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رسمقاله
کیارنگ عالیی

ایده پرداخنت به عکس به عنوان یک رســانه مستقل و دارای 
هویت پیشــینه کمی ندارد و به نظر می رسد دعوی دنباله 
دار هــرنی بودن یا نبــودن به عنوان پیش فرض عامه در این 
ســال ها کامکان حضور خــود را در گفتگوها و قضاوت ها 
درباره عکاسی بروز داده است. پیش فرضی که در ساده ترین 
حالت مطرود و فاقد برهان اســت و حتــی اگر با یک نگاه 
سخت گیرانه عکس را رسانه ای صنعتی و نه هرنی بدانیم که 
محصوالت خود را در کارکردی گاه غیر هرنی تولید می کند، 
به هیچ عنوان هویت مســتقل هرنی آن را منی توان نادیده 

گرفت.
حقیقت این است که عكاسی در نزدیک به دو قرن عمر خود 
تاثیر عمیقی بر روش دیدن انسان گذاشته است و عالوه بر آن 
حوزه های ادراک برش را بر چیستی موضوعات ساده افزایش 
داده اســت. نکته مهم تر تاثیری است که عکس بر ذهن و 
خاطره انســان مــی گذارد و دلیل این امر نه رصفا ســهولت 
های تولید ودر درسرتس بودن این هرن در ساده ترین وسایل 
شخصی )نظیر تلفن همراه(، بلکه در معتمد بودن و راستگو 
بودن این هرن است که طبیعتا مورد پذیرش بیشرتی از سوی 

مردم قرار می گیرد.
باور این که انسان احتامال از آغاز میخواسته تصویرهای فرار 
و گــذرای زندگی را ثبت کند و آن را در جایی امن نگاه دارد 
و در حالتی آرمانی نیز، تصویری واضح و گویا از خود داشته 
باشد تا به واسطه آن خود را به دیگران معرفی کند خصیصه 
های منحرص به فرد عکس را به عنوان رسانه ای هرنی بیش از 

پیش به منایش می گذارد.

هرنی بودن یا نبودن عکاسی بحث گسرتده ای است که یک 
قرن پیش مســاله اصلی بسیاری از نظریه پردازان تاریخ هرن 
بود تا آن جا که در حدود ســال 1900 این نظریه که عکاسی 
نســبت به هرنهای دیگر )و به ویژه نقاشی( در کدام مرتبه 
قرار گرفته است موضوع و درومنایه اصلی بسیاری از مقاالتی 

شد که در حاشیه مکتب پیکتوریالیسم نگاشته شد.
عكس، چه بخواهیم چه نخواهیم یك تقســیم اســت و در 
آرمانی ترین حالت آن تقسیم فردیت انتزاعی با عموم. عکس، 
تســهیم مخاطبان اســت در خصوصی ترین زاویه های تفكر 
عكاس، چرا كه عكس ها از دنیایی دور می آیند تا نزدیك ترین 
رویاهای ما را از پســتوخانه ذهن مان بیرون بكشــند. تعبیر 
زیبایی اســت این که: در دنیای امروز عكس منایانگر جهان 
نیســت، بلكه پلی اســت میان جهان ذهنی عكاس و جهان 

واقعی بیرون.
عکس فرآیند گذر از وجود مادی به حس، و ســپس به خیال 
است. مراتبی كه شكل ظاهری اشیاء و مكان ها به طور كامل 
از محیط اطراف جدا شده و در پی معنایی مستقل رهسپار 
ذهن متاشاگر می شود. و این همه آیا کافی نیست که عکس 

را به عنوان هرنی مستقل تلقی کنیم؟
در دنیای امروز عکس به یک رسانه رمزگذار بدل شده است 
و زبان مخصوص خــود را دارد، تصوراتی که هنوز در بخش 
کوچکی از جامعه می بینیــم که در آن با وجه هرنی عکس 
مقابله می شــود حاصل عدم شناخت »زبان عکس« و عدم 
آگاهی از تعاریف رسانه است و شاید پهلو می زند به هامن 

تعابیر دم دستی که عکاسی را هرنی آسان می پندارد!
مؤسســه آفرینش های هرنی آســتان قدس رضوی در تداوم 
سیاست ها و روش های خود در حامیت از هرن ناب عکاسی 
و به ویژه گسرتش مفاهیم عکاسی زیارتی، و به بهانه برگزاری 
جشــنواره رسارسی عکس خانه دوســت، این شامره از مجله 
آستان هرن را به متامی به هرن عکاسی اختصاص می دهد. امید 

که مقبول مخاطبان قرار گیرد.

قطره ای در ازدحام نور
ثابت نیا

علی ثابت نیا
رئیس جشنواره

یكم

از هر دری كه وارد شوی، ابتدا مكث می كنی و به احرتام 
رس را پاییــن می اندازی. چه در دل باشــد، چــه بر زبان، 
ســالم می گویی، قدم برمی داری و خود را به حریم اَمنش 
می سپاری. در هر گوشه، زیِر هر رواق و كنار هر پنجره ای 
كه باشــی؛ ســبزآبِی كاشــی ها، نقره فاِم آیینه هــا، طالیِی 
پنجره ها، تو را بر آن می دارد كه اكنونت را جاودانه كنی.
خــود را در قابی جــای می دهی...كناِر پنجره ای... شــاید 
حوضی... یا رَس دری... می خواهی متامِی آن طالیی و سبز 
و آبــی را در قابت بگنجانــی و خود همچون قطره ای در 

میان این همه نور محو شوی.
برای این همه نور، اما، قاِب تو بی اندازه كوچك است و تو 
تنها به قطعه عكســی كوچك...كه شاید كمی طالیی باشد 

و قامتت را در بربگیرد، اكتفا می كنی.

دوم

هــزار قطعه عكــس از هــزار گوشــة حریــِم امِن"رضا" 
می بینیم. هزار قاِب كوچك. هزار سبزآبی و طالیی... هزار 
اكنوِن جاودانه... هزار قامت اســتوار... یا خمیده... هزار 

رضایِت لبخند... هزار تاللو اشك...
 قاب های كوچك كنار هم می نشینند... اكنون های كوچِك 
جاودانــه متامی ندارند؛ چرا كه حریمش از طالیِی گنبد تا 
آنسوی شهرهای دور در امتداد است. كوی به كوی و شهر 
به شــهر... برزنی، خیابانی، جاده ای به نامش مزین است؛ 
هر كــس، هر كجا، دلش بلرزد و مرغ دلش پر كشــد، به 
ســوی"خانه دوست" می ایستد و ســالم می دهد. از قاب 
عكس، پنجره ای می گشاید تا شاید لحظه دیدار دوباره در 

تاریكخانه ذهن ظاهر شود.

سوم

شــاید "عكس" در متام ســال های ورودش بــه این حریم، 
بی آنكه دانســته باشــیم، كارنامه زیارت یا گواهی حضور 
آدم هایی بوده اســت كه به دنبال یافنت دســتاویزی برای 
اتصال همیشــگی خود بــه این دریای بی كــران بوده اند. 
پس منی توان به ســادگی از كنار چنین مقوله مهمی عبور 
كــرد و التفاتی بــه ذات و تبعات آن نداشــت. چه آنكه 
"عكس" خود دریایی است كه در جغرافیای پیش چشم ما 
به اقیانوس پیوسته اســت. اقیانوسی از دین، تاریخ، هرن، 

جامعه، مردم و ...
بیــش از یك قرن از ثبــت تصاویر حرم مطهر حرضت رضا 
علیه الســالم، توســط دوربین های راه یافته به این حریم 
می گذرد و در این گذر، كار آن چنان شدت و حدت و كرثت 
یافته كه در دنیای رنگارنگ عكاســی، قالب یا ژانری را به 
نام خود قبضه كرده است. در كنار عكس های حرم بارگاهی 



كه برخاسته از احساس قلبی و شخصی هزاران زائر عاشق 
در طول دهه های گذشته است، وجود موضوعات منحرص 
بــه فردی همچــون معامری و آرایه هــای كم نظیر هرنی، 
آیین های مذهبی، جلوه های زیارت و حضور اقشار متنوع 
زائرین، ابعاد متفاوت، جذاب و جدیدی را در منظر چشم 
هر مخاطب خاص اندیش قرار می دهد و خواه  ناخواه، این 
جغرافیا به نقطه كانونی پرتوهای همگرایی از شاخه های 
مختلف فرهنگی، اجتامعی و هرنی بدل می شــود. از هر 
نگاه و زاویه دید، قابلیتی برای پرداخت و پردازش مشهود 
می گردد و مجموعه  ای جامــع از موضوعات و ذائقه های 
گوناگــون فراهم می آید، و در این میانه رضورت توجه به 
دادوستدی دوسویه میان مخاطبان و متولیان بیش از هر 

زمان رخ می مناید.

چهارم

در طــول بیش از دو دهه فعالیت موسســه آفرینش های 
هرنی آســتان قدس رضــوی در عرصه هرنهای اســالمی- 
ایرانــی به  ویــژه بازمنایی هرنهای ســنتی بــكار رفته در 
حرم مطهر، هرن عكاســی با كاركردهای متفاوت خود، در 
راســتای نرش هرنمندانه معارف رضوی، ایجاد ارتباط میان 
هرنهای ســنتی و هرنهای مدرن، بسرتسازی مناسب برای 
عكاســی معارص ایران با موضوعات مذهبی، خلق زوایای 
تصویــری بدیع و ارتقاء ذائقه و ســواد برصی مخاطب، با 

اهداف این موسسه همراه بوده است.
برگزاری جشــنواره عكــس "خانه دوســت" اگرچه اولین 
تجربه همكاری موسســه آفرینش های هرنی با هرنمندان 
عــكاس در پرداخــنت به موضــوع زیارت و مشــهدالرضا 
نیســت، اما تالش دارد با متركز موضوعات حول محورهای 
زیارت در فرهنگ عامه، وابستگی ها و ارتباط های شغلی 
اطراف حرم مطهر با مســاله زیارت، منادها و نشــانه های 
زیارت امام رضا علیه السالم در هر نقطه از رسزمین ایران، 
زیارت گاه های ایران و همچنین آی فتوگرافی یا هامن ثبت 
تصویــر با دوربین تلفــن همراه، نیاز برصی دوســتداران 
حرضتش را از زوایایی نو، با نگاهی شاعرانه برآورده سازد. 
بی شــك تداوم این گونه فعالیت ها منوط به نتایج حاصله 
خواهد بود چرا كه موسسه در برگزاری جشنواره و اجرای 
هرچــه بهــرت آن؛ انتخاب گــروه اجرایی، كمیتــه علمی، 
دبیرخانه و دیگر مقدمات، دقت الزم را اعامل كرده است. 
امید اســت نتایج حاصل از همكاری مدیران و هرنمندان، 

تداوم این رخداد هرنی را همچنان رقم بزند.



جشنواره عکس 
خانه دوست 

و جوهره متافیزیک 
موضوع

کمیته علمی جشنواره

پرداخنت به مضامیِن حســی، معنوی، فلســفی یا انتزاعی، و 
ارائه ی این مضامین، با هر مدیومی که باشــد، اگرچه ممکن 
اســت در بدو امر، سهل و دست یافتنی به نظر برسد، اما با 
مخترصی اندیشه، ناگزیر به این نکته هدایت خواهیم شد که 
اگر نگوییم ناممکن، دست کم، بسیار دشوار و پیچیده است 

و هزار نکته ی باریکرت از مو آنجاست!
تبدیِل امر ذهنی بــه کالم، که به جهِت کرثت مواجهه با آن، 
بسیار بدیهی به نظر می رسد، خود، مصداق سخِن باالست. 
و بی جهت نیســت که زبانشناسی همچون »ویتگنشتاین« 

معتقد است که ما اساساً در مجمع الجزایر زبانی زیست می 
کنیم و خیال می کنیم که به واســطه ی زبان، با هم ارتباط 
برقــرار می کنیم اما آنچه عمالً اتفاق می افتد مکامله با زبان 
های گونه گون است و مشابهت ها و اشرتاکات کالمی، امر را 
بر ما مشتبه ساخته است که زبان می تواند نشانِی دقیقی از 
امر ذهنی به دست بدهد یا مختصات آن را دقیق ترسیم کند! 
چرا که اساساً زبان و کالم، در وهله ی نخست، ساده ترین و 
دم دســتی ترین ابزار یا رسانه ای ست که خط ارتباطِی بین 
دنیای درون و بیرون یا خط ارتباطی بین درونیات آدمهاست 
اما همه ی اتفاق وقتی می افتد که قرار است یک حس یا یک 
مفهوم، به کالم، ترجمه شود و این کالم، ارجاعی باشد به آن 
امر درونی و ذهنی! و اینجاست که واژگان، نسبت به انتقال 
مفاهیــم، الکن اند و به درســتی و کامل، منی توانند باِر یک 

مفهوم یا حس خاص را به دوش بکشند.
وقتی کالم و زبان، که یکی از قدرمتندترین ابزارهای ارتباطی 
ســت و گاه تنهــا ابزار برقــراری ارتباط، در ارجــاع دقیق به 
مفهومی حسی یا معنوی یا فلسفی یا انتزاعی لنگ می زند، 

تکلیِف دیگر رسانه ها در این میان روشن است....
هرن نیز به مثابه یک رســانه، ابزار انتقال درونیاِت هرنمند به 
بیرون است اما مؤلفه های هرنی بودِن یک پدیده و به عبارت 
بهرت مؤلفه های ارزش گذاری اثر هرنی، ربط وثیقی با مسأله  

انتقال مفاهیم ندارد. به عبارت دیگر، کارکرد هرن، اشــاره ی 
مســتقیم و ارجاع دقیق به یک مفهوم یا انگاره های ذهنی 
نیســت؛ با این حال، بدیهی ست که پاره ای هرنها در انتقال 

برخی حس ها، قدرمتندتر و مؤثرتر از کالم، عمل می کنند.
انتخــاب مفهومی به نــام »زیارت« کــه در ذات خود، امری 
شــخصی، درونی و ســیال اســت، به عنوان موضوع عکس 
و عکاســی، بنا به بحث فوق، پیچیدگی و حساســیِت کار را 
صدچندان می کند. از آنجا که عکس، رسانه ای صامت، فاقد 
روایت و مبتنی بر نشانه هاست، پرداخنت به مضمونی درونی 
و فاقد بروِز بیرونِی واحد و مشــخص، و خلق اثر عکاســانه 
در این زمینه با آفت ها و چالش های بســیار زیادی مواجه 
خواهد بود. بدیهی ســت که ســخن بــر رس ارجاع دقیق به 
مفهوم زیارت نیست که اساســاً کارکرد عکس، چنین چیزی 
نیست و اگر هم باشد مطلوب نخواهد بود. زیارت، همچون 
بسیاری از مفاهیم انسانی، جوهره ای دارد از جنس متافیزیک 
که نادیدنی ست و پوسته ای ظاهری که َمحِمِل عکاسانه ی 
خوبی برای پرداخنت به آن جوهره به نظر منی رســد! آن هم 
به دو علت: نخست به دلیل تفاوت ماهوی این پوسته و آن 
جوهــره؛ اینکه بازمنایی این ظاهر، در نقب زدن به آن باطن 
چندان موفق نیســت و دوم به دلیل تکرار این نشانه ها در 
عکس های بسیاری که توسط شامر نسبتاً زیادی از عکاسان 
درطول این ســال های اخیر، به کار گرفته شــده اســت.... با 
این حال، همین پوســته و همین ظاهر، یکی از نشانه های 
شــامیلی )Iconic( برای مفهوم زیارت محســوب می شود.
از ســویی، عکاس برای گریز از درافتادن به ســاحِت شعار و 
برخورد سطحی با موضوع، نیازمند پرداخنت به عنارصی ست 
که اثر وی را از مواجهه ی رصیح و مســتقیم با موضوع دور 
می سازد و از سویی دیگر برای خارج نشدن از چارچوِب این 
مفهوم، و گنگ نشدِن بیش از حد اثر، به تلنگرها و اشاراتی 

کم و بیش مستقیم هم نیاز است و این پارادوکسی ست که 
از آن گریزی نیست!

پرهیز از مولفه های عکاســی گزارشی در برخورد با موضوع 
»زیــارت«، توجه به بســرتها و پیش زمینــه های فرهنگی و 
اجتامعِی زیارت، دقت در مفهوم و آثار زیارت و رویکردهای 
متفاوت آدمها نسبت به آن در خارج از مکان زیارتی، وابستگی 
ها و ارتباطات حســی آدمها و نیز فعالیت های گوناگون با 
مسئله ی زیارت، خالصه نکردِن موضوع در بازمنایی فضاهای 
معــامرِی حرم و زائــران درون این فضــا، همچنین پرهیز از 
نگاه فرمالیستِی رصف به موضوع و تأکید بر درامای عکس، 
از جمله مواردی ســت که به عــکاس در خروج از الیه های 
یکنواخت و مالل آور موضوع و رســیدن به بیانی نو و نگاه 
تازه و عکاسانه به مفهوم زیارت و جنبه های متافیزیکی آن، 
کمک خواهد کرد و احتامالً در داوری عکسها هم مدنظر قرار 

خواهد گرفت.
بنابراین قابل تصور اســت که حساســیت و دشــوارِی کار تا 
کجاست. بنا به نظر »سوزان سانتاگ« اگرچه غالب عکاسان، 
به گونه ای ضمنی و نامحســوس، به این مســئله ی خرافی 
که شــانس و اقبال ممکن اســت در لحظه ای خاص، سوژه 
ی ویژه ای را برای ایشــان فراهم آورد و با ثبت آن به شهرت 
و موفقیت دســت یازند، اما حقیقت آن است که بسیاری از 
بهرتین عکس ها، حاصل کار عکاسانی ست که دارای هدفی 
جدی و ویژه بوده اند و پیش از اقدام به عکاســی، به تفکر 
درباره ی آنچه قرار اســت در چشــم دوربین شان قرار گیرد 
پرداخته اند،  نه آنها که دوربین به دســت به دنبال »سوژه« 
می گردند. توجه به همین نکته، و تفکر پیش از عکاســی و 
حتی نوشــنِت ایده ها و صیقل زدن آن و سپس پیش رفنت بر 
اساس طرحی فکر شده، عکاس را به موفقیت نزدیکرت خواهد 

ساخت.

عکس: احسان قنربی فرد



چرا مستندنگاری؟
محسن بایرام نژاد

برای مقدمه و رشوع چنین نوشــته ای، نقِل »قضیه ی جالب 
ســول ُورث و َســم یازی« در دهه ی 1960 میالدی سودمند 
خواهد بود. ســول ُورث1، مستندساز و محقق آمریكایی در 
جریان یك پروژه ی تجربی و برای كسب اجازه به رساغ رهرب 
معنوِی قبیله ی ناواهو، َســم یازی، مــی رود. پس از ترشیح 
جریان كه هدف، آموزش مردم عادِی قبیله برای مستندسازی 
و منایش آن در فستیوالی اختصاصی ست2، رئیس قبیله سه 
ســوال را مطرح می كند. »آیا مستند ســازی برای احشام ما 
خطر دارد؟« پاسخ منفی و دل گرم كننده است. »مستند سازی 
سودی هم برای احشام دارد؟« پاسخ به این سوال تعجب آور 
نیز منفی ست. پس از لحظه ای تأمل، سوال سوم او –به قول 
سول ُورث– فرای سادگی اش، فراموش نشدنی و حاوی تلنگر 

بود: »ُخب، پس چرا مستندنگاری كنیم؟« 
ُورث بدون شك پاسخ قانع كننده ای برای رهرب معنوی ناواهو 
یافته است. مورد ضمنی این جریان اما چالش برانگیز بوده و 
در صورت یافنت پاسخ شخصی، برای خالق  اثر آرامش بخش 

خواهد بود. هیچ كنِش بی هدفی، نتیجه ی باید را به همراه 
نخواهــد داشــت. انتظــار تاثیرگذاری و كســب موفقیت، 
بــدون دغدغــه و هدفی معیــن برای حصول، خیــاِل خام 

است.  
عكاســِی مســتند تالشــی برای مهیا ســاخنت زمینــه برای 
متقاعدكــردن، ترغیــب و تاثیرگذاری بر بیننده اســت كه 
حیطه ی وسیع و جلوه های مختلفی خواهد داشت؛ نتایج و 
كاربردها نیز بسته به خواسته های مختلف، متنوع هستند. 
مســتندنگاری عكســی در عینیت گرایانه ترین شــیوه های 
خــود، همچون فتوژورنالیســم، گزارش گــری می كند و در 
ذهنیت گرایانه ترین ســویه اش، همچون عكاســی خیابانی، 
روایت و بیانگرِی عكاس را شــامل می شود؛ در گزارش گرِی 
رصف، با اســتفاده از بیاِن استعاره اِی كالیو اسكات3، عكاس 
به سان »فروشنده ی واقعیت« ادعای منایش بی چون و چرای 
آنچه-بود را دارد و همچون چشــِم بینای بیننده ها، آگاهی 
می بخشد؛ در مكاشفه و ذهنیت منایی نیز، عكاس در هیأِت 
»مشرتِی واقعیت«، از بوده های حقیقی و قابل استناد بهره 
برده كه امكان ارائه ی نوع نگرش خود به موضوع را هم در 
اختیــار دارد. )اخالقیات و بحث صداقت و وفاداری عكاس 
به بوده های حقیقی و عــدم دروغ پردازی، موضوع ضمنی 
دیگری ست كه در این نوشته ی ُخرد مطرح نخواهد شد.(  

باورپذیرِی تصویِر عكســی اگرچه موجب سوءتفاهم هایی 

بــوده و انِگ واقعیت رسایی را به رس تا پای رســانه ســبب 
شــده، اما با این حال، خصیصه ی ماهــوی و فوق العاده ای 
برای عكس است كه خواسته ی متقاعدكردن بیننده را ممكن 
خواهد كرد. ایســتایِی تصویر عكسی )پُر رنگ ترین تفاوت 
عكس با تصاویر متحرِك ســینامیی( نیز دیگر مشــخصه ی 
ماهوِی رســانه ی عكاسی  ست كه امكان خوانش تفسیری و 
دقیق تر نشانه های برصی عكس را مهیا می كند؛ این ویژگی 
بــرای بیننده ی عكس حاوی تلنگر  بوده و راه چاره ای برای 
مكاشفات شــخصِی وی در فرآیند خوانِش عكس است. از 
این رو رســانه ی عكاسی مســتند در نگاهی فلسفی، ابزار 

قدرمتندی برای طرح مســئله در بــاب موضوعات غامضی 
همچون جســت و جو برای شــناخِت »بودن«، »واقعیت و 
حقیقت« است كه به كاِر هر دوی عكاس و بیننده ی عكس 
خواهد آمد؛ رســانه ای واقعیت ســاز و باورپذیر، و در عین 

حال، تفسیرپذیر.
سودمندی های وسیع تر و اجتامعِی عكاسی مستند، همواره 
مناســب برجسته شدن و یادآوری اســت. مواردی همچون 
تاثیــر عكس مســتند در ترسیــعِ پایان دادن بــه جنگ ها 
)منونه هایی مثل عكس منادیِن ادی اَدمز4 از اعدام خیابانی 
یك ویت كنگی توســط رئیس پلیس ویتناِم جنوبی یا عكس 
نیك اوت5 از مبب باران ناپامل و كودكان آشفته خاطر(؛ تاثیرات 
نهان عكاســی بر تغییرات مدنی )بــرای منونه، عكس های 
پروژه ی »نظارت بر اجتامع: ثبت زندگی روزمره ی بریتانیا«6 
در دهه هــای 30-1920 بــا رویكرد نشــان دادن كژی های 

اجتامع، یــا عكس های آمریكایی ای كه به مقابله با تبعیِض 
 نژادی در بطن جامعه برخاستند(؛ و نقش پُر رنِگ عكاسی 
در تحــوالت شــهری )رابطه ی متقابل عكاســی با شــهر و 
یاری رسانِی عكاســی در شكل دادن به فرم نوین شهری(، از 
شناخته شده ترین مثال های موجود هستند. عكاسی مستند 
با همه ی نشــانه های خاص و پیشینه ی درخشان خود، این 
بــاور را در عده ی كثیری از افراد به وجود آورده كه توانایی 
تغییــر و تاثیرگــذاری بر جهــان پیرامــون را دارد. »تغییر« 
موردنظــر، رصفاً ایــده آِل »اصالح« جامعه نیســت و تالش 
برای »شــناخت« آن را نیز شامل می شود. عكاسی وسیله ی 

مناســبی برای حصوِل شناخت و ارائه ی برجسته ی موضوِع 
پیِش روســت كه اثر نهایی، بنا به مشخصه های ماهوی اش، 
به بهرتین شــكل ممكن مورد بررســی قرار خواهد گرفت. 
ایده ها و موضوعــات مختلف و حتی روزمره ی زندگی، در 
تصویر عكســی، به ســان موضوعی قابل توجه مورد نگرش 
واقع می شــوند؛ ایســتاترین جلوه ها به واســطه ی خوانش 
بیننده پویا گشــته و آنی ترین اتفاق ها، به لحظاتی قطعی 
مبدل شــده و مورد مكاشفه قرار می گیرند. »عكس قضیه« 
از »اصل قضیه« اثِر به مراتب گیراتری خواهد داشت، چون 
عكس ادعا دارد كه از میاِن این همه موضوع، منایانگر موردی 
مناســب برای برجسته شدن است؛ بنا به گفته ی زیكفریت 
كراكائر7، »جادوی تصویر باعث می شود كه عكس، از اصِل 
جریان پیشی گرفته و خود به جریانی جدید تبدیل شود.« 
عكسی كه به خاطر باورپذیری و تفسیرپذیرِی توأمان، هم 

عکس: محمود بازدار



به شكل »شــامیلی« )آیكونیك؛ برای بررسی موضوع-اصلی 
عكس( و هم به شــكل »نشانه ای« )ســمبلیك؛ برای بررسی 
مفاهیم آن( دیده شده و مورد خوانش قرار خواهد گرفت. 
لفظ »عكاســی زیارتی« نه به یك ژانر بســته و اسم خاص 
كــه به مشــخصه ای در عكس اشــاره می كنــد؛ از این رو، 
عكاسِی زیارتی نیز وســعت قابل توجهی خواهد داشت. از 
عكاسی یادگاری تا عكس های توریستی و مكان نگاری ها، و 
گزارش گرِی فتوژورنالیستی تا خودبیانگرِی خالق اثر و ادای 
دین به موضوع؛ و از شــیوه های بیانــی متفاوتی همچون 
رصاحت در ارائه تا كمینه گرایی و منایش نشــانه هایی ُخرد 
و گویا از موضوع، همگی در زیر پرچم »عكاســی زیارتی« 
جــای خواهنــد گرفت. در این باب، حتی نفِس مقایســه و 
ارزش گــذاری بین شــیوه های مختلــِف نام برده شــده نیز 
غیرقابل قبول اســت و هر كدام از عكس ها، سودمندی های 
به خصوص خواهند داشــت. هر یك از این دســته بندی ها 
حوزه ای اختصاصی و كاربردی به خصوص دارند كه در قالب 
عكس، گیرایی و تاثیرشان غایی خواهد بود. منایش احساسات 
خالــص و غیرتصنعــی در تصاویر خانوادگــی و حس و حال 
خودمانِی عكس های آماتوری؛ ثبت محیط و ارائه ی منایه اِی 

مكان های زیارتی؛ شناساندن جنبه ها، جلوه ها و گونه گونِی 
اتفاق های مرتبط به موضوع در عكاســی گزارشــی؛ و بیان 
دیدگاه های شخصِی عكاسان یا تهییج بیننده های عالقه مند 
با ادای دین نسبت به موضوع. عكس هایی كه در هر دوی 
زمــان حــال و پس از گذر زمــان و برای آینــدگان، مملو از 
اطالعات ناِب برصی بوده و فرای الهام بخش بودن شان برای 
طیف وسیعی از مردم، به كار پژوهش های مختلف جامعه 

و رفتارشناختی می آیند. 

عکس زیارتی،
لحظه قطعی،
حلقه مفقوده

احسان قنربی فرد

عکس های زیارتی را باید گونه ای از عکاســی مســتند به 
شــامر آورد. متفاوت با عکس های خربی و ژورنالیستی و 
حتــی برخالف مشــابهت انکارناپذیری که در شــیوه اجرا 
بــا عکاســی خیابانــی دارد،  متفاوت با آن چــه به عنوان 
عکاســی خیابانی می شناســیم. عکاســی زیارتی با وجود 
وجه اســنادی انکارناپذیرش، ســویه ای به شــدت حســی 
دارد. عــکاس زیارتی، مصداق کامل گفته فریمن پرتســون 
اســت که نه تنها آن چه روبروی لنــز دوربینش قرار دارد، 
که خود را نیز به شــکلی متام و کامل در تصویر عکاسانه 
خــود ثبت می کند. تنوع بی پایــان عکس هایی که بارها و 

بارها از ســوی عکاسان مختلف با موضوعی نسبتاً مشابه 
ثبت شده است، نه وابســته به موضوع واحد یا مشابهی 
که در غالب موارد یکســان بوده است، که به شکل تامل 
برانگیزی وابسته به باورها، اندیشه ها و احساسات لطیف 
عکاســانی اســت که به ثبت عکس هــای این چنینی روی 
آورده اند. به دیگر ســخن، عــکاس زیارتی را منی توان یک 
مستندنگار رصف به شامر آورد. بگذارید رصیح تر بگوییم، 
هر مســتندنگاری، با هر میزان توان و مهارت را منی توان 
به ثبت عکس های زیارتی گــامرد و نتیجه ای کامال موفق 
را انتظار کشــید. مستندنگاری موفق، به مطالعات عمیق 
جامعه شناســانه و اطــالع کامل از فرآیندهــا و باورهای 
فرهنگی، اجتامعی و مذهبی نیازمند است. بررسی بیشرت 
عکاســی ژورنالیستی از یک جامعه ناآشــنا، موضوع را با 
رصاحت بیشرتی روشــن خواهد کرد. فتوژورنالیست های 
شــناخته شده و موفق، هرگز پیش از کسب اطالعات الزم 
در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتامعی جامعه هدف، 
به عکاســی از آن جامعه منی پردازنــد. نفس عکس گرفنت 
البتــه دراین رشایط ناممکن نیســت اما نتیجه، بی شــک 
عکس هایی مترین شده، سفارشی و عاری از محتوای قابل 

تامل خواهد بود. 

1(  Sol Worth – عكاس، فیلم ساز و محقق آمریكایی )1922-77(

1966 ,Through Navajo Eyes  )2

3(  Clive Scott – نویسنده و زبان شناِس بریتانیایی ) - 1945(

4( Eddie Adams  – عكاس آمریكایی )1933-2004(

5( Nick Ut – عكاس ویت نامی ) -1951(

 1920 ,Mass Observation: Recording Everyday Life of Britain )6

30s &

Siegfried Kracauer )7 – نویسنده، جامعه شناس و منقد فرهنگِی آملانی 

)1889-1966(

برشی از عکس 
بهنام صدیقی



آیین، باور، پیشینه
رفتار های آیینی، ریشــه در باورهای ملی، مذهبی و دینی 
دارد. گرچه بخــش قابل تاملــی از هرنمندانی که تاکنون 
شــاهد ارائه آثار مســتند دینی، زیارتی از ســوی ایشــان 
بوده ایم، هم آئینان، هم مذهبان و هم مســلکانی بوده اند 
کــه به قدر نیاز از نفس دین، آئین و رفتار آئینی "زیارت" 
می دانســته اند، و درنهایت خوشــبختی، توانایی رهسپار 
کــردن قلــب رقیق خویــش بــا زائرینی کــه موضوعات 
عکاسی ایشــان را تشــکیل می داده اند را داشــته اند، اما 
هنوز هم عکس های زیارتی کیفیتی کامل، مطلق و بدون 
نقــص نیافته انــد. این ادعــا ممکن اســت در مواجهه ای 

سهل انگارانه و متعصبانه تا اندازه ای غیرمنطقی، نادرست 
و حتــی ناآگاهانــه جلوه کند، اما مطالعه بیشــرت در باب 
آیین هــای اجتامعی، باورهــای دینی و آیینــی و بیش از 
همه ریشــه های شــکل گیری این آیین هــا می تواند جای 
خالــی تصاویری بــا موضوع توضیــح و توصیف عمیق تر 
این آیین ها و مطالعه تصویری این باورهای آیینی بر پایه 
دانش تاریخی، جامعه شناســی و فلســفی را منایان سازد. 
غالب هرنمندان ایرانی ونوس و آفرودیت و زئوس و ایلیاد 
را با ذکر کاملی از ویژگی های اسطوره شناسانه این نام ها و 
سایر نام های اساطیر یونانی و غیر ایرانی می شناسند. کم 
نیستند آثار هرنمندان برجســته ای که فرهنگ اسطوره ای 
غیر ایرانی را در قالب اشــکال مختلــف هرنی به تصویر 
کشیده اند یا از منادها، نشانه ها و مفاهیم رصیح و ضمنی 
مرتبط با آن در آثار عکاســانه خویش بهره جســته اند. اما 
رصف نظر از یکی دو مورد انگشــت شامر که تنها اشاره ای 
بــه ویژگی های هرنی ایرانی و اســالمی داشــته اند، چند 
هرنمند عکاس ایرانی را می شناسیم که آئین ها و باورهای 
آئینی کهن ایران زمین را بشناســد و در گوشــه ای از آثار 
خویش به آن ها پرداخته باشــد. چند نفر از عکاسان ما به 
پیشینه کهن هرن قهوه خانه ای، پرده خوانی و ابعاد شگرف 
حامســی و آئینی آن پرداخته اند؟ نگارگری ایرانی و ابعاد 

بی پایانش چقدر در عکس های امروز من و ما نقش دارند. 
مناد ها و نشانه های فراوان کدام هرن و آئین کهن چنان که 
باید و شــاید در عکاسی آئینی امروز ایران حضور فعال و 
موثر دارند؟  پرسش این جا است: عکس های زیارتی تا چه 
اندازه در بازمنایی ویژگی هــای اینچنینی پیش رفته اند؟ و 
چــه تعداد از عکس های زیارتی ارائه شــده تا امروز، تنها 
نگاهی ســطحی، ســاده انگارانه و ترکیب بندی های شکیل 
و زیبا اما عــاری از محتوی بوده اند که با تهییج پیشــینه 
ذهنــی و غیرت مذهبــی مولفین و مخاطبین ســتوده و 
دیده شــده اند؟ و پرسشی روشنگرتر: آن چه تا امروز ارائه 
شــده اســت، تا چه اندازه قابلیت انتقال ویژگی های این 
آئین های شــگرف و عمیق به مخاطبانــی بدون اطالع از 
فرهنگ ایرانی اسالمی و بدون دارا بودن پیشینه ذهنی و 

تجربی مشابه را دارا هستند؟ 

لحظه قطعی
لحظه قطعی  کارتیه برســون،مفهومی اســت که بســیار 
نادرست فهمیده شده است. جدا از این اصطالح که نارش 
آمریکایــی او برای بهبود ترجمه تحت الفظی عنوان پورت 
فولیوی برســون به کار برد، خود برســون بارها و بارها این 
مفهوم را “لحظــه روانی” نامید. لحظه قطعی منایش اوج 
یک حرکت یا یک رویداد نیســت. "لحظه قطعی” به این 
معنا اســت که در هــر موقعیت گرفنت عکــس، تنها یک 
لحظه وجود دارد که در آن لحظه متام عنارص ترکیب بندی 
و حســی درون عکس در قدرمتندترین حالت خود با هم 
منطبق می شــوند. برای شــکل گیری لحظه قطعی وجود 
سه عامل رضوری است: 1- پیش انگاری هدفمند در ذهن 
عکاس. مفهومی که به شــکل یک دغدغه، ذهن عکاس را 
درگیــر کند و او را تا رسحد اقدام برای بازمنایی آن مفهوم 
پیــش برد. 2- مصداق بیرونی، عکاس در جســت و جوی 
عکاســانه خود، مصداق کامل اندیشه یا دغدغه خویش را 
در جهان واقعیت بیابد و به ثبت آن اقدام کند. 3- عوامل 
ترکیــب بندی و تکنیکی، وجه پایانی و متام کننده شــکل 
گیری لحظــه قطعی، انطباق عنارص متحرک دنیای واقعی 
در قدرمتندتریــن حالــت ممکن و ثبت عکــس با رعایت 
کامل اصول تکنیکی و صحیح عکاسی است. اصولی که در 
خدمــت بیان معنا برگزیده و اجرا شــده اند. در توصیفی 
ســاده تر می توان گفت، عکاس باید در زمان درســت، در 

مکان درست ایستاده باشد. 

عکس زیارتی، لحظه قطعی، حلقه مفقوده
عکس هــای زیارتــی را بیش از ســایر گونه های عکاســی 
مســتند می توان مصداق لحظه قطعی دانســت. مالحت 
بیان هرنمندان این آثار و پشتوانه عظیم و عمیق احساسی 
همراه شــده با این عکس ها گواهی بر این مدعا اســت. 
عکاســان مختلف از منظر ذهنی منحرص به خویشــنت به 

آئیــن زیارت می نگرند و آن گاه که رخدادهای جهان واقع 
را منطبــق با غلیانات شــگرف و عمیق حســی و مذهبی 
خویــش درمی یابنــد، به ثبــت عکس های زیارتــی اقدام 
می کنند. مطالعه عکس های مختلف ارائه شده و مولفین 
این عکس ها به سادگی مخاطب را در درک این نکته یاری 
و همراهی خواهد کرد. دغدغه و اشــتیاق، فراوان است، 
تالش و حضــور و پویایی نیز اندک نیســت. مصداق این 
دغدغه های ســتودنی نیز مدام در حــال روی دادن و به 
وقوع پیوسنت اســت. در اجرای شیوه های فنی و تکنیکی 
نیز ســطحی به غایــت آرمانی و قابل اعتنــا در پیش رو 
اســت. آن چه هم اینک ثبــت و ارائه می شــود، مصداق 
کاملی اســت از لحظه های قاطعی که باید ماندگار شوند. 
متــام آن چه این نگاشــته و نگارنده اش در تالشــند منتقل 
کننــد، متنایــی آرمانی اســت از مولفین بــه غایت عزیز 
عکس های زیارتی برای هرچه بیشــرت ســاخنت و پرداخنت 
و پروردن اندیشــه هایی که پر باشــند از دانش ارزشمند 
و مقــدس دینی، آیینــی، تاریخی و ایرانــی. مطالعه هر 
چــه بیشــرت در جزئیات شــگرف، شــگفت آور و بســیار 
ارزشــمند باورها، آئین ها و پیشــینه  فرهنگی ایران عزیز، 

نه تنها گشایشــگر درهای فراوانی از ایــن گنجینه عظیم 
برای مخاطان جهانی اســت، که حلقه مفقوده بسیاری از 
گونه هــای هرنی و به ویژه منبع رسشــار تغذیه ذهن های 
جست و جوگر عکاسان دغدغه مند و شایسته و هدفمند 
خواهــد بود. حلقه  مفقوده ای که قادر اســت عکس های 
زیارتــی را با پشــتوانه عظیم دانش فــراوان از ماهیت و 
ریشه های شــکل گیری این باورها همراه سازد، گنجینه ای 
عظیم از منادها و نشانه ها را در دسرتس عکاسان عالقمند 
قرار دهد و دغدغه ها و اندیشــه هایی ناب، تازه و ارزنده 
بیافریند تا عکس های زیارتی، با پشتوانه عظیم فرهنگی و 
آئینی جای تقلید های آگاهانه یا ناآگاهانه در شــیوه های 
دیگر عکاســی را پرکند و به گوهر ارزنده و منحرص به فرد 

عکاسی ایران بدل گردد.

عکس: یوسف اکربی پایبندی

عکس: محمود بازدار



اهمیت نگاه عکاسانه
در عکس های زیارتی

مهدی فاضل

مرور عکس های دارای دید عکاسانه، ما را متوجه این نکته 
خواهد کرد که در بسیاری از این آثار، مجموعه ای از عوامل 
و عنارِص عادی در یــک کادر، به خلق یک اثر هرنی منجر 
شــده اســت؛ به گونه ای که اگر هر یــک از این عوامل یا 
عنارص از آن عکس حذف شوند، عکس، ارزش خاص خود را 

از دست خواهد داد.
اساساً یکی از وجوه متایز نگاه عکاسانه و کار عکاس، با نگاه 
افراد عادی در همین اســت که عکاس، از اتفاقات و اشیاء 
عادِی پیرامون، که ممکن است هیچگاه نظر افراد عادی را 
برای عکاسی جلب نکند، اثر هرنی خلق می کند. به عبارت 
دیگر، »سوژه گِی« اشیا و آدمها در نگاه عکاس و غیر عکاس 

متفاوت اســت. چیزهای عجیب، اتفاقاِت نــادر، فضاهای 
خــاص و غیرعادی، از جمله مهمرتین مواردی هســتند که 
در نگاه عامه، برای ســوژه قرار گرفنت جهت عکاسی، واجد 
اهمیــت اند و عامه ی مردم، به جســتجوی چنین نوادری 
از فضاهــا و رویدادهایند تا بــا ثبت آنها، به گامن خویش، 
عملی عکاســانه انجام داده باشند! به عبارت دیگر ذهنیت 
چنین افرادی از عمل عکاســانه، تنها »یافنِت« چنین چیزها 
و اتفاقــات و ثبت آن با دوربین اســت! به عبارتی ماهیت 
عکــس در چنین رویکردی، به وجهی »منایشــی« تنزل پیدا 
کرده اســت! ثبت و منایش موضوع خاص یا عجیب با ابزار 

عکاسی!
اعتقاد به چنین اندیشه ای، نگاه عکاسانه یا حداقل اهمیت 
آن را نفی خواهد کرد و اهمیت و موضوعیت را یکرسه به 
اتفاقاِت در بیرون نسبت خواهد داد! درحالی که عکاسانه 
دیــدِن موضوعاِت عادی و ســاده ی پیرامون، که جامنایه ی 

عکاسی ست، فارغ از چنان رویدادهایی ست.
در عکس فردین نظری، تعدادی زائر درحال ســالم دادن یا 
زیارتنامه خواندن ثبت شده اند، فارغ از اینکه چنین عملی 
در عکس مشــخص هست یا نیســت، این عکس، مصداقی 
از نگاه عکاســانه به موضوعی ســاده است و در عکس، با 
مجموعــه ای از عوامل و عنارصی عــادی مواجهیم که در 

کنارهم، عکس را برجســته ســاخته اند؛ نخست، نزدیک 
شــدن به موضــوع و رو در رو شــدن بــا آن، از اهمیت 
برخوردار اســت؛ ما هیچــگاه در مواجهه ی مســتقیم و 
روبروی کسانی که رو به حرم، درحال سالم و عرض ارادت 
هســتند منی ایســتیم؛ ممکن اســت حتی از جلوی چنین 
زائرانی عبور کرده باشیم و آنها را دیده باشیم اما هیچگاه 
رو به روی ایشــان منی ایستیم. از این نظر، عکس، چیزی 
را به مخاطب ارائه می دهد که درعین حالی که برای وی 
آشناست، اما شاید هیچگاه برای او برجسته نشده و برآن 

تأکید نگردیده است.
عکس، صحنه ای رصفاً مستند را نشان می دهد اما چیزی 
در عکس، آن را به ســمت فضایی اکسپرسیونیستی سوق 
داده اســت. عکاس برای ثبت این عکس، زاویه ی دید از 
پایین را انتخاب کرده است و این باعث عظمت بخشی به 
سوژه شده است. ممکن است عکاس، این زاویه را به این 
دلیل انتخاب کرده باشــد که دوربین را برای اینکه جلب 
توجه نکند، بدون نگاه کردن به منظره یاب، در موقعیتی 
پایین تر از سطح چشم قرار داده و بطور نامحسوس اقدام 
به عکاســی کرده اســت، که با توجه به استفاده از فاصله 
کانونِی کِم لنــز، و نوع نگاه زائران، چنین اتفاقی محتمل 

اســت اما آنچه نتیجه ی چنین رویکردی بوده است، ثبت 
آدمهایی ســت در فضایی عمومی اما درحال انجام عملی 
خصوصی؛ و این یکی از وجوه عکاســانه بودِن این عکس 
اســت... از ســوی دیگر، همین زاویه ی دیــد دوربین و 
نوع نگاههــای این زائران، با درنظــر گرفنِت وضعیت فرد 
چهارم که قدری به سمت راست متامیل شده است، وجه 
اکسپرســیِو آدمها را تشدید می کند و مخاطب را با تعلیق 
و ابهامی روبرو می کند که در خارج از کادر عکس جریان 
دارد و نقطه ی قوتی برای عکس محسوب می شود. و به 
همه ی اینها باید آســامن ابــری و انتخاب عکاس در ارائه 
ی ســیاه و ســفیِد عکس را افزود که درجهت تشدید این 

فضای اکسپرسیونیستی، عالی عمل می کنند.
حضــور آدمهایی در پس زمینــه و دورتر بصورت کوچک، 
عالوه بر اینکه به عکس، عمق بخشــیده است، به ساخنِت 
دو فضای متفاوت، انجامیده است؛ فضای حضور و فضای 
غیــاب. این دید عکاســانه اســت که از اتفاقــی عادی، و 
اشیایی عادی تر، فضایی خاص می سازد که باِر دراماتیک 
آن، بر وجه منایشی اش چیره می شود. چیزی که نقطه ی 
اوج آن را بعنوان یک جریان هرنی در تاریخ عکاســی، در 

عکس: فردین نظری»عکاسی رصیح« مشاهده می کنیم.



اسنپ شات

ابراهیم بهرامی

اســنپ شــات1 ، لحظه ای از زمان است که بصورت تصادفی 
و اتفاقی، ثبت شــده است و بدون هیچ پیش زمینه ای و بر 
اساس  اندیشه ای منسجم که اتفاق ها را معنا می کند همراه 
شــده و از  آن طریق به مفهومی واحد  دســت یافته است.  
اسنپ شات که به عکاسی آنی یا لحظه ای شناخته می شود  
باز تولید هرن مندانه ی لحظه ها برای دست یافنت به تصاویری 
ناب  اســت که ممکن است ساختاری منسجم در قالب های 

تعریف شده هم نداشته باشد .
 عکس های اسنپ شات لحظاتی خام از زمان  هستند که  با 
اندیشه  نگاه و درایت هرنمند  در هنگام عکاسی صیقل داده 
می شوند. هر اتفاقی دو بار تکرار منی شود و عکسی که ثبت 

می شود هامنند عکس قبلی یا بعدی خود نخواهد بود. 

عکس آنی ، حقیقتی آنی اســت که حتی خود پدیدآورنده 
ی آن، از تصویری که می خواهد ثبت شــود آگاهی ندارد ، 
ولی هرچه نگاه ذهنی و برصی عکاس قوی تر باشد ، نتیجه 
ی آن متفاوت و تاثیر گذار تر خواهد بود.شــاید بتوان واژه 
ی شــکار لحظه ها که در ســال های پیشین به عکس های 
مســتند و یا خربی اطالق می شــد را هم نوعی عکس آنی 
دانســت ، ولی  در هم آمیزی ذهن فعال هرنمند و تسلط  
وی بــر زمان و مکان  ، آثار متفاوتــی از وی به جا خواهد 

گذاشت. 
توانایی مفهوم آفرینی این شــیوه در بسیاری از هرن ها که 
عنرص اتفاق موجب خلق یک اثر هرنی شده نیز دیده می 
شود. در دهه پنجاه و اوایل دهه ی شصت میالدی جنبشی 
هرنی به نام )هرن اتفاقی 2( شــکل گرفت که توســط ) آالن 
کاپرو3( بنیان گذاشته شــد . او اعتقاد داشت با استفاده از 
عنــرص اتفاق می تــوان فرصت خلق هــرن را بوجود آورد ، 
زیرا هرن هنوز پنجره های ناگشــوده ی بسیاری دارد. تولید 
تصاویر آنی امروزه در انحصار عکاسی نیست ، بلکه دیگر 
هــرن های مــدرن هم مانند هرن مفهومی  4، در بخشــی از 
شاکله های هرنی خود، که  )مفهوم(  برجسته تر از عنارص 

زیبایی شناسی است ، از آن بهره می برند.
عکاســی به شیوه ی اسنپ شــات ، بدلیل ماهیت وجودی 

خود ، منی تواند در مرز بندی  برخی از شاخه های عکاسی 
مانند عکاســی مخفی5 ،  عکاســی مســتند اجتامعی6 و یا 
عکاســی خــربی 7 قرار گیــرد . در نوعی از عکاســی که به 
دوربین مخفی شــهرت دارد تقریبــا عکس العمل موضوع 
مشخص است ولی در اسنپ شات حرص زمان بدون حدس 
و گامن اســت  و بر اساس اتفاق صورت می پذیرد. پویایی، 
حرکــت، رسعت و از همه مهــم تر درک صحیح از زمان، از 
شاخصه های عکس های آنی است که حتی در عکس های 
خربی هم مشاهده منی شود چون عکاس خربی از لحظه ی 
اتفاق عکس منی گیرد بلکه عکس های او پس از رویداد یا 
واقعه ای ثبت می شوند تا ماهیت خود را به عنوان عکس 
خربی نشــان دهد. عکس آنی در لحظه و بدون هیچ پیش 
زمینه ای ثبت می شــود .اسنپ شات  را حتی منی توان به 
عنوان عکاســی کاندید8 )رک و راست( هم نزدیک ساخت، 
چرا که در این شیوه نیز عکاس موضوعات و وقایع را آنگونه 

که هست عکاسی می کند .
بســیاری از هرنمندان پیشــگام عکاســی همچــون  آلفرد 
آیزنشتات9 ، هرنی کارتیه برسون 10 ، دبلیو یوجین اسمیت11، 
رابــرت کاپا 12 و مارگریت بورک وایت13 ،  نیز از این شــیوه 
بــرای بدســت آوردن عکس هایــی خالص و نــاب هرنی  
اســتفاده  می کرده اند. )هرنی کارتیه برســون( بسیاری از 

عکس: رابرت کاپا
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آثار برجســته اش را ، مطابق نظریه ای که طبق آن اعتقاد 
داشت  بایســتی همه ی رشایط دست به دست هم دهند 
تا لحظه ای شــکل گیرد و تنها در این لحظه اســت كه یك 
عكاس می تواند رویدادی را به تصویری ماندگار بدل سازد 
آن )لحظه ی قطعی یا لحظه ی تعیین کننده 14( اســت، به 

این روش خلق منود.  
امروزه طیف گســرتده ای از اقشــار مردم   به دوربین های 
عکاسی دسرتسی دارندو براحتی  از اطراف خود عکس می 
گیرنــد ، آن را در اینرتنــت منترش منوده و با مخاطبین خود 
ارتباط برقرار می کنند ، بدون اینکه نگران باشند که ممکن 
اســت افرادی ایراد های اساســی از عکس هایشــان بگیرد 
،عکس های ســاده ی خانوادگی که در جشــن ها ، مراسم 
و تعطیــالت از کودکان ، اشــیاء و یا حیوانات که با دوربین 
های کوچک  و با کادر بندی های ناقص تهیه می شــوند ، 
اســنپ شات هایی هستند که حتی اگر موضوع ملموس و 
مشخصی نداشته باشند ، منی توان آنها را به عنوان اسنادی 
از وقایــع زندگی نادیده گرفت . چــرا که همین آلبوم های 
خانوادگی نشانه هایی از شیوه ی زندگی ، فرهنگ ، پوشش 
و رفتار های اجتامعی اســت که بــه تاریخ تصویری زندگی 
برش افزوده شده و می شود، ولی از آنجا که اینگونه عکس 
ها با نگاه هرنی و فکری از پیش تعیین نشده ثبت شده اند 

و مکاشفه ای ذهنی در آنها صورت نگرفته،  فاقد ارزش های 
هرنی هستند. هدف گذاری مشخص ، اولین انتخابی است 
که گام های پدید آورنده را بســوی ثبت تصویری ارزشمند 
رهنمون می ســازد و ذهن نیمه هوشیار اورا وامی دارد که 
در کنکاشــی با موضوع ، بهرتین لحظه ها را شــکارو ثبت 
کند. این شــیوه از عکاســی نوعی بداهه رسایی نیز هست 
کــه با توجه به رشایط و عنارص مختلف و موجود ، یک اثر 

هرنی خلق شود.

پی نوشت ها:
    Snapshot-1

  Happening Art-2
   Allan Kaprow-3

   Conceptual art-4
   Spy photography-5

   Social Documentary Photography-6
  Photojournalism -7

    Candid photography -8
    Alfred Eisenstaedt-9

   Henri Cartier-Bresson-10
   W. Eugene Smith-11

  Robert Cappa -12
  Margaret Bourke -White -13

The Decisive Moment -14

ایده پردازی در 
عکس های زیارتی

مهدی فاضل

وقتی سخن از موضوع زیارت در عکس ها می شود، بالفاصله 
تصاویری از زیارتگاههای با معامرِی کامبیش مشــابه، پنجه 
های درافکنده در رضیح، مردمانی به مناز ایستاده در اماکن 
زیارتی، و یا عکســهای یادگارِی موسوم به »حرم و بارگاه« و 
تصاویری در همین حال و هوا، به ذهنامن هجوم می آورند؛ 
تصاویری که به دلیل کرثت مواجهه با آنها، به کلیشــه تبدیل 
شده اند و همین همسایگِی دیوار به دیوارشان با آن مفاهیم 
کافیست تا در رویکردی خالقانه و عکاسانه، جایگاه مطلوبی 

نداشته باشند!
هنگامی که سخن از عکاسِی موضوعی به میان می آید، برخورد 
مســتقیم و گزارش گونه با موضوع، به عنوان ســــاده ترین  و 

دم دســتی ترین نوع برخورد، و یا بعنوان برخوردی حرفه ای 
تر، جســتجوی فضاها و موضوعاتی )آدمها، اشیاء، منت ها و 
منادها( توسط عکاس، و انتخاب و ثبت آنها، بیشرتین سهم را 
در رویکردهای عکاسان به خود اختصاص می دهد؛ اما در این 
هر دو برخورد، عکاس، تابع بیرون خواهد بود و این اتفاقات 
بیرونی ست که خلق عکس را رقم خواهد زد؛ اینکه دوربین 
)عکاس(، بدون هیچ طرح و اندیشه ی قبلی، رسگردان درپی 
یافنِت اتفاقی خاص، واقعیات را ورق بزند تا به سوژه مورد نظر 
برسد، اگرچه در پاره ای موارد، به نتایج مثبت و تک عکسهای 
خوب و عکاســانه هم منتج می شود، اما در چنین رویکردی 
موضعِ فکرِی عکاس، تاحدودی در حجاب است.... حال آنکه 
امروزه جایگاه و نقش عکاس، در ســاحت هرن، از جستجوگِر 
منفعل و منتظر و شکارچِی زیبایی، به متفکر و نظریه پرداز 
و خالق زیبایی تغییر ماهیت داده است و عکاِس امروز کسی 
ست که اندیشه و دغدغه ای خاص را در عکسهایش پیگیری 
می کند و اگر هم به ثبت مستنِد واقعیِت پیرامون می پردازد، 
با طرحی از قبل فکر شــده و کامالً گزینشی به عکاسی می 

پردازد.
یقینــاً پرداخنت به »مجموعه عکس« و »پروژه ی عکاســی«، 
بــدوِن پیش طرح و ایــده اولیه امکان پذیــر نخواهد بود و 
شاید همین نیاز به مطالعه و ایده پردازِی اولیه در خصوص 
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موضوع و حواشی آن، یکی از دالیل عمده عدم اقبال عکاسان 
به مجموعه عکس و »فتوپراجکت« باشد! در همین بازگشت 
به موضوع و اندیشــه ورزی پیرامون آن است که بسیاری از 
مفاهیم، بازتعریف می شوند، افقهای جدیدی گشوده و راِه 
تصویری کردِن دغدغه های عکاس، گشوده می شود. در چنین 
رویکردی، دیگر عکاس، وابسته و محکوم به حضور در مکاِن 

زیارتی برای تولید اثر با موضوع »زیارت« نخواهد بود!
در مجموعه عکسی که »جمشید فرجوند فردا« با عکاسی از 

زائران حرم امام رضا در مکان زندگی شــان تهیه کرده اســت، 
یکی از ده ها پروژه ای که نسبت به این مقوله می توان تولید 
کرد را شــاهد هستیم. تأکید بر وجه نوستالژیک زیارت برای 
زائر و اهمیت دادن به آن با رویکردی تیپ نگارانه؛ موضوعی 
کــه می تــوان آن را در مــورد مقوله های دیگــری مرتبط با 
زیارت و حواشی آن، در نظر گرفت و با پرداختی عکاسانه به 

مجموعه ای پذیرفتنی تبدیل اش کرد.

فرسایش عکس

فرزاد باقرزاده

بــه نظر می رســد در نگریســنت بــه تصاویر آلبــوم های 
خانوادگی، معیارهای درونــی و روانکاوانه در ارزیابی الیه 
هــای گوناگون هر عکس فعالیت دارند. با دقیق شــدن به 
خاطرات و احساســات فردی، می توانیم رسنخی از واکنش 
هایامن در مواجه شــدن بــا آنها بدســت آوریم. محصول 
رویارویی ناظر و عکس، ریشه در خاطرات شخصی داشته 
و در این نوشــتار با استناد به آموزه های متفکران عکاسی 
به دنبــال رسنخ های آن می گردم. بــا این وجود همچنان 
در میان پژوهشــگران رسانه ی تصویر، بحث های نظری و 

نافرجام در خصوص معامهای عکاسی ادامه دارد.
 این منت پیرامون یک تصویر فرضی نوشــته شــده است. و 
ضمن پرداخنت به یک تصویر فرضی از کودکی ام ) عکســی 
کــه در آغوش مــادرم قرار دارم( فرصتی خواهم داشــت تا 
وقایعــی که عکس طی نســلها با آن رو به رو می شــود را 

بررســی کنم. پیــش فرض من به عنوان نویســنده، در نظر 
داشنت مخاطبیســت که در رشایط مشابه قرار گرفته باشد. 
نیازی به ارائه ی تصویر جهت اســتفاده در این نوشتار منی 
بینم. تنها امیدوار به تجســم ذهنــی خواننده گان در زمان 

خواندن هستم. 
به نظر می رســد بــا گذر زمان و مرور عکــس های پدران 
و مادرانــی که اکنــون در میان ما نیســتند، رس فصل ها و 
موقعیت های جدیدی در برقراری ارتباط با تصویر به وجود 
می آید. عطف این نوشــتار درســت در نقطه ای آغاز می 
شــود که جوانانی مانند من، عکــس ها را در پی کنجکاوی 
ها می شــکافند. این هنگامیست که آنان به دنبال هویت 
و شــباهت با اجدادشــان تصاویر را ورق می زنند، و یا در 
جســتجوی خاطرات مبهم کودکی در میــان آنها پنهان می 
شــوند. با درگذشت صاحب حقیقی عکس )حارضاِن درون 
عکس( و تغییر جبهه ی مشاهده، تصویر مشخصا وارد یک 
تعامل متفاوت با نسل بعد از خود می شود. من در عکس 
مادرم حضور مستقیم داشته ام اما هیچ خاطره ی روشنی از 
4 سالگی ام به یاد ندارم؛ از ایرنو عکس برای من تنها خاطره 
های پراکنده ای را با  مادرم  زنده می کند. این در حالیست 
که قطعا برای او یادآور متامی وقایع آن لحظات اســت. اگر 

عکس ها: جمشید فرجوند فردا



تصویر نســل به نسل نگهداری شــود، به مرور حلقه های 
ارتباطی اش را در حافظه ی بازماندگان از دســت می دهد. 
البتــه مادرم هیچ زمــان در مورد آن تصویر صحبتی نکرد و 
شاید اگر از خاطره هایش برایم می گفت، داستان کمی فرق 
می کرد. از این رو خودم را صاحب حقیقی تصویر منی دانم. 
اما از خودم می پرســم چه اتفاقی روی می دهد، هنگامی 
که آرام آرام خاطرات درون تصاویر میان نسلها مدفون می 
شوند ؟ علی رغم تکیه به آموزه های سایر نویسندگان، قصد 
ندارم مطلبم را در رشح نگرشــم، به سیاق آنها پیش بربم و 
تفاوت من در جایی شکل می گیرد که خانواده ی من هنوز 
در قید حیات هســتند! متایلم به تجسم موقعیتی که در آن 
]عزیزانــم را دیگر در کنارم نخواهم یافت[ برای من حیرت 
آور و غیر قابل توضیح اســت و نیز شــاید برای خواننده ی 
این مطلب، تقالی هیســرتیک نویســنده در تجســم مرگ 
مادرش عجیب به نظر آید. علت آن فعال مهم نیست. متایل 
به بیراهه گویی ندارم اما از ســویی دانســنت رشایط زندگی 
نویســنده را برای خواننده الزم می دانم زیرا کمک می کند 
ریشــه ی مرگ ذهنــی و متایل به این »نبــود« را که ذهن 
کنجکاو، منی تواند از آن عبور کند، درک کرد. از سویی دیگر 
احساس می کنم این گونه تفکرات چراغ های دیگری را در 

ذهن روشن می کنند. 
گذشــت زمان اثراتــی را در عکس ها بر جــای می گذارد، 
رنگینه ها فرســوده می شوند و شــفافیت کاغذ از بین می 
رود. شــاید در آینده اثری از عکس من و مادرم باقی مناند. 
همراه با کهنه شدن کاغذی که یادآور خاطرات من و مادرم 
است، نه تنها جذابیت تصویر دو چندان می گردد، بلکه بنا 
بر واکنشم به عکسهای زنگار گرفته، من را در وضعیتی قرار 
می دهد که بزرگ شــدن و گذر سالهای عمرم را به روشنی 
درک می کنم. به زودی آن تصویر را به فرزندانم نشان می 
دهم و آنها به فرزندانشان و رسانجام به نظر می رسد عکس 
به سمتی در حرکت است که هیچ اثر آشنا و خاطره انگیزی 
در درون آن برای آخرین بازماندگان نسل من باقی منی ماند؛ 
چه اتفاقی افتاده اســت؟ من رفته رفته پیر می شــوم و به 
ســمتی می روم که دیگر در این جهان سیر نخواهم کرد و 
تنها آثار باقی مانده از من، عکس هایم خواهند بود. اما آیا 
این عکس نیز در حرکت اســت یا بی اهمیت به گذر زمان 

رسگرم حیات ابدی خود است؟ 
نظریه ای از اســپیرن را به خاطر دارم که علی رغم موضوع 
متفــاوت او بــه عنــوان متفکر شهرســازی، بــرای من نیز 
راهگشــای دغدغه ام بــود. او در کتاب »زبــان منظر« به 
گذشت زمان در شهرها و اثرات آن اشاره دارد؛ اسپیرن بحث 
را تحت عنوان "فرســایش" مطرح می کند و آن را جزئی از 
"زمان" می داند که اثرات آن درون شــهرها و محیط زندگی 
قابل بررســی هستند. او در نگاه هســتی شناسانه ی خود 
معتقد اســت: »انساس جزوی از شهر بوده و به دلیل طول 
عمر کوتاهش نســبت به ساختامن و ســایر عنارص شهری، 

درک گذر زمان و فرسودگی برایش دشوار و غیر قابل رویت 
خواهد بود.« همچنین در جایی به نقلی از فوکو برخوردم و 
او نیز به فرسودگی انسان در مقابل ایستایی طبیعت توجه 
کرده اســت. به نظرم امکان ندارد عکس از این فرسایش ها 
در امان باشد، زیرا اندیشه ها نیز که در دنیای مرکبات جای 
دارند مشمول فرسودگی می شوند و به فراموشی سپرده می 
شــوند. برای فهم این موضوع ابتدا باید معنای فرسودگی را 
فهمید از این رو مجدد به اسپیرن رجوع کردم. او در مثالی 
ذکر می کند: » تخته ســنگها هموار شده ، می شکنند و به 
تدریج شــن و خاک را شــکل می دهند. چوب می ســوزد، 
دوده ها در آســامن رها می شوند، خاکسرت و خاک با باران 
ترکیب می شــوند تا مجدد به الیه های ســنگ بپیوندند.« 
) آن ویستون اسپیرن _ زبان منظر(. به گامنم سیر فرسایش 
طبیعت در این جمله ی کوتاه به خوبی توصیف شده. علی رغم 
وصفی از یک چرخش پویا، احســاس می کنم مســیری که 
عکس دست به دست بعد از صاحبش به سمت بازماندگان 
و رسانجام افراد ناشــناس می پیامید، دارای شــباهت هایی 
با تعریف ذکر شده اســت. برای پیدا کردن رسنخ های این 
رابطه، بــه عکس های تاریخی مراجعه کردم زیرا یقینا آنها 
دچار این عارضه شــدند. اما بارها آنهــا را درون معادله ی 
ذهنی ام قرار دادم، نه تنها فراموش نشده بلکه هر یک برای 
ما به ســمبل ها و نشــانه هایی در موضوعات خود تبدیل 

شدند. 
زمانــی که وارثان من به تصویر کودکی های پدر بزرگشــان 
)من( در آغوش مادرش نگاه کنند به چه چیزی می اندیشند؟ 
واقعیتی که آنها به آن می نگرند چیســت؟ اگر واقعیت ها 
جــزوی از طبیعت این جهان هســتند و اگر فرســایش در 
طبیعت نیز رسوخ کرده و آن را وارد چرخه ی خود می کند، 
عکس نیز که خود با واقعیت ارتباطی بی واسطه دارد دراین 
گردش قرار می گیرد. پس به نظر می رسد عکسها نیز دچار 
فرسودگی می شوند. عالوه بر آن با فرض فرسودگی عکسها، 
طی زمان نحوه ی برقــراری ارتباط آنها از پویایی برخوردار 
خواهد بود. اما در تعریف فرســودگی اثــری از نابودی به 
چشم منی خورد، بلکه داستانی از مجموعه تغییراتی حلقه 
وار بــود، که رفته رفته به پایان می رســند و رسانجام از نو 
شکل می گرفت. پس در این صورت باید تصویر من و مادرم 
در پایان عمرمان، در انتهای مســیر فرضی اش، مشمول یک 

تحول غیر منتظره شود! 
دور شــدن از لحظه ای که عکس پــس از ثبت در آن خلق 
شــده، امری مشــخص اســت. با این حال بر اساس تعریف 
فرســایش، این حرکت می بایســت از یک نقطه ی پایان و 
رشوعی مجدد برخوردار باشد؛ البته در مورد تصاویر تاریخی 
مطمنئ نیســتم در چه وضعیتی از این راه سیر می کنند. با 
این حال یقینا می دانم درون محدوده ی "بدون فراموشی" 
قرار دارند . برخی از این عکسها از روایت های تاریخی در 
پیش زمینه ی خود بی بهره هســتند، در نتیجه جدا شــدن 
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عکس از صاحب و شناســنامه اش تاثیری در مقصد نهایی 
که به دنبال آن هستم ندارد. بلکه فقط گذر زمان همه چیز 

را رقم می زند.
اکنــون پازل ذهنم در جای خود قرار گرفته. تصویر دارای 
نیرو و پویایی اســت و ظاهرا در روند فرسایش به دفعات 
و در رشایــط مختلــف جانی تــازه می گیرد. کــامکان با 
موقعیــت هایی که عکــس در آنها با محیط و ســوژه ی 
خود وارد تعامل می شود، آشنا هستیم. عواملی از جمله: 
ورود به میدان های بحث و نقد، تکرار و تکثیر در زمینه 
های متعدد نــرش رومیزی، رومنایی در میان فرهنگ های 
مختلــف، خلق اثــر در اقتباس از تصویر، اســتفاده های 
تجــاری و تبلیغاتــی، گردش و انتشــار آن در شــبکه های 
اینرتنتــی و نگهداری آنها درون حافظــه های کامپیوتری، 
همــه و همــه از جمله فرایندهایی هســتند که می توان 
آنها را محرک ها و یا عنارص ســازنده ی فرسایش دانست. 
فرســایش نه تنها عکس را در رساشــیبی هدایت منی کند 
بلکه آن را در جایگاه یک سمبل ابدی در حافظه من قرار 

می دهد؛ حتی منونه هایی که نســب به آنها بی عالقه ام، 
عمیقا در ذهنم حک شده اند. عکسی را که کارتیه برسون 
از کودک  3 ســاله نحیف هندی در آغوش مادرش، همراه 
با چرخ درشــکه ای در پس زمینه ثبت کرده را بارها دیده 
ام و نســبت به آن احســاس تنفر دارم. با این وجود هیچ 

وقت آن عکس را فراموش منی کنم. 
همچنان درک آن برای من دشوار است که نوادگانم هنگام 
نگاه به عکس جد خردسالشــان در آغــوش مادرش به چه 
چیــز فکر مــی کنند. آیا در نگاه کردن به عکس مشــابهی 
از خانــواده ای دیگر که برایشــان غریبه هســتند با خیره 
شدن به تصویر مادر و فرزند نا آشنایی دیگر که گفته شده 
اجدادشــان هســتند، تفاوت وجود دارد؟ البته خصوصیات 
روانی ناظران تصاویر، و نگرش های فرمالیســتی عکس از 
ســهم مهمی برخوردار هســتند. متوجه شــدم از نقطه ی 
پایانی که در عکســها به دنبال آن می گردم، خربی نیست. 
ظاهرا پایان برای عکسها در فرایند فرسایش تعریف نشده. 

آنها از منونه های بی پایان و ابدی جهان ما هستند.

عکاسی معارص ایران
از خالل جشنواره های دهه هشتاد عکاسی ایران

کیارنگ عالیی

نگاه اجاملی و از رس شــتاب به وضعیت عکاســی ایران در 
دهه هشتاد بیش و پیش از هر چیز ما را با تکه های منفصل 
و جــدا افتــاده ای روبــرو می کند. تکه هایــی که اگر چه 
هریــک ویژگی های منحرص به فرد خود را دارند اما وقتی 
در یک اســلوب کلی به آن ها می نگریم شامیل منسجمی 
را به منایش منی گذارند و به نظر می رســد این ویژگی ها 
بــه صورت ذاتی )ذات عکاســانه( در دل این تکه ها جمع 
شــده اند. قرار گرفنت این تکه ها کنار هم ما را با ســواالت 
و چالش هایی روبرو می ســازد که شــاید بخشی از آن در 
 چیســتی هویت عکاســی معارص ایران ریشه داشته باشد.
»چند پاره گی« به عنوان خصیصه ای از آثار دهه هشــتاد 
مــا را چون تخته پاره ای بر موج، هر آن به ســمتی از این 
گســرته بی حدود می کشد و شناســه های متفاوتی را در 
تحلیــل آثار پیش رویامن قرار می دهد؛ شناســه هایی که 
 شاید کمرت به کشف رگه های مشرتک این عکاسی بیانجامد.

آن چه در این چندپــاره گی نقش بنیادین و فرهنگی دارد 
دو مساله است:

یک/ 
حفره میان شهرستان  و پایتخت

دو/
جزیره ای بودن 

یک/
حرف جدیدی نیســت که فاصلــه میان فضای هرنی و نوع 
فعالیت های هرنی در شهرستان ها نسبت به تهران بسیار 
آزاردهنده و محسوس است. پس چرا به این حرف تکراری 
متوســل می شویم؟ شــاید به این دلیل که سویه فرهنگی 
چنیــن حفــره ای تغییــر واژگان و تلقــی های عکاســانه 
نســبت به کارکرد عکاســی در فضای معارص، در شهرستان 
ها نســبت به تهران اســت و گاه این پنــدار پیش می آید 
 که تهران، نه یک شــهر دیگر، که یک کشــور دیگر اســت.
نگاهــی بــه خروجــی هــا و محصــوالت منایشــگاه های 
عکاســی برگــزار شــده در این دهــه در شهرســتان ها و 
تهــران، خود مویــد این نکته اســت. تلقی هــا، تعاریف، 
اســتنباط هــا و ادراکات در حوزه های مختلف عکاســی 
نیــز در این دو اقلیــم تفاوت های بنیادیــن دارند. آن چه 
 در بزرگ شــدن این حفره نقش داشته به رشح ذیل است:
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یک/ 
 باورهای سنتی رایج در شهرستان ها نسبت به تعاریف عکاسی

دو/ 
ضعف مفرط آموزش در شهرستان ها

سه/ 
مترکز جشنواره های معترب در پایتخت

چهار/ 
سیاست های کالن فرهنگی رایج در شهرستان ها در تقسیم 

بودجه فرهنگی و اولویت های آن
پنج/ 

مواضع کامبیش آشــکار و رایج نســبت بــه هرن پایتخت و 
ایجاد یک فوبیای فرهنگی و ضعف در مقابل آن

اما همه چیز به این ختم منی شود، و مساله وجه دیگری نیز 
دارد کــه نباید پنهان مباند: عدم وجود یک رابطه دیالکتیک 
و حــاوی دیالوگ بیــن پایتخت و شهرســتان،  پیامدی جز 
جزیــره ای ماندن فعالیت هــا در پایتخت ندارد. یعنی اگر 
چه فعالیت های پایتخت، منســجم، بی حدود و گســرتده 
اســت اما ظاهــرا از مرزهای خود فراتر منــی رود و در پی 
اشرتاک آن با اقلیم های دیگر نیست. به این صورت که اگر 
هرنمند شهرســتانی منونه ای از فعالیت های خود را شامل 
بولنت، کتاب، آگهی، اعالن و... به مراکز فرهنگی یا هرنمندان 
پایتخت ارسال می کند، هرنمند تهرانی عموما احساس نیاز 
منــی کند که این مصادیق را بــرای بهره برداری فرهنگی به 
شهرســتان ها ارسال کند. به این ترتیب فعالیت ها و تلقی 
ها و عملکردهای نوین پایتخت نیز در حد یک جزیره باقی 
 می ماند و مشــرتیان بومــی خود را راضی نگــه می دارد.

با این پیش فرض ها، سوالی که در بخش اول این نوشتار به 
آن اشاره شد پر رنگ تر و مهم تر می مناید: عکاسی معارص 
چیست؟ چه شــکلی اســت؟ و آیا تعبیری عمومی و قابل 
ادراک دارد؟ آیــا می توان به گروه خاصی از آثار این عنوان 
 را اطالق کرد یا این که این تعبیر رصفا مصداقی است؟ و...

در پاســخ به این ســواالت به پرسشی اساســی تر برخورد 
مــی کنیم. پرسشــی که خود شــبیه یک پاســخ عمل می 
کنــد و ظاهــرا دغدغــه اغلــب مخاطبینــی اســت که از 
رس شــوق و در پــی یافــنت پاســخی بــرای پرســش های 

 بــاال بــه منونه هــای عکاســی معــارص رجوع مــی کنند:
ایــن آثــار به چه مــرت و میزانی بــه عنوان یــک اثر هرنی 

محسوب می شوند؟
و یــا بــه عبارت دیگــر چه مرجعــی برای »هــرنی بودن« 
 این آثــار و تضمین ارزش های آرتیســتیک آن وجود دارد؟

با این پرســش ها و منونه های فراوان آن در این سال ها به 
کرات مواجه بوده ام. بویژه از ســوی طیف پرشور دانشجو 
و هرنجــو. آن ها به دنبال مــرت و میزانی برای تعیین حدود 
عکاسی معارص می گردند. به نظر می رسد این نوع سواالت 
قبل از آن که پاســخ های شفافی را برتاباند بیشرت ریشه در 
واقعیت سنتی عکاسی ما دارد:  این که آن چه تاکنون به عنوان 
هرن عکاسی شــناخته ایم، این نبوده است یا حداقل اینکه 
 این شــکلی نبوده است و تفاوت های ماهوی داشته است.

تعابیر ســنتی دربــاره چیســتی عکــس در دوران معارص 
بیــش از هر زمــان دیگــر رنگ مــی بازند و پوســت می 
اندازنــد. ایــن مهم آن گاه جــدی تر به نظر می رســد که 
قبض و بســط حاصل، ما را به یک ســاختار »ژله ای« شکل 
و ســیال رهنمــون می کند؛ ســاختاری که گویــی در ذات 
 عکاســی معارص وجود دارد و مرتب تغییر شکل می دهد.

پنــدار این که عکاســی معارص با مصادیقــش تعریف می 
شــود به اندازه کافی جنون آور و هولناک است تا آن را به 
عنوان جریانی نوین که به قول آدورنو »هیچ چیز مرتبط به 
هرن، در این زمانه، دیگر بدیهی و از پیش آشــکار نیســت« 
بپذیریم و بکوشیم دستاوردهای آن را نه به عنوان قواعدی 
 مالوف که تنها به عنوان مصادیق پیش رو بازشناســی کنیم.

به این ترتیب عکاســی معارص بیش از هر چیز، شــیوه ای 
چالش برانگیز است که سنت های رایج قرن بیستمی را کنار 
 می زند و نقش مولف گونه خود را بیشــرت به رخ می کشد.

آنچــه در ایــن چالــش بــه چشــم مــی آیــد آزادی عمل 
فــراوان عکاس امــروزی در به کار بســنت تکنیــک و ابزار 
اســت که پیــش از این حداقل به این وســعت صورت منی 
گرفت. ایــن آزادی عمل بــه عنوان یکی از دســتاوردهای 
ایجــاد  آثــار  در  را  ذیــل  هــای  ویژگــی  معــارص   هــرن 

می کند:
یک/

تکرث فرم و ساختار
دو/ 

 کنار رفنت مرتیال های سنتی و روی کار آمدن مرتیال های جدید
سه/ 

کمرنگ شــدن مرز میان هرنهای تصویری و رسیدن به یک 
اسلوب مشرتک

با ایــن همه، آن چه هویداســت این که عنوان »عکاســی 
معارص« یک ترکیب مناقشــه آمیز است که حداقل تا پایان 
دهه نود عکاســی ایران قضــاوت منطقی و صحیحی بر آن 
منی توان داشــت و باید میوه هــای این دو دهه را با دقت 

و تامل بیشرتی نظاره کرد تا فصل مشرتک ها و اصول خود 
را به ما بنامیاند.

امــا در این میان نقش »جشــنواره« هــا در پر کردن حفره 
ای که از آن نام برده شــد در عمومی کردن دســتاوردهای 
پایتخت و امکان انتقال آن ها به آن سوی مرزهای پایتخت 
و ایجــاد یک دیالــوگ بی طرفانه و ســاده میان هرنمندان 
شهرســتان ها بــا یکدیگر، غیر قابل کتامن اســت و از این 
روست که باید این نقش را جدی گرفت و به آن توجه کرد.
جشــنواره ها جدا از مسائل حاشیه ای که بر رس »رقابتی« 
بودن ایجاد می کنند از محســناتی نیز برخوردارند. یکی از 
آن ها امکان دیده شــدن و تبادل دیدگاه های عکاسانه ای 
اســت که بواسطه انتشار و توزیع کتاب جشنواره ها اتفاق 
می افتد و حداقل اینکه در تغییر آن باورهای ســنتی رایج 
و آن تلقی های عکاســانه اشتباه نسبت به مدیوم عکاسی 

کمک های بسزایی می کنند.
کتاب جشنواره ها که در حقیقت یک منایشگاه همیشگی 
و حــی و حــارض برای عکاســان شهرســتان هــای دور و 
نزدیک اســت، کمک می کند فضایی از ادراک و شــهود را 
بــرای مخاطبان ایجــاد کند تا آن هــا در خلوت خویش به 
قضاوت درباره چگونگی و دالیل قرارگرفنت تعدادی عکس 
 در زیر مجموعه عنوان و سیاســت کلی جشنواره بپردازند.
نکته دیگر در اهمیت جشنواره ها هدایت عکاسان به کار 
تولید به جای آرشــیو اســت. اگر چه تعداد قابل توجهی از 
جشنواره های ما کامکان به این نکته کلیدی توجهی ندارند 
و پذیرای همه گونه آثار هســتند، اما جشــنواره می تواند 

عکاس را از خطر تکرار، ســکون و رقابت به رس منزل تولید 
جدید، به روز بودن و ایده های جدید داشنت سوق دهد.

در ادامه این نوشتار به بررسی چند ویژگی مهم در برگزاری 
جشنواره های ایرانی در دهه هشتاد خواهیم پرداخت و با 
توجه به کرثت برگزاری جشــنواره های دولتی و خصوصی 
در این دهــه، به آن هایی می پردازیم که کتاب منترشه از 
آثار به صورت عمومی توزیع شده و در اختیار عالقه مندان 
قرار گرفته است و البته ذکر این نکته نیز الزم است که این 
نوشتار به بررسی جشــنواره ها )به طور اخص( منی پردازد 
و هدف دیگری دارد که در مقدمه به آن اشاره شده است:

یک/ 
فراخوان

فراخــوان به عنوان پیشــانی یک جشــنواره، اولین آوردگاه 
رویارویــی و برخورد عکاس با جشــنواره اســت. فراخوان 
مهم ترین و قابل اســتناد ترین بخش یک جشــنواره است 
که حاوی اطالعاتی درباره جهت گیری جشنواره نسبت به 
موضوع انتخابی و دیدگاه آن اســت. در جشنواره هایی که 
در دهه گذشــته در عکاسی ایران برگزار شده اند، فراخوان 
ضعیــف ترین و غیر جــدی ترین بخش بوده اســت و به 
نظر می رســد عامل »تالیف« در این بخش کامال به دست 

فراموشی سپرده شده است.
معضــل اساســی در این میان آن جا بیشــرت به چشــم می 
آیــد که به جــای دیدن تنوعی از فراخوان هــا، به مواردی 
برخورد می کنیم که کپی از روی دســت هم اســت و یک 

عکس: آرش اشکر

عکس: صمد قربان زاده



 قالــب برای تعــداد زیــادی از فراخوان ها تکرار می شــود.
جملــه  از  کارشناســی  غیــر  و  رضوری  غیــر  مــوارد 
 مواردی اســت کــه در ایــن فراخوان هــا دیده می شــود:

مثال: تعریف محیط رنگی، یا تعیین رزولوشن فایل ارسالی در 
اغلب فراخوان هــا در حالی که این موارد به هیچ عنوان به 
کار داوری نخواهد آمد و قاعدتا برای انتشار کتاب نیز، کال به 
 فایل دیگری – به جز فایل پیش منایش داوری – نیاز اســت.

مــورد مهم تر بالتکلیفــی بعضی از فراخوان ها نســبت به 
ارسال یا عدم ارسال پرینت از فایل عکس است. و این سوال 
برای عــکاس رشکت کننده پیش می آید کــه باالخره داوری 
بر اســاس فایل های ارســالی است یا ممکن اســت داوران 
بــه پرینت ها هم رجوع کنند و کدام یک مرجع تشــخیص 

نــکات فنی عکس هــا در مراحل خاص داوری اســت؟ چرا 
 کــه میــان پرینت و فایل تفــاوت های فاحش وجــود دارد.

عدم اطالع دقیق درباره چگونگی روند داوری از دیگر نکاتی 
است که باید به آن اشاره کرد. مثال اینکه عکس ها از طریق 
پروجکشــن منایش داده می شوند، یا ال ســی دی، یا ال ای 
دی؟ هر یک از این ها می تواند در کیفیت منایش اثر و نوع 
قضاوت داور، تعیین کننده باشــد که بدیهی است در هنگام 
تنظیم فراخوان باید مشــخص شده  باشد. در این زمینه باید 
بــه دو فراخوان ممتاز اشــاره کرد: فراخــوان اولین و دومین 
جشــنواره رسارسی عکس فیروزه تربیز در سال های 1387 و 
1388 و فراخوان ساالنه عکس ایران که توسط موسسه آبرنگ 
در ســال 1390 برگزار شــد و روند داوری و نوع مشــارکت 
رشکــت کنندگان در این روند مشــخص شــده بــود و البته 
خالقیت های دیگری نیز با خود به همراه داشــت، از جمله: 
مشــارکت متامی رشکت کنندگان در مرحله نخست انتخاب 
 آثار این جشنواره، و داوری نهایی در حضور رشکت کنندگان.

دو/ 
تعطیلی جشنواره ها

روندی قابل پیش بینی در ایران

سایه موحش تعطیلی بر رس جشنواره های موفق ایرانی در 
این سال ها به کابوس دائم برگزارکنندگان تبدیل شده است. 
 دلیل مشــرتک این تعطیلی ها یک کلمه است: »بودجه«

فقدان بودجه عبارتی به کل اشــتباه اســت چرا که میزان 
بودجه تخصیص یافته ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان ها و دیگر زیرمجموعه هــای متولی حرکت های 
فرهنگی مشخص اســت، اما آن چه بدیهی است سیاست 
گذاری ها و االهم و فی االهم کردن این بودجه ها اســت 
که اغلب جشنواره های ایرانی برگزار شده در دهه هشتاد 
را به جز دوســاالنه ملی عکس ایران به تعطیلی کشــانده 

است. محض منونه به موارد ذیل توجه کنید:

جشنواره رسارسی عکس فیروزه تربیز: 
تعطیلی چند ســاله و تغییر مســوولین اجرایی و سیاست 

ها پس از چند سال
جشنواره رسارسی عکس دریایی ایران:

تعطیلی دائم پس از چهار سال برگزاری
 جشنواره رسارسی عکس اردیبهشت هرمزگان: 

تعطیلی یک ساله و تغییر مسوولین اجرایی و سیاست ها
جشنواره رسارسی عکس آماتوری آبرنگ:

تعطیلی دائم پس از هشت سال برگزاری 
جشنواره رسارسی عکس کودک و نوجوان آبرنگ: 

تعطیلی دائم پس از پنج سال برگزاری

به این ها اضافه کنید ده ها جشــنواره و مســابقه را که 
در دهــه هشــتاد فقط به مدت یک دوره برگزار شــده و 
بــه علتــی نامعلوم ادامه پیدا نکرده اســت کــه به دلیل 
 تعــداد باالی آن ها در حوصله این یادداشــت منی گنجد.

این روند نشــان می دهد که حیات جشنواره ها در ایران، 
متزلزل اســت و ظاهرا حامی جدی ندارد. کسی پشتیبان 
آن ها نیســت و تعطیلی های گاه و بی گاه جشــنواره ها 
مــورد گالیه و حامیت عکاســان رشکت کننــده حتی قرار 
منــی گیرد، چرا کــه بالفاصله جشــنواره هــای دیگری از 
ســوی نهاد های دیگــر قد علم می کنند و جالب اســت 
که در این زمینه جشــنواره های بخش خصوصی به هامن 
 میــزان در آســتانه تعطیلی بوده اند که انــواع دولتی آن.

مثره چنین تزلزلی عقیم ماندن شکل، اسلوب و روش های 
خاص یک جشنواره است که می تواند به عنوان یک سبک 
و نگاه خاص در عکاسی، عالقه مندان خاص خود را داشته 

باشد.

سه/ 
جشنوارها و پدیده ها 

اما همه داستان جشنواره های ایرانی این قدر تلخ نیست. 
جشــنواره های ایرانی به کانونی بــرای معرفی پدیده ها و 
استعدادهای ناب ایرانی بدل شده اند. به خصوص در دهه ای 
 که برپایی منایشگاه های انفرادی در تهران کار ساده ای نبود.
 از ایــن رهگذر به نــام های زیادی برخــورد می کنیم که 
بــرای اولین بــار در جشــنواره های ایرانی شــاهد حضور 
و درخشــش تــک عکس ها یــا مجموعه عکس هایشــان 
بــوده ایــم و اکنــون در دهــه نــود، خــود به پایــه های 
عکاســی معــارص ایــران تبدیل شــده اند و مامرســت و 
سخت کوشــی و ارصار بر نحله های شــخصی شان اکنون 
 به شــاخصه هایی ثابت در آثارشــان بدل گشــته اســت:

محمد غزالی عکاس خوش ذوق ایرانی بهرتین مصداق برای 
این رسفصل اســت. او که فارغ التحصیل رشته عکاسی در 
دانشــگاه آزاد است و رساله اش را با عنوان »بررسی آماری 
گرایش های تحصیلی دانشــجویان عکاســی دانشگاه آزاد 
اسالمی« در سال 1383 ارائه کرد، با درخشش و کسب جایزه 
در نهمین دوســاالنه ملی عکس ایران، رسام به عنوان یک 
استعداد ناب در عکاســی معارص ایران معرفی شد. جایزه 
جنجالی به اثر او در نهمین دوساالنه نظرات مثبت و منفی 
زیادی را در فضای عکاسی ایجاد کرد اما محمد غزالی روند رو 
به رشد خود را در دهه هشتاد بسیار خوب در پیش گرفت و 
برگزاری منایشگاه های متعدد در این سال ها او را به عنوان 
 چهره ای موفق در عکاســی معارص ایران معرفی می کند.
بابک کاظمی عکاس جوان در دهه هشــتاد با درخشــش 
در جشــنواره هــای عکــس ایــران در رشــت، آبرنــگ در 
مشــهد، و چنــد جشــنواره دانشــجویی در اصفهــان و 
تربیــز به عنــوان چهره ای جدیــد با اندیشــه هایی نوین 
معرفی شــد. بــه کار گیــری فتومونتاژهــای خالقانه با بن 
مایــه و پیرنگ های تند و تیز اجتامعی از مشــخصه های 
کارهــای بابک کاظمی اســت. او در یــک دوره به عنوان 
 داور نیز به جشــنواره آماتوری عکس آبرنگ دعوت شــد.
صمــد قربــان زاده دیگر عکاس جوان ایرانــی که در دهه 
هشــتاد در دانشگاه فردوسی نیشــابور درس می خواند با 
ایجاد فضایی متفــاوت، رعــب آور، مالیخولیایی و جذاب 
در عکــس هایش نحله شــخصی خود را به جشــنواره ها 
دیکتــه کرد. پافشــاری او بر اســتفاده منادیــن از مفاهیم 
مــورد نظرش و اســتفاده خــوب از تکنیــک فتومونتاژ در 
این ســال ها منجــر به درخشــش او و کســب رتبه های 
درخور در جشــنواره عکس جوانان ایران، جشنواره استانی 
 خراســان رضوی و جشــنواره فیلم و عکس نیشــابور شد. 
ســیاوش نقشــبندی دیگر چهره موفق این دهه است که 
اگرچه پس از درخشــش در جشنواره های عکس آبرنگ و 
یازدهمین دوساالنه ملی عکس ایران مسیر عکاسی از فیلم و 

کار در پشت صحنه سینام را ترجیح داد اما چیزی از خالقیت 
 هــا و ارزش های عکس هــای او در این دهه کم منی کند.
زینــب ســاالروند در آخرین ســال های دهه هشــتاد در 
یازدهمیــن دوســاالنه ملی عکس ایران مجموعه عکســی 
متفــاوت را ارائه می کند. مجموعــه ای که بی درنگ می 
توانــد بــه عنوان یکــی از مصادیق ارجاع بــه تصاویر غیر 
عکاسی شــده توســط مولف به کار رود. مجموعه ای که 
در آن از تصاویــر ماهواره ای گوگل اســتفاده شــده و در 
ترکیــب بــا منایی کلــوزآپ از فضایــی داخلی که توســط 
عــکاس آراســته و ثبت شــده، قــرار گرفته اســت و رویه 
 ای پســت مــدرن را در برخورد با مدیوم نشــان می دهد.
بهنــام صدیقــی فــارغ التحصیل کارشناســی عکاســی از 

دانشــکده هرنهای زیبای دانشــگاه هرن تهران از عکاسان 
موفقی اســت که در دهه هشتاد بیشرتین درخشش را در 
جشنواره های ایرانی دارد. حضور و کسب رتبه در جشنواره 
هــای عکس ایــران در رشــت، منطقه ای ســینامی جوان 
قزوین، آبرنگ مشهد، کاوه گلستان در تهران، فیروزه تربیز، 
دانشگاه آزاد اســالمی در تهران، مستند اجتامعی اصفهان 
و... گواهــی بــر این مدعی اســت. بهنام که ســویه های 
شــخصی و ذهنی خویش را در عکاســی دنبال می کند در 
دهه نود چند منایشــگاه موفق در تهران برگزار کرده است 
 که آخرین آن »تعطیالت« در گالری راه ابریشم تهران است. 
کریم متقی دانش آموخته کارشناســی ارشــد دانشگاه هرن 
تهران در رشــته عکاســی از دیگر چهره هــای موفق دهه 
هشــتاد است که در جشــنواره های متعددی در این دهه 
از جمله جشــنواره عکس آماتوری آبرنــگ حائز رتبه های 
اول می شــود. نگاه مســتند او با چاشــنی فرهنگ عامه و 
 با محوریت انســان در عکس ها، جذاب و دیدنی اســت.

عکس: بهنام صدیقی

عکس: بهنام صدیقی



محبوبه کرملی دانش آموخته عکاسی در دانشگاه که پیش 
از این با دیدن کارت پســتال هایی از عکس های شــهریار 
توکلی شیفته عکاسی می شود با ایده پردازی های خوب بر 
مسائل ذهنی زنان و دغدغه های نسل جوان زن در ایران، 
آثاری درخشان را خلق می کند. غیبت انسان به عنوان یک 
خصیصه کلی و تکرار شده در آثارش مشهود است و منونه 
آن توفیق این نوع عکاسی در جشنواره فرش دستباف ایران 
در ســال 1388، جشــنواره عکس آبرنگ در سال 1386، و 
 یازدهمین دوســاالنه ملی عکس ایران در سال 1387 است.

جالل شــمس آذران نام آشنای جشــنوار ه های ایرانی در 
دهه هشــتاد که درخششــی در خور در جشــنوار ه های 
فیروزه تربیز، ایران شناسی تهران، زمان اراک، عکس مشهد، 
دوســاالنه عکس ایران و... داشته اســت روند نگاه نافذ و 
لحظه شناس خود را در عکاسی مستند اجتامعی به خوبی 
حفــظ کرده اســت و هر گاه نام او بر زبــان می آید، باید 
منتظر عکس هایی ســیاه و ســفید با کنرتاست های عالی 
 و لحظــه های درخشــان از زندگــی اجتامعی ایــران بود. 
بابــک بردبار اگرچه نامی کمرت آشــنا در میــان این نام ها 
اســت اما از ذهنیتی خالق برخوردار است که اگر خودش 
قدر بداند، می تواند در آینده عکاسی معارص ایران نقشی 
بسزا داشته باشد. او که به عنوان استعداد جوان عکاسی در 
جشنواره معترب شید در سال 1389 معرفی شد، پیش از این 
در جشنواره های عکس آبرنگ در مشهد، فیروزه در تربیز و 
 تصویر سال در تهران مقام کسب کرده و خوش درخشیده بود.

به این نام ها میثم محفوظ، ســحر مختاری، محسن یزدی 
پور، سیده غزاله غضنفری، مسعود رضایی و آرش اشکر را 
نیز اضافه کنید که در دهه هشــتاد با ارائه آثاری خالقه و 
متفاوت در جشنواره های مختلف ایرانی خوش درخشیدند 

و مسیر عکاسی خود را در دهه نود ادامه داده اند.

  
عکس: آرش اشکر



گفتگو با 
سید عباس میر هاشمی

شــام می دانید که تقریبــاً هر موضوعی را در عکاســی 
درنظر بگیریم، پیش تر، توســط کســی در گوشــه ای از 
دنیا کار شــده است؛ به نظر شــام موضوع »زیارت« هم 
که از این امر مســتثنا نیســت، چه پتانسیل ها و راههای 
نرفته ای می تواند داشــته باشــد که عکاسان می توانند 

دنبال کنند؟

به این موضوع از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ نخســت 
از زاویه مدیریتی و متولیان این مقوله است که به مولفان 
و شــکل دهندگان آثار چه نگاهی داشته باشند. به گامن 
مــن، باید نگاهی در مدیران و متولیــاِن چنین فعالیتهای 
فرهنگی تقویت شــود؛ یکی بــاور تأثیر اثر هرنی که نافذ 

اســت و در ذهن رســوب می کند، و نکتــه ی دیگری که 
بارهــا در جاهــای دیگــر هم گفتــه ام اینکــه ایجاد این 
حساســیت در متولیــان و مدیران فرهنگی که جشــنواره 
ها و حرکت های اینچنینی خودشــان هدف نباشند بلکه 
بعنوان مسیری باشند که قرار است ما را به هدفی برساند. 
چرا که هدف شــدِن یک جشنواره باعث می شود با پایان 
یافنِت آن، به نقطه ی پایان اش برســیم اما اگر مسیر باشد 
و ما هدفهای دیگری را دنبال می کنیم، مسیر می تواند با 

راههای دیگری دنبال شود.
از زاویــه ی تولید آثار و رویکرد عکاســان هــم اگر نگاه 
کنیم، باید گفــت که موضوعات اینچنینی، نیاز به تحقیق 
جدی دارد؛ یعنی تفاوت عکاســان در اینجا خودمنایی می 
کند؛ اینکه عکاس، هرچه از ســطحی نگری دورتر باشــد، 
پرسشــگرانه و پژوهشــگرانه تر به موضوع نگاه می کند 
و نگاهش نافذتر اســت. و اینجا جای تشکر دارد که اسم 
بسیار بامسامیی هم انتخاب کردید: »خانه ی دوست« که 
اشــاره ای ضمنی به این نکته است که در دورترین نقطه 
از آن خانه ی دوســت هم که باشــیم، انرژی و ارتباطی را 
می توانیم ایجاد کنیم و همین ارتباط می تواند مبنای کار 

عکاسانه باشد.

پس از ســویی باید به نحوه ی مدیریِت مدیران و متولیان 
پرداخت و از ســوی دیگر باید عکاسان جدی تر به قضیه 
نگاه کنند و بســیار پژوهشــگرانه و با نگرش های دقیق 
و ظریــف، موضــوع را دنبال کنند تا آثار تولید شــده در 
نهایت بتواند در ذهن ماندگار شــده و هرنمندانه تعریف 
جدیدی از خانه ی دوســت و تعریف جدیدی از دوستی 

را ارائه دهد.

به نظر شــام، برگزاری جشنواره ای با موضوع »زیارت« و 
یا به عبارت دیگر، »برخورد جشنواره ای« با این موضوع، 
چقــدر قابلیِت طی کردن آن راههــای نرفته یا بازآفرینِی 
مفهوم زیارت را خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، تاکنون 
عکاســانی، چه به جهت دغدغه های شــخصی و چه به 
صورت سفارشــی، عکســهایی را در ایــن موضوع، تولید 
کرده اند؛ آیا اینکه یک جشنواره متولی این موضوع قرار 
گیــرد، می توان امیــدوار بود که بخشــی از کاِر بر زمین 

مانده در این زمینه، به انجام برسد؟

خب این وابســته به تعریف ما از »جشنواره« است؛ اگر 
تعریف ما از جشــنواره هامن بحثی باشــد که خودش به 
عنوان یک هدف مطرح می شــود، قطعــاً ما را به جایی 
نخواهد رســاند و در واقع یک منایش و یک »شو« خواهد 
بود که خیلی رسیع متام می شود و عمده ترین تأثیرش در 
هامن زمان برگــزاری آن خواهد بود ولی اگر بخواهیم به 
عنوان یک حرکــت فرهنگی بدان نگاه کنیم، باید بگوییم 
عمده ترین بحثی که حرکت فرهنگی می طلبد، اســتمرار 
و برنامه ریزی ســت که اگر چنین باشــد، بخشی از پازل 
بزرگی ســت که می تواند ما را بــه آن حوزه نزدیک کند. 
من جشــنواره را بعنوان یک »شو« قبول ندارم! شویی که 
عادتهایی را هم در برخی پدید آورده اســت؛ اینکه شــام 

یک عکسی را در آرشــیوتان داشته باشید و بارها و بارها 
به این جشنواره! ها بفرستید! در واقع این یک شو است، 
یک منایش است که برای بعضی ها هم تبدیل شده است 
بــه ممر درآمد. نه من چنین شــکلی را قبــول ندارم بلکه 
بــه عنوان یک حرکــت فرهنگی به آن نــگاه می کنم که 
دارای جایــگاه بســیار مهم و قابل اعتنایی ســت که حاال 
ایــن حرکت فرهنگی را دســت اندرکارانش و متخصصین 
آن باید برنامه ریزی کنند. شــام در جشنواره تان، تفکیک 
خیلــی خوبی بــه جهت تکنیکی و ابزار از بخشــهایی که 
اشاره فرمودید ایجاد کردید؛ یعنی حتی بخشی از عکاسی 
که دامنه اش وســعت پیدا می کند و به گرافیک می رسد 
را هم فراموش نکردید و خواســتید از متام پتانســیل های 
آن بهره بربید و این چیزی ســت که همگان ممکن است 
به چنین جامعیتی نرســند اما شــام در اینجا فکری جامع 
کردید و نوعی همه جانبه نگری در کارتان بود که ســعی 
کردید همه ی جوانب را درنظر بگیرید. البته من دوســت 

داشتم این قضیه تکمیل تر هم بشود.
ببینیــد! یکی از اشــکاالتی که من توی جشــنواره ها می 
بینــم، فقدان پروژه های عکاســی ســت؛ اینکــه در کنار 
تــک عکســها و مجموعه عکس هــا، با اســتفاده از نظر 
اســاتید عکاسی پروژه های عکاســی هم تعریف کنیم و 
عکاســانی را هم در این مســیر به کار بگیریم و در پایان 
این پروژه های به نتیجه رســیده را در کتاب جشنواره به 
عنوان رسمشق هایی ارائه کنیم تا در نهایت حاصل آنهمه 
هزینــه- منظورم از هزینه فقط بحث مالی نیســت بلکه 
عمــر، فکر و انرژی آدمهایی که درگیر آنند- آثاری باشــد 
کــه عالوه بر نگاه عمیقی که بــه موضوع ارائه می کنند، 
راه را برای ایده های جدید و پروژه های دیگر و عکاسان 

دیگر باز کنند.



در بحــث تولید اثــر با موضوع »زیارت«، چه ســهمی را 
بــرای تــک عکس قائل می شــوید و چه ســهمی را برای 
»مجموعه عکس«؟ به بیان دیگر، کدام یک را در پرداخنت 
به موضوع »زیارت« موفــق تر می دانید؛ تک عکس؟ یا 

مجموعه عکس؟

بــه نظر بنده هرکدام جایگاه خودش را دارد؛ بســتگی به 
آن چیزی دارد که ما انتخاب می کنیم. منی توانیم بگوییم 
مطلقاً بگوییم مجموعه عکس! کار کردِن مجموعه عکس، 
مطالعه  و درگیری بیشــرتی برای عکاس ایجاد می کند و 
هزینه و زحمت بیشرتی دارد و تأثیر عمیق تری هم روی 
مخاطــب می گذارد اما تک عکــس تأثیر رسیع تری دارد. 
پــس هرکدام جایگاه خودشــان را دارند امــا آنچه که در 
جامعه ی عکاســِی ما کمرت کارشــده، مجموعه است و در 
واقع نگاه و مطالعه ی گســرتده را در کارها کمرت شــاهد 
هستیم و تالش چندانی در ارائه ی مجموعه عکس صورت 
منی گیرد و البته در این حوزه کمی هم بالتکلیفی داریم! 
بــه خاطــر دارم چندی پیــش در یک جمعی از دوســتان 
نشســته بودیم و درخصوص دوساالنه صحبت می کردیم 
و دربــاره ی عکس مســتند و مجموعه عکس، که یکی از 
دوســتان گفت باالخره بیاییم مســتند را تعریف کنیم که 
این مســتند چیســت و یا مجموعه را تعریــف کنیم... به 
یاد دارم که هر کدام از دوســتانی که آنجا بودند که همه 
شــان از بزرگان هستند و از اســاتید بنده، تقریباً تعریف 
متفاوتی از همدیگر ارائه کردند که بعد از بحث و قدری 
که جلوتر رفتیم، به این نتیجه رســیدیم که واقعاً رســیدن 
به یک تعریف مشــخص بــرای مجموعه عکــس یا برای 
مستند، قدری مشــکل است و از آنجا که مجموعه عکس 
در کشــور ما کمرت از جاهای دیگر کار شــده است، قدری 
پرداخنت به آن دشوار است و به اعتقاد من هم تک عکس 
و هم مجموعه عکس، جایــگاه و اهمیت خودش را دارد 
و هیچیک جــای دیگری را پر منی کند و هر یک، لهجه و 
گویشــی ست که می تواند ما را به موضوع نزدیکرت کند... 
با همه ی اینهــا، توی موضوعات اینچنینی احســاس می 
کنــم از آنجا که این قبیل موضوعات، موضوعاتی پژوهش 
محورند، موضوعاتی عمیق اند و موضوعاتی هســتند که 
در واقع، به ارتباط دلِی انسان و اعتقاِد او با یک موضوع 
بر می گــردد، طبیعتاً مجموعه عکس هــا بهرت و کالن تر 
مــی توانند به انتقال مفاهیم بپردازنــد. با این وجود می 
دانــم در جاهایی اصالً امکان پذیر نیســت؛ مثالً فکرش را 
بکنید با محدودیتهایی که برای عکاسی داخل حرم هست، 
امکان ندارد کســی به این ســادگی ها بتواند به کارکردِن 
یک مجموعه در داخل حرم فکر کند در حالی که این می 
توانــد به اتفاقهای خیلــی بزرگی که در جامعه ی ما و در 
جوامع مختلف تأثیرگذار باشــد منجر شــود اما متأسفانه 

امکان آن وجود ندارد.

به نظر شام، اساساً این موضوع )زیارت( رصفنظر از وجه 
منایشــی و گزارشــِی آن که در عکســها آمده است و می 
آید و دیده ایم، بلکه از جنبه ی فلســفی و آرتیســتیک، 
چقدر قابلیِت تصویری شدن دارد؟ اصالً عکس را رسانه ی 

مناسبی برای پرداخنت به این موضوع می دانید؟

به اعتقاد من، هم جای کار دارد و هم بدان نیازمندیم! ما 
در برخی کارهایامن با شــناخت وارد منی شــویم و همین 
امــر، باعث از بین رفنت دالیل آن موضوع و آن اعتقاد می 
شود... طبیعتاً یکی از مناسب ترین ابزارهایی که می تواند 
در این حوزه کارآیی داشته باشد عکس و عکاسی ست اما 
بــاز هم بایــد تأکید کنم که با این موضــوع باید پژوهش 
محور برخورد شــود. به خاطر دارم جشــنواره ای بود در 
مشهد تحت عنوان »لحظه های عاشورایی« که بنده آنجا 
در خدمــت دوســتان بودم، بحث لحظه های عاشــورایی 
بــود، بنده به دوســتان گفتم که ما بعنوان عکاســانی که 
در جامعــه کار مــی کنیم، عمدتاً دنبــال اتفاقات بیرونی 
هســتیم برای عکاســی و کمرت بــه درون خودمان باز می 
گردیم! یعنی منتظریم که تاســوعا و عاشورا بیاید و ما به 
جســتجوی فرمها و حرکتهای مختلف دوربین را برداریم و 
برویم عکاســی! حاال مثالً از مشهد می رویم خرم آباد که 
فرمهــای جدید و اتفاقات خاص آنجا را عکاســی کنیم، یا 
می رویم زنجان که مراســم دیگری را عکاسی کنیم یا می 
رویم آذربایجان که دسته های خاص آنجا را عکاسی کنیم 
و دامئاً به دنبال اتفاقات بیرونی هستیم! کمرت به اتفاقات 
درونی فکر می کنیم! اینکه می توانیم در هامن محلی که 
هســتیم و در خانه ی خودمان این ارادت به کربال یا امام 
حسین را نشان بدهیم. بعد ما چقدر خواستیم این مسأله 
را در هامن جلســاتی که به شــوراهای سیاست گذاری بر 
می گردد، بشکافیم؟ چون هنگامی که فراخوان منترش می 
کنیــم، یعنی داریم از همه دعوت می کنیم؛ این را چقدر 
برای همگان شــکافتیم و قابل فهم کردیم که برای عکس 
عاشــورایی حتامً نبایــد نهم و دهم محــرم و از عزاداران 

عکاسی شود؟
پــس ما باید بجــای افتادن به دنبال اتفاقــات بیرونی، به 
درون خودمــان رجوع کنیم و موضوع را بشناســیم و در 
مورد زیارت هم مســأله به همین شــکل خواهد بود. ما 
در »زیارت«، مســأله ی خرافات را هــم داریم هامنطور 
که در بحث عاشــورا و عزاداریهایامن هم خرافات داریم. 
به اعتقاد من یکی از راههای آســیب شناســی و تلنگر به 
این خرافات، همین اســت که خوب از آن عکاسی شود و 
خوب هم ارائه شود و در نهایت تأثیرش را جامعه شناسان 
و متولیان فرهنگی بررســی کنند. بــه اعتقاد من این کار 
شــدنی ســت اما با برنامه ریزی و تــوی هدف گذاری در 
رویــه هایی که طراحی می شــوند باید مــورد توجه قرار 

بگیرند.

چــه چالــش ها و آفت هایی در مســیِر تصویــری کردِن 
موضوع »زیارت« و یا چه موانعی در این مســیر ممکن 
اســت وجود داشته باشــد که توجه به آنها، برای عکاس، 

حائز اهمیت است؟

یک رسی از ســختیهای چنین موضوعاتی، همین تصوری 
ســت که پیش تر درمورد آن صحبت شد؛ اینکه خیلی ها 
فکــر می کننــد وقتی می گویید امام رضا یــا زیارت، مثالً 
بایــد بروند در اصلی ترین یــا نزدیکرتین مکان ممکنه به 
این موضوع با عکس کار کنند! که خب یکی از بحث ها، 
محدودیت عکاسی در این فضاهاست... اگرچه بد نیست 
که عکاس، امکان عکاســی در چنین فضاهایی را داشــته 
باشد اما محدودیتی در عکاسی از اماکن زیارتِی ما هست 
و قطعــاً مــن دلیل و علت اش را منــی دانم که چرا چنین 
اتفاقاتــی می افتد و چرا این محدودیت ها در این حدش 
اعامل می شــود – اگرچه حاال تا نیمی از این قضیه را می 
پذیرم و مسأله ی حفظ حرمت جایگاه خودش را داراست 
- امــا به هرحــال باید برای افرادی که دیگــر این زبان را 

انتخــاب کرده اند و ابزارشــان هم دوربین اســت، فضای 
مشــخصی را در نظــر بگیرند که این افــراد در آن فضای 

مشخص و محدوده ی خاص بتوانند کار کنند. 
اما از این موضوع که بگذریم، پرداخنت به مسائل فلسفی 
یا عرفانِی مســترت در دل موضوع، کار را دشــوار می کند. 
من یک بــار برای زیارت، حرم رفته بــودم، همه ی مردم 
هجــوم می آوردند که به ســمت رضیــح بروند، بعد یک 
پرس چهار یا پنج ســاله کــه روی دوش پدرش بود، گفت: 
بابا اون تو چیه مگه؟! یعنی برایش ســوال درســت شده 
بــود و می گفت داخل رضیح چه چیزی ســت؟ من برایم 
خیلــی جالب بود این ســوال و می گویم مــا باید این را 
جــواب بدهیم یعنــی باید به بهرتین زبــان هرنی جواب 
بدهیم که آن داخل چه چیزی ســت؟ این رشایطی ســت 
که نه مــا به دنبالش بودیم و نه برایــامن ایجاد کردند و 
نــه دغدغــه اش کردند! بر این مبنا، باز نشــدِن موضوع، 
یکی از مهمرتین چالشــهای شامســت یعنی به نظر من، 
باید میزگردهایی باشد که زیارت را توضیح بدهد که اصالً 
زیارت چیســت؟ منابعی راجع به آن معرفی بشود... اگر 



اینها شکافته بشود، آنوقت دید ما نسبت به موضوع بازتر 
خواهد شــد و عکاســی که می کنیم، مرتبــط تر و عمیق 
تر خواهد بود. من فکر می کنم عکســهای بســیاری برای 
شــام ارسال خواهد شد که خواهید دید هیچ ارتباطی بین 
موضوع و آن عکسها وجود ندارد... اینها به نظرم مهمرتین 

چالشهایی ست که با آن برخورد خواهید کرد.

همچنان که در ابتدای صحبــت، خدمتتان توضیح دادم، 
جشــنواره ی خانه ی دوست، شامل چهار بخش است که 
دو بخِش آن، عبارت است از بخش آزاد و آی فتوگرافی یا 
عکاســی با موبایل. اینطور به نظر می رسد که از این دو 
بخش، بخش آزاد، آن بخشــی اســت که برخورد حرفه ای 
تر و تخصصی تر را می طلبد و افرادی به رساغ این بخش 
خواهند رفت که به لحاظ تئوریک، ذهنیتی را دنبال می 
کننــد و قرار اســت عکــس را آنطور که قبــالً به آن فکر 

کرده اند ســامان بدهند و عکسشان را »بسازند« و بخش 
عکاسی با موبایل هم بخشی ست که احتامالً برخورد عام 
تری با آن خواهد شــد و از اقبال بیشرتی به ویژه نزد غیر 
عکاسان برخوردار خواهد بود؛ اگر اساساً با چنین قضاوتی 
موافق هستید، به نظرتان، کدام یک از این دو بخش، در 
پرداخنت به موضوع زیارت می تواند موفق تر عمل کند؟

شام در جشنواره تان چند کار خوب کردید که جای تشکر 
دارد؛ یکی اینکه اسم خیلی بامسامیی برایش انتخاب کرده 
اید؛ خوِد این اسم ذهن را باز می کند که بازتر به موضوع 
فکر کنیم و درست است که موضوع زیارت است اما خانه 
ی دوست، یک فضای بازتری را در ذهن آدم ایجاد خواهد 
کرد و خالصه این که این اسم خیلی به جا و درست بوده 
اســت. کار خیلی خوب دیگری که انجام دادید این است 
کــه چهار بخــش بــرای آن در نظر گرفتید کــه این چهار 
بخــش می توانند خالء های یکدیگر را پوشــش بدهند؛ و 

آن نکاتی کــه قبالً عرض کردم خالء هایــی بود که باعث 
می شــد کار موفق نباشــد اما بخش های شــام، در واقع 
خالء های هم را پوشــش می دهند و این نقاط قوت کار 
شامســت چرا که بطور ضمنی، بازخــورِد جوانب مختلف 
کار را هــم از جنبــه ی هرنی و هم بــه جهت فرهنگی و 
پژوهشــی دارید امــا اینکه کدام یــک از بخش ها موفق 
ترند، به نظرم در هر کدام از آنها ویژگیهایی ســت که آن 
را برجســته می کند. طبیعی ست بعنوان مثال کسانی که 
در بخش عکاسی با موبایل شام رشکت می کنند، احتاملن 
عکسهایشــان صمیمی تر باشد اما به هامن نسبت ممکن 
اســت ترکیب بندی و ســاختار خیلی عالی نداشته باشند. 
بنابرایــن در مجمــوع، خروجِی هر چهــار بخش در کنار 
هم، یک مجموعه ای را خواهد ساخت که مکمل یکدیگر 

خواهند بود.

در بین عکاســان ایرانی یا خارجی، کســی را می شناسید 
کــه در این موضوع، بطور خاص کار کرده باشــد؟ یا مثالً 
مجموعه عکس شــاخصی در این زمینــه در کارنامه اش 

داشته باشد؟

عمده ی کارهایی که در زمینه ی عکاسی از حرم امام رضا 
و زیارت زائران انجام شده، توسط خوِد بچه های مشهدی 
ای بوده که مجوز آســتان را داشــته انــد و در آن فضاها 
عکاســی کرده اند که شام آنها را بهرت از بنده می شناسید، 
امــا در بیــن کســانی که من می شناســم، آقای »ســعید 
محمــودی ازناوه« در زمینه ی عکاســی از ابنیه ی زیارتی 
بطور خــاص کار کرده اند و مخترصی هم آقای »امیرعلی 
جوادیان« در حــال و هوای موضوع زیارت کار کرده اند؛ 
تعــدادی هم تک عکس از عکاســان مختلــف در خاطرم 
هست که متأسفانه االن نام عکاس آنها را به خاطر ندارم.

مفهــوم »زیارت« یا بطور کلــی عمِل زیارت، از هر جنبه 
ای که بدان نگریسته شود، صبغه ی مذهبی و بومِی آن، 
پر رنگ و اجتناب ناپذیر است. به نظر شام، می شود در 
عکاســی با این موضوع، به عکسهایی برسیم که مخاطب 
آن، تنها مخاطِب رشقِی مســلامِن زیــارت رفته و مرتبط 
با زیارت نباشــد بلکه انســانی در خارج از این فضا، یک 
امریکایی یا اروپایی هم با آن ارتباط برقرار کند؟ یا اینکه 
فکر می کنید این موضوع، چنان اســت که باید شناختی 
قبلی نســبت به آن داشت تا بتوان با عکسهای آن ارتباط 

برقرار کرد؟

من فکــر می کنم ذهن هرنمند، ذهنی ســت پویا و دامئاً 
مشــغول فعالیت و ایجاد سوال و تجزیه تحلیل در جهات 
مختلــف! و چنانچــه آثــار خوبی ارائه شــود و درســت 
ارائه شــود، مخاطب رشقی یا غربی )منظورمان اشــخاص 

هرنمندنــد( آن را تجزیه تحلیل می کننــد و با آن ارتباط 
برقرار می کنند. اما ما اشــکاالت خیلی زیادی در مباحث 
فرهنگــی مــان و حرکتهــای فرهنگی مان داریــم؛ خیلی 
محــدود برنامه ریزی می کنیم، خیلــی محدود عمل می 
کنیم و گســرته ی جغرافیایی را هم محدود می کنیم برای 
خودمان. نوع و نحوه ی ارائه های ما خیلی با استانداردها 
متفاوت است و باورهایامن نسبت به اینکه آثار در کجاها 
ارائه شود، دارای اشــکال است. ما اگر بتوانیم موضوع را 
درست بشکافیم و درست ارائه کنیم، برای همه جذابیت 
خواهد داشت اما خیلی وقتها می خواهیم با نگاه دیگران 
بــه موضوع خودمان نگاه کنیــم و با آموخته هایی که از 
جای دیگریســت کــه البته خیلی هم ممکن اســت قابل 
احرتام و ارزشــمند باشد اما متناسب با این موضوع نباشد 

و اینجاست که مشکل پیش می آید.
مثالً من اعتقادم این اســت که اگر یک پیانیســت خیلی 
قوی هم داشــته باشیم، اســتاد پیانوی ما، اگر بخواهد در 
یک کشــور غربی پیانــو بزند، خیلــی جایگاهی نخواهد 
داشت! بخاطر اینکه خواســتگاهش آنجاست، آنها خیلی 
بهرت از ما پیانو را می شناســند، خیلــی بهرت از ما آموزش 
می بینند و خیلی مستمع تر از ما هستند در این زمینه و 
در مجموع رشایط خیلی برایشان مهیاتر است.... من فکر 
مــی کنم ما بایــد نی خودمان را بربیم آنجــا بزنیم؛ یعنی 
اگر یک دانشــجوی موسیقی ســنتِی متوسط ما برای آنها 
نی بنوازد، بســیار برایشان جذاب تر خواهد بود. من می 
گویم اگر در این قضیه اصالت کار را بتوانیم عیان بکنیم، 
خواستار خواهد داشت منتها، ما بعضی اوقات میخواهیم 
بــا نگاه آنها خودمان را به آنها ارائه کنیم که این به نظرم 
جذابیت نخواهد داشــت. ما اگر خودمان را باور داشــته 
باشیم، موضوع را باور داشته باشیم و با باورهای خودمان 
موضــوع را ارائه کنیم، بــرای همه جذابیــت دارد! اصالً 
»اصالــت« جذابیت دارد. اما خیلی وقتهــا این اصالت را 
رنــگ می زنیم و نگاه صادقانه به موضوع را فراموش می 
کنیم و یک نگاه گول زننده را پیشه می کنیم و این اغلب 
ایجاد اشــکال مــی کند. به اعتقاد من اگــر اثری که ارائه 
می کنیم، اصالتش را حفظ کرده باشــد، همه جا خواستار 

خودش را خواهد داشت.

و آخرین سوال: شــام به عنوان عکاسی که با موضوعات 
مختلفی رس و کار داشــتید و ســالها داوری مسابقات و 
جشنواره های گوناگون را نیز بر عهده داشتید چه توصیه 
ای دارید به عکاســانی که قرار اســت در این موضوع به 
تولید اثر بپردازند و به آثار موفقی هم دست پیدا کنند؟

من تجربه ی خودم را عرض می کنم؛ ما در دهه ی شصت 
که عکاســی می کردیم و دوره ی جنگ بود، به دلیل سن 
ما آموزشــهایی که باید مــی دیدیم و ندیده بودیم، عالقه 

ای که به عکاسی داشتیم و نوع عکاسی ما، خاص خودش 
بود و ویژگیهای خودش را داشــت که من به آن عکاسی، 
»دشــتبانی« می گویم و منی دانم اســم درستی می تواند 
باشــد یا نه چون اســمی ســت که خــودم آن را انتخاب 
کــرده بودم و آن به این صورت بود که مثالً می رفتیم در 
منطقه ی جنگی و خود من از هر چیزی که می خواســتم 
و مــی دیدم، عکاســی می کردم اصالً هیــچ وقت به این 
فکــر منی کردم که بنشــینم و در ذهن خودم موضوعات 
را دســته بندی کنم و اولویت بندی کنم و عالقه ی خودم 
را بشناســم و اصالً عکس را بشناســم و بر اساس اینها از 
زمان خودم و ابزار خودم اســتفاده ی درست تری بربم.... 
هیچ وقت به این چیزها فکر منی کردم؛ وقتی وارد منطقه 
می شــدم از هر چیزی که احساس می کردم باید عکاسی 
بشــود، عکاسی می کردم و نگاهی داشتم که احساس می 
کردم باید همه ی اینها ثبت شــود و فکر می کردم خیلی 

کار درســتی انجام می دهم.... االن با یک فاصله ی ســی 
ســاله با آن روزها و شاید تجربه های زیادی که در حوزه 
های مختلف برایم رقم خورده اســت کــه امیدوارم برای 
همه ی دوســتان عکاس پیش بیاید و خیلی بهرت از من از 
این رشایط اســتفاده کنند از ایــن تجربه ها، می بینم که 

خطاهای خیلی بزرگی داشتم.
من امروز اگــر بخواهم یک کار پژوهشــی انجام بدهم، 
مثالً بخواهم تیپ شناســی جنــگ را ارائه بدهم که یکی 
از بحثهایش چهره ها و تیپ های شــخصیتی ست یا مثالً 
موضوعات لجســتیکی و پشــتیبانی یا مثالً سنگرها، باید 
همه ی عکســهایی را که عکاسان در جنگ عکاسی کردند 
را جمــع کنــم و بعد آنهایــی که تیپ شــخصیتی خاص 
هســتند را کنار هم چیدمان کنم و بعد بگویم تیپ های 
جنگ اینها بودند.... اما من همیشــه یک ســوال از خودم 
دارم و آن اینکــه مــی گویم آیا همــه ی تیپ های جنگ 
اینهــا بودند؟ و من خیلــی تیپ های دیگــر دیده ام که 



عکســهایش گرفته نشد... آنها چه می شوند؟! ولی اگر آن 
روز مــن فکر می کردم که فقط روی این تیپ ها کار کنم 
و هیجانی منی شــدم به خاطر لحظه هایی که خیلی زود 
می گذشــت، اگر می نشســتیم با دوستان و تقسیم بندی 
مــی کردیم که هر یک چه کارهایــی انجام بدهیم، قطعاً 
نتیجــه ی آن، کامــل تر از چیزی بود که امــروز ارائه می 
دهیــم... می خواهم بگویم مــا در کارهایی که انجام می 
دهیم، فاز صفرمان را همیشه حذف کردیم! فاز صفر، فاز 
مطالعاتی ست. و باور کنید که عکاسی هم فاز صفر نیاز 
دارد یعنی بدون فاز صفر اصالً منی شود کار کرد. هم زمان 
و هم هزینه ی زیادی را رصف خواهیم کرد و به آن نتیجه 

ای هم که می خواهیم منی رسیم.
ای کاش کــه همه ی ما قبل از اینکــه وارد این مقوله ها 
بشــویم، تکلیف خودمان را با موضوع معلوم کنیم و بعد 
وارد موضوع بشــویم. آن موقع، از زمانی که می گذاریم، 
هــم لذت می بریم و هم چیزی که حاصل آن خواهد بود 
بسیار قابل اســتفاده و دارای اهمیت زیادی ست. این را 
به عنوان تجربه ی شــخصی عرض کــردم که هیچگاه این 
فاز صفر فراموشــامن نشود و از شتابزدگی پرهیز کنیم که 
به یک شــاتر زدن اکتفا کنیم! بســیاری از عکاسان جواِن 

ما انبوه کار کــردن را اهمیت می دهند یعنی خیلی زیاد 
عکاســی می کنند، و ســعی می کنند زیــاد عکس بگیرند 
ولــی کمرت به اینکه حاال چه عکســی مــی گیرند فکر می 
کنند و در واقع احســاس می کنند یک تنه همه کار باید 
بکنند، یک تنه همه ی عکســها را بایــد بگیرند اما ببینید 
براســتی بهرتین عکاسهای دنیا چند تا عکس خوب دارند، 
اگر این تعداد عکس را تقســیم بر زمانی کنید که عکاسی 
مــی کنند می بینید الزم نیســت هر لحظه عکس بگیرند! 
می گویــم یک مقدار هم به جای شــاتر زدن، فکر کنیم، 
آن موقع عکســهایی که خواهیم گرفت قابلیتهای باالتری 

خواهند داشت.

پای صحبت های 
اسعد نقشبندی

درخصوص عکاسی با موضوع »زیارت«، دو مبحث را می 
تــوان در نظر گرفــت و بدان ورود کــرد؛ یکی خوِد اصل 
زیارت که باید در داستان بزرگرتی ببینیم اش و آن باورها 
و اعتقادات انســان هســت در کلیت خــودش که خارج 
از مقوله ی عکاســی ســت. چون واقعاً اگــر آن را خوب 
نشناســیم، اصالٌ عکاســی اش معنا پیدا نخواهد کرد؛ مثالً 
اینکــه چه چیزی، چه عاملی، چــه انرژی ای و چه قدرتی 
انسانها را وادار می کند که از راههای دور برای رسیدن به 
یک جایی یا برای انجام یک مراســمی یا آیینی رنج راه را 

بر خود هموار کنند.
خــب این مســأله فقط در ایران هم نیســت، در همه ی 
دنیــا و تقریباً در همه ی جوامعی که در دنیا وجود دارد 
هســت! دســت بر قضا جوامعی که این چیزها را ندارند 
دچار گرفتاریهایی شــدند... که به هرحال در قرن حارض، 
که داستانهای زندگی بسیار عوض شده، و عرص ارتباطات 

اســت، خالء آن بیشرت دیده شــده. اینکه کسی که اعتقاد 
نــدارد یا باور یــا ایامن ندارد، حاال به هــر چیزی، به هر 
دین و آیینی، چقدر دچار رسگشــتگی ســت چون به هر 
حــال باید چیــزی را جایگزین اش کنــد و اگر چیزی برای 
جایگزینی نداشته باشد به هرحال این خالء را در زندگیش 

حس می کند.
در هر حال انسان نیاز دارد به باور، به اعتقاد و آن چیزی 
کــه از درون آن اخالق بیرون بیایــد و آن اخالق قواعد و 
قوانینی را بین انســانها ایجاد می کنــد که بتوانیم با هم 
زندگــی کنیم چون اگــر آن قوانین نباشــد، قانون جنگل 
حکومــت خواهد کرد. اگر دروغ نگفنت اگر کار بد نکردن 
و کســی را آزار ندادن جزء اعتقادات یک نفر باشد به هر 
دلیلی، خب باعث می شــود زندگــی بهرتی در آن جامعه 

باشد و اگر اینها نباشد زندگی سختی خواهند داشت.
اما موضــوع زیارت؛ اینکه انســانها در یــک جایی جمع 
بشــوند رس یک هدف مقدس با همه ی اختالفات فکری، 
فرهنگــی و اختالفات نژادی و قومی و جغرافیایی در یک 
مــکان و موقعیتی گرد هم آیند، با هدف مشــرتک و نیاز 
مشــرتک و اعامل و کارهای خاصی را هــم انجام بدهند، 
خــوِد این، یک انــرژی ایجاد می کند که مــن به آن باور 

دارم؛ از همین جا وارد بحث می شویم.

عکس: سیده مریم موسوی



این انرژی که تو احســاس می کنی در گرفتاریها و مشکالتی 
که در دنیا داری تنها نیســتی و همــه ی این جامعت و این 
آدمهایی که اینجا آمدند با تو در این قضیه مشرتک اند. و خود 
این ماجرا و این انرژی ســبب می شود که روحیه و اعتامد به 
نفس به آدم بدهد. چرا که انســان در جمع است که قدرمتند 
اســت و در ارتباط اســت که توانا خواهد شد و مشکالتش را 
هم خواهد توانست حل کند. اصالً به آن قسمت که نیرویی 
معنوی و ماورایی می تواند توان جدیدی در انسان ایجاد کند 
و حال انســان را بهرت کند و از این قبیل هم وارد منی شــویم! 
و موضوع جزئی تِر آن که زیارت باشــد هم بخشــی از هامن 
ماجراست؛ رفنت به جایی و باور به اینکه در اینجا قدرتی وجود 
دارد، موقعیتــی وجود دارد و کســی وجــود دارد که اگر از او 

تقاضا کنی، به یاری تو می آید.
اما درمورد عکاسی که در این قضیه نقش مهمی داشته و دارد. 
اولین مطلب در این خصوص مربوط به عکاسخانه های اطراف 
حرم می شود که از این پرده های نقاشی شده ی حرم داشتند 
و مردمــی که آنجا در جلــوی این پرده ها عکس می گرفتند، 
این عکسها را بعنوان سندی با خودشان می بردند و به دیوار 
خانه شان می زدند، انگار به نوعی یادآوری آن خاطرات بوده 
و یا شاید آن انرژی درونی حاصل از زیارت را به ایشان بر می 
گردانده و هم اینکه دیگران بدانند که ایشــان به زیارت امام 
رضا رفته اند و از اینجاست که این نوع خاص عکاسی موسوم 
به گنبــد و بارگاه، رونقی می گیرد. خانواده ها در کنار هم و 

روبروی دوربین و در جلوی آن پرده ای که تصویر نقاشی شده 
ی حرم را دارد می ایستادند و عکس می گرفتند. انگار این پرده 
یک نوع چرت محافظت، یک نوع بیمه ای ست که این خانواده 
را در زیر چرت حامیت اش قرار می دهد. االن دیگر آن پرده ها 
جمع شدند. آدمها هستند و عکس هم می گیرند اما بجای یک 
پرده چهارصد تا پرده به آنها معرفی می شود تا هر کدام را که 

دوست می دارند انتخاب می کنند.
من در یک دوره ای، یک رسی کالســهای عکاســی داشتم که 
بایــد هر 15 روز، 4 روزش را در مشــهد مــی بودم و یک روز 
از ایــن چهــار روز را می رفتم از تابلوهــا و پرده های این ها 
عکاسی می کردم که حتی بعضی از اینها، پرده شان را به دیوار 
یــک کوچه آویزان کرده اند. دوربین هم از هر ده تا خانواده، 
یک خانواده داشــت که یک حلقه فیلم در آن می گذاشتند، 
نصفش را امســال از تولد فرزندشــان می گرفتند و نصفش را 
سال بعد وقتی سفری می رفتند! دوربین چنین نقشی داشت و 
نکته ی مهم اینکه دست هر بچه ای هم دوربین را منی دادند 
و بــه هر کس هم که می دادنــد، می گفتند باید تا حدی به 
عکاســی و کار با دوربین وارد باشد. اما امروز تقریباً در جیب 
هر آدمی یک تلفن همراه هست پس یک دوربین هم هست 
و این قصه ی دوربین، بخشی از زندگی ما شده. برای ارائه ی 
عکس هم الزم نیســت حتامً عکس را چاپ کنید، الزم نیست 
کتاب کنید. کافی ست سایتی داشته باشید یا اصالً در یکی از 
این ســایتهای اجتامعی باشید و هامن لحظه برای دوستانتان 
بفرســتید و اینقدر این موضوع همه گیر شده است که الزم 

است به خاطره ای اشاره کنم.
امــا از اینها که بگذریم، ما باید به دنبال ایده های جدید هم 
باشیم. اینکه ما همیشه از آن گنبد و بارگاه عکس بگیریم که 
گلدسته ها درش باشند، روز عکاسی کنیم، شب عکاسی کنیم، 
زمستان عکاسی کنیم، تابستان عکاسی کنیم، خب اینها همه 
عکاسی شده پس آن راههای نرفته کجاست؟ ما باید آن راههای 
نرفته را پیدا کنیم و در آن راهها برویم. اصالً قصه ی جدید باید 
مطرح کرد و اگر قرار باشــد من دامئاً هامن قصه هایی که از 
قبل تعریف شده را تعریف کنم، خب کار جدید من چیست؟ 
بنابراین کار ســخت می شــود؛ پیدا کردن پنجره ای جدید و 
نگاهی جدید به این موضوع. اگر شام در یک منطقه ی بکر در 
بلوچستان بروید که اصالً کسی به آنجا نرفته باشد، هر عکسی 
بگیرید حتا اگر عکاس خیلی حرفه ای هم نباشید، عکس خوبی 
خواهد شــد، چون آن عکسها چیزی را ارائه می کنند که قبالً 
دیده نشده و این خود به خود جذاب خواهد بود. اما اگر در 
جایی باشــید که آنقدر آدم رفته باشد و عکاسان مختلف هم 
عکسهای بسیاری از آنجا تهیه کرده باشند، آن وقت برای اینکه 
شام چیز جدیدی به دیگران نشان بدهید، باید خیلی فکر شده 

و از روی برنامه ریزی عمل کنید.
بنده چند بار در خوِد مشهد، درباره ی عکس مستند و عکاسی 
فایــن آرت هم صحبت کردم اگرچه شــیوه ای که من تاحاال 
عکاسی کردم عکس مستند بوده؛ نه اینکه حساسیت یا تقابلی 

با رشــته های دیگر داشته باشــم، بلکه این انتخاب من بوده 
که عکس مستند کار کرده ام. اما معتقدم در این موضوعات، 
عکاســی فاین آرت برای پرداخنت بــه فکرهای نو و ایده های 
جدید، مناسب باشد چرا که آشــنایی زدایی در آن اتفاق می 
افتد. یعنی اینکه گاهی آنقدر اتفاقاتی در زندگی ما تکرار می 
شــود که دیگر ما آن را منی بینیم چون همینطور دائم تکرار 
شده و حساسیت آن از بین رفته است. مثالً من مسیر خانه تا 
محل کارم را آنقدر هر روز رفتم و آمدم که دیگر شــاید هیچ 
نقطه ی جذابی در آن نبینم اما اگر یاد بگیرم که یک بار تالش 
کنم همین مســیر را بیایم و در دل این مسیر موضوعاتی را 
پیدا کنم، این آن توان مضاعفی ست که انسانها پیدا می کنند. 
در عکاسی معارص ما هم امروز، همین اتفاق خیلی به چشم 
خواهد آمد. یعنی کســانی که می بینید عکسهایشــان دیده 
می شود و مخاطب دارد، بخاطر این است که حرف جدیدی 
دارند، صحبت جدیدی مطرح می کنند. اگر قرار باشد ما هامن 
موضوعات قدیم را و هامن شــکلهای مختلِف دیده شــده را 
نشان بدهیم، دیگر چه جذابیتی ممکن است داشته باشد و 

تکرار هیچوقت برای انسان جذاب نبوده.
اما در مــورد این که گفتید آیا عکس با مضمون زیارت، برای 
یک آدمی خارج از این فضا هم ممکن اســت مفهوم داشته 
باشــد، باید بگویم اوالً در دنیای امروز هر اتفاقی که مربوط 
به انســان باشد، و برایش ناشناخته باشد، همین ناشناختگی 
آن جــذاب خواهد بود، پــس اینکه گروهی در منطقه ای که 
موقعیتش هم مهم نیست، باورهایی داشته باشند که بخاطر 
آن باورها کارهایی بکنند که نُرم نیســت و عرف نیست و در 
آن فرهنگهای دیگر هم اصال ممکن نیست اتفاق بیفتد، این 
خــود به خود جذاب خواهــد بود. من بر این باورم که اگر ما 
به آن زبان جهانی بتوانیم دســت پیدا کنیم که حرف جدید 
بزنیم، از ذهنیت عکاســان قدیم که همه چیز را در زیبایی و 
در آن ترکیب بندی های خاص می دیدند، دور شویم، و عمیق 
تــر با موضوع برخورد کنیم، حتامً همگان با آن ارتباط برقرار 

خواهند کرد.
از این ذهنیت هم باید فاصله گرفت که عکس در جای دیگری 
ست! نه! فکر کنیم عکس همین جاست و این من هستم که 
باید کشــف اش کنم! اینکه ما همیشه فکر می کنیم که اگر 
برویم در فالن منطقه خیلی می شود عکاسی کرد، ذهنیتی که 
خیلی از عکاسان را درگیر می کند، هیچوقت باورمان نخواهد 
شد که در همین محل زندگی مان، در خیابان همیشگی مان 
و توی کوچه مان به عکسهای جدید و حرفهای جدیدی رسید 

که بسیار نغز هم باشد.
البته منی خواستم از این کلمه استفاده کنم اما باید بگویم که 
موضوع زیارت از بس که تکرار شــده، دســتاملی هم شده و 
یک جاهایی بحث کاســبی هم واردش شده و خب همه ی 
اینها آســیب می رساند به این باور که باید تحقیقاتی در این 
زمینه انجام شود و اگر شام در این زمینه مطالعه کنید، گاهی 
احساس می کنید الیه های ضخیمی روی اصل موضوع آمده 

و شام قادر به دیدن اصل موضوع نیستید. بنابراین باید قدری 
با مطالعه به این موضوع پرداخت و الیه های ســطحی آن را 
کنار زد و از جمله مواردی که کمک می کند به اینکه مطالعه 
و فکر کردن وارد جریان عکاســی شود، پرداخنت به مجموعه 
عکس است که تقریباً منی توانید به مجموعه عکس فکر کنید 
اما قبل از آن برای مجموعه هیچ فکر و طرحی نداشته باشید.

من چند دوره ای که جشــنواره ی عکس مشهد برگزار میشد، 
آخرین بار، به دوست عزیزم آقای عالیی گفتم جای مجموعه 
عکس در اینجا خیلی خالیســت... در این تردیدی نیست که 
تک عکســهای خیلی خوبی اینجا هســت اما جای مجموعه 
عکســهایی که حاصل ایده پردازی های عکاسان باشد، بسیار 
خالی ســت و ایشان هم استقبال کرد اما از قرار منی دانم به 
دلیل چه تغییراتی بود که آن جشــنواره دیگر ادامه پیدا نکرد 
امــا در این موضوعِ بخصوص یعنی زیــارت، بر این باورم که 
مجموعه عکس، دســت آدم را بیشرت باز می گذارد یعنی اگر 
ما سناریویی یا نقشــه ای از یک کلیت را در ذهنامن درنظر 
بگیریم و بر اســاس آن ســناریو، عکس بگیریم و از بین این 
عکسها تعدادی که ارتباط ارگانیکی داشته باشند و در کنار هم 
حسی را به من منتقل می کند، انتخاب کنیم، این خیلی قوی 
تر عمل خواهد کرد تا اینکه من همه چیزم را بگذارم در یک 
فریم عکس و در یک حادثه و یک اتفاق؛ اگر هم قرار باشــد 
که مستند کار کنم که دیگر خیلی چیزهایش دست من نیست.
بنابراین به نظرم یکی از کارهای خوب شــام، گنجاندِن بحث 
مجموعه عکس در کنار تک عکس اســت. یک جشنواره ای 
بود یکی دو سال قبل، به اسم جشنواره ی نارصخرسو که حاال 
من کاری به آدمهای بسیار خوبی که متولی آن بودند ندارم که 
چون جشنواره ای نوپا بود به هرحال خالی از اشکال هم نبود، 
بخشهای زیادی هم داشت که یکی از آنها بخش عکاسی بود 
اما یک چیزی که من بسیار پسندیدم این بود که از کسانی که 
در جشنواره رشکت می کردند، فقط مجموعه عکس خواسته 
بود و این خودش نکته ی مثبتی بود. این بخشــی هم که به 
موبایل اختصاص دادید هم خیلی پسندیدم بخاطر اینکه این 
ابزار بسیار همگانی شده و این یعنی اینکه از همه ی ابزارها 
برای ثبت چیزی که مناسب عکاسی تشخیص داده می شود، 
اســتفاده شود. یک عکاس امریکایی هست که بسیار عکاس 
رسشناسی هم هســت و عکسهای زیادی از او دیده ایم ولی 
االن چندسال است که فقط با یک موبایل که دوربینی یک و 
نیم مگاپیکسلی دارد، عکاسی می کند؛ سایتی دارد و توضیح 
می دهد که چرا به این رسیده که به این صورت عکاسی کند، 
مقاله ای از او خواندم که می گفت آن امکانات عکاسی، گاهی 
بیشرت انسان را محدود می کند و محدودیت در ابزار، ذهن را 
آزادتر از قبل می کند و دیگر الزم نیســت به هیچ چیز دیگر 
فکر کنی، تو ابزارت این است و باید با این عکس بگیری و ببین 

با این چه کار می توانی انجام بدهی.



عکس: نارص محمدی



وارد بــارگاه رضوی شــود، از دور، از فاصله چندصد مرتی 
عکاســی کرده اســت. این قدیمی ترین عکســها از گنبد 
و بارگاه آقا علی بن موســی الرضا اســت. چند سال بعد، 
آقارضا عکاسباشی که بعدها، اقبال السلطنه لقب گرفت، 
در اولین ســفری که نارصالدین شاه قاجار با خدم و حشم 
و با کالســکه چندماهــی در راه بودند و آمدند مشــهد،  
از بیــرون و داخل حرم عکاســی کرد. ایــن تقریباً حول و 
حــوش 1210 هجری قمری بود که آقارضــا بعنوان اولین 
عکاس ایرانی از حرم عکاســی کرد. بعد از ایشون، عبدا... 
میرزای قاجار بود که از عکاسان خوب دوره ی قاجار بود، 
تحصیالت عکاسی داشت هم در فرانسه و هم در اتریش 
و بعد از وی، شــامری از عکاسان ایرانی از حرم امام رضا 
عکاسی کردند. اما یک عکاس، زمانی که به یک مکان می 
رود و یک یا دو بار عکس می گیرد، او را عالقه مند، ذوق 
ورز یا آماتور می دانیم حتی اگر عکاس حرفه ای باشد، اما 
روی ســخن ما در ایــن کارگاه اولین عکاس حرفه اِی بقاع 
متربکه ایران، »ابوالقاســم نوری« است که متأسفانه راجع 
بــه این عکاس بــزرگ و فوق العاده ارادمتنــد به خاندان 
اهــل بیت عصمت و طهارت، چیز زیادی منی دانیم! خب 
االن بــا خــود می گویید پــس اگر چیزی منــی دانیم چرا 
رس حضــار محــرتم را درد می آوری؟ ما راجــع به زندگی 
خصوصی او، تاریخ تولد و فوت اش و معلم عکاســی وی 
چیــزی منی دانیم اما بزرگرتین گنجینه ی عکســهای گنبد 
بارگاهی از دســرتنج این عزیز صورت گرفته. شاید اغراق 
نباشــد اگر بگوییم، متامی بقاع رشیف در عتبات عالیات 
را عکاســی کرده اســت. حرم آقا علی بن موسی الرضا را 
هم عکاسی کرده و تقریباً تا آنجایی که تحقیق اجازه می 
داده، امامزاده های شناخته شده و مطرح را نیز مثل حرم 
خواهر آقا علی بن موسی الرضا را هم عکاسی کرده است 

یعنی تا آنجایی که من می دانم ایشــان آنقدر پرکار بوده، 
آنقدر عشــق می ورزیده به خانــدان عصمت و طهارت 
کــه چیزی را از قلم نینداخته. دوســتان! مــا در زمانه ای 
کــه با یک اشــاره و کلیک در پشــت کامپیوترمان و یا از 
فضای مجازی و اینرتنت، دنیایی از اطالعات را می توانیم 
گردآوری کنیم، راجع به او مطلب بسیار محدود و ناچیزی 
بیش نداریم. فقط این را می دانیم که او فرزند محمدتقی 
نوری، مستوفی اصطبل هامیونی بوده که حساب و کتاب 
اصطبل را نگه می داشــته و به نوعی حسابدار آنجا بوده 
و ابوالقاسم نوری، هم دوره ی نارصی را درک کرده و هم 

دوره ی مظفری را. 
نکتــه ی دیگــری که درباره ی عکســهای ایــن عزیز باید 
بگویم این اســت که او از علامی مطــرح روزگار خودش 
هم عکس گرفته یعنی خط ســیرش کامالً معلوم است که 
رو به خانــدان عصمت و طهارت دارد چه در ایران و چه 
مجــاور ایــران و علامی عزیز ما را هم از طریق عکاســی 
تکریم کرده و یکی از شــاخصه های دیگری که شــاید از 
نظر تحقیق تاریخ عکاسی کاری ست بس بزرگ، این است 
که او اولین عکاســی ســت که از روی تصویر قلمی که از 
امیرکبیر کشــیده بودند، عکس گرفته اســت. دوستان! ما 
هنوز هیچ عکس مســتند و مستدل از چهره ی امیر کبیر 
پیــدا نکرده ایم و آنچــه را هم که در برخی از کتابها و یا 
مقاالت برخی از روزنامه ها در این دهه های اخیر گفتند 
عکس امیرکبیر است، اشتباه است! حاال نه میخواهم اسم 
آن مقــاالت را بربم و نه اســم آن کتابها را... مثالً مقاله ی 
ویژه ای در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار صبح ایران 
در ســال 76 منترش شــد و گفت یک عکســی از امیرکبیر 
پیدا شــده... چنین چیزی نیســت و اشــتباه است. و این 
ارزش کار ابوالقاســم نوری را می رســاند. معلوم نیســت 

اولین عکاس بقاع متربکه

دکرت محمد ستاری
عضو هیئت علمی دانشگاه هرنهای زیبای تهران

اولین عکاسان، وقتی که دوربین خودشان را به عنوان یک 
پدیــده ی ابتدا فنی و تکنیکــی و بعد، هرنی به اطراف و 
اکناف جهان بردند، ســعی کردنــد چیزهایی را که از نظر 
خودشــان حائز اهمیت ثبــت و ارائه به بیننده ی دیگری 
بود، ســوژه قرار دهنــد و با عکس گرفــنت جاودانه کنند. 
عکاســی، پس از تولدش، در اروپا، به ســایر کشورها هم 
رفت و عکاسی در ایران عزیز ما، به فاصله ی کمرت از سه 
سال از اخرتاع آن، راه یافت در حالی که خیلی از کشورهای 
خوِد اروپا که عکاســی از کشورهای همجوارشان رشوع و 
شــیوع یافته بود، تا ســالها بعد هنوز عکاسی منی کردند. 
یعنی می خواهم دوستان را به این نکته بشارت بدهم که 
ایران یکی از معدود کشــورهایی است که عکاسی در آن 
به قدمت تاریخ عکاسی جهان است و جزو تنها کشورهای 
مســلامنی است که با دید روشــن و باز و ژرف اندیشانه 

به عکاســی نگاه کرده است. حدود پنج یا شش سال پیش 
در یک ســمینار معترب علمی و هرنی، بــا مرحوم »بهمن 
جاللی« صحبت می کردیم، ایشان گفت: من چندی پیش 
در یک گردهامیی بزرگ عکاسی که کشورهای عرب زبان 
همســایه های ما برگزار کردند حضور داشــتم... وقتی به 
آنهــا گفتم قدمت عکاســی در ایران اینچنین اســت، آنها 
گفتند، چطور شــام مسلامنید و ما هم مســلامنیم اما ما 
چنین قدمت و ســابقه ای نداریم؟ تقریبــاً به جز دولت 
عثامنِی آن زمان که کوچک شــده اش ترکیه امروز اســت، 
در خیلی از کشــورهای اســالمی با عکاسی چندان قرابتی 
احســاس منی کردنــد و حتی به گونه ای بجای کوشــیدن 
در نــرش آن، محکومش می کردنــد... خب متام این نکات 
باعث می شــود که ما برگردیم و ببینیم اولین سوژه هایی 
که مقابل دوربیــن عکاس در ایران قرار گرفته- منی گویم 
عکاســان ایرانــی و می گویم عــکاس در ایــران، چرا که 
عکاسان خارجی بسیاری هم در ایران عکاسی کردند- حرم 

و بارگاه و مضجع رشیف آقا علی بن موسی الرضا بود.
طبق اسنادی که تاکنون یافت شده اولین عکسها از حرم، 
از فاصله ی دور توســط جیانوتزی، عکاس ایتالیایی گرفته 
شده. قدیمی ترین عکســهای حرم عکسهای ایشون بوده 
ولی از آنجا که جیانوتزی مســلامن نبود و منی توانســت 



امیرکبیــر رساغ نقاش رفتــه و ســفارش داده تصویرش را 
نقاشی کند و یا نقاش از امیر خواهش کرده که یک پرتره 
ی قلمی از او بکشــد اما امیــر با هامن هیأت لباس فاخر 
قاجاری و نشــان ها و مدالها و آن کاله بلند، لوحی را در 
دستش گرفته و ایســتاده تا چند جلسه تصویر قلمی اش 
را بکشــند. ابوالقاسم نوری از روی آن تصویر قلمی، بقول 
مــا عکاس ها، یک ریپرودکســیون، یک کپــی عکس تهیه 
کرده و این بســیار مهم اســت چرا که نزدیکرتین تصوری 
که مــی توانیم از صورت و چهره و انــدام امیرکبیر بزرگ 
داشته باشیم، همین تصویری است که ابوالقاسم نوری از 
روی آن تصویر قلمی برای ما به یادگار گذاشــته و جالب 
اســت بدانیم از روی همین کپی ریپرودکســیون، خاندان 
امیرکبیریــان در تربیــز- خاندان منصوب بــه امیرکبیر که 
معــروف اند به امیرکبیریان- ســفارش بافــنت یک فرش را 
داده اند و آن فرش االن موجود اســت. و نیز نسخه ای از 
این عکس به گامنم در آکســفورد باشد. بنابراین اهمیت 
قضیه را بدانید؛ ممکن است ما آن را در برخی از آرشیوها 

داشته باشیم اما بدان توجهی نکرده باشیم....
اســتنتاجاتی که من از ایــن منت خواهم کرد برپایه ی یک 
رسی حدس و گامن هایی ســت که پر بیراه هم نیســت. 
مثالً عکســی از حجت االسالم فاضل رشبیانی دارد که زیر 
آن با خط خودش نوشــته است: »1305 هجری قمری« و 

این قدیمی ترین عکس تاریخدار ابوالقاســم نوری است. 
از ایشــان دو آلبوم عکس در آلبومخانه ی کاخ گلســتان 
موجود اســت، یکی آلبــوم 436 که هفتــاد و یک قطعه 
عکــس دارد، تاریخ این آلبوم، 1319 هجری قمری اســت. 
آلبوم دیگر 461 اســت کــه تاریخش 1329 قمری ســت 
کــه در این آلبوم دوم، خــوِد این عزیز، یــک رسی پرتره 
از خودش گرفته کنار یک دوربین فانوســی با ســه پایه ی 
چوبی خیلی زمخت و ســنگین! خب آن زمان شــاتر هم 
نبــوده و کالهک روی لنز را که بر می داشــتند، رشوع به 
شــامرش می کردند و دوباره آن را می گذاشــتند و عکس 
گرفته می شــد. من در جلــد دوم »رشح حال رجال ایران 
در قــرون 12، 13 و 14 هجــری« اثــر جاودانه ی مرحوم 
مهدی بامداد، عکس دیگری دیدم که ممکن است مربوط 
به زمان پیرِی ابوالقاســم نوری باشد ولی هیچگاه مرحوم 
مهــدی بامداد در کتابش اشــاره ای به ذکــر مآخذ نکرده 
بــود و منی توانیم خیلی اســتناد کنیم. پــس دو عکس از 
وی داریم که یکی از آنها قطعاً متعلق به اوست چون در 
آلبومی که خودش تنظیم کرده موجود است و خودش هم 
زیرش نوشته که چهره ی خودم است و دیگری آن عکس.

ســه تاریخ مشــخص در عکســهای ایشــان داریم: 1305 
هجــری، 1319 هجــری و 1323 هجــری قمــری. از اکرث 
امامزاده های ایران و متــام بقاع رشیف عتبات عالیات را 
عکاســی کرده و از تهران به قم و سپس کرمانشاه رفته و 
ســپس وارد عراق شــده. اگر بخواهیم مقایســه ای انجام 
بدهیم، چون من گفتم ابوالقاســم نوری عکاسی است که 
هــم در دوره ی نــارصی کار کرده و هم دوره ی مظفری، 
چون ذکری هم از آقارضا عکاسباشی کردم، باید گفت که 
اولین عکاس حرفه ای ایران هم آقارضا است که از هفده 
ســالگی کار عکاســی را رشوع کرد. آقارضــا متولد 1259 
هجری ست و آن عکس ابوالقاسم نوری که از خودش کنار 
دوربین و ســه پایه اش گرفته، حدوداً 30 یا 35 ســاله به 
نظر می رسد. اگر از تاریخ روی عکس ابوالقاسم نوری، که 
1319 اســت، 35 را کم کنیم، احتامالً تاریخ تولدش 1284 
هجری قمری اســت. یعنی زمانی که آقارضا عکاســی می 
کرده اســت، ابوالقاســم نوری هنوز به دنیا نیامده است. 
پس از ترور نارصالدین شــاه در حرم شــاه عبدالعظیم که 
در ســال 1313 هجری اتفاق افتاد، ایشــان، ده سال از آن 
دوره را عکاســی نکرده است و بنابراین بیشرت منتسب به 

دوره ی مظفری می شود.
نکته ی مهم دیگری که وجود دارد این اســت که ایشــان 
عکســهایی هم دارد از نقاشــیهایی که منتســب است به 
خاتم پیامربان و حرضت علی )ع( و به جز این دو بزرگوار، 
تقریباً از روی نقاشی متام حکمرانان دوره ی قاجاری مثل 
فتحعلی شــاه و آغامحمدخان هم عکس گرفته اســت و 

کوالژهای خوبی هم انجام داده است. 



بهرتین فراغت بین تعویض دو شیفت
وقتی هنوز مانده تا چایی ات را بخوری؛

نگاه کردن از این باال
به جمعیت مشتاق است

که آرزوهای شان را
پنهان در بقچه های سفر

با خود به صحن و رسای حرم می برند.

عکس: مهدیا مصباحی/ عکس نوشت: حسین لعل بذری

همه کبوتران
نسبتی با تو دارند
و نسبتی با چشمهای من
وقتی که تو را به یادم می آورند
و تو
تنها تو
میهامن چشم منی
وقتی که باران می بارد....
خدا نکند کبوتری از کنار اسم تو بگذرد
آنوقت حتامً باران خواهد گرفت...

عکس: رضا خالدی/ عکس نوشت: مهدی فاضل



دمل برا مادرم یه ذره شده، تلفن هم نداریم که حتا صداشو بشنوم. 
دو ماهی میشه که اعزام شدیم مرز، مرخصی منی دن، حتا برا یه ساعت. آخرین متاسم با خونه، 
اولین روزی بود که رسیدم مشهد، فک کنم جمعه بود. روز رسدی بود، بالفاصله باید می اومدم اینجا، 
از مشهد چهار ساعتی راهه. نامه تنها راه ارتباط ما با دنیایی هست که ازش اومدیم. پستچی هر یکشنبه میاد، 
از باالی برجک افق رو دید می زنم که طلوعش رو از جاده ی غربی به همه خرب بدم. 
آخرین نامه ام عکسی هست از روزی که رسیدم مشهد، 
به سفارش مادرم رفته بودم پابوس آقا که یه عکاس جوون این عکس رو گرفت، 
بهم قول داد برام بفرستش. 
امروز جمعه است، 
می خوام عکس رو بفرستم برا مادرم.

عکس: مهدی طاهری/ عکس نوشت: سجاد آورند 

قبول... 
دیگر لطافِت گذشته را ندارند...

اما هنوز عطِر پنجره فوالدت ال به الی انگشتان خسته ام جاریست...

عکس: فریبا بروفر/ عکس نوشت: مهرداد رجبی خامسی



بی تاب آمدنم ، گیسواِن طالیی دخرتکانم را سپرده ام دسِت نسیم و چشم دوخته ام به پله ها... 
انتظار می کشم زودتر بیایند . پیرمرد پیشاپیش همه ، نفس نفس که می زند 

التهاب بوسه هایم را دو چندان می کند. 
می نشیند روی چارپایه ، سامع چوبها روی پوست طبل شنیده می شود 

و فرشتگان خاکی متام حجم مهربانی شان را در نقاره ها می دمند. 
ریتم شاداب زندگی و صور رستاخیز از بلندای مناره های فیروزه ای ، 

عطر می افشاند و من آهسته از رشقی ترین احساس ِناب ، طلوع می کنم . 
رشمسار این تابش ، 

از هشت خورشید اذن دخول می گیرم و لب های طالیی ام عطش حضور را با بوسه هایی بر گنبدش متربک می کند.
کبوتر می شوم و می روم در سینه پر فراخ خراسان ، مستانه می تپم . 

می رقصم و با تابشم متام تاریکی های ارزان یاس را از چهره زائران می زدایم. 
اینجا مشهد است هوای صحن هایش همیشه بارانی ست حتی اگر یک ابر در آسامن آن نباشد . 

اینجا قانون جاذبه اش هم فرق می کند در هر خیابان که بگذری بی اختیار تا چشمت به گنبد طالیی می افتد 
خم می شوی و عرض ادب می کنی. اینجا آسامن را به زیر کشیده اند.

 نقاره ها و طبل ها یک روز دیگر به من فرصت زندگی داده اند. 
تولدهای مکرر در صبحگاه و وداع در هر غروب به امید تولدی دیگر و من هر روز در طواف های لربیز از عشق ، 

حاجی می شوم چونان زائرانش ، که احرام نبسته ، حاجی می شوند. اینجا نرم ترین فوالد ، 
پنجره می شود و تو را در آغوش می کشد. 

حق داری اگر در پگاه و شامگاه صدای نقاره ها را که می شنوی اشک هایت جاری شود 
و دعاهایت نگفته به اجابت بنشینند. وقتی آمین گوی تو ، مالئک باشند.

اینجا مشهد است. رسزمین هشتمین خورشید تابان ....
پلک خورشید به فرمان تو بر می خیزد             صبح از سمت خراسان تو بر می خیزد
نور هـر صبح می افتـــد به در خانه تو             بعـد از گوشـه چشامن تو برمی خیزد

عکس: امین ابراهیمی / عکس نوشت: سید ابراهیم پیره



ما پنج نفر هستیم .
من و صادق و یدالهی و مجتبی و معصومی.

یدالهی هنوز رسفه می کند. سیاه می شود,آب جوش هم فایده ای ندارد.
صادق می گوید: هر وقت رسفه ام می گیرد. بی بی نشاسته ی داغ می دهد. 

نشاسته را که می خورم رسفه ام بند می آید.
مجتبی می گوید:خفه شی الهی !مغزم پرید بیرون از بس کخ زدی توی گوشم.

معصومی می خندد و می گوید: آی یدالهی !برو امام رضا. آقا جانم رفت خوب شد.
دکرتها جوابش کرده بودند . 

وقتی رسفه می زد خودش را خیس می کرد, ننه فحشش می داد و می گفت : همین االن جاتو عوض کردم.
از امام رضا که برگشت دیگر رسفه منی زد , خودش را خیس منی کرد.

ننه می گوید: بهرتین دکرتاست آقا جان, قربانش بروم.
امروز که آمدیم مدرسه ما پنج نفر بودیم .

من و صادق و یدالهی و مجتبی و معصومی
یدالهی رسفه می کرد.آنقدر که چشامنش از حدقه بیرون می زدند و اشک می ریختند.

مدرسه بوی رنگ می داد.
سجاد و معصومی قه قه می زدند و خوشحال بودند.

میگن امام رضا اومده، اوناهش، چراغونیم هست مثل روز هایی که تولدشه
صادق، یدالهی را می آورد کنار امام رضا

آقای ناظم  دوربین را بر می دارد. بچه ها را صف می کند اول،
بعدگروه گروه می فرستد کنار امام رضا، تا عکس یادگاری بگیرند.

یدالهی رسفه می کند توی صف،
آنقدر که شکم و پهلویش درد می گیرد.

آقای ناظم ما را صدا می کند.
به دوربین آقای ناظم می خندیم و شکلک در می آوریم.

یدالهی منی خندد، رسفه هم منی کند، 
فقط آرام می گیرد.

عکس: فیروزه جمعه پور/ عکس نوشت: زهرا فیروزآبادی



خانه مادر جان را فروختند و بردندش مشهد خانه عمو علی.
مادرجان می گوید: خانه عمو علی روبروی حرم امام رضاست، طبقه چهارم یک آپارمتان. 
جایش خوب است فقط پله دارد. او هم که پا ندارد. 
مادرجان می گوید : از روی تراس اش می شود سالم داد. 
اگر هم چشم داشته باشی می شود ساعت صحنش را نگاه کنی. 
مادر جان می گوید: یک گلدسته هم دیده می شود.  
مادر جان می گوید: برایتان دعا می کنم، دلتنگتان می شوم 
می گوید: مشهد رسد است، برف می بارد.

عکس: افسانه رسوقدی/ عکس نوشت: نرگس فیروزآبادی



عکاسان مدعو 
به اردوهای کشوری 

جشنواره عکس 
خانه دوست

کمیتــه علمی جشــنواره پس از بررســی دقیق 323 
رزومه و رشح فعالیت رسیده در مهلت مقرر، تعداد 
72 عکاس را از 29 شهرســتان، به اردوهای کشــوری 
این جشــنواره دعوت می کند.این عکاسان به مدت 
چهار روز و سه شب در هتل میالد نور مشهد میهامن 

جشنواره عکس خانه دوست هستند.
اردوی اول ایــن جشــنواره از تاریــخ 15 تــا 18 و 
اردوی دوم از 18 تــا 21 دی مــاه 1392 بــا حضــور 
اســاتید راهنــام کــه پیــش از ایــن در فراخــوان 
 جشــنواره معرفــی شــده انــد، برگــزار مــی گردد. 
جلســات گــپ و گفت دربــاره موضوع جشــنواره، 

منایش و تحلیل عکس های تاریخ عکاســی، مشاوره 
اســاتید راهنــام و بازدیــد از آرامگاه فردوســی در 
 تــوس از برنامــه هــای جنبی ایــن اردوها اســت.
اسامی عکاسان منتخب مدعو به اردوها به رشح ذیل 

است:
اسامعیل زاده مجتبی )ارومیه(/ اشکر آرش )شیراز(/ 
آقاســیانی احمد )تهران(/ آقایی اســحاق )یاسوج(/ 
باباگلی شــیدا )تهران(/ بابایی فرهاد )بابل(/ بشارتی 
اصغر )قشم(/ بهشــتی میالد )تهران(/ بهمنی مریم 
)تربیــز(/ پور اســامعیل زاده فرحنــاز )بندرعباس(/ 

تراکمه زاده سیامک 
)اصفهــان(/ تهرانی مونــا )تهران(/ تهوری حســین 
)کیش(/ جعفــری آریا )اصفهــان(/ جوادیان رسوش 
)تهران(/ حاجی پور عبدالله )کازرون(/ حدائقی سید 
حسین )رشت(/ حســین پور ایرج )بوشهر(/ حسین 
زاده مختــار )تهــران(/ حســینی ســیدمحمدصادق 
)شــیراز(/ حیدرزاده اقدم مرضیــه )تهران(/ خدمتی 
جاویــد )اردبیل(/ خیرخواه محســن )یزد(/ دادخواه 
کوچکی عرفان )کرج(/ رافتی عبدالرحمن )همدان(/ 
رحیم زاده مهری )قزوین(/ روستایی زینب )اهواز(/ 
زندآذر ســهیل )رشــت(/ زیــن العابدینی محســن 
)تهران(/ ســاالری حمید )نیشابور(/ سلطانی تهرانی 

علی )اهواز(/ سیسان ابراهیم )تهران(/ شمس آذران 
جــالل )تربیــز(/ صامتی اصغر )اصفهــان(/ صفرپور 
محمد )خــواف(/ طاهری راد لیال )تهران(/ عباســی 
اهــوازی نازلــی )اهــواز(/ عربی زینب )بوشــهر(/ 
عرفانیان فاطمه )تهران(/ عقیقــی مهدی )قوچان(/ 
عنایتــی امیــر )تربــت حیدریــه(/ غزنینــی پیامن 
)شــهریار(/ فتحــی زهرایــی علی )قزویــن(/ فتحی 
قاسم )ارومیه(/ فداییان ســعید )تهران(/ فرحبخش 
فرزانه )نیشــابور(/ فرســاد مریم )قزوین(/ فریربزی 
معصومه )اهر(/ فهیمی ساسان )سیاهکل(/ قاسمی 
احمد )اصفهــان(/ قاضی صابر )تربیــز(/ قنربی فرد 
احســان )تهران(/ کرمی ســعید )همــدان(/ کاملی 
احســان )بجنورد(/ کهــن ترابی داود )کــرج(/ گلی 
سلیامن )تربت حیدریه(/ ماسرتی فراهانی حمیدرضا 
)تهران(/ مافــی بردبار امیر )قزویــن(/ مافی بردبار 
مهــران )قزوین(/ مجیدی نســب مصطفی )تهران(/ 
محمدی نــارص )زنجان(/ مرادپور مهــدی )قزوین(/ 
معتمدی منصوره )تهران(/ ملکی حســین )اردبیل(/ 
مومنی محمدرضا )اصفهان(/ میراسامعیلی سید علی 
)تهران(/ میرکاملی سید حسین )قزوین(/ نادی محمد 
امین )یزد(/ نظری حامد )تربیز(/ نوعی نوشــهر مینا 
)تربیز(/ هویسی علی )اهواز(/ وحید علیرضا )تربیز(.

چند کلمه حرف خودمانی

هر جا که سخن از »انتخاب« به میان می آید این حرمان 
و انــدوه گریبامنان را می گیرد که الجرم باید به عده ای 
»نــه« گفت و در ظرف قیاس، باید رزومه های آن ها را 

رتبه بندی کرد 
انتشار فراخوان اردوهای کشوری جشنواره عکس خانه 
دوســت در بازه زمانی بســیار کوتاه و فرشده و تقارن 
اردو هایامن با فصل امتحانات پایان ترم دانشگاه ها این 
بیم را بوجود می آورد که استقبال از این اردو ها حداقل 
در ایــن بازه زمانی با افول همراه باشــد. اما به لطف 
مستمر خداوند، حجمی دو برابر چیزی که پیش بینی 
می کردیم درخواست و رزومه به دستامن رسید )و البته 
هنوز دارد می رسد!( قضاوت بر 323 رزومه ارسالی که 
حداقل 70 درصد آن ها در کسب رتبه از جشنواره های 
مختلف و برپایی منایشگاه های استانی مشرتک بودند 
کار بســیار دشواری بود. هر جا که سخن از »انتخاب« 

به میان می آید این حرمان و اندوه گریبامنان را می گیرد 
که الجرم باید به عده ای »نه« گفت و در ظرف قیاس، 
باید رزومه های آن ها را رتبه بندی کرد. مطمئنا در چنین 
ظرفی، اقلیم و رسزمین و آماتور بودن عکاس مورد توجه 
قرار منی گیرد چرا که اوال: جشنواره نیازمند خروجی های 
حرفــه ای اســت و در وهلــه اول داعیه جانبــداری از 
عکاسان آماتور را ندارد و قرار نیست به محلی از آزمون 

و خطا بدل گردد. 
دوما اینکه: عکاس کازرونــی با عکاس تهرانی تفاوتی 
ندارد مگر در امکانات بومیشان. و این امکانات در رتبه 
بندی های ما منی تواند نقش داشته باشد. آنچه حواس ما 
به آن بود »نگاه عکاسانه« است که این نگاه می تواند 
در شهرســتانی مثل ســیاهکل هم وجود داشته باشد. 
پس بدیهی اســت که سبقه عکاس در روند کاری چند 
ساله اش به عنوان یک پارامرت اصلی مورد توجه ما بود 
نه کمیت منایشگاه هایی که برگزار کرده یا جوایزی که 

دریافت کرده است و نه آماتور یا حرفه ای بودنش. 
عکاس با عکس اش هویت پیدا می کند و منونه کارهای 
او در یک بازه زمانی نشان گر جهت گیری های عکاسانه 
اوســت. در کمیته علمــی بنای ما نیز همیــن بود و 

کوشیدیم منونه کارهای عکاس را در سال های فعالیتش 
بررسی کنیم. 

بــا این حــال و با هــزار محدودیت اجرایــی و مالی، 
تعداد بیشــرتی از ظرفیت مجاز اردو را مورد انتخاب و 
دعوت قرار دادیم که اکنون باید برای این تعداد بیشرت 
)دوازده نفر( فکری برای اســکان و پذیرایی بکنیم. این 
پذیرش تعداد بیشرت به دلیل هم سنگ بودن خیلی از 
رزومه های ارسالی است که امکان انتخاب یکی از آن ها 

را به کمیته علمی جشنواره منی داد. 
در   نهایــت پس از انتخاب نهایی بیشــرت از ظرفیت، و 
اســتخراج نام شهرســتان ها از پروفایل انتخاب شدگان 
نهایی، خوشحالیم که تنوع جغرافیایی خیلی خوبی در 

اردو ها داریم. 
نکته آخر اینکه: دبیرخانه جشنواره برای متامی عکاسانی 
کــه در اردو ثبت نام کرده اند و در فهرســت مدعوین 
قرار نگرفته اند، بنا بر درخواست خودشان آمادگی صدور 

مجوز عکاسی در مناطق تعیین شده را دارد. 
در پایــان از زحــامت شــبانه روزی و خالصانه مهدی 
کمیلی، سید مجتبی خامتی و مهدی فاضل در این روز ها 

کامل قدردانی را داریم.



رنگ،  حــذف 
که  فضایــی  از 

همــواره بــر رنگ 
نیروهای خیر  به مثابه 

و رش )ســبز و قرمز یا سپید 
و قرمز( تأکید کرده اســت، بعنوان 

یک گام به سمت فضای دراماتیک تری که بر 
جنبه های اسنادی و الیه های درونی تِر آن تأکید می ورزد، 

موفق به نظر می رســد. برجسته ساخنِت وجوِه دراماتیِک این 
واقعه و حاالِت آدم های آن از سویی، و تأکید بر کلیِت ماجرا و 

ظرفی که آدم ها در آن، به وحدت رسیده اند، از سوی دیگر، دو 
روی یک اتفاق را بازمنایی می کنند. به دیگر ســخن، منای بسته 
و محدود به چهره هایی که قرار اســت بــدون تکیه بر رنگ، به 
شــخصیت آنها ارجاع بدهد، و منای باز و فضایی که آدم ها در آن 
جزئی از یک کلیت شــده اند، در نزدیک شدن به پس زمینه های 

حسی و عاطفِی این اتفاق، نسبتاً موفق عمل می کند.
و ســخن آخر اینکــه عکس های علی حســینیان، قرار نیســت 
مخاطب را از اتفاقی باخرب ســازد یا به او اطالعاتی تصویری و 
مبتنی بر واقعیت ارائه دهد بلکه کارکرد عکس های او، رو در 

رو کردِن مخاطب با وجِه کمرت دیده شده یا مغفولی از یک 
اتفاق آشنا و واکاوِی آن است.

روزهای بعد از دهم
عکس های علی حسینیان

نگارخانه فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد 
22- 27 آذر 1392

مهدی فاضل

عکاســی از واقعه ای که خود، ارجاعی بــه واقعه ی دیگر 
اســت، جدای از محدودیت ها و حساســیت های آن، با تهدید 
ســطحی نگری و تکــرار، بیــش از واقعه ای که خــودش موضوع 
عکاســی ســت، روبرو بوده است.... عاشــورا واقعه ای ست و عزاداری 
عاشــورایی، ارجاعی ست به این واقعه و عکاســی از عزاداران، در موارد 
بســیار، به گزارش مصور پهلو می زند. فرا رفــنت از الیه های ظاهرِی این 
واقعه و دوری جســنت از برخورد فرمالیستی با پدیده ای که وجه اِسنادی 
آن برجسته است، برای نقب زدن به بن مایه های فرهنگی و اجتامعِی آن، 
رضوری می مناید.  دو مجموعه »مشق« و »سبایا« با رویکردی مستند اما 
با پرداختی اکسپرســیو، سعی در گریز از جنبه های عام و گزارشِی عکس 

عاشورایی و دست یافنت به ساحتی متفاوت دارد. ساحتی که قرار است 
مخاطب را به کاوش بیشــرت واداشــته، از بازمنایِی رصف و رصیح، 

بپرهیزد. و این هامن چیزی ست که در عکاسِی عاشورایی، 
هرچه می گذرد، فقدانش بیشرت احساس می شود. 

اصــوالً و از نگاهــی عکاســانه و 

منتقدانه، عکاسی از 
مراسم و آیینهای عاشورایی، 
تــا جایی که عکس، رصفاً به رویه 
های بیرونــِی آن می پردازد  و وجهی 
منایشی به خود می گیرد، به دلیل میلیون ها 
)و شــاید میلیاردها( عکسی که سالیاِن سال، 
از این آیین ها ثبت شــده اســت، چندان دلیل 
موجهی منی تواند باشــد مگر اینکه با رویکردی 
خاص و مبنای عکاســانه یا فلسفِی خاص صورت 
پذیرد. و دو مجموعه ی علی حســینیان، نخستین 
گام را بــرای عبور از این ســطح و اقبال به آن وجه 

فلسفی برداشته است.



گزیــده ای از عکــس های ابوالقاســم نوری 



حرم حرضت معصومه )سالم الله علیها(

حرم کاظمین )علیهام السالم(

حرم حرضت علی بن موسی الرضا )علیه السالم(

حرم حرضت اباعبدالله الحسین )علیه السالم(

حرم  حرضت سید اسامعیل حرم حرضت علی بن جعفر



حرم حرضت اباالفضل العباس )علیه السالم(

حرم حرضت امیر املؤمنین )علیه السالم(

حرم حرضت اباالفضل العباس )علیه السالم(




