننده خودمــان در زمــان و مــکان. بــه ایــن ترتیــب 
تاریــخ چیــزی از آن خصیصــه اندوهبــار فــردی امــر 
اتــاق  در  بــارت  کــه  گونــه  آن  کــم  عکاسانه)دســت 
بــه خــود  می گیــرد. را  بــود(  کــرده  روشــن توصیــف 
وارد  عصــری  بــه  وی؛»  دیــدگاه  از  )باچــن:۱999( 
ــن  ــش از ای ــش بی ــام تعلقات ــان و تم ــه انس ک ــده ایم  ش
ــه  ــرای دانــش باشــد.« ب ــا ثبــات ب ــد محلــی ب نمی توان
ــه  ــد ب ــر نمی توان ــان دیگ ــه انس ک ــت  ــل اس ــن دلی همی
کنــد. هیــزل مارکــوس  وضــوح هویتــش را شناســایی 
از اصطــالح »طرحواره هــای خــود« اســتفاده می کنــد، 
منســجم  باور هــای  و  احساســات  خاطــرات،  یعنــی 
بــا یکدیگــر پیونــد می خورنــد  کــه  دربــاره خودمــان 
بدیــن  می دهنــد.  تشــکیل  را  یکپارچــه  کل  یــک  و 
گونــه ای تحریــف می شــوند  بــه  ســان خاطــرات مــا 
کــه مــا از خــود داریــم هماهنــگ  کلــی  کــه بــا تصویــر 

باشــند)باچن:۱999(
گونه دریافت  بــا نگاهــی به آراء بوردیو،  می تــوان این 
کننــده  کــه عکــس در دوره دیجیتــال نقــش کمــک  کــرد 
کــرده و می توانــد در دوره دیجیتــال  بــه حافظــه ایفــا 
ــری در بازســازی خاطــرات و امیــال داشــته  نقــش موث
باشــد. از ایــن رو در مواجهــه بــا عکس هــای عامه مــردم 
گاهــی بســیاری بــا تصاویــری مواجه ایــم که حقایقــی در 
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کــه آرزو  آن هــا وجــود ندارنــد بلکــه آن قــدر زیبــا هســتند 
داریــم حقیقــت داشــته باشــند.

چنینــی  ایــن  الگوهــای  بــا  تصاویــر  همیشــه  امــا 
مجموعــه  تلفیق هــا  ایــن  گاه  و  نمی شــود  ســاخته 
کــه بصــورت  رفتارهــای پیوســته حاضــری هســتند 
کــه  می دهنــد؛  ادامــه  خــود  حیــات  بــه  تکه تکــه 
گــر  این بــار خــود را در دســتکاری ها نشــان داده انــد. ا
کنیم منشــا  کلی درباره شــان صادر  بخواهیــم حکمــی 
همــه آن هــا »امیــال و آرزو هــا«ی دور دســت آدمــی 
ــمه  ــتقیم از آن سرچش ــر مس ــکل غی ــه ش ــا ب ــت و ی اس
انســان  ک  ترســنا میــل  از  راســلر  مارتــا  می گیرنــد. 
ــود«  ــدن خ ــی ب ــان حت ــه جه ــرل هم ــه »کنت ــر ب معاص
را در دســتکاری های  میــل  ایــن  و  ســخن می گویــد 
ــر  می دانــد. از ســوی دیگــر جفــری  عکــس بســیار موث
باچــن خــود عکاســی را یــک میــل می دانــد. این گونــه 
کــه تقریبــا در تمامــی عکس هــای دســتکاری  اســت 
کشــیده شــده اســت، آرزوی  شــده یک میل به تصویر 
متمایــز بــودن، میــل بــه زیبا تــر بــودن، میــل بــه بــودن 
در مکان هــای خــاص، میــل داشــتن شــخصیتی برتــر 
ابــر قهرمانــی ذهنــی از خــود.  و همچنیــن ســاخت 
تعییــن  نیــز  شــخص  هــر  افســانه های  امــر  ایــن  در 
را  مــا  رفتــار  و  اعمــال  مــا،  افســانه های  کننده انــد.  
تعییــن  می کننــد. روش مــا در معنــا بخشــیدن بــه 
دنیــای اجتماعــی خویــش ســبب ایجــاد تفاو ت هــا 
می شــود. مــا روزانــه صدهــا بــار تــالش می کنیــم تــا بــه 

دنیــای اجتماعــی خــود معنــا ببخشــیم.
شــخصیت  در  بــزرگ  روانشــناس  گوســتاویونگ4 
انســان وجــود دو نــوع نگــرش برون گرایــی و دیگــری 
درون گرایــی را برشــمرده اســت. نگــرش برون گرایانــه، 
ســوق  بیــرون  عینــی  دنیــای  ســوی  بــه  را  انســان 
او  درون گرایانــه،  نگــرش  کــه  حالــی  در  می دهــد، 
دو  ایــن  می نمایــد.  خــود  درون  دنیــای  متوجــه  را 
نگــرش، معمــوال در هــر شــخص وجــود دارد، ولــی 
گاه و دیگــری مغلــوب  به طــور معمــول یکــی غالــب و آ
گاه اســت. بــه نظــر یونــگ در انســان، چهــار  و ناخــودآ
کــه  ــا فعالیــت اساســی روانــی نیــز وجــود دارد  کنــش ی

ک  ک و الهــام. ادرا عبارتنــد از؛ تفکــر، احســاس، ادرا
کارکردهــای غیرعقالنــی هســتند و تفکــر و  و الهــام از 
کــه شــامل قضــاوت  کارکردهــای عقالنــی  احســاس از 
ص  می شوند.)شــاملو:  تجربیــات  دربــاره  ارزیابــی  و 
آن هــا قوی تــر  »تفکــر« در  کنــش  کــه  افــرادی   ).5۳
اســت می کوشــند جهــان را بــا اســتدالل بشناســند 
و بــه روابــط منطقــی جهــان توجــه دارنــد .افــرادی 
کــه »احســاس« در آن هــا مســلط اســت می کوشــند 
که  جهان را با احساســات خوشــایند و ناخوشــایندی 
کــی  از تجربه هــای خــود دارنــد بشناســند .افــراد ادرا
می کننــد.  تجربــه  هســت  کــه  چنــان  آن   را  جهــان 
کمتــر به دســتکاری تصویــری مبادرت  این گونــه افــراد 
کــه ایــن  دارنــد و در نهایــت، ســنخ الهامــی درون گــرا 
کننــد  افــراد ممکــن اســت چنــان بــه شــهود توجــه 
ــا واقعیــت داشــته باشــند. آن هــا  ــه ارتبــاط اندکــی ب ک
رویایــی و خیال پــرداز هستند.)شــولتز:۱۱۰( پر واضــح 
گرایــش بــه دســتکاری های تصویــری در  کــه  اســت 

گــروه بیشــتر دیــده  می شــود. ایــن 
کاوش  کمبــر معتقــد اســت روانــکاوی ابــزاری بــرای 
اختیارمــان  در  ذهنیــت  گاه  ناخــودآ ســویه های  در 
ــورد  ــتان در م ــنگر ترین داس ــکاوی روش ــذارد روان می گ
کــه  عناصــر رام نشــده ای چــون تــرس و میــل می دانــد 
در مقــام مقایســه در ســایر حوزه هــا تبییــن بایســته ای 
عکس هــا  اســت  معتقــد  او  نمی شــود.  ارائــه  آن  از 
بلکــه  هســتند  قدرت -دانــش  از  شــکلی  تنهــا  نــه 

کنشــی نســبت بــه ترس اند)2۰۰۳:کمبر(.  همچنیــن وا
یــک نظریــه  آدام فیلیپــس5  از دیــدگاه  نهایــت  و در 
کــه چیزهایــی  روانکاوانــه داســتانی در ایــن بــاره اســت 

کجــا پنهــان شــده اند.)۱99۳:۱8( رام نشــده در 
ســنین  در  کــه  پژوهشــی  مــورد   5۰۰ بررســی  بــا 

متفــاوت  شــهرهای  و  مختلــف 
ایــران یافــت شــدند و جنســیت 
ــتر  ــود )بیش ــر ب ــا مذک ــی آن ه همگ
فرهنگــی  مســائل  علــت  بــه 
کار مبــادرت  ــه ایــن  ــر ب کمت ــان  زن
پیوســته  طــور  بــه  و  ورزیده انــد( 
بــه دســتکاری مبــادرت داشــتند. 
کــه  گفــت  می  تــوان  گونــه  ایــن  
کــه ایــن افــراد بــه  امیــال اساســی 
ــد  ــال  می کردن ــرط دنب ــکلی مف ش
تقســیم   کلــی  دســته  ســه  بــه 

: د می شــو

کنترل الف( میل به 
کــه یــک میــل  در تصاویــر ایــن دســته در عیــن حــال 
مفــرط در تصویــر دیــده  می شــود هم زمــان احســاس 
ایــن  می کنــد.  خودنمایــی  نیــز  فــرد  درونــی  ضعــف 
کنتــرل  احســاس می توانــد بــه اشــکالی چــون میــل بــه 
یــا در  کنتــرل دیگــر انســان ها و  بــه  طبیعــت، میــل 
کــه  ــر  گرفتــن شــرایط موجــود در جنگــی نابراب دســت 

جفــری باچــن خــود عکاســی 
می دانــد.  میــل  یــک  را 
کــه تقریبــا در  این گونــه اســت 
تمامــی عکســهای دســتکاری 
به تصویــر  میــل  یــک  شــده 
آرزوی  اســت  شــده  کشــیده 
بــه  میــل  بــودن،  متمایــز 
ــودن  ــه ب ــل ب ــودن، می ــر ب زیبا ت
میــل  خــاص،  مکانهــای  در 
برتــر  شــخصیتی  داشــتن 
ابــر  ســاخت  همچنیــن  و 
خــود. از  ذهنــی  قهرمانــی 
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می گــردد،  نیــز   پنــداری  قهرمــان  خــود  بــه  منجــر 
کــه بر خــالف جریــان  خودنمایــی می کنــد. قهرمانــی 
آب شــنا می کنــد و در برخــی مــوارد بــر پرســوناهای 
ــرد در  ــد. در بســیاری مــوارد ف عصــر خــود فایــق می آی
جــدال بــا طبیعــت بــرآن فایــق آمــده و یــا طبیعــت را بــا 

ــت. ــاخته اس ــراه س ــود هم خ

ب(تمنای سکونت
تمنــای ســکونت دومیــن مفهــوم روان شناســانه ای 
کمبــر آن را دربــاره بــارت مطــرح می ســازد.  کــه  اســت 
ــته های  گذش ــه بازگشــت بــه  او بــرای بــار دوم میــل ب
احســاس  مــی دارد؛  ابــراز  این گونــه  را  خاطره انگیــز 
ثانویــه ای  نــگاه  از  گرفتــه  نشــئت  آمیختــه،  خیــال 

اتوپایــی  زمانــی  بــه  رو  و  بــه جلــو  را  مــن  کــه ظاهــرا 
می کشــاند یــا مــن را بــه جایــی در درون خــودم بــاز 
می گرداند.)کمبــر2۰۰۳( نمــود ایــن میــل روانکاوانــه 
را می تــوان بــه صــورت میــل واشــتیاق بــه حضــور و 
ــتی،  ــت توریس ــا ماهی ــی ب ــای خاص ــه ی مکان ه تجرب
دســتکاری  عکس هــای  در  و...  مقــدس  خیالــی، 

شــده فرودســتان بررســی نمــود.

ج( میل به استحاله ی خود
مضامیــن  کاربردتریــن  پــر  از  یکــی  میــل  ایــن 
اشــکال  کــه در  اســت  مــردم  دستکاری شــده عامــه 
متفاوتــی از جملــه مــوارد زیــر خودنمایــی می کنــد. 
بــروز می کنــد  زمانــی  میــل  ایــن  ۱.بت واره ســازی. 
روانــی خــود  غیــر منســجم ترین حالــت  فــرد در  کــه 
کــه  قــرار دارد. میــل بــه داشــتن شــخصیتی آرمانــی 
کهــن الگویــی،  می توانــد برگرفتــه از شــخصیت های 

باشــد.  هالیــوودی  بت واره هــای  یــا  و  متافیزیکــی 
کــه  بســیاری از ایــن مــوارد اســاطیر مدرنــی هســتند 
ــه مــردم معرفــی شــده اند و آن هــا  از مجــرای رســانه ب
ســاخته  ابر انســان های  ایــن  از  بســیاری  دیــدن  بــا 
و پرداختــه شــده بدان هــا رشــک بــرده و در جهــت 
همذات پنــداری بــا آن هــا تصاویــری خلــق می کننــد 
نشــان  شــخصیت ها  ایــن  قالــب  در  یــا  را  خــود  کــه 
این گونــه  بــا آن هــا. در  یــا در مجــاورت  و  می دهنــد 
پرخاشــی  بــا  گاهــا  کــه  بزرگ نمایــی  نوعــی  تصاویــر 
ســرکوب شــده همــراه اســت دیــده می شــود. فضــای 
این گونــه آثــار بــه شــکل دراماتیکی تیــره و تار بازســازی 
ــازنده  ــرد س ــی ف ــات درون ــر احساس ــم ب ــا ه ــود ت می ش
ــر شــود.   کننــد و هــم بــه زعــم خــودش هنری ت کیــد  تا
هــدف اصلــی این گونــه تصاویــر اطفــای مجــازی میــل 

بــه شــهوت شــهرت و محبوبیــت آن هــم بــه شــکلی 
کــه ســبب تمایــز آشــکار  گونــه ای  جادویــی اســت، بــه 
گشــته و دیگــران را تحــت تاثیــر  میــان فــرد و ســایرین 

شــخصیت واالی خــود قــرار دهــد.۶
2.میــل بــه در آمیختــن شــخصیت زنانــه و مردانــه۷ 
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آنیمــوس« می نامــد.  و  را »آنیمــا  ایــن میــل  یونــگ 
نمونــه بــارز ایــن میــل را در رتــوش  اغراق آمیــز چهــره 
چهــره  مــوارد  دربرخــی  کــه  دیــد  می تــوان  آقایــان 

مردانــه بــه زنانــه تبدیــل شــده اســت.
بــودن در جایــگاه دیگــری در طبقــه  بــه  ۳.میــل 
کــه در  اجتماعــی بــاال تــر از خــود. بــه همــان معنایــی 
گفتــه  عکــس  دســتکاری  جامعه شناســی  قســمت 

شــد.
که  کــه بیشــتر در قالــب تصاویــر طنــز  4. بــروز خشــم. 
در آن شــخصی را هــدف قــرار داده اســت نشــان داده  
می شــود. ایــن خشــم ممکــن اســت از شــرایط فــردی، 

سیاســی، فرهنگــی و یــا اجتماعــی باشــد.
ایــن مرحلــه علــل دســتکاری عکس هــای  بــه  تــا 
.پــر  کردیــم  بررســی  اختصــار  بــه  را  مــردم  عامــه 
واضــح اســت فرودســتان نیــز همچــون هنرمنــدان 
گرفتــن نقــش ســابق عکاســی در ثبــت و  بــا نادیــده 
ضبــط واقعیــت بــه شــکلی پیگیــر و جســورانه در حــال 
ایفــای نقــش خــود هســتند. از ســویی هنــر عکاســی و 
دســتکاری های نــرم افــزاری در حکــم نوش دارویــی 
بــرای ایگوهــای آســیب دیــده شــان عمــل  می کننــد، 
ایــن  اثبــات  بــه  را  مــا  دســتکاری ها  ابعــاد  تمامــی 
گفتــه شــده نزدیک تــر  کــه در وصــف زمان مــان  جملــه 
می گردانــد: »مــا بــه حــق در دوره ای زیســت می کنیــم 
کــه نشــانه و عالمــت نســبت بــه همــه چیــز اهمیــت 
کپــی بــه اصــل، تصــور بــه واقعیــت، ظاهــر بــه  دارد، 

اصــل را ترجیــح  می دهــد،... فقــط توهــم مقــدس 
بــه  تقــدس  و  اســت.  نامقــدس  حقیقــت  و  اســت 
کاهــش می یابــد و توهــم  کــه حقیقــت  نســبت ایــن 
می شود.«)راســلر:۱995( بیشــتر   می یابــد  افزایــش 

تقدیر
بــا ســپاس از دکتــر لعیــا احمــد زاده اســتادیار روان پزشــکی و عضــو هیئــت علمــی 
ــدگاه  ــا دی ــی ب ــوارد پژوهش ــل م ــش تحلی ــه در بخ ک ــیراز  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ارزنده شــان یــاری رســان بودنــد.
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عکاسِی ایران در 
کستری سال های خا
)1300 تا 1320 ه.ش(

تاریــخ عکاســِی  بــه  بــرای پژوهنــده ی عالقه منــد 
دو  ســال های   ،۱۳9۰ ســال  در  ایــران  معاصــر 
دهــه ی نخســت قــرِن خورشــیدِی حاضــر - دوران 
حکومــت پهلــوِی اول - ســخت ترین ســال ها بــرای 
در  اســت.  کشــور  در  عکاســی  جریــان  مقوله بنــدِی 
ایــن ســال ها عمــر حضــور عکاســی در ایــران بــه نیمــه 
کاربردهــای اجتماعــِی آن، بــا تغییــر و  می رســد؛ امــا 
گذشــته همــراه  شــتاب بســیار بیشــتری نســبت بــه 
قاجــار-  دوره  ی  در  عکاســی  ســویی،  از  می  شــود. 
طالیــِی  دوره  ی  احمدشــاه-  تــا  ناصرالدین  شــاه  از 
ســویی  از  و  می  شــود۱؛  شــناخته  ایــران  در  عکاســی 
وارد  و 4۰  از دهه    هــای ۳۰  گــذار  در  دیگــر، عکاســی 

کنــون، پرســش ایــن   دوران هنــرِی خــود می  شــود2. ا
کــه آیــا عکاســی در ســال  های حدفاصــل دو  اســت 
دوره، به  ویژه در دو دهه  ی نخســت قرن خورشــیدِی 
کســب  حاضــر،  توانســت اعتبــاری شایســته برای خود 
ــردد؟  گ ــی  ــت خاص ــوان و صف ــالق عن ــد اط ــد، واج کن
گــذار تاریخــی، آیــا  به عبــارت دیگــر، عکاســی در ایــن 
یعنــی  خــود  قبــِل  دوران  تصویــرِی  ارزش    توانســت 
دوران منتســب بــه طالیــِی عکاســِی ایران را بــه دوران 

کنــد؟ عکاســِی هنــری پــس از آن،  تبدیــل 
تحلیــل  چالــش،  ایــن  طــرح  از  پژوهنــده  قصــد 
گــردآوری برخــی از ویژگی هــای متفــاوت بــا قبــل  و 
کــه  ویژگی هایــی  اســت.  دوران  ایــن  اثرگــذاِر  و 
خواســته و ناخواســته، توانســت بسترســاِز بســیاری 
در  َبعــد،  دهه هــای  عکاســِی  هنــِر  حرکت هــای  از 
گســتردگِی  بــه  توجــه  بــا  باشــد.  ایرانــی  جامعــه ی 
خ داده در ایــن دو دهــه و بیــش از همــه  تحــوالت ُر
کــه ماهیــت عکاســی  »امرتجــدد«، به نظــر می رســد 
همیشــه در ســایه ی رســالت بدیهــِی خــود - یعنــی 
قالــب  در  بیشــتر  و  می مانــد؛  باقــی   - واقع  نمایــی 
مستندســازِی  و  حــوادث  بازگویــِی  بــرای  ابــزاری 
خ دادهــای عظیــم و بنیادیــِن جامعــه  ی تجددخــواه  ُر
ایفــای نقــش می کنــد . از ایــن روی، وجــوه عکاســی 
مســتقل  مقولــه  ی  یــک  به  عنــوان  دهــه،  دو  آن  در 
هنــری یــا اجتماعــی- در مقایســه بــا دوره هــای قبــل 
کمتــری  کنــکاش  و َبعــِد خــود- همــواره بــا بررســی و 

مواجــه بوده اســت. هرچندکــه، موضــوِع نقش آفرینــِی 
عکاســی در عرصه هــای اجتماعــی دوران قاجــار نیــز، 
در ســایه  ی شــیفتگِی منعکــس شــده در مســتندات 
غربــی  شرق شناســاِن  عمــوم  و  درباریــان  شــاهانه، 
بــه عکاســی از چهره  هــا  و اندرونــِی شــاهانه،  راجــع 
آثــار  و  مناظــر  یادبودهــا،  مســافرت ها،  مراســم، 
کــه تهییج  کننــده  ی حــس شرق  شناســِی  باســتانی، 
غربی  هــا بــوده و هســت، و نیــز می  توانــد بــرای بخشــی 
میراثــی  به  مثابــه  ی  معاصــر،  ایــران  جامعــه  ی  از 
کمتــر مــورد توجــه قــرار  گران  بهــا و اصیــل تلقــی شــود، 

گرفتــه اســت.
***

دوران  در  حضــور  آغازیــن  درســال  های  عکاســی 
قاجــار، به رَغــم شــیفتگِی بســیار خانــدان ســلطنت 
کمتــر  اجتماعــی،  مؤثــِر  پدیــده ی  به عنــوان  آن،  بــه 
نقــش آفریــده اســت. نقش آفرینــِی اجتماعــِی عکاســی 
بــه دوره ی مشــروطه خواهی و ســال های پــس از آن 
محــدود می شــود. چنان کــه حضــوِر برخــی از عکس هــا 
در میــان مــردم و تهییــج آن هــا، مقدمــات مشــروطه 
را فراهــم آورد۳، بــه بیــان دیگــر، مشــروطه عکاســی را 
کــه خــود حاصــل نوجویــی  کــرد4. مشــروطیتی  مردمــی 
ابــزاری  بــه  گاهــی  و تبلیــغ  آ بــرای  بــود،  و نوخواهــی 
کثــرًا ســواد  کــه ا مستندســاز نیــاز داشــت. بــرای مردمــی 
خوانــدن نداشــتند، ســهولت درک تصویــر عکســی و 
اطمینــان بــه ویژگــِی شــبیه نمای آن در قیــاس بــا انواع 
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کــه عکس هــای تکثیــر شــده ی  نوشــتارها باعــث شــد 
نقــش  درگیری هــا  ســنگربندی ها،  مجاهدیــن، 
ــا  ــار- ب ــد آورد. ایــن آث مهمــی را در تهییــج جنبــش پدی
کــه بــرای  کــه تولیــد شــدند- پیــش از آن   هــر هدفــی 
تاریــخ بــه یــادگار بماننــد، در همــان ســال ها نیز مصرف 
اجتماعــی داشــتند. هرچند چاپ آن هــا در مطبوعات 
بــه دلیــل خفقــان اجتماعــی و نبــود امکانــات مناســب 
چــاپ تــا ســال های پایانــِی دوره ی قاجــار میســر نبــود، 
ُپســتی-  کارت پســتال ها ی عکســی- ورقه هــای  امــا 
کیفیــت مطلــوب و  می توانســتند ایــن وظیفــه را بــا 

ــه انجــام برســانند5.  مطابــق ســلیقه ی مــردم ب
پســتال های  کارت  کارکردهــای  شــکل،  به هــر 
عکســی و معدود روزنامه های عکســداِر اواخر دوره ی 
منتشــر  مقاله هــای  و  جزوه هــا  به همــراه  قاجــار، 
شــده ی دیگــر، تنهــا َره توشــه ی اجتماعــی عکاســی 
گســترده ی جامعــه ی ایرانــی به شــمار  بــرای طیــف 
بــرای  فعالیت  هــا  ایــن  مجموعــه  ی  شــاید  می آیــد. 
ــرِی  ــگ تصوی ــل فرهن ــا حداق ــی ی ــِی فرهنگ جهت  ده
کنــد. امــا متناســب بــا شــرایط  کافــی جلــوه  آن زمــان نا
زمانــه، و همــراه بــا نهادهــای در حــال تغییــر دیگــر، 
کارایــِی  فرهنگی  تــِر  توانســت زمینــه  ای مناســب بــرای 

عکاســی را در بطــن جامعــه فراهــم آورد.   
پــس از تحــوالت سیاســی و اجتماعــِی ســال های 
الگویــی  اســاس  بــر  ظاهــراً  و  قاجــار،  دوران  آخــر 
عاقبــت  کــه  کــرد  ظهــور  شــهروندی  جهانــی۶، 

ســالطین  مظاهــر  زدودِن  بــه  آمرانــه  و  شــد  شــاه 
ترتیــب،  ایــن  بــه  پرداخــت.  قاجــاری  فرهنــگ  و 
کــه توانســته بــود بخشــی از توانایــی خــود  عکاســی 
را در جهت  دهــی بــه فرهنــگ تصویــری جامعــه در 
ســال های واپســین دوره  ی قاجــار بــه اثبــات برســاند- 
به عنــوان مهم تریــن رســانه ی تصویــری آن زمــان- 
کامــاًل  رســالتی  می یابــد،  بزرگ تــری  َبــس  رســالِت 
اجتماعــی و تنگاتنــگ بــا اســتحکام قــدرت مرکــزی 
و تبلیــغ آرمان هــای شــخص اوِل مملکــت۷. به َرغــم 
رونــد  از  ُپرشــتاب تر  اقدامــاِت  و  تندروی هــا  برخــی 
متعــارِف جامعــه، مهم تریــن برنامــه ی رضــا شــاه در 
ســال های ۱۳۰5 تــا ۱۳2۰، بــر مدرن ســازِی  آمرانــه و 
تجــدِد مظاهــر زندگــِی اجتماعــی متمرکــز بــود8، امــری 
کــه در بســیاری از عرصه هــای اجتماعــِی دوران قاجــار 
از آن دریــغ شــده بــود. موضــوع فرهنــگ نیــز متأثــر از 
نبــود متولــِی رســمی تــا ســال 9۱۳۱8، هم  چنیــن وجود 
کــه از یــک ســو خــود را  تناقــض در مواضــع پهلــوِی اول 
میــراث  داِر ایــران باســتان می  دانســت و از ســوی دیگــر 
کــردن مظاهــر تجــدد می  کوشــید، در  بــرای نهادینــه 
هالــه  ای از ابهــام بــود. در نتیجــه، هــر تحــرِک فرهنگــی 
در آن دوره در پرتــوی نوســازی و پیشــرفِت مبتنــی بــر 
دســتاوردهای جوامــِع غربــی، معنــا  یافــت. بــه َتبــع 
کارکردهــای رو به ُرشــِد عکاســی نیــز در قالب  های  آن، 

جدیــدی پدیــدار شــد. پدیده هایــی همچــون: 
در  چهــره  عکــس  از  جدیــدی  گونــه ی  رواج   -

میــان آحــاد مــردم ایــران بــه منظــور عکــس دار شــدِن 
دیگــر. شناســایِی  اوراق  و  شناســنامه   اجبــارِی 

گروهــِی زنــان بــدون  - تکثیــر و انتشــار عکس هــای 
کنــار مــردان - پــس از واقعــه ی کشــف حجاب  چــادر در 
که به مناســبت های خاص و مراســم  در ســال ۱۳۱4 - 

رســمی در شــهرهای بــزرگ ایــران برداشــته می شــد.
- اســتفاده ی بیــش از پیــش از عکــس در جرایــد۱۰ 
بــه قصــد تبلیــغ و معرفــِی جلوه هــای جدیــدی چــون: 

ساخت و ســازها، افزارمنــدی نوین، 
آمــوزش و پــرورش، ارتــش و ســایر 
حــال  در  اجتماعــِی  ســاختارهای 
ِک  تحــول و ترویــِج آرایــش و پوشــا

ــی.  ــهروند ایران ــرای ش ــروزی ب ام
طبیعتــًا بــرای تحقــق ایــن امــور، 
بیشــــــــتری-  عکاس خـــــــــانه های 
در  قاجــار-  دوران  بــا  مقایســه  در 
تأســــــیس  مختلـــــــف  شـــــــهرهای 
بــا  متناســب  نیــز  کار  ابــزار  شــد؛ 

ضرورت هــای نویــن و متأثــر از پیشــرفت های جهانــی، 
روزآمــد شــدند. در ایــران نیــز به َتبــع آن  چه در غــرب ُرخ 
داد، ســبک تر و ســریع تر شــدن دوربین هــای عکاســی، 
افزایــش حساســیت مــواد خــام، اســتفاده از فــالش۱۱ و 
فیلــم ُرل در ایــران هماننــد جوامــع غربــی موجــب شــد 
دوربین هــای  عکاســی، بیــش از پیــش، در خــارج از 
عکاس خانه هــا و در شــرایط نامناســب از جهــت نوری، 

امــور در  از  گزارش هــای تصویــری  بــه قصــد تهیــه ی 
گرفته شــوند. در عین حال عکاســان  حــال اجــرا، بــه کار 
ــد.  گیرن ــره  ــتر به ــد از آن بیش ــز بتوانن ــه  ای نی ــر حرف غی

کــه تجــدد ُپرشــتاب در آن دو دهــه،  امــا از آن جایــی 
به طــور مشــخص و مســتقیم بــرای هنــر و جلوه هــای 
نمی تــوان  قاعدتــًا  نداشــت۱2؛  برنامــه ی مدونــی  آن 
کلــِی عکاســِی رایــج در آن زمــان را بــه یــک  شــمای 
کــرد، و یــا  قالــب یــا ســبک هنــرِی خــاص منتســب 
بــه  مســتقل  هنــری  را  آن  حتــی 
حســاب آورد - ظاهــراً در آن زمــان 
ضــرورت و مجالــی هــم بــرای ایــن 
کار محســوس نبــود. بــا ایــن وصف، 
و  خبــری  حــوزه ی  در  عکاســی 
نظــر  مــورد  بیشــتر  مطبوعاتــی 
کیفیــت فنــِی  ــوده  و  دولت مــردان ب
عکس هــا نیــز بیــش از عوامــل دیگــر 
می گرفــت۱۳.  قــرار  ســنجش  مــورد 
نیــز،  شــغلی  حیــث  از  عکاســی 
به َرغــم افزایــش تعــداد عکاســخانه ها و وظایــف جدید 
اجتماعــی، و به َرغــم تــالش ماشــاءاهلل خان  فتوگرافــی 
گردهمایی هــای  و  عکاســی   شــرکت  تأســیس  در 
دوره اِی برخــی عکاســان در بــاغ ولی خــاِن تهــران۱5، 
همیــن طــور فعالیــت صنفــی عکاســان در شــهرهای 
دارای  نتوانســت   ۱۳29 ســال  تــا  دیگــر۱۶،  بــزرگ 

شــود۱۷. اتحادیــه 

تجــدد  کــه  آن جایــی  از  امــا 
دهــه،  دو  آن  در  شــتاب  ُپــر 
مســتقیم  و  مشــخص  به طــور 
آن  جلوه هــای  و  هنــر  بــرای 
ــت؛  ــه ی مدونــی نداشــــــ برنامــــ
ــِی  کل ــوان شــمای  ــًا نمی ت قاعدت
را  زمــان  آن  در  رایــج  عکاســِی 
بــه یــک قالــب یــا ســبک هنــرِی 

کــرد. منتســب  خــاص 
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ــه  به َرغــم نبــود تشــکیالت حامــی و جهــت دهنــده ب
کشــور، ایــن رســانه ی نوپــا، متأثــر از  جریــان عکاســِی 
ــذار  ُگ ــدد،  ــال های تج ــِی س ــای اجتماع ــایر محرک ه س
ُپرشــتابی را تجربــه می کــرد. دوره ای بســیار متفــاوت بــا 
کــه عکاســی رســالت بــس بزرگــی را  دوران قاجــار، به ویــژه 

گاهــی و ِاقنــای طیف هــای جدیــد  بــرای آ
دانش آموختــگاِن  هم چــون  اجتماعــی 
کارمنــدان،  خــارج و داخــل، شــهروندان، 
طبقــه ی  کاًل   - زنــان۱8  و  ارتشــیان 
تازه تأســیِس متوســط - برعهده داشــت؛ 
بعــد،  دهه  هــای  در   کــه  همان هایــی 

گرفتند۱9. بر این اســاس،  بیشــتر خود دوربین به دســت 
تغییــر ُپــر شــتاب به مثابــه  ی اصلی  تریــن ویژگــِی دوره ی 
کــرد، و  گــذار، خواســته  های خــود را بــه عکاســی دیکتــه 
عکاســی نیــز- در چند محــور مشــخص- درک تصویرِی 
ــر  ــرش مظاه ــه پذی ــا را ب ــر داد و آن ه ــردم را تغیی ــاد م آح

ــون:  ــی چ ــود. محورهای ــزم می نم ــدد مل تج
- امــر تفننــی بــه امــر ضــروری تبدیــل می شــود. 
هرچنــد فرآینــد عمومی ســازِی عکاســی - مراجعــه 
در  بــزرگ،  شــهرهای  در   - عکاس خانه هــا  بــه 
بــا  بــود،  عــادی شــده  امــری  قاجــار  اواخــر دوران 
ایــن وصــف، شــهروندان اجبــاری بــه ایــن مراجعــه 
نداشــتند و تنهــا میــل بــه داشــتن تصویری عینــی از 
خــود، مــکان، فــرد یــا رویــدادی خاص، می توانســت 
کنــد. اما به دنبــال قانون  کار تهییــج  آن هــا را بــه ایــن 

قدیمــِی  رســم  به جــای  کــه  جدیــد  ثبت احــواِل 
»اســم، نســب و حســب«2۰، نام خانوادگی و داشــتن 
کــرد، نصــِب عکــس تمــام ُرخ  شناســنامه را برقــرار 
ــر روی  ــه دوربیــن می نگــرد، ب ــه ب ک چهــره ی فــردی 
ــام  ــج تم ــه به تدری ک ــود  ــی ب ــنامه ی او ضرورت شناس
کشــور را مجبــور بــه تهیــه ی عکس  آحــاد 
می کــرد. از ایــن زمــان بــه بعــد، یکــی از 
گرفتِن عکس  شــروط مهــِم شــهروندی، 
پرســنلی بــود. شــرط دیگــر شــهروندی، 
عــادت دادِن مــردم بــه دیــدن و خوانــدن 
و  روزنامه هــا  عکســداِر  گزارش هــای 
مطمئن تــِر  اقنــای  بــرای  کــه  بــود  مجله هایــی 
مخاطباِن خــود بــه امــر پیشــرفت و نوســازی بســیج 
کارِی  شــده بودنــد. از ایــن پــس، نــام و تجربــه  ی 
کاغــذ  نــوع  و  چــاپ  کیفیــت  به  همــراه  عــکاس 
مجلــه، از عوامــل مهــم تأثیرگــذارِی عکــس از طریــق 
مطبوعــات بــر روی اذهان عمومی شــد؛ هم  چنین، 
عنــوان »مخبــر عــکاس«، از همیــن ســال  ها بــاب 
ــوان  ــک عن ــا ی ــی ب ــس - حت ــور عک ــود2۱. حض می  ش
کــه بیــش از ٪۷۰  ســاده- بــرای اقنــای شــهروندانی 
آن هــا بی ســواد بودنــد بســیار مؤثــر عمــل می کــرد؛ 
قریــب  تمایــل  بــا  می  توانــد  امــر  ایــن  هم  چنیــن، 
بــه اتفــاق ایرانیــان بــه موضــوِع ارتبــاط حضــوری از 
طریــق ’رســانه  های تصویری’ در مقایســه بــا ارتباط 
، مرتبــط  نوشــتاری’  ’رســانه  های  صرفــًا مکتــوِب 

ــر  ــِی خــاص تصویــر و ویژگــِی خاص  ت ــر ویژگ بــوده و ب
کنــد22.  تصویــر عکســی-امر شــباهت- داللــت 

رواِج عکــس چهــره ی عکاســخانه ای- پــِی  در 
کشــف  ســال های  از  پــس  به ویــژه  و  پرســنلی- 

رســمِی  مراســم  از  عکــس  داشــتن  حجــاب، 
ــه ی ضــرورت و  ــه مثاب ــی ماننــد عروســی ب خانوادگ
ایجابــی عمومــی و اجتماعــی، فراتــر از ارزش ِصــرِف 
یــادگاری و خانوادگــِی این  گونــه عکس  هــا، شــرط 

تصویر 1  عکس دسته جمعی یک عروسی؛ عکاس ناشناس؛ حدود ۱۳۱4. منبع: مجموعه ی شخصی.

از ایــن زمــان بــه بعــد، 
مهــِم  شــروط  از  یکــی 
گرفتــِن  شــهروندی، 
بــود. پرســنلی  عکــس 
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آرام  آرام  بــا محوریــت عکاســی  ســوم شــهروندی 
گرفــت )تصویــر ۱(. شــکل 

- امــر درونــی بــه امــر بیرونــی تبدیــل می شــود. 
بســیار شــبیه بــه معمــارِی درون گــراِی ســنتِی ایرانی 
ــرکار- بســیار  ــه امــر داخــل- به ویــژه تزئینــاِت ُپ کــه ب
بیــش از خــارج بنا، اهمیــت داده می شــد، عمده ی 
عکاســِی دوران قاجــار، منهــای حرکــت اجتماعــِی 
کارکردی درونی مبتنی  مشــروطه خواهی، بــر الــزام و 
بــود. عکس هــا بیشــتر بــرای حفــظ در آلبوم هــای 

دربــاری و اشــرافی تهیــه می شــدند و به نــدرت در 
آن زمــان در معــرض دیــد عمــوم قــرار می گرفتنــد. 
کاالیــی شــخصی و درونــی  بــه عبــارت دیگــر عکــس 
عکس هــا  پهلــوی  دوره ی  در  امــا  می شــد؛  تلقــی 
کار آمدنــد،  بــرای نمایــش بــه غیــر و بــرای بیــرون بــه 

حتــی بــرای ایــن منظــور تهیــه می شــدند2۳.
قــرن  آغازیــِن  ســال های  تــا  دیگــر،  طــرف  از 
دوران  بیرونــِی  عکس هــای  در  زنــان  جدیــد، 
کــم ظاهــر  کنــار مــردان- بســیار  قاجــار- به ویــژه در 

می شــدند و هیــچ گاه اجــازه ی حضــور بــدون چــادر 
بــدون چــادر  را نداشــتند، آن چــه از عکس هــای 
برجــای  دوره  آن  زنــان  برخــی  از  برهنــه  حتــی  و 
ــود24.  ــوط می ش ــا مرب ــه اندرونی ه ــًا ب ــده، تمام مان
بــزرِگ  گــروه  ایــن  بعــد،  بــه   ۱۳۱4 ســال  از  امــا  
اجتماعــی اجبــارًا می بایســت بــدون ایــن پوشــش  
ظاهــر  مــردان-  کنــار  در  و  عمومــی-  مناظــر  در 

شــوند. به ایــن ترتیــب، امــر درونــی بــه امــر بیرونــی 
تغییــر می کنــد. جلــوه ی حضــور زنــان بــدون چــادر، 
کجــا در عکس هــا- به دلیــل ســندیت  بیــش از هــر 
ــور  ــی- تبل ــوی جامعــه ی ایران ــده از س پذیرفتــه  ش
می یابــد، عکس هــای متعــددی از ایــن مراســم در 
شــهرهای مختلف و در ســالگرِد  آن برداشــته شد25 
) تصویــر 2(. هــر چنــد به مــرور از شــدت و اجبــار بــه 

کشف حجاب زنان؛ عکاس ناشناس؛ حدود ۱۳۱۳. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. تصویر 2  مراسم 

کارگران شرکت نفت؛ عکاس ناشناس؛ ۱۳29. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. تصویر 3  حضور زنان در اعتراض به بی کاری و عدم پرداخت حقوق 
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کاســته شــد، امــا به هر شــکل،  بی حجابــی در انظــار 
زنــان اجــازه ی حضــور در مناظــر و مناســبت های 
کــه می خواســتند،  بــا هــر پوششــی  اجتماعــی را 
یافتنــد. از ایــن ســال ها بــه بعــد، حضــور زنــان در 
که  کنــار مــردان بــه امــری عــادی مبدل شــد؛ چنان  
در ســال های پایانــِی دهــه ی ۱۳2۰، از زنــان حاضــر 
عکس هــای  اجتماعی-سیاســی  تظاهــرات  در 
این کــه  جالــب  اســت.  دســت َرس  در  بســیاری 
بســیاری از آن هــا بــا چــادر هســتند2۶ ) تصویــر۳(.

- مظاهــر امــر بومــی و ســنتی بــه امــر غیــر بومــی 
ارزشــی،  تغییــِر  ایــن  می کنــد.  تغییــر  متجــدد  و 
اســت.  کــرده  عمــل  حــوزه  چنــد  در  هم زمــان 
ــای مختلــف از مناظــر  ــاده ترین آن، در عکس ه س
ــه چشــم  و موضوع هــا و اشــخاِص دوره ی قاجــار ب
ــر »هــر آن چــه  ــه ارزش اســتنادِی آن هــا ب ک ــد  می آی
کــه  کاســت« مبتنــی بــود، موضوعــی  بــوِد بی کــم و 
بــرای شرق شناســاِن آن دوره و محققیــن امــروزی، 
گــزارِش بی طرفانه  بســیار مهــم و معتبــر می نمایــد. 
و بــدون هیجــان از وضعیت هــای مختلــف زندگــی 
کــه مجموعــه ای از نشــانه های ســنتی و قدیمــِی 
ایــران را هم چــون معمــاری، َســر و شــکل اقشــار 
مختلف ، معیشــت و… در خود جای داده اســت. 
امــا در عکس هــای منتشــر شــده در دوران پهلــوِی 
تغییــر،  حــال  در  مظاهــِر  و  مناظــر  بیشــتر  اول، 
و  نمادهــا  آثــار  این گونــه  در  می نمایانــد؛  را  خــود 

یــا در  زدوده شــده  و قدمــت  نشــانه های ســنت 
یافتــه اســت.  کوچــک، تقلیــل  حــد نشــانه های 
در عکس هــای منتشــر شــده، ســعی بــرآن اســت 
ــد معمــاری، چهره هــا- ریــش  ــه نمودهــای جدی ک
کاله پهلــوِی  آقایــان همــراه بــا لبــاس   تراشــیده  و 
کالِه غربــی خانم هــا- صنایــع، راه هــا و… تکثیــر  و 
بــر  عکس هــا  این گونــه  کیــد  تأ شــوند.  تبلیــغ  و 
ــا جامعــه  ِی  ــد باشــد« هماهنــگ ب »هــر آن چــه بای
جهانی-یــا غربــی- مبتنــی اســت. هرچنــد دیــدگاه 
رضاشــاه بــه میــراث باســتانِی ایــران دارای تناقــض 
بــود، از یــک ســو بخشــی از آن را می ســتود- نــام 
پهلــوی را نیــز از ایــن روی برگزیــد، و ملی  گرایــی را 
کار خویــش قــرار داد-؛ از ســوی دیگــر  ســر لوحــه  ی 
در مســیر رســاندِن جامعــه ی ایرانــی بــه جوامــع 
مــدرِن غربــی، از زدودن مظاهــر ســنتی-مذهبی 

فروگــذار نکــرد2۷ )تصویــر 4، 5، ۶(.
در ایــن دوران، عالوه بــر عناصــر ارزشــمنِد متعــارف 
بــرای حضــور در عکس هــای رســمی- ماننــد نمــا و 
محوطــه ی ســاختمان های ســنتی یــا اندرونی هــای 
ُپــر نقــش و نــگار، حتــی بــه جــای آن  هــا، ویژگی هــای 
نوینــی بــرای طــرح در عکس هــا، پدیــدار شــدند28. 
ــاِن  ــتین زن خلب ــه نخس ک ــی  ــخ هواپیمای ــد َمَل مانن
گرفتــه اســت، یــا  کنــاِر شــانه ی خــود  ایرانــی آن را 
غ التحصیــالن  گروهــی از فار نظــِم ُپــر شــتاِب رژه ی 
کــراوات29 )تصویــر ۷، 8(  ُکــت شــلوار و  دبیرســتانی بــا 

وجــود عکس هــای فــراوان از ایــن دســت، تغییــِر 
حــِس رضایــت و ســکون ناشــی از »هــر آن چــه بــوِد« 
قاجــار را بــه حــِس هیجــان ناشــی از تجــدد خواهــِی 
- آمرانــه ی - »هــر آن چــه بایــد بشــوِد« پهلــوِی اول، 

نشــان می دهــد )تصویــر 9(.

***
دو دهــه ی نخســت قــرن ســیزدهم خورشــیدی، بــا 
ــه ی  ــرای جامع ــی ب ــای اجتماع خ داده ــن ُر عظیم تری
ایرانــی قریــن اســت. ســال های آغازیــِن آن بــا تغییــر 
نظــام ســلطنتی از قاجــار بــه پهلــوی- بــه فاصلــه ی 

کالس درس ریاضی در دوره ی رضا شاه؛ عکاس ناشناس؛  حدود ۱۳۰9.  منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. تصویر 4  
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همــراه  اول-  جهانــی  جنــگ  اتمــام  از  پــس  کمــی 
کنــون تجربــه  کــه تا می شــود؛ هم زمــان، بــا شــتابی 
نشــده بــود، نهادینگــِی امــر تجــدد را تجربــه می کنــد؛ 
دوم  جنــگ  آغــاز  بــا  همــراه  پایانــی  ســال های  در  و 

جهانــی و تغییــر شــاه، در آســتانه ی ورود بــه دوره ای 
قــرار می گیــرد.  آزادی  توهــِم  و  از هرج و مــرج  مرکــب 
گــذار«، مهم تریــن فصــل  در نتیجه،»تجــدد، تغییــر و 
گر  خ دادهــای ایــن دو دهــه اســت. طبیعتًا ا مشــترک ُر
خ نمــی داد؛ سیاســت  فــراز و فرودهــای پیش آمــده، ُر
ج تغییــر  و سلســله ی حکومتــی تغییــر نمی کــرد و مــدار
ــِر دهه هــای پیشــین  ــا همــان ســرعت آرام ت و تجــدد ب
کمتری  طــی می شــد، احتمــااًل عکاســی نیــز بــا شــتاب 
بــرای تغییــر، در همــان مســیر تــداوِم دوران طالیــِی 
خــود حرکــت می کــرد؛ هــر چنــد وقــوع چنیــن حالتــی 
تأثیــر مســتقیم و غیــر مســتقیِم  گرفتــِن  بــا در نظــر 
مناســبات سیاســی- اقتصــادی جهــان بــر جامعــه  ی 
کنــار تأثیــر پیشــرفت های فــن آورِی جهانی  ایرانــی، در 

ــد. ــران، غیــر ممکــن می نمای ــر عکاســِی ای ب
ایــن  بــه  پاســخ  پیش  آمــده،  وضعیــت  بنابــر 
ســال ها  ایــن  در  ایــران  عکاســِی  »آیــا  پرســش  که: 
می توانســت نقــش و رســالتی غیــر از آن چــه انجــام داد، 
گســتردگِی  بیافرینــد؟«  منفــی خواهــد بود. فشــردگی و 
گــذار و تغییــر در ایــن دو دهــه،  عرصه هــای در حــال 
که فرصــت هرگونه  به همــراه دیکتــه ی آمرانــه ی تجــدد 
آن روِز عکاســی  کاربــراِن  از  را  بازنگــری  و  نقــد  تأمــل، 
عکاســی-  دغدغــه ی  نــداد  اجــازه  می کــرد؛  دریــغ 
ــارج  ــه- خ کم ــأت حا ــر هی ــو ِنگ ــک س ــارت ی ــت نظ تح
کارکردگرایانــه« معنــا یابــد. از ایــن روی،  از »ماهیــِت 
تــالش در جهــت آفریــدن بنیانــی نظــری یــا هنــری و 

کــه ارزش فراورده هــای  َســبکی بــرای عکاســِی دوره ای 
و  می شــود  ســنجیده  فنــی  معیارهــای  بــا  تنهــا  آن 
تبلیغاتــی معنــای  و  عمدتــًا در حــوزه ی مطبوعاتــی 
می شــود.  مواجــه  شکســت  بــا  می یابــد،  اجتماعــی 

کلــِی عکاســِی ایــران در  بنابرایــن نمی  تــوان ســیماِی 
گروهــی مشــخص  ایــن دو دهــه را دقیقــًا و تحقیقــًا در 
کــه جــان سارکوفســکی تحــت عنــوان  ماننــد آن  چــه 
’پنجــره’ و ’آینــه’، بــرای دســته  بندِی عکس  هــا بــه  کار 

تصویر 5  جلد مجله ی ایران امروز؛ عکاس ناشناس؛ ۱۳۱9.

تصویر 6  زنان بدون حجاب؛ عکاس ناشناس؛ حدود ۱۳۱9. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
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کــرد۳۰. هرچنــد شــاید بتــوان بیــن  گرفــت، دســته  بندی 
دســته  بندی عامیانــه و نه  چنــدان معتبــر ’عکاســِی 
را  دوم  نــوع  مســتند’،  ’عکاســِی  مقابــل  در  هنــری’ 
بــرای توجیــه آن دوره برگزیــد. عکاســی در ایــن دو دهــه 
کلیــت خویــش، بیشــتر همانــا وظیفــه  ی قابــی را بــر  در 
کــه از ورای آن موضوع  هــای متنوعــی در  عهــده داشــت 

گرفتنــد، اما خــود این  دیــدَرس و تبلیــغ اجتماعــی قــرار 
قاب-رســانه- دیــده نشــد. بــه بیــان دیگــر، عکاســی در 
آن دو دهــه، بیان  گــر دغدغه  هــای دولت  مــردان وقــت 
در نهادینگــِی امــر تجدد بود، خود عکاســی- چگونگی 
و چرایــی عمــل عکاســی- دغدغه  ی محسوســی نبود. 

امــا ایــن همــه  ی مطلــب نیســت.

به طــور منطقــی، هــر مقطــع خــاص زمانــی از حیــات 
یــک رســانه ، یــا جریــان هنــری هم چــون عکاســی، در 
رابطــه بــا مقاطــع قبل و بعــد از خود می توانــد دوره ای 
انتقالــی به حســاب آیــد. امــا در دوره ی مــورد بحــث- 
خ داد- عکاســی مشــخصًا بــه امــری  بنابــر آن-چــه ُر
اجتماعــی مبــدل شــده و عمــده ی توان و اعتبــاِر خود 
ــذار اجتماعــی قــرار می دهــد. عکاســِی 

ُ
را در خدمــت گ

ایــران در فاصلــه ی بیــن دوره ی قاجــار- طالیــی- و 
دوره ی معاصــر- هنرمســتقل- بــه دوره ای انتقالــی- 
گاهــِی  کســتری- نیــاز داشــت تــا بتوانــد در مســیر آ خا
تصویــرِی عمــوم مــردم، زیرســاخت های اجتماعــِی 
کــه در  مــورد نیــاز بــرای ارتقــای توانایــِی خــود را نیــز 
کنــد؛ و  دوره ی قبــل از آن دریــغ شــده بــود، فراهــم 
بتوانــد نهادینه گــی خــود را بــه عنــوان امــری اجتماعی 
کنــد.  نــه الزامــًا هنــری در جامعــه ی ایرانــی تثبیــت 
جای گزینــِی  بــرای  تــالش  از  غیــر  همیــن،  بــرای 
ســویه های  تغییــر  و  اســتنادی  نویــن  ارزش هــای 
دیــدارِی شــهروندان در حــال تجــدد، ویژگــِی محــرز 
گرفــت.  دیگــری از عکاســِی آن دوران نمی  تــوان ســراغ 
پدیــدارِی چنیــن وضعیتــی، هــر چنــد، یــک دهــه 
و  کیفیــت  جهــت  از  می  توانســت  دیرتــر،  یــا  زودتــر 
ــوع  ــا وق ــد. ام کن ــل  ــاوت عم ــذاری، متف ــزان تأثیرگ می
آن بــرای حیــات اجتماعــِی عکاســی در ایــران یــک 
گــر عمومی  ســازِی فرهنــگ  ضــرورت تلقــی می شــود. ا
توزیــع  و  تولیــد و مصــرف عکــس  از  اعــم  عکاســی- 
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گســترش  زمینــه  ی  نمی گرفــت،  صــورت  آن-  لــوازم 
شــاخه  های عکاســی در دهه  هــای َبعــد به  مثابــه  ی 
امــری بدیهــی و ضــروری پدیــد نمی  آمــد. چنان  کــه در 
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دهه  هــای َبعــد، عکاســان آماتــور-ذوق  ورز- عکاســان 
چهــره، عکاســان هنــری و … بــه میــدان آمدنــد. حتــی 

در ســال  های میانــِی دهــه  ی ۱۳5۰، بنابرحضــور فعال 
نهادهــای رو بــه ُرشــد: نمایشــگاه  های عکــس، نقــد 
رســانه  های  طریــق  از  عکاســی  آمــوزش  عکــس، 
در  عکاســی  قدرت  منــد  حضــور  و  عمومــی 
ُگــذاری فشــرده،  داســتان های تلویزیونــی، در پــِس 
می  شــود.  خــود  مــدرِن  دوران  وارد  ایــران  عکاســِی 
قطعــًا دســت  یابی بــه ایــن موقعیــت بــرای جامعــه  ی 
در  عکــس  از  اســتفاده    تجربــه  ی  بــدون  ایرانــی، 
مطبوعــات، اوراق شناســایی، آلبوم  هــای خانوادگــی، 
کــه از دهه  هــای پیش  تــر، بتدریــج در اذهــان عمومــی 
و  مهم  تریــن  ایــن  نمی  شــد.  میســر  شــد،  نهادینــه 
اثرگذارتریــن ویژگــِی برجــا مانــده از عکاســی دو دهه  ی 

نخســت قــرن خورشــیدِی حاضــر اســت.

پی نوشت ها
ایــران »دوران  بــرای عکاســِی  ۱. بســیاری از صاحب نظــران،  دوران قاجــار را 
طالیــی« قلمــداد می کننــد.  چنان کــه بهمــن جاللــی اظهــار می کنــد: » …بی تردیــد 
در  قمــری  ۱2۶۰هجــری  ســال های  حــدود  از  کــه  را  عکاســی  دوره ی  می تــوان 
کوتــاه ســلطنت احمــد شــاه  ایــام ســلطنت ناصرالدیــن شــاه شــروع و تــا دوران 
بــا  مردانــی  کــه  نامیــد. دوره ای  ایــران  ادامــه داشــت، دوره ی طالیــی عکاســی 
ســنگین،  و  بــزرگ  دوربین هــای  بــا  بســیار،  زحمــت  و  کوشــش  عالقه منــدی، 
ُکنــد، از هرچــه توانســتند  به وســیله ی شیشــه های حســاِس شــکننده و بســیار 
کــه اســتادکاری، ظرافــت، مهــارت  گرفتنــد و مراحــل ظهــور و چــاپ عکــس را  عکــس 
گنــج پیــدا،  کردنــد« } جاللــی بهمــن،۱۳۷۷،  ودقــت بســیار طلــب می کــرد، طــی 

مصحــح: غالمرضــا تهامــی، تهــران: دفتــر پژوهش هــای فرهنگــی، ص ۷{. 
بــا توجــه  کلــی و دربرگیرنــده ی هنــری منظــور اســت.  2. در این جــا  حالــت 
کنــار  در  را  ابتــکاری  عکاســان  کــه   ، ســال ۱۳۳5  در  کشــور  هنرمنــدان  آمــار  بــه 
بهنــام  بــه  اســت}بنگرید  داده  قــرار  و…  نویســندگان  نقاشــان،  موســیقی دانان، 
تهــران:  ایــران،  جامعه-شناســی  بــر  مقدمــه   ،۱۳48 شــاپور،  راســخ  و  جمشــید 
خوارزمــی، ص ۳9۰{، فرضیــه ای مبنی بــر پذیــرِش ضمنــِی عکاســی بــه عنــوان هنــر 
از ســوی جامعــه ی ســال های دهــه ی ۱۳۳۰ تقویــت می شــود. در ســال های اخیــر 
گشــته  تحقیقاتــی منطقــی بــرای تحلیــل و تبییــن هنرییــت عکاســی در ایــران آغــاز 
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ــا  کنــد. ب کامــاًل اطمینــان  ــد  ــه یافته هــای آن هــا نمی توان اســت؛ هرچنــد نگارنــده ب
ایــن وصــف، بــر اســاس مســتدرکات موجــود نمی تــوان بــه شــکل گیرِی بارقه هایــی 
کــه در  کــرد. ایــن اظهارنظــر  از عکاســِی هنــری در ســال های پــس از ۱۳۳۰ شــک 
کارشناســی ارشــد رشــته ی ارتبــاط تصویــری در  بخــش نتیجه گیــرِی پایان نامــه ی 
ــا  ــواه ایــن مطلــب باشــد: »عکاســی ب گ ــد  ســال ۱۳55 مطــرح شــده اســت، می توان
هنــر و دیــد هنــری بــه ایــران وارد شــد، ولــی در دوره ی تحولــش ارزش هنــرِی خــود را 
کــه عکاســان آماتــور  از دســت داد و بــه عنــوان یــک حرفــه و فــن معمــول شــد. تــا ایــن 
کار می کننــد و بــه عکاســِی ایــران  در حــدود ســال های ۱۳۳۰ بــه بعــد شــروع بــه 
کــه صرفــًا بــه خاطــر هنــر  ُبعــد دیگــری می بخشــند و بــا عکس هــای هنــرِی خــود 
ــان  کرده انــد و می کننــد، شــکل عکاســِی ایــران را تغییــر می دهند…«}امدادی تهیــه 
کارشناسی ارشــد ارتبــاط  یعقــوب، ۱۳55، پژوهشــی در عکاســی ایــران، پایان نامــه 

تصویــری، تهــران: دانشــگاه هنــر، ص آخــر{.
گرفتــن  ۳. »در ســال ۱9۰4 یــک عکــس بــه میــان مــردم رفــت و ســبب بــاال 
اعتــراض مــردم و یکــی از مقدمــات حــرکات مردمی در انقالب مشــروطه شــد. عکس 
کــرده  گمــرکات ایــران بــود، عبــا و عمامــه بــر َتــن  از "مســیو نــوز بلژیکــی" رئیــس فرنگــِی 
ج، زمســتان ۱۳85، مقالــه: پــس  و در مقابــل قلیــان نشســته بــود «} حمیدیــان تــور

ــران، ص 84{. ــد۱8، ته ــه: حرفه هنرمن ــه، مجل از قاجاری
یــادگاری، مجلــه:  پاییــز ۱۳84، مقالــه: عکــس  بــه: شــیخ رضــا،  4. }بنگریــد 

}54 ص  تهــران،  حرفه هنرمنــد، 
کارت ُپســتال عکســی ( را از   5. »…آن چــه نخســتین ورقه هــای پســتِی ایــران) 
ــت  ــا اس ــی از آن ه ــِی برخ ــت سیاس کاربس ــش و  ــد، من ــز می کن ــِی آن متمای ــوع غرب ن
کــه تصاویــری از دوره ی مشــروطیت را بازنمایــی می کننــد ایــن ورقه هــای پســتی 
هرچه هســتند، بی تردیــد بایــد نخســتین حرکــت هدف منــد در بــاره ی بازتولیــد 
}نجم آبــادی  خواندشــان«  ایــران  در  اجتماعــی  مســتند  عکس هــای  انتشــار  و 
مهــرداد، بهــار ۱۳۷۷، مقالــه: ورقه هــای ُپســتی عهــد قاجــار، مجلــه: عکســنامه 
کارت پســتال، ارزش هــای فنــِی آن  ۱، تهــران، ص 8{. »یکــی از ارزش هــای مهــم 
کــه صریحــًا امضــای چاپخانه هــای  کــه بســیاری از آن هــا  از لحــاظ چاپــی اســت 
ــوع  ــد… ن ــی برخوردارن ــک باالی ــاپ از تکنی ــی و چ ــر عکاس ــد از نظ ــم دارن ــران را ه ای
کارت پســتال ها، تنــوع ذوق و ســلیقه و پســند مــردم آن عصــر را ضمنــًا  موضوعــات 
نشــان می دهــد و از بطــن اجتمــاع حکایــت می کنــد و مهم تریــن حــاالت انســانی را 
کارت ُپســتال های  ــا اجتمــاع او بیــان مــی دارد« }صافــی قاســم، ۱۳۶8،  در رابطــه ب

گســترش هنــر، ص ۱8{. تاریخــی ایــران، تهــران: مؤسســه فرهنگــی 
۶. »ســال های ۱۳۰5-۱92۶/۱299-۱92۰م. شــاهد ســه رویــداد مهــم در خــاور 
میانــه بــود. اســتقالل مصــر، اســتقرار جمهــوری در ترکیــه و پایــان ســلطنت قاجــار در 
ایران«}بهنــام جمشــید، ۱۳8۶)چــاپ ســوم(، ایرانیــان و اندیشــه تجــدد، تهــران: 

فــرزان، ص58{. 
کارآمــد ابتــدا بــرای اســتحکام رهبری  ۷. »رضــا خــان عکاســی را بــه شــکل ابــزاری 
گرفــت، و تصاویــر برگزیــده ی خــود را در عرصــه ی  و در پــِی آن، پادشــاهی اش بــه کار 
کرد«}شــیخ رضــا، پاییــز ۱۳84، مقالــه: ظهور شــهروند شــاهوار،  دیــد عمومــی عرضــه 

مجلــه: عکســنامه ۱9، تهــران، ص ۱۰{.
8. » از ســال ۱۳۰5 یک نوع نوســازِی آمرانه در ایران شــروع شــد. نقش اساســی 
گرفــت. دســتگاه اداری و ارتــش براســاس الگوهای  در ایــن زمینــه را دولــت بــر عهــده 
دبیرســتان،  دادگســتری،  ماننــد  نهادهایــی  تأســیس  یافــت…  ســازمان  غربــی 
ج… تغییــر تقویــم از قمــری بــه  دانشــگاه… فرســتادن شــمار زیــادی دانشــجو بــه خــار
شمســی، وضــع قانــون نظام وظیفــه و…« }بهنــام جمشــید، ۱۳8۶)چــاپ ســوم(، 

ایرانیــان و اندیشــه تجــدد، تهــران: فــرزان، صــص58و59و۶۰{.
9. وزارت فرهنــگ بــرای نخســتین بــار در ســال ۱۳۱8 در دولــت متین دفتــری 
تشــکیل شــد }بنگریــد بــه: بهنــود مســعود، ۱۳8۱، از ســید ضیــاء تــا بختیــار، تهــران: 

ــدان، ص ۱5۳{. نشــر جاوی
۱۰. ســابقه ی اســتفاده از تصویــر در جرایــد ایرانــی، بــه روزنامــه ی علیــة ایــران 
افشــارمهاجر  بــه:  }بنگریــد  می رســد   ۱2۳۷ ســال  در  صنیع الملــک  اهتمــام  بــه 
کامــران، ۱۳84، هنرمنــد ایرانــی و مدرنیســم، تهــران: دانشــگاه هنــر، ص 8۷{. در  
کمــی رواج یافــت. امــا ایــران  ســال های آخــر دوره ی قاجــار روزنامه هــای عکســدار 
باســتان را می تــوان نخســتین روزنامــه ی عکســداِر چــاپ شــده در ایــران برشــمرد؛ 
خ از رضــا شــاه  در صفحــه ی اول از اولیــن شــماره ) اول بهمــن۱۳۱2( عکســی تمــام َر
ــه: ظهــور شــهروند  ــه: شــیخ رضــا، پاییــز ۱۳84، مقال ــد ب چــاپ شــده اســت }بنگری

شــاهوار، مجلــه: عکســنامه ۱9، تهــران، ص ۱۱{.  
ــه  نخســتین اســتفاده از آن در ایــران، در  ک ۱۱. منظــور فــالش  منیزیمــی اســت 
ســال ۱۳۰۷- هم زمــان-  توســط دو عــکاس،  محمــد جعفــر خــادم و ماشــاءاهلل خان 
و  عکاســی  تاریــخ  یحیــی،۱۳۷۷،  ذکاء  بــه:  اســت}بنگرید  شــده  ادعــا  فتوگرافــی 

ــص ۱۶5 و۱۷۰{. ــی، ص ــی و فرهنگ ــارات علم ــران: انتش ــگام، ته ــان پیش عکاس
۱2. بنابــر مســتندات موجــود نخســتین ســازمان مرتبــط بــا موضــوع هنــر بــه نــام 
»اداره ی هنرهــای ملــی« زیــر نظــر وزارت اقتصــاد در ســال ۱۳۰9 تأســیس شــد، و در 
کار  ســال ۱۳28 بــه نــام »اداره ی هنرهــای زیبــا« زیــر نظــر وزارت فرهنــگ ادامــه ی 
ــا  کبــری محمدعلــی، ۱۳82، دولــت و فرهنــگ در ایــران)۱۳۰4 ت ــه: ا ــد ب داد }بنگری
۱۳5۷، تهران: روزنامه ایران، ص42{. نخســتین دانشــکده ی هنری در ایران- به 
ســبک معاصــر- بــا نــام دانشــکده ی هنرهای زیبا در دانشــگاه تهران تأســیس شــد. 
به نظــر می رســد در ســال های ۱۳۰۰ تــا ۱۳2۰، تنهــا یــک نشــریه تخصصِی هنــری- در 
زمینــه ی موســیقی- منتشــر می شــده اســت، هرچنــد در ســال های ۱۳2۰ تــا ۱۳۳۰ 
ایــن تعــداد  بــه  ۱۱ نشــریه افزایــش می یابــد }بنگریــد بــه: مهرپویــا جمشــید، بهــار و 
تابســتان ۱۳۷5، مقالــه: بررســی چــاپ و نشــر مطبوعــات هنــری در ایــران )۱۳۰۰ تــا 
۱۳۷5(، فصل نامــه: دانشــگاه انقــالب، تهــران، ص2۷۰{. از منظــری دیگــر، روییــن 
کمال الملــک بــا حمایــت  کبــاز، تأســیس مدرســه ی صنایــع مســتظرفه توســط  پا
ــه:  ــد ب ــران می انگارد}بنگری ــت در ســال ۱289 را آغــازگاه هنــر معاصــر ای و تأییــد دول
کبــاز روییــن، ۱۳88، دایرت المعــارف هنــر، تهــران: فرهنــگ معاصر)چــاپ ســوم(،  پا

ص 889{.  
کیفیــت  ۱۳. »بهتریــن تلقــی و تفســیر و خواســت از "عکــس" نــزد فرهیختــگان، 
ج، زمســتان ۱۳84، مقالــه: پــس از قاجاریــه، مجلــه:  فنــِی آن بــود «}حمیدیــان تــور
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حرفه هنرمنــد ۱8، تهــران، ص 89{.
۱4. ماشــاءاله خان در ســال ۱۳۰4 شــرکت عکاســان ایــران را در تهــران تشــکیل 
داده و  در همــان ســال ها پیشــنهاد تشــکیل اتحادیــه ی صنــف عکاســان تهــران را 
کرد}بنگریــد بــه: ذکاء یحیــی، ۱۳۷۶، تاریــخ عکاســی و عکاســان پیشــگام،  مطــرح 

تهــران: انتشــارات علمــی و فرهنگــی، ص ۱۷2{.
باغچــه ی  را در  گردهمایــِی عکاســان دکانــدار و دوره َگــرد  ۱5. جعفــر شــهری 
کــه در پــی تعــدد افــراد ایــن  گمــرک(  رســمی می دانــد  ولی خــان )حــدود میــدان 
گفتگوهــا، مشــاجره های شــغلی و مهمانــِی آشــتی کنان برقــرار شــد  صنــف، بــرای 
و در هــر نوبــت بالــغ بــر صــد عــکاس در آن حضــور می یافتنــد. به نظــر می رســد، 
بــا محلــه ی تازه تأســیس بدنــام، می توانــد آغــازگاه رواج  ایــن باغچــه  مجــاورِت  
گــروِه  گونــه ی جدیــِد عکاســی برهنــه از زنــان بدنــام به عنــوان نمونــه کار بــرای هــر دو 
عکاســان و بدنامــان در ســطح جامعــه ی ایرانــی باشــد}بنگرید بــه: شــهری جعفــر، 
ــا،  ــوم(، تهــران: رس ــیزدهم)جلد س ــرن س کار در تهــران ق کســب و  ــی و  ۱۳۶8، زندگ

 .}۱۷4 ص 
یــک  ایجــاد  بــرای  اصفهــان  عکاســان  تــالش  بــه  می تــوان  نمونــه  بــرای   .۱۶
کــرد }بنگریــد بــه: دمنــدان پریســا، ۱۳۷۷،  تشــکیالت صنفــی در ســال ۱۳25 اشــاره 

تهــران: دفتــر پژوهش هــای فرهنگــی، ص ۱8۶{. چهره نــگاران اصفهــان، 
۱۷. اتحادیه ی عکاسان تهران در سال ۱۳29 تأسیس شد.

بــه: بهنــام جمشــید، ۱۳8۶، ایرانیــان و اندیشــه تجدد)چــاپ  ۱8. }بنگریــد 
ســوم(، تهــران: فــرزان، صــص ۶۱ و ۶2{.

طبقــه ی  نهادیِنگــِی  حتــا  و  پدیــداری  بــرای  موجــود  شــواهد  براســاس   .۱9
متوســط در ســال های ۱۳۳۰، و رواج فروشــگاه های لــوازم عکاســی در شــهرهای 
کاالی عکاســی بــرای عمــوم مــردم از طریــق روزنامه هــا  بــزرگ، هم چنیــن تبلیــغ 
جدی تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  عکاســی  می تــوان  ادواری،  مجله هــای  و 

کــرد.  تلقــی  ســال ها  آن  در  متوســط  طبقــه ی  دل مشــغولی های 
2۰. }بنگریــد بــه: بهنــام جمشــید، ۱۳8۶، ایرانیــان و اندیشــه تجــدد )چــاپ 

ســوم(، تهــران: فــرزان، صــص۶2{.
2۱. »علــی خــادم در ســال ۱۳۱8 عــکاس مجلــه ی" ایــران امــروز" اســت. مجلــه ای 
کــه  دولتــی و بــرای معرفــی ایــران بــه ســردبیرِی محمــد حجــازی" مطیع الدولــه" 
کاغــذ مرغــوب چــاپ می شــده اســت… در ایــن دوران  بــه صــورت نفیــس و روی 
ــم،  ــر عــکاس )Photo-Reporter( هــم برمی خوری ــا لفــظ مخب ــار ب ــرای نخســتین ب ب
گفتــه می شــود. ابتــدا مخبــران عــکاس هــم همــان  کــه حــاال بــه آن عــکاس خبــری 
کار خبــری هــم انجــام می داده انــد«  عکاســان حرفــه ای بوده انــد و بنــا بــه ســفارش، 
حرفــه- مجلــه:  قاجاریــه،  از  پــس  مقالــه:   ،۱۳85 زمســتان  ج،  تــور }حمیدیــان 

هنرمنــد ۱8، تهــران، ص 8۷{.  
کــه فقــط حــدود ۳۰٪ جمعیــت  گــواه آن اســت  22. سرشــمارِی ســال ۱۳45، 
تــا ۱۳2۰، درصــد  کشــور از ســواد بهــره دارنــد. قاعدتــًا در ســال های ۱۳۰۰  فعــال 
گمــان جامعه شناســان ایرانــی، جمشــید  بی ســوادان بســیار بیــش از آن اســت… بــه 
گفتگــوی حضــوری بــا َطبــع ایرانــی مالیمــت و تجانــس تــام  بهنــام و شــاپور راســخ، 

ــا همگنــان را  دارد. بنابرایــن رادیــو تلویزیــون می توانــد عــادت آمیــزش و مکالمــه ب
کــه طبیعــت ایرانیــان شــده اســت، بــه نیکــی پــاس مــی دارد… حــال آن کــه تمــدن 
 بــه علــت همیــن 

ً
کــه در ایــن ســرزمین دارد ظاهــرا کتبــی بــا همــه ی ســابقه ای 

ــه:  ــد ب ــت} بنگری ــرده اس ــدا نک ــتوار پی ــه های اس ــی، ریش ــع عموم ــا طب ــازگاری ب ناس
بهنــام جمشــید و راســخ شــاپور، ۱۳48، مقدمــه بــر جامعه-شناســی ایــران، تهــران: 

خوارزمــی، صــص ۳2۱ و ۳28{. 
در  می گذاشــت،  آلبوم هایــش  درون  را  عکس هایــش  شــاه  »ناصرالدیــن   .2۳
کــن عمومــی، روزنامه هــا،  کــه عکس هــای رضاشــاه بــه ادارات دولتــی، اما حالــی 
پاییــز۱۳84،  رضــا،  }شــیخ  می یافتنــد«  راه  مطبوعــات  و  رســمی  خبرنامه هــای 

مقالــه: ظهــور شــهروند شــاهوار، مجلــه: عکســنامه ۱9، تهــران، ص۱۰{. 
24. به نظــر می رســد شــمارگان عکس هــای خــالف شــأن عمومــی از  شــاهان 
کــه باقــی مانــده اســت؛ بــه  و دربــاِر دوران قاجــار بســیار بیــش از آن مقــداری بــوده 
کیــان ملــی بســیاری از عکس هــای قبیــح از بیــن  دســتور رضــا شــاه بــرای حفــظ 
کار در تهــران قــرن  کســب و  ــی و  ــه: شــهری جعفــر، ۱۳۶8، زندگ ــد ب مــی رود }بنگری

ســیزدهم )جلــد ســوم(، تهــران: رســا، ص ۱۶۶{.
25. نمونــه  عکس هایــی از برگــزارِی ایــن مراســم در شــهرهای مختلــف، تحــت 
کشــف حجــاب در نرم افــزار تاریــخ معاصــر ایــران  »مؤسســه ی مطالعــات  عنــوان 

ــِرد آمــده اســت. گ تاریــخ معاصــر ایــران« 
بــه: عکس هــای بخــش »ملی شــدن صنعــت نفــت«، نرم افــزار  2۶. }بنگریــد 

تاریــخ معاصــر ایــراِن »مؤسســه ی مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران«، تهــران{. 
ــر دامنــه ی خــود  گــر چــه رضــا شــاه هیــچ اصولــی را بــرای اصالحــات ُپ 2۷. » … ا
ــه  ک ــرد  ک ــخص  ــد مش ــی را می ش ــش اصل گرای ــه  ــود س ــن وج ــا ای ــرد، ب ــرح نمی ک مط
او در راســتای آن هــا برنامــه  ی خــود را بــرای تغییــر پیــش می ُبــرد: سکوالریســم، 
مهــدی  آمرانــه،  تجــدد   ،۱۳85 ج،  تــور }اتابکــی  دولت ســاالری«  و  ملی گرایــی 

ققنــوس{.  تهــران:  حقیقت خــواه، 
کار آوردنــد،  کلمــات فرنگــی در  کــه  28. »در عکاســی هــم مــردم، مثــل شــاعرانی 
کنــار اشــیاء و لــوازم متجــدد غربــی عکــس بگیرنــد،  خیلــی دوســت می داشــته اند در 
ج، زمســتان  تــور باشــند«}حمیدیان  فرنگــی داشــته  آرایــش  و  لبــاس جدیــد  یــا 

۱۳85، مقالــه: پــس از قاجاریــه، مجلــه: حرفه هنرمنــد ۱8، تهــران، 88{.
ــای  ــر روی دو شــماره از مجله ه ــام صفحــه ، ب ــورت تم ــه ص 29. هــر دو عکــس ب

ایــران امــروز ســال های ۱۳۱8 و ۱۳۱9 چــاپ شــده اســت.
مــوزه  عکــس  بخــش  مدیــر  و  تحلیل گــر  و  تاریخ نــگار   John Szarkowski  .۳۰
هنرهــای مــدرن نیویــورک از ســال ۱9۶2م می باشــد. سارکوفســکی در ســال ۱9۷8م 
گرفتــه شــدند،  کــه به ویــژه از ســال ۱9۶۰م بــه بعــد  بــرای دســته بندِی عکس هایــی 
گرفــت. »’آینــه’ بیشــتر دربــاره ی هنرمنــد بــه مــا می گویــد  آینه هــا و پنجره هــا را بــه کار 
ــماعیل  ــس، اس ــد عک ــری، ۱۳۷9، نق ــرت ِت ــان« }َب ــاره ی جه ــتر در ب ــره’ بیش و ’پنج

کاوه میرعباســی، تهــران: نشــر مرکــز، ص 84{. عباســی و 

مهدی حبیب زاده

یادداشتی درباره ی 
زمانه ی عکاسی

از  عکاســی  بــه  نزدیک شــدن  بــرای  تــالش  در 
ظاهــرًا  و  نخســتین -  امــروزی،  تجربه هــای  منظــر 
کــه می بایســت مــد نظــر قــرار  بدیهی تریــن-  چیــزی 
یعنــی  اســت.  عکاســی  تصویــر  کن بودن  ســا گیــرد 
پرداختــن بــه عکاســی از خــالل تمایــزش بــا ســینما و 
نــه نقاشــی. هــر چنــد همیــن ســکون می توانــد برخــی 
تمایزهــای ماهــوی عکــس از نقاشــی را هــم آشــکار 
در  ســماجت  نوعــی  ســکون،  ایــن  برکــت  بــه  کنــد. 
کــه تــا پیــش از آن در  تصویــر عکاســی هویــدا می شــود 
که  دیگر تصاویر مصنوع ســابقه نداشــته و بیش از آن 
بــه نقاشــی مربــوط شــود، بــا نوشــتن و مکتوب کــردن 
که عکس  کــه آن مشــخصه ای  قرابــت دارد. ضمــن آن 

را از ظرفیتــی در پیوندیافتــن بــا امــر نــو بــار می کنــد، 
ارتبــاط مســتقیمی بــا همیــن ســکون دارد. فقــدان 
انضمامیــت  در  کــه  را  حرکتــی  عکاســی،  در  حرکــت 
تاریخــی اش صلبیــت یافتــه بــه شــکلی دیالکتیکــی 
فــرا می خوانــد. ایــن ســکون متجســد، ایــن امتنــاع 
عکــس  مرگ ســان  جلــوه ی  در  کــه  بــودن  زنــده  از 
کــه بــه  جلوه گــر شــده نشــان از ابــرام زندگــی ای دارد 
تمامــی در اعمــاق نســیان تاریــخ فــرو نرفتــه اســت. 
ــه در  ــه مصران ک ــی  امــا ظهــور مــردگان در مقــام زندگان
کن مانده انــد، تجســم نوعــی  انتظــار رســتگاری ســا
فراموشــی در بطــن عکاســی هــم اســت، نوعــی ناتوانی 
عکــس در احضــار خاطــره و در عیــن حــال توانایــی اش 
کــه چیــزی در پــس مادیــت  در آشکارســاختِن ایــن 
ــن  ــت. همی ــده اس ــوش ش ــان فرام ــطه ی جه بی واس
گواهــی اســت از ایــن  تــوان آشکارســازی فراموشــی، 
کــه ایــن فراموشــی ای تــام و تمــام نیســت. عکــس بــه 
ــد. ــاری مــردگان می آی ــه ی شــیوه ی نوشــتار تاریخــی ب

کارکردهای  بعد از رشــد ســینما و ویدئو به تدریج از 
کنــون در دوره ای  کاســته شــد. ا ایدئولوژیــک عکاســی 
ــر عکاســانه ای نیســت  ــر ســیطره ی تصوی ــه دیگــر زی ک
مجــال  احتمــااًل  آمــد،  پدیــد  نوزدهــم  قــرن  در  کــه 
بهتــری بــرای اندیشــیدن بــه عکاســی وجــود دارد. 
ــه ی عکاســی از آخریــن دهه هــای قــرن بیســتم  نظری
و  تــاب  از  عکــس  کــه  زمانــه ای  در  یعنــی  بعــد  بــه 
تــوان افتــاده بیشــتر امــکان بالندگــی داشــته، یــا بــه 
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تعبیــری جغــد مینــروای عکاســی نیــز فقط در شــام گاه 
می توانســته بــه پــرواز درآیــد. همیــن مشــخصه نیــز 
کــه امــروزه  ایــن نظریــه را از حــوزه ی مطالعــات رســانه 
کــرده جــدا می کنــد.  کادمیــک پیــدا  کاربــردی عمدتــًا آ
کــه محملــی  کنــون بیــش از آن  نظریــه ی عکاســی ا
بــرای رســانه پژوهی باشــد، نوعــی دروازه ی ورود بــه 
کــه دیگــر به شــدت  مطالعــه ی تاریــخ اســت. تاریخــی 
کهــن چنــان زیــر رســوبات و بدیهیــات زمــان فــرو  ادوار 
کــه در قالــب تصویــری اســاطیری متصلــب  نمــی رود 
ایــن  از  شــود. عکس هــای دوره ی جوانــِی عکاســی 
حیــث همچنــان رانــه ای بــه ســوی رهایــی را در خــود 
گسســتنی بــا تجدیــد خاطــره  کــه پیونــدی نا دارنــد 
دارد. ایــن ورود بــه تاریــخ ریشــه در نســبت یکــه ای 
کــه عکاســی بــا زمــان برقــرار می کنــد. عکاســی  دارد 
کــی از جهت منــدی بــدن  در مقــام نوعــی نوشــتار، حا
طــی زمــان اســت. آن حرکــت بازگشــت ناپذیر زمــان 
کــه در ابتــدا مقــوم ایــده ی تاریــخ بــوده، همــان اســت 
گــواه بــدل می کنــد.  گونــه ای شــاهد و  کــه عکــس را بــه 
که  بــه عــالوه بــه واســطه ی همیــن زمان منــدی اســت 
کند  عکــس می توانــد رابطــه ی مــا با مکان را وســاطت 
کــه بیــن عکاســی و  و ایــن مقــوم نســبت خاصــی اســت 
کلــی بیــن عکاســی و مکان منــدی  معمــاری و بــه طــور 
وجــود دارد و ســبب می شــود ورود عکــس در  رابطــه ی 

کنــد. کل ایــن رابطــه را دگرگــون  انســان بــا مــکان، 
ــا تأمــل نظــری، نســبتی مســتقیم  نســبت عکــس ب

و بی واســطه نیســت. عکــس مســتقیمًا حرفــی بــرای 
بــه  نــدارد. در واقــع همیــن بی اعتنایــی اش  نظریــه 
گفتــار نظــری )و بــه قــول بــارت تــوداری و متانتــش( 
می کنــد.  ایجــاد  تفکــر  بــرای  پتانســیلی  کــه  اســت 
کــه موضــوع  گفتــاری اســت  عکــس فی نفســه فاقــد 
گفتــار بــه شــکل  کــه ایــن  گیــرد، مگــر آن  تفکــر قــرار 
کــه در آن صــورت نیــز  شــبحی بیگانــه وبــال آن شــود 

بــه نوعــی بی تفاوتــی در تصویــر 
کــه ناشــی از تباینــی  دامــن میزنــد 
و  عکاســی  میــان  کــه  اســـت 
روایــت وجــود دارد. از همیــن رو 
کــه عکس هــــای فاجعــه  اســت 
در حفــظ فاصله شــان بــا همــه ی 
کــه می بایســت بــر  آن عواطفــی 
اثــر فاجعــه برانگیختــه شــوند، بــه 
هــدف خــود خیانــت می کننــد. 
عکس هــای فاجعــه و رنــج عمدتًا 
دل خوشــی  نوعــی  بــه  اتــکاء  بــا 

کــه  ایــن  بــه  تولیــد می شــوند، دل خوشــی  موهــوم 
کــه َرویه هــای بی حس کننــده  گذارنــد  زخمــی را بــاز 
می دهنــد.  تســکینش  مــدام  رســانه  توحش آمیــز  و 
رســانه  مقــام  در  عکاســی  کرخت کننــده ی  نقــش 
از ایــن تناقــض درونــی برمی آیــد، از میــل بــه بیــان 
کــه عکــس به عنــوان یــک رســانه ی انتقــال  چیــزی 
اطالعــات از بیانــش ناتــوان اســت. عکاســی تــا آنجــا 

کارکــرد خــود در مقــام واســطه ی اطالع رســانی  کــه بــه 
غلبــه  در  مؤثــری  نقــش  نمی توانــد  می کنــد،  تکیــه 
امــا ســیر حرکــت  ایــن بی حســی داشــته باشــد.  بــر 
تاریخــِی عکاســی عمدتــًا در جهــت رشــد قابلیت هــای 
ارتباطــی و اطالعاتــِی آن بــوده اســت. زمانــی می تــوان 
کــه بــه  کــرد  نیــروی ویران گــر عکاســی را مجــدداً بیــدار 
گذشــته تر بپردازیــم،  عکس هایــی هــر دم قدیمی تــر و 
کــه برای مــان طــراوت فنــی و رســانه ای  عکس هایــی 
کــه ظاهــراً روزگاری سپری شــده  ندارنــد، عکس هایــی 
را به تصویــر می کشــند و رویارویــی بــا آن هــا وجهــی 
ــه  ــوده اســت. ب جــدا ناشــدنی از تجربه هــای مــدرن ب
کــه عکس هــا را با حساســیتی  عبــارت دیگــر الزم اســت 
بــه  عقــب  بــه  رو  حرکتــی  در  بخوانیــم،  پس نگرانــه 
یــا خامــوش مانــده  منظــور احیــای آن چــه نادیــده 
کــه عکاســی را در  اســت. در نتیجــه آن نگرش هایــی 
قالــب حرکــت تدریجــِی پیشــرفت تئوریــزه می کننــد 
)خــواه پیشــرفت تکنیکــی، خــواه رشــد مؤلفه هایــی 
کــه هنــری قلمــداد می شــوند، یــا پیشــرفت در قــدرت 
معناســازِی عکــس یــا ذهنی تــر شــدن آن در مســیر 
تاریخــی اش( از ایــن ظرفیــت ویرانگــر و آشــکارکننده ی 
ــوع پیشــرفت گرایی  ــد. ایــن ن گذشــته فاصلــه می گیرن
ســرهم کردن  در  شــتاب  حاصــل  البتــه  خــود 
ــا تقویــت تاریخ هــای  ــه ب ک صورت بندی هایــی اســت 
پدیــده ای  به عنــوان  را  عکاســی  تکلیــف  جعلــی، 
بــه  و  روشــن می کننــد  بــرای همیشــه  مهارنشــدنی 

کــه ایــن  دعــاوی آن فیصلــه می دهنــد، و واضــح اســت 
کار فقــط بــه مــدد نادیده گرفتــن تناقض هــای تاریخــِی 
ــد از  کــه تاریــخ می توان آن میســر می شــود. همچنــان 
ــد  ــت شــود، عکاســی هــم می توان منظــر فاتحــان روای
ــه عــالوه  ــا نگاهــی بــه ســوی آینــده خوانــده شــود. ب ب
ایــن تکیــه بــه پیشــرفت نســبت مســتقیمی دارد بــا 
از یــک ســو دیــدن عکــس به صــورت یــک پنجــره ی 
کــه به واســطه ی رشــد  گشــوده بــه جهــان، پنجــره ای 

تکنولوژیکــش روز به روز شــفاف تر 
و  شــده،  دسترســی پذیرتر  و 
عکــس  تلقــی  دیگــر  ســوی  از 
کــه  همچــون یــک پــالن بصــری 
می توانــد بــه خدمــت »خالقیــت« 
کــه  درآیـــــــد  خفتــه ای  ذهـــــــن 
بــرای  مجالــــــی  تکنیــــــــک،  در 
و  گرافیکــی  جرح وتعدیل هــای 
ــن  ــت. ای ــه اس ــود یافت ــان« خ »بی

گرینبــرگ  کــه بــه نوعــی وام دار مدرنیســِم  گرایــش دوم 
در نقاشــی اســت، هــر چــه بیشــتر از آن خصلت هایــی 
کــه به عنــوان وجــوه ماهــوی عکــس،  فاصلــه می گیــرد 
از نقاشــی متمایز می شــوند )و از این لحاظ از بصیرت 
گرینبــرگ بی بهــره اســت(. ایــن وجــوه بــه  مدرنیســتی 
کــه مکمــل هــم  یــک میــزان از هــر دوی ایــن نگرش هــا 
هســتند فاصلــه دارد. تعریــف عکاســی بــر مبنــای یــک 
پنجــره ی دیــداری یــا یــک پــالن بصــری، آن را تــا حــد 

کنــون  ا عکاســی  نظریــه ی 
کــه محملــی بــرای  بیــش از آن 
نوعــی  باشــد،  رســانه پژوهی 
بــه مطالعــه ی  ورود  دروازه ی 
کــه  تاریخــی  اســت.  تاریــخ 
کهــن  ادوار  به شــدت  دیگــر 
و  رســوبات  زیــر  چنــان 
بدیهیــات زمــان فــرو نمــی رود 
تصویــری  قالــب  در  کــه 
شــود. متصلــب  اســاطیری 

رنــج  و  فاجعــه  عکس هــای 
نوعــی  بــه  اتــکاء  بــا  عمدتــًا 
تولیــد  موهــوم  دلخوشــی 
ــه ایــن  می شــوند، دلخوشــی ب
کــه  گذارنــد  کــه زخمــی را بــاز 
بی حـــــــس کننده  َرویه هـــــــای 
ــدام  ــانه مــ و توحش آمیــز رســـــ

می دهنـــــــد. تســــــکینش 
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تناقض هــای  و  دیالکتیکــی  قابلیت هــای  از  زیــادی 
ســازنده اش محــروم می کنــد. یکــی نقــش ارتباطــِی 
کــه  آن را تشــدید می کنــد و دیگــری وجــه هنــری اش را 
ــه نمایــش  می بایســت در مقــام محصــول خالقیــت ب
نقــش  دارای  هــم  می توانــد  عکــس  البتــه  درآیــد. 

بــازی  بــه  هــم  و  باشــد  ارتباطــی 
امــا  دهــد.  بــروز  مجــال  بصــری 
بســط ایــده ی عکاســی مســتلزم 
کــه  تمرکــز بــر ویژگی هایــی اســت 
ــد  ــه ارتباطی ان ــارف ن ــور متع ــه ط ب
ویژگی هایــی  بیانگــر،  نــه  و 
کــه  برآمــده از یــک رونــد تاریخــی 
و  انتقال دهنــده  هــم  می تواننــد 
تجربه هــای  بیان کننــده ی  هــم 
تاریخــی باشــند. در ایــن صـــــــورت 
بــه  عکاســــــــــــی  در  می تـــــــــــوان 
کــه  برآمــد  چیــزی  جســتجوی 
حــاوی امکانــی بالقــوه بــرای غلبــه 

بــر روزمرگــی و توحــش باشــد.
ایــن نقــش عکــس در بازگردانــدن مــا بــه تاریــخ، در 
کــه  بارزتریــن شــکلش در عکس هایــی نمــود می یابــد 
کارکــرد  کــه  از زمــان مــا فاصلــه دارنــد. عکس هایــی 
ارتباطی شــان تــا حــد زیــادی مســتهلک شــده و اغلــب 
در مقــام شــواهد خاطــره دیــده می شــوند. همچنیــن 
کــه بــار شــخصی بیشــتری دارنــد، و  در عکس هایــی 

کــه بــارت در تعریــف ماهیــت  بــه همیــن خاطــر اســت 
ــا شــروع  ــد ب ــد دی عکاســی از این جــا آغــاز می کنــد. بای
از ایــن عکس هــا تــا چــه حــد می تــوان بــه تجربه هــای 
ــای  ــل در عکس ه ــد و تأم ــک ش ــی نزدی ــی عکاس کنون
ــتم  ــرن بیس ــدای ق ــم و ابت ــرن نوزده ــه ی ق رنگ باخت
ــاًل در عکس هــای شــخصی  ــا مث )ی
کــه در هالــه ای از  کودکــی(  دوران 
تــا  شــده اند،  غوطــه ور  تاریخیــت 
چــه حــد بــه تصور مــا از عکاســی در 
ابتــدای قــرن 2۱ شــکل می دهــد، 
بارقه هــای  چگونــه  کــه  ایــن  و 
نادیــده ای از آن عصــر طالیــی در 
دیجیتــال  تصاویــر  فــوران  دوران 
بــه چشــم می آینــد و بــه ســرعت 
عکس هــای  می شــوند.  ناپدیــد 
غرابــت  واســطه ی  بــه  معاصــر 
اولیــه ی  تجــارب  بــا  شدیدشــان 
ــه تجســم یافتــه  ک عکاســی اســت 
اندیشــیدن  بــرای  تالشــی  هــر  می شــوند.  درک  و 
رجــوع  مســتلزم  اســت،  عکاســی  امــروز  آن چــه  بــه 
کــه تجربــه اش بــه ســر آمــده، امــا  بــه دوره ای اســت 

مانده انــد. برقــرار  پیامدهایــش 

امــا بســط ایده ی عکاســی مســتلزم 
کــه  بــر ویژگی هایــی اســت  تمرکــز 
نــه ارتباطی انــد  بــه طــور متعــارف 
و نـــــــــه بیانگــــــــــر، ویژگـــــــــی هایی 
کــه  برآمــده از یــک رونــد تاریخــــــــی 
می تواننــــــد هـــــم انتقال دهنــــــــده 
و هــــــم بیان کننــده ی تجربه هــای 
تاریخــی باشــند. در ایــن صـــورت 
بــه  عکاســــــــــــی  در  می تـــــــــــــوان 
کــه  جستجـــــــوی چیــــــــزی برآمــد 
حــاوی امکانــی بالقــوه بــرای غلبــه 

بــر روزمرگــی و توحــش باشــد.


