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رسمقاله
کیارنگ عالیی
ایده پرداخنت به عکس به عنوان یک رس��انه مستقل و دارای
هویت پیش��ینه کمی ندارد و به نظر می رسد دعوی دنباله
دار ه�نری بودن یا نب��ودن به عنوان پیش فرض عامه در این
س��ال ها کامکان حضور خ��ود را در گفتگوها و قضاوت ها
درباره عکاسی بروز داده است .پیش فرضی که در ساده ترین
حالت مطرود و فاقد برهان اس��ت و حت��ی 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 مس��تقل 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 اس��ت .نکته مهم تر تاثیری است که عکس بر ذهن و
خاطره انس��ان م��ی گذارد و دلیل این امر نه رصفا س��هولت
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 گ��ذرای 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 مس��اله اصلی بسیاری از نظریه پردازان تاریخ هرن
بود تا آن جا که در حدود س��ال  1900این نظریه که عکاسی
نس��بت 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 تقس��یم اس��ت و در
آرمانی ترین حالت آن تقسیم فردیت انتزاعی با عموم .عکس،
تس��هیم مخاطبان اس��ت در خصوصیترین زاویههای تفكر
عكاس ،چرا كه عكس ها از دنیایی دور میآیند تا نزدیكترین
رویاهای ما را از پس��توخانه ذهنمان بیرون بكش��ند .تعبیر
زیبایی اس��ت این که :در دنیای امروز عكس منایانگر جهان
نیس��ت ،بلكه پلی اس��ت میان جهان ذهنی عكاس و جهان
واقعی بیرون.
عکس فرآیند گذر از وجود مادی به حس ،و س��پس به خیال
است .مراتبی كه شكل ظاهری اشیاء و مكانها به طور كامل
از محیط اطراف جدا شده و در پی معنایی مستقل رهسپار
ذهن متاشاگر میشود .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 خ��ود را دارد ،تصوراتی که هنوز در بخش
کوچکی از جامعه می بینی��م که در آن با وجه هرنی عکس
مقابله می ش��ود 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!
مؤسس��ه آفرینش های هرنی آس��تان 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
جش��نواره رسارسی عکس خانه دوس��ت ،این شامره از مجله
آستان هرن را به متامی به هرن عکاسی اختصاص می دهد .امید
که مقبول مخاطبان قرار گیرد.

قطرهای در ازدحام نور

دوم

ه��زار قطعه عك��س از ه��زار گوش��ة حری��مِ امنِ "رضا"
قاب كوچك .هزار سبزآبی و طالیی ...هزار
ثابت نیا میبینیم .هزار ِ
علی ثابت نیا اكنونِ جاودانه ...هزار قامت اس��توار ...یا خمیده ...هزار
ِ
رضایت لبخند ...هزار تاللو اشك...
رئیس جشنواره
ِ
كوچك
قابهای كوچك كنار هم مینشینند ...اكنونهای
جاودان��ه متامی ندارند؛ چرا كه حریمش از طالییِ گنبد تا
آنسوی شهرهای دور در امتداد است .كوی به كوی و شهر
به ش��هر ...برزنی ،خیابانی ،جادهای به نامش مزین است؛
هر ك��س ،هر كجا ،دلش بلرزد و مرغ دلش پر كش��د ،به
س��وی"خانه دوست" میایستد و س�لام میدهد .از قاب
عكس ،پنجرهای میگشاید تا شاید لحظه دیدار دوباره در
تاریكخانه ذهن ظاهر شود.

یكم
از هر دری كه وارد شوی ،ابتدا مكث میكنی و به احرتام
رس را پایی��ن میاندازی .چه در دل باش��د ،چ��ه بر زبان،
س�لام میگویی ،قدم برمیداری و خود را به حریم ا َمنش
میسپاری .در هر گوشه ،زی ِر هر رواق و كنار هر پنجرهای
كه باش��ی؛ س��بزآبیِ كاش��یها ،نقرهفامِ آیینهه��ا ،طالییِ
پنجرهها ،تو را بر آن میدارد كه اكنونت را جاودانه كنی.
خ��ود را در قابی ج��ای میدهی...كنا ِر پنجرهای ...ش��اید
حوضی ...یا سرَ دری ...میخواهی متامیِ آن طالیی و سبز
و آب��ی را در قابت بگنجان��ی و خود همچون قطرهای در
میان این همه نور محو شوی.
قاب تو بیاندازه كوچك است و تو
برای این همه نور ،اماِ ،
تنها به قطعه عكس��ی كوچك...كه شاید كمی طالیی باشد
و قامتت را در بربگیرد ،اكتفا میكنی.

سوم
ش��اید "عكس" در متام س��الهای ورودش ب��ه این حریم،
بیآنكه دانس��ته باش��یم ،كارنامه زیارت یا گواهی حضور
آدمهایی بوده اس��ت كه به دنبال یافنت دس��تاویزی برای
اتصال همیش��گی خود ب��ه این دریای بیك��ران بودهاند.
پس منیتوان به س��ادگی از كنار چنین مقوله مهمی عبور
ك��رد و التفاتی ب��ه ذات و تبعات آن نداش��ت .چه آنكه
"عكس" خود دریایی است كه در جغرافیای پیش چشم ما
به اقیانوس پیوسته اس��ت .اقیانوسی از دین ،تاریخ ،هرن،
جامعه ،مردم و ...
بی��ش از یك قرن از ثب��ت تصاویر حرم مطهر حرضت رضا
علیه الس�لام ،توس��ط دوربینهای راه یافته به این حریم
میگذرد و در این گذر ،كار آنچنان شدت و حدت و كرثت
یافته كه در دنیای رنگارنگ عكاس��ی ،قالب یا ژانری را به
نام خود قبضه كرده است .در كنار عكسهای حرمبارگاهی

كه برخاسته از احساس قلبی و شخصی هزاران زائر عاشق
در طول دهههای گذشته است ،وجود موضوعات منحرص
ب��ه فردی همچ��ون معامری و آرایهه��ای كمنظیر هرنی،
آیینهای مذهبی ،جلوههای زیارت و حضور اقشار متنوع
زائرین ،ابعاد متفاوت ،جذاب و جدیدی را در منظر چشم
هر مخاطب خاصاندیش قرار میدهد و خواهناخواه ،این
جغرافیا به نقطه كانونی پرتوهای همگرایی از شاخههای
مختلف فرهنگی ،اجتامعی و هرنی بدل میش��ود .از هر
نگاه و زاویه دید ،قابلیتی برای پرداخت و پردازش مشهود
میگردد و مجموعهای جام��ع از موضوعات و ذائقههای
گوناگ��ون فراهم میآید ،و در این میانه رضورت توجه به
دادوستدی دوسویه میان مخاطبان و متولیان بیش از هر
زمان رخ میمناید.

چهارم
در ط��ول بیش از دو دهه فعالیت موسس��ه آفرینشهای
هرنی آس��تان قدس رض��وی در عرصه هرنهای اس�لامی-
ایران��ی به وی��ژه بازمنایی هرنهای س��نتی ب��كار رفته در
حرم مطهر ،هرن عكاس��ی با كاركردهای متفاوت خود ،در
راس��تای نرش هرنمندانه معارف رضوی ،ایجاد ارتباط میان
هرنهای س��نتی و هرنهای مدرن ،بسرتسازی مناسب برای
عكاس��ی معارص ایران با موضوعات مذهبی ،خلق زوایای
تصوی��ری بدیع و ارتقاء ذائقه و س��واد برصی مخاطب ،با
اهداف این موسسه همراه بوده است.
برگزاری جش��نواره عك��س "خانه دوس��ت" اگرچه اولین
تجربه همكاری موسس��ه آفرینشهای هرنی با هرنمندان
ع��كاس در پرداخ�تن به موض��وع زیارت و مش��هدالرضا
نیس��ت ،اما تالش دارد با متركز موضوعات حول محورهای
زیارت در فرهنگ عامه ،وابستگیها و ارتباطهای شغلی
اطراف حرم مطهر با مس��اله زیارت ،منادها و نش��انههای
زیارت امامرضا علیهالسالم در هر نقطه از رسزمین ایران،
زیارتگاههای ایران و همچنین آیفتوگرافی یا هامن ثبت
تصوی��ر با دوربین تلف��ن همراه ،نیاز برصی دوس��تداران
حرضتش را از زوایایی نو ،با نگاهی شاعرانه برآورده سازد.
بیش��ك تداوم اینگونه فعالیتها منوط به نتایج حاصله
خواهد بود چرا كه موسسه در برگزاری جشنواره و اجرای
هرچ��ه به�تر آن؛ انتخاب گ��روه اجرایی ،كمیت��ه علمی،
دبیرخانه و دیگر مقدمات ،دقت الزم را اعامل كرده است.
امید اس��ت نتایج حاصل از همكاری مدیران و هرنمندان،
تداوم این رخداد هرنی را همچنان رقم بزند.

عکس :احسان قنربی فرد

جشنواره عکس
خانه دوست
و جوهره متافیزیک
موضوع

معتقد است که ما اساساً در مجمع الجزایر زبانی زیست می
کنیم و خیال می کنیم که به واس��طه ی زبان ،با هم ارتباط
برق��رار 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 نشانیِ 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 دس��تی ترین ابزار یا رسانه ای ست که خط ارتباطیِ بین
دنیای درون و بیرون یا خط ارتباطی بین درونیات آدمهاست
کمیته علمی جشنواره 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
پرداخنت به مضامینِ حس��ی ،معنوی ،فلس��فی یا انتزاعی ،و مفاهی��م ،الکن اند و به درس��تی و کامل ،منی توانند با ِر یک
ارائه ی این مضامین ،با هر مدیومی که باش��د ،اگرچه ممکن مفهوم یا حس خاص را به دوش بکشند.
اس��ت در بدو امر ،سهل و دست یافتنی به نظر برسد ،اما با وقتی کالم و زبان ،که یکی از قدرمتندترین ابزارهای ارتباطی
مخترصی اندیشه ،ناگزیر به این نکته هدایت خواهیم شد که س��ت و گاه تنه��ا ابزار برق��راری ارتباط ،در ارج��اع دقیق به
اگر نگوییم ناممکن ،دست کم ،بسیار دشوار و پیچیده است مفهومی حسی یا معنوی یا فلسفی یا انتزاعی لنگ می زند،
و هزار نکته ی باریکرت از مو آنجاست!
ِ
تکلیف دیگر رسانه ها در این میان روشن است....
ِ
آن،
با
مواجهه
کرثت
جهت
تبدیلِ امر ذهنی ب��ه کالم ،که به
ِ
هرن نیز به مثابه یک رس��انه ،ابزار انتقال درونیات هرنمند به
بسیار بدیهی به نظر می رسد ،خود ،مصداق سخنِ باالست .بیرون است اما مؤلفه های هرنی بودنِ یک پدیده و به عبارت
و بی جهت نیس��ت که زبانشناسی همچون «ویتگنشتاین» بهرت مؤلفه های ارزش گذاری اثر هرنی ،ربط وثیقی با مسأله

انتقال مفاهیم ندارد .به عبارت دیگر ،کارکرد هرن ،اش��اره ی
مس��تقیم و ارجاع دقیق به یک مفهوم یا انگاره های ذهنی
نیس��ت؛ با این حال ،بدیهی ست که پاره ای هرنها در انتقال
برخی حس ها ،قدرمتندتر و مؤثرتر از کالم ،عمل می کنند.
انتخ��اب مفهومی به ن��ام «زیارت» ک��ه در ذات خود ،امری
ش��خصی ،درونی و س��یال اس��ت ،به عنوان موضوع عکس
ِ
حساس��یت کار را
و عکاس��ی ،بنا به بحث فوق ،پیچیدگی و
صدچندان می کند .از آنجا که عکس ،رسانه ای صامت ،فاقد
روایت و مبتنی بر نشانه هاست ،پرداخنت به مضمونی درونی
و فاقد برو ِز بیرونیِ واحد و مش��خص ،و خلق اثر عکاس��انه
در این زمینه با آفت ها و چالش های بس��یار زیادی مواجه
خواهد بود .بدیهی س��ت که س��خن ب��ر رس ارجاع دقیق به
مفهوم زیارت نیست که اساس��اً 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 َمح ِملِ عکاسانه ی
خوبی برای پرداخنت به آن جوهره به نظر منی رس��د! آن هم
به دو علت :نخست به دلیل تفاوت ماهوی این پوسته و آن
جوه��ره؛ اینکه بازمنایی این ظاهر ،در نقب زدن به آن باطن
چندان موفق نیس��ت و دوم به دلیل تکرار این نشانه ها در
عکس های بسیاری که توسط شامر نسبتاً زیادی از عکاسان
درطول این س��ال های اخیر ،به کار گرفته ش��ده اس��ت ....با
این حال ،همین پوس��ته و همین ظاهر ،یکی از نشانه های
ش�مایلی ( )Iconicبرای مفهوم زیارت محس��وب می شود.
ِ
س��احت شعار و
از س��ویی ،عکاس برای گریز از درافتادن به
برخورد سطحی با موضوع ،نیازمند پرداخنت به عنارصی ست
که اثر وی را از مواجهه ی رصیح و مس��تقیم با موضوع دور
چارچوب این
می سازد و از سویی دیگر برای خارج نشدن از
ِ
مفهوم ،و گنگ نشدنِ 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 عکاس��ی گزارشی در برخورد با موضوع
«زی��ارت» ،توجه به بس�ترها و پیش زمین��ه های فرهنگی و
اجتامعیِ زیارت ،دقت در مفهوم و آثار زیارت و رویکردهای
متفاوت آدمها نسبت به آن در خارج از مکان زیارتی ،وابستگی
ها و ارتباطات حس��ی آدمها و نیز فعالیت های گوناگون با
مسئله ی زیارت ،خالصه نکردنِ موضوع در بازمنایی فضاهای
مع�ماریِ حرم و زائ��ران درون این فض��ا ،همچنین پرهیز از
نگاه فرمالیستیِ رصف به موضوع و تأکید بر درامای عکس،
از جمله مواردی س��ت که به ع��کاس در خروج از الیه های
یکنواخت و مالل آور موضوع و رس��یدن 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 اس��ت که حساس��یت و دش��واریِ کار تا
کجاست .بنا به نظر «سوزان سانتاگ» اگرچه غالب عکاسان،
به گونه ای ضمنی و نامحس��وس ،به این مس��ئله ی خرافی
که ش��انس و اقبال ممکن اس��ت در لحظه ای خاص ،سوژه
ی ویژه ای را برای ایش��ان فراهم آورد و با ثبت آن به شهرت
و موفقیت دس��ت 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 عکاس��ی ،به تفکر
درباره ی آنچه قرار اس��ت در چش��م دوربین شان قرار گیرد
پرداخته اند ،نه آنها که دوربین به دس��ت به دنبال «سوژه»
می گردند .توجه به همین نکته ،و تفکر پیش از عکاس��ی و
�تن ایده ها و صیقل زدن آن و سپس پیش رفنت بر
حتی نوش ِ
اساس طرحی فکر شده ،عکاس را به موفقیت نزدیکرت خواهد
ساخت.

ب��وده و ِ
ترسایی را به رس تا پای رس��انه س��بب
انگ واقعی 
ش��ده ،اما با اینحال ،خصیصهی ماه��وی و فوقالعادهای
برای عكس است كه خواستهی متقاعدكردن بیننده را ممكن
خواهد كرد .ایس��تاییِ تصویر عكسی (پُر رنگترین تفاوت
ِ
متحرك س��ینامیی) نیز دیگر مش��خصهی
عكس با تصاویر
ماهویِ رس��انهی عكاسیست كه امكان خوانش تفسیری و
دقیقتر نشانههای برصی عكس را مهیا میكند؛ این ویژگی
ب��رای بینندهی عكس حاوی تلنگر بوده و راه چارهای برای
ِ
خوانش عكس است .از
مكاشفات ش��خصیِ وی در فرآیند
این رو رس��انهی عكاسی مس��تند در نگاهی فلسفی ،ابزار

چرامستندنگاری؟

محسن بایرامنژاد

برای مقدمه و رشوع چنین نوش��تهای ،نقلِ «قضیهی جالب
س��ول ُورث و َس��م یازی» در دههی  1960میالدی سودمند
خواهد بود .س��ول ُورث ،1مستندساز و محقق آمریكایی در
جریان یك پروژهی تجربی و برای كسب اجازه به رساغ رهرب
معنویِ قبیلهی ناواهوَ ،س��م یازی ،م��یرود .پس از ترشیح
جریان كه هدف ،آموزش مردم عادیِ قبیله برای مستندسازی
و منایش آن در فستیوالی اختصاصیست ،2رئیس قبیله سه
س��وال را مطرح میكند« .آیا مستندس��ازی برای احشام ما
خطر دارد؟» پاسخ منفی و دلگرمكننده است« .مستندسازی
سودی هم برای احشام دارد؟» پاسخ به این سوال تعجبآور
نیز منفیست .پس از لحظهای تأمل ،سوال سوم او –به قول
سول ُورث– فرای سادگیاش ،فراموشنشدنی و حاوی تلنگر
بود« :خُب ،پس چرا مستندنگاری كنیم؟»
ُورث بدونشك پاسخ قانعكنندهای برای رهرب معنوی ناواهو
یافته است .مورد ضمنی این جریان اما چالشبرانگیز بوده و
در صورت یافنت پاسخ شخصی ،برای خالقاثر آرامشبخش

خواهد بود .هیچ ِ
كنش بیهدفی ،نتیجهی باید را بههمراه
نخواه��د داش��ت .انتظ��ار تاثیرگذاری و كس��ب موفقیت،
ب��دون دغدغ��ه و هدفی معی��ن برای حصول ،خی��ا ِل خام
است.
عكاس��یِ مس��تند تالش��ی برای مهیا س��اخنت زمین��ه برای
متقاعدك��ردن ،ترغی��ب و تاثیرگذاری بر بیننده اس��ت كه
حیطهی وسیع و جلوههای مختلفی خواهد داشت؛ نتایج و
كاربردها نیز بسته به خواستههای مختلف ،متنوع هستند.
مس��تندنگاری عكس��ی در عینیتگرایانهترین ش��یوههای
خ��ود ،همچون فتوژورنالیس��م ،گزارشگ��ری میكند و در
ذهنیتگرایانهترین س��ویهاش ،همچون عكاس��ی خیابانی،
روایت و بیانگریِ عكاس را ش��امل میشود؛ در گزارشگریِ
رصف ،با اس��تفاده از بیانِ استعارهایِ كالیو اسكات ،3عكاس
بهسان «فروشندهی واقعیت» ادعای منایش ب یچونوچرای
آنچه-بود را دارد و همچون چش��مِ بینای بینندهها ،آگاهی
میبخشد؛ در مكاشفه و ذهنیتمنایی نیز ،عكاس در ِ
هیأت
«مشرتیِ واقعیت» ،از بودههای حقیقی و قابل استناد بهره
برده كه امكان ارائهی نوع نگرش خود به موضوع را هم در
اختی��ار دارد( .اخالقیات و بحث صداقت و وفاداری عكاس
به بودههای حقیقی و ع��دم دروغپردازی ،موضوع ضمنی
دیگریست كه در این نوشتهی خُرد مطرح نخواهد شد).
باورپذیریِ تصوی ِر عكس��ی اگرچه موجب سوءتفاهمهایی

ِ
تبعیض
اجتامع ،ی��ا عكسهای آمریكاییای كه به مقابله با
نژادی در بطن جامعه برخاستند)؛ و نقش پُر ِ
رنگ عكاسی
در تح��والت ش��هری (رابطهی متقابل عكاس��ی با ش��هر و
یاریرسانیِ عكاس��ی در شكلدادن به فرم نوین شهری) ،از
شناختهشدهترین مثالهای موجود هستند .عكاسی مستند
با همهی نش��انههای خاص و پیشینهی درخشان خود ،این
ب��اور را در عدهی كثیری از افراد بهوجود آورده كه توانایی
تغیی��ر و تاثیرگ��ذاری بر جه��ان پیرام��ون را دارد« .تغییر»
موردنظ��ر ،رصفاً ای��دهآ ِل «اصالح» جامعه نیس��ت و تالش
برای «ش��ناخت» آن را نیز شامل میشود .عكاسی وسیلهی

عکس :محمود بازدار

قدرمتندی برای طرح مس��ئله در ب��اب موضوعات غامضی
ِ
ش��ناخت «بودن»« ،واقعیت و
توجو برای
همچون جس�� 
حقیقت» است كه به كا ِر هر دوی عكاس و بینندهی عكس
خواهد آمد؛ رس��انهای واقعیتس��از و باورپذیر ،و در عین
حال ،تفسیرپذیر.
سودمندیهای وسیعتر و اجتامعیِ عكاسی مستند ،همواره
مناس��ب برجستهشدن و یادآوری اس��ت .مواردی همچون
تاثی��ر عكس مس��تند در ترسی��عِ پایاندادن ب��ه جنگها
(منونههایی مثل عكس منادینِ ادی ا َدمز 4از اعدام خیابانی
یك ویتكنگی توس��ط رئیسپلیس ویتنامِ جنوبی یا عكس
نیك اوت 5از مببباران ناپامل و كودكان آشفتهخاطر)؛ تاثیرات
نهان عكاس��ی بر تغییرات مدنی (ب��رای منونه ،عكسهای
6
پروژهی «نظارت بر اجتامع :ثبت زندگی روزمرهی بریتانیا»
در دههه��ای  1920-30ب��ا رویكرد نش��اندادن كژیهای

مناس��بی برای حصو ِل شناخت و ارائهی برجستهی موضو ِع
ِ
پیش روس��ت كه اثر نهایی ،بنا به مشخصههای ماهویاش،
به بهرتین ش��كل ممكن مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت.
ایدهها و موضوع��ات مختلف و حتی روزمرهی زندگی ،در
تصویر عكس��ی ،بهس��ان موضوعی قابلتوجه مورد نگرش
واقع میش��وند؛ ایس��تاترین جلوهها بهواس��طهی خوانش
بیننده پویا گش��ته و آنیترین اتفاقها ،به لحظاتی قطعی
مبدل ش��ده و مورد مكاشفه قرار میگیرند« .عكس قضیه»
از «اصل قضیه» اث ِر بهمراتب گیراتری خواهد داشت ،چون
عكس ادعا دارد كه از میانِ اینهمه موضوع ،منایانگر موردی
مناس��ب برای برجستهشدن است؛ بنا به گفتهی زیكفریت
كراكائر« ،7جادوی تصویر باعث میشود كه عكس ،از اصلِ
جریان پیشی گرفته و خود به جریانی جدید تبدیل شود».
عكسی كه بهخاطر باورپذیری و تفسیرپذیریِ توأمان ،هم

بهشكل «ش�مایلی» (آیكونیك؛ برای بررسی موضوع-اصلی
عكس) و هم بهش��كل «نشانهای» (س��مبلیك؛ برای بررسی
مفاهیم آن) دیده شده و مورد خوانش قرار خواهد گرفت.
لفظ «عكاس��ی زیارتی» نه به یك ژانر بس��ته و اسم خاص
ك��ه به مش��خصهای در عكس اش��اره میكن��د؛ از این رو،
عكاسیِ زیارتی نیز وس��عت قابلتوجهی خواهد داشت .از
عكاسی یادگاری تا عكسهای توریستی و مكاننگاریها ،و
گزارشگریِ فتوژورنالیستی تا خودبیانگریِ خالق اثر و ادای
دین به موضوع؛ و از ش��یوههای بیان��ی متفاوتی همچون
رصاحت در ارائه تا كمینهگرایی و منایش نش��انههایی خُرد
و گویا از موضوع ،همگی در زیر پرچم «عكاس��ی زیارتی»
ج��ای خواهن��د گرفت .در این باب ،حتی ِ
نفس مقایس��ه و
ِ
مختل��ف نامبردهش��ده نیز
ارزشگ��ذاری بین ش��یوههای
غیرقابلقبول اس��ت و هر كدام از عكسها ،سودمندیهای
بهخصوص خواهند داش��ت .هر یك از این دس��تهبندیها
حوزهای اختصاصی و كاربردی بهخصوص دارند كه در قالب
عكس ،گیرایی و تاثیرشان غایی خواهد بود .منایش احساسات
سوحال
خال��ص و غیرتصنع��ی در تصاویر خانوادگ��ی و ح 
خودمانیِ عكسهای آماتوری؛ ثبت محیط و ارائهی منایهایِ

مكانهای زیارتی؛ شناساندن جنبهها ،جلوهها و گونهگونیِ
اتفاقهای مرتبط به موضوع در عكاس��ی گزارش��ی؛ و بیان
دیدگاههای شخصیِ عكاسان یا تهییج بینندههای عالقهمند
با ادای دین نسبت به موضوع .عكسهایی كه در هر دوی
زم��ان ح��ال و پس از گذر زم��ان و برای آین��دگان ،مملو از
ناب برصی بوده و فرای الهامبخشبودنشان برای
اطالعات ِ
طیف وسیعی از مردم ،به كار پژوهشهای مختلف جامعه
و رفتارشناختی میآیند.
 – Sol Worth )1عكاس ،فیلمساز و محقق آمریكایی ()1922-77
1966 ,Through Navajo Eyes )2
 – Clive Scott )3نویسنده و زبان ِ
شناس بریتانیایی ( )1945 -
 – Eddie Adams )4عكاس آمریكایی ()1933-2004
 – Nick Ut )5عكاس ویتنامی ( )1951-
1920 ,Mass Observation: Recording Everyday Life of Britain )6
& 30s
 – Siegfried Kracauer )7نویسنده ،جامعهشناس و منقد فرهنگیِ آملانی
()1889-1966

عکس زیارتی،
لحظه قطعی،
حلقه مفقوده

برشی از عکس
بهنام صدیقی

احسان قنربی فرد

عکسهای زیارتی را باید گونهای از عکاس��ی مس��تند به
ش�مار آورد .متفاوت با عکسهای خربی و ژورنالیستی و
حت��ی برخالف مش��ابهت انکارناپذیری که در ش��یوه اجرا
ب��ا عکاس��ی خیابان��ی دارد ،متفاوت با آنچ��ه به عنوان
عکاس��ی خیابانی میشناس��یم .عکاس��ی زیارتی با وجود
وجه اس��نادی انکارناپذیرش ،س��ویهای به ش��دت حس��ی
دارد .ع��کاس زیارتی ،مصداق کامل گفته فریمن پرتس��ون
اس��ت که نه تنها آنچه روبروی لن��ز دوربینش قرار دارد،
که خود را نیز به ش��کلی متام و کامل در تصویر عکاسانه
خ��ود ثبت میکند .تنوع بیپای��ان عکسهایی که بارها و

بارها از س��وی عکاسان مختلف با موضوعی نسبتاً مشابه
ثبت شده است ،نه وابس��ته به موضوع واحد یا مشابهی
که در غالب موارد یکس��ان بوده است ،که به شکل تامل
برانگیزی وابسته به باورها ،اندیشهها و احساسات لطیف
عکاس��انی اس��ت که به ثبت عکسه��ای اینچنینی روی
آوردهاند .به دیگر س��خن ،ع��کاس زیارتی را منیتوان یک
مستندنگار رصف به شامر آورد .بگذارید رصیحتر بگوییم،
هر مس��تندنگاری ،با هر میزان توان و مهارت را منیتوان
به ثبت عکسهای زیارتی گ�مارد و نتیجهای کامال موفق
را انتظار کش��ید .مستندنگاری موفق ،به مطالعات عمیق
جامعه شناس��انه و اط�لاع کامل از فرآینده��ا و باورهای
فرهنگی ،اجتامعی و مذهبی نیازمند است .بررسی بیشرت
عکاس��ی ژورنالیستی از یک جامعه ناآش��نا ،موضوع را با
رصاحت بیشرتی روش��ن خواهد کرد .فتوژورنالیستهای
ش��ناخته شده و موفق ،هرگز پیش از کسب اطالعات الزم
در زمینههای مختلف فرهنگی و اجتامعی جامعه هدف،
به عکاس��ی از آن جامعه منیپردازن��د .نفس عکس گرفنت
البت��ه دراین رشایط ناممکن نیس��ت اما نتیجه ،بیش��ک
عکسهایی مترین شده ،سفارشی و عاری از محتوای قابل
تامل خواهد بود.

آیین ،باور ،پیشینه

رفتارهای آیینی ،ریش��ه در باورهای ملی ،مذهبی و دینی
دارد .گرچه بخ��ش قابل تامل��ی از هرنمندانی که تاکنون
ش��اهد ارائه آثار مس��تند دینی ،زیارتی از س��وی ایش��ان
بودهایم ،همآئینان ،هممذهبان و هممس��لکانی بودهاند
ک��ه به قدر نیاز از نفس دین ،آئین و رفتار آئینی "زیارت"
میدانس��تهاند ،و درنهایت خوش��بختی ،توانایی رهسپار
ک��ردن قل��ب رقیق خوی��ش ب��ا زائرینی ک��ه موضوعات
عکاسی ایش��ان را تش��کیل میدادهاند را داش��تهاند ،اما
هنوز هم عکسهای زیارتی کیفیتی کامل ،مطلق و بدون
نق��ص نیافتهان��د .این ادع��ا ممکن اس��ت در مواجههای

بیپایانش چقدر در عکسهای امروز من و ما نقش دارند.
منادها و نشانههای فراوان کدام هرن و آئین کهن چنان که
باید و ش��اید در عکاسی آئینی امروز ایران حضور فعال و
موثر دارند؟ پرسش اینجا است :عکسهای زیارتی تا چه
اندازه در بازمنایی ویژگیه��ای اینچنینی پیش رفتهاند؟ و
چ��ه تعداد از عکسهای زیارتی ارائه ش��ده تا امروز ،تنها
نگاهی س��طحی ،س��ادهانگارانه و ترکیببندیهای شکیل
و زیبا اما ع��اری از محتوی بودهاند که با تهییج پیش��ینه
ذهن��ی و غیرت مذهب��ی مولفین و مخاطبین س��توده و
دیده ش��دهاند؟ و پرسشی روشنگرتر :آنچه تا امروز ارائه
ش��ده اس��ت ،تا چه اندازه قابلیت انتقال ویژگیهای این
آئینهای ش��گرف و عمیق به مخاطبان��ی بدون اطالع از
فرهنگ ایرانی اسالمی و بدون دارا بودن پیشینه ذهنی و
تجربی مشابه را دارا هستند؟

لحظه قطعی

عکس :یوسف اکربی پایبندی

سهلانگارانه و متعصبانه تا اندازهای غیرمنطقی ،نادرست
و حت��ی ناآگاهان��ه جلوه کند ،اما مطالعه بیش�تر در باب
آیینه��ای اجتامعی ،باوره��ای دینی و آیین��ی و بیش از
همه ریش��ههای ش��کل گیری این آیینه��ا میتواند جای
خال��ی تصاویری ب��ا موضوع توضی��ح و توصیف عمیقتر
این آیینها و مطالعه تصویری این باورهای آیینی بر پایه
دانش تاریخی ،جامعه شناس��ی و فلس��فی را منایان سازد.
غالب هرنمندان ایرانی ونوس و آفرودیت و زئوس و ایلیاد
را با ذکر کاملی از ویژگیهای اسطورهشناسانه این نامها و
سایر نامهای اساطیر یونانی و غیر ایرانی میشناسند .کم
نیستند آثار هرنمندان برجس��تهای که فرهنگ اسطورهای
غیر ایرانی را در قالب اش��کال مختل��ف هرنی به تصویر
کشیدهاند یا از منادها ،نشانهها و مفاهیم رصیح و ضمنی
مرتبط با آن در آثار عکاس��انه خویش بهره جس��تهاند .اما
رصفنظر از یکی دو مورد انگش��ت شامر که تنها اشارهای
ب��ه ویژگیهای هرنی ایرانی و اس�لامی داش��تهاند ،چند
هرنمند عکاس ایرانی را میشناسیم که آئینها و باورهای
آئینی کهن ایران زمین را بشناس��د و در گوش��های از آثار
خویش به آنها پرداخته باش��د .چند نفر از عکاسان ما به
پیشینه کهن هرن قهوهخانهای ،پردهخوانی و ابعاد شگرف
حامس��ی و آئینی آن پرداختهاند؟ نگارگری ایرانی و ابعاد

لحظه قطعی کارتیه برس��ون،مفهومی اس��ت که بس��یار
نادرست فهمیده شده است .جدا از این اصطالح که نارش
آمریکای��ی او برای بهبود ترجمه تحتالفظی عنوان پورت
فولیوی برس��ون بهکار برد ،خود برس��ون بارها و بارها این
مفهوم را “لحظ��ه روانی” نامید .لحظه قطعی منایش اوج
یک حرکت یا یک رویداد نیس��ت" .لحظه قطعی” به این
معنا اس��ت که در ه��ر موقعیت گرفنت عک��س ،تنها یک
لحظه وجود دارد که در آن لحظه متام عنارص ترکیب بندی
و حس��ی درون عکس در قدرمتندترین حالت خود با هم
منطبق میش��وند .برای ش��کل گیری لحظه قطعی وجود
سه عامل رضوری است -1 :پیشانگاری هدفمند در ذهن
عکاس .مفهومی که به ش��کل یک دغدغه ،ذهن عکاس را
درگی��ر کند و او را تا رسحد اقدام برای بازمنایی آن مفهوم
پی��ش برد -2 .مصداق بیرونی ،عکاس در جس��ت و جوی
عکاس��انه خود ،مصداق کامل اندیشه یا دغدغه خویش را
در جهان واقعیت بیابد و به ثبت آن اقدام کند -3 .عوامل
ترکی��ب بندی و تکنیکی ،وجه پایانی و متام کننده ش��کل
گیری لحظ��ه قطعی ،انطباق عنارص متحرک دنیای واقعی
در قدرمتندتری��ن حال��ت ممکن و ثبت عک��س با رعایت
کامل اصول تکنیکی و صحیح عکاسی است .اصولی که در
خدم��ت بیان معنا برگزیده و اجرا ش��ده اند .در توصیفی
س��ادهتر میتوان گفت ،عکاس باید در زمان درس��ت ،در
مکان درست ایستاده باشد.

عکس زیارتی ،لحظه قطعی ،حلقه مفقوده

عکسه��ای زیارت��ی را بیش از س��ایر گونههای عکاس��ی
مس��تند میتوان مصداق لحظه قطعی دانس��ت .مالحت
بیان هرنمندان این آثار و پشتوانه عظیم و عمیق احساسی
همراه ش��ده با این عکسها گواهی بر این مدعا اس��ت.
عکاس��ان مختلف از منظر ذهنی منحرص به خویش�تن به

آئی��ن زیارت مینگرند و آنگاه که رخدادهای جهان واقع
را منطب��ق با غلیانات ش��گرف و عمیق حس��ی و مذهبی
خوی��ش درمییابن��د ،به ثب��ت عکسهای زیارت��ی اقدام
میکنند .مطالعه عکسهای مختلف ارائه شده و مولفین
این عکسها به سادگی مخاطب را در درک این نکته یاری
و همراهی خواهد کرد .دغدغه و اش��تیاق ،فراوان است،
تالش و حض��ور و پویایی نیز اندک نیس��ت .مصداق این
دغدغههای س��تودنی نیز مدام در ح��ال روی دادن و به
وقوع پیوسنت اس��ت .در اجرای شیوههای فنی و تکنیکی
نیز س��طحی به غای��ت آرمانی و قابل اعتن��ا در پیش رو
اس��ت .آنچه هم اینک ثب��ت و ارائه میش��ود ،مصداق
کاملی اس��ت از لحظههای قاطعی که باید ماندگار شوند.
مت��ام آنچه این نگاش��ته و نگارندهاش در تالش��ند منتقل
کنن��د ،متنای��ی آرمانی اس��ت از مولفین ب��ه غایت عزیز
عکسهای زیارتی برای هرچه بیش�تر س��اخنت و پرداخنت
و پروردن اندیش��ههایی که پر باش��ند از دانش ارزشمند
و مق��دس دینی ،آیین��ی ،تاریخی و ایران��ی .مطالعه هر
چ��ه بیش�تر در جزئیات ش��گرف ،ش��گفتآور و بس��یار
ارزش��مند باورها ،آئینها و پیش��ینه فرهنگی ایران عزیز،

نه تنها گشایش��گر درهای فراوانی از ای��ن گنجینه عظیم
برای مخاطان جهانی اس��ت ،که حلقه مفقوده بسیاری از
گونهه��ای هرنی و بهویژه منبع رسش��ار تغذیه ذهنهای
جست و جوگر عکاسان دغدغهمند و شایسته و هدفمند
خواه��د بود .حلقه مفقودهای که قادر اس��ت عکسهای
زیارت��ی را با پش��توانه عظیم دانش ف��راوان از ماهیت و
ریشههای ش��کلگیری این باورها همراه سازد ،گنجینهای
عظیم از منادها و نشانهها را در دسرتس عکاسان عالقمند
قرار دهد و دغدغهها و اندیش��ههایی ناب ،تازه و ارزنده
بیافریند تا عکسهای زیارتی ،با پشتوانه عظیم فرهنگی و
آئینی جای تقلید های آگاهانه یا ناآگاهانه در ش��یوههای
دیگر عکاس��ی را پرکند و به گوهر ارزنده و منحرص بهفرد
عکاسی ایران بدل گردد.

عکس :محمود بازدار

کنارهم ،عکس را برجس��ته س��اخته اند؛ نخست ،نزدیک
ش��دن به موض��وع و رو در رو ش��دن ب��ا آن ،از اهمیت
برخوردار اس��ت؛ ما هیچ��گاه در مواجهه ی مس��تقیم و
روبروی کسانی که رو به حرم ،درحال سالم و عرض ارادت
هس��تند منی ایس��تیم؛ ممکن اس��ت حتی از جلوی چنین
زائرانی عبور کرده باشیم و آنها را دیده باشیم اما هیچگاه
رو به روی ایش��ان 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 س��مت فضایی اکسپرسیونیستی سوق
داده اس��ت .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 باش��د 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 عکاس��ی کرده اس��ت ،که با توجه به استفاده از فاصله
کانونیِ کمِ لن��ز ،و نوع نگاه زائران ،چنین اتفاقی محتمل

اهمیت نگاه عکاسانه
در عکس های زیارتی
مهدی فاضل
مرور عکسهای دارای دید عکاسانه ،ما را متوجه این نکته
خواهد کرد که در بسیاری از این آثار ،مجموعه ای از عوامل
رص عادی در ی��ک کادر ،به خلق یک اثر هرنی منجر
و عنا ِ
ش��ده اس��ت؛ به گونه ای که اگر هر ی��ک 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 اس��ت که عکاس ،از اتفاقات و اشیاء
عادیِ پیرامون ،که ممکن است هیچگاه نظر افراد عادی را
برای عکاسی جلب نکند ،اثر هرنی خلق می کند .به عبارت
دیگر« ،سوژه گیِ » اشیا و آدمها در نگاه عکاس و غیر عکاس

ِ
اتفاقات ن��ادر ،فضاهای
متفاوت اس��ت .چیزهای عجیب،
خ��اص و غیرعادی ،از جمله مهمرتین مواردی هس��تند که
در نگاه عامه ،برای س��وژه قرار گرفنت جهت عکاسی ،واجد
اهمی��ت اند و عامه ی مردم ،به جس��تجوی چنین نوادری
از فضاه��ا و رویدادهایند تا ب��ا ثبت آنها ،به گامن خویش،
عملی عکاس��انه انجام داده باشند! به عبارت دیگر ذهنیت
چنین افرادی از عمل عکاس��انه ،تنها «یافنتِ» چنین چیزها
و اتفاق��ات و ثبت آن با دوربین اس��ت! به عبارتی ماهیت
عک��س در چنین رویکردی ،به وجهی «منایش��ی» تنزل پیدا
کرده اس��ت! 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
ِ
اتفاقات در بیرون نسبت خواهد داد! درحالی که عکاسانه
ِ
دی��دنِ موضوعات عادی و س��اده ی پیرامون ،که جامنایهی
عکاسی ست ،فارغ از چنان رویدادهایی ست.
در عکس فردین نظری ،تعدادی زائر درحال س�لام دادن یا
زیارتنامه خواندن ثبت شده اند ،فارغ از اینکه چنین عملی
در عکس مش��خص هست یا نیس��ت ،این عکس ،مصداقی
از نگاه عکاس��انه به موضوعی س��اده است و در عکس ،با
مجموع��ه ای از عوامل و عنارصی ع��ادی مواجهیم که در

اس��ت اما آنچه نتیجه ی چنین رویکردی بوده است ،ثبت
آدمهایی س��ت در فضایی عمومی اما درحال انجام عملی
خصوصی؛ و این یکی از وجوه عکاس��انه بودنِ این عکس
اس��ت ...از س��وی دیگر ،همین زاویه ی دی��د دوربین و
نوع نگاهه��ای این زائران ،با درنظ��ر گرف ِنت وضعیت فرد
چهارم که قدری به سمت راست متامیل شده است ،وجه
اکسپرس��ی ِو 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 آس�مان اب��ری و انتخاب عکاس در ارائه
ِ
س��فید عکس را افزود که درجهت تشدید این
ی س��یاه و
فضای اکسپرسیونیستی ،عالی عمل می کنند.
حض��ور آدمهایی در پس زمین��ه و دورتر بصورت کوچک،
عالوه بر اینکه به عکس ،عمق بخش��یده است ،به ساخ ِنت
دو فضای متفاوت ،انجامیده است؛ فضای حضور و فضای
غی��اب .این دید عکاس��انه اس��ت که از اتفاق��ی عادی ،و
اشیایی عادی تر ،فضایی خاص می سازد که با ِر دراماتیک
آن ،بر وجه منایشی اش چیره می شود .چیزی که نقطه ی
اوج آن را بعنوان یک جریان هرنی در تاریخ عکاس��ی ،در
«عکاسی رصیح» مشاهده می کنیم.

عکس :فردین نظری

اسنپ شات
ابراهیم بهرامی

اس��نپ ش��ات ، 1لحظه ای از زمان است که بصورت تصادفی
و اتفاقی ،ثبت ش��ده است و بدون هیچ پیش زمینه ای و بر
اساس اندیشه ای منسجم که اتفاق ها را معنا می کند همراه
ش��ده و از آن طریق به مفهومی واحد دس��ت 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 اس��ت 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 :رابرت کاپا

عکس آنی  ،حقیقتی آنی اس��ت که حتی خود پدیدآورنده
ی آن ،از تصویری که می خواهد ثبت ش��ود آگاهی ندارد ،
ولی هرچه نگاه ذهنی و برصی عکاس قوی تر باشد  ،نتیجه
ی آن متفاوت و تاثیر گذار تر خواهد بود.ش��اید بتوان واژه
ی ش��کار لحظه ها که در س��ال های پیشین به عکس های
مس��تند و یا خربی اطالق می ش��د را هم نوعی عکس آنی
دانس��ت  ،ولی در هم آمیزی ذهن فعال هرنمند و تسلط
وی ب��ر زمان و مکان  ،آثار متفاوت��ی از وی به جا خواهد
گذاشت.
توانایی مفهوم آفرینی این ش��یوه 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 )2ش��کل گرفت که توس��ط ( آالن
کاپرو )3بنیان گذاشته ش��د  .او اعتقاد داشت با استفاده از
عن�صر اتفاق می ت��وان فرصت خلق ه�نر را بوجود آورد ،
زیرا هرن هنوز پنجره های ناگش��وده ی بسیاری دارد .تولید
تصاویر آنی امروزه در انحصار عکاسی نیست  ،بلکه دیگر
ه�نر های م��درن هم مانند هرن مفهومی  ،4در بخش��ی از
شاکله های هرنی خود ،که (مفهوم) برجسته تر از عنارص
زیبایی شناسی است  ،از آن بهره می برند.
عکاس��ی به شیوه ی اسنپ ش��ات  ،بدلیل ماهیت وجودی

خود  ،منی تواند در مرز بندی برخی از شاخه های عکاسی
مانند عکاس��ی مخفی ، 5عکاس��ی مس��تند اجتامعی 6و یا
عکاس��ی خ�بری  7قرار گی��رد  .در نوعی از عکاس��ی که به
دوربین مخفی ش��هرت دارد تقریب��ا عکس العمل موضوع
مشخص است ولی در اسنپ شات حرص زمان بدون حدس
و گامن اس��ت و بر اساس اتفاق صورت می پذیرد .پویایی،
حرک��ت ،رسعت و از همه مه��م 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 نش��ان دهد .عکس آنی در لحظه و بدون هیچ پیش
زمینه ای ثبت می ش��ود .اسنپ شات را حتی منی توان به
عنوان عکاس��ی کاندید( 8رک و راست) هم نزدیک ساخت،
چرا که در این شیوه نیز عکاس موضوعات و وقایع را آنگونه
که هست عکاسی می کند .
بس��یاری از هرنمندان پیش��گام عکاس��ی همچ��ون آلفرد
آیزنشتات ، 9هرنی کارتیه برسون  ، 10دبلیو یوجین اسمیت،11
راب��رت کاپا  12و مارگریت بورک وایت ، 13نیز از این ش��یوه
ب��رای بدس��ت آوردن عکس های��ی خالص و ن��اب هرنی
اس��تفاده می کرده اند( .هرنی کارتیه برس��ون) بسیاری از

عکس :دن برهام

آثار برجس��ته اش را  ،مطابق نظریه ای که طبق آن اعتقاد
داشت بایس��تی همه ی رشایط دست به دست هم دهند
تا لحظه ای ش��کل گیرد و تنها در این لحظه اس��ت كه یك
عكاس می تواند رویدادی را به تصویری ماندگار بدل سازد
آن (لحظه ی قطعی یا لحظه ی تعیین کننده  )14اس��ت ،به
این روش خلق منود.
امروزه طیف گس�ترده ای از اقش��ار مردم به دوربین های
عکاسی دسرتسی دارندو براحتی از اطراف خود عکس می
گیرن��د  ،آن را در اینرتن��ت منترش منوده و با مخاطبین خود
ارتباط برقرار می کنند  ،بدون اینکه نگران باشند که ممکن
اس��ت افرادی ایراد های اساس��ی از عکس هایش��ان بگیرد
،عکس های س��اده ی خانوادگی که در جش��ن ها  ،مراسم
و تعطی�لات از کودکان  ،اش��یاء و یا حیوانات که با دوربین
های کوچک و با کادر بندی های ناقص تهیه می ش��وند ،
اس��نپ شات هایی هستند که حتی اگر موضوع ملموس و
مشخصی نداشته باشند  ،منی توان آنها را به عنوان اسنادی
از وقای��ع زندگی نادیده گرفت  .چ��را که همین آلبوم های
خانوادگی نشانه هایی از شیوه ی زندگی  ،فرهنگ  ،پوشش
و رفتار های اجتامعی اس��ت که ب��ه 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 بس��وی ثبت تصویری ارزشمند
رهنمون می س��ازد و ذهن نیمه هوشیار اورا وامی دارد که
در کنکاش��ی با موضوع  ،بهرتین لحظه ها را ش��کارو ثبت
کند .این ش��یوه از عکاس��ی نوعی بداهه رسایی نیز هست
ک��ه 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
عکسهای زیارتی
مهدی فاضل

عکس :ابراهیم بهرامی

وقتی سخن از موضوع زیارت در عکس ها می شود ،بالفاصله
تصاویری از زیارتگاههای با معامریِ کامبیش مش��ابه ،پنجه
های درافکنده در رضیح ،مردمانی به مناز ایستاده در اماکن
زیارتی ،و یا عکس��های یادگاریِ 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 کلیش��ه تبدیل
شده اند و همین همسایگیِ دیوار به دیوارشان با آن مفاهیم
کافیست تا در رویکردی خالقانه و عکاسانه ،جایگاه مطلوبی
نداشته باشند!
هنگامی که سخن از عکاسیِ موضوعی به میان می آید ،برخورد
مس��تقیم و گزارش گونه با موضوع ،به عنوان س��ــادهترین و

دم دس��تی ترین نوع برخورد ،و یا بعنوان برخوردی حرفه ای
تر ،جس��تجوی 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
یاف ِنت 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 عکاس��انه هم منتج می شود ،اما در چنین رویکردی
موضعِ فکریِ عکاس ،تاحدودی در حجاب است ....حال آنکه
امروزه جایگاه و نقش عکاس ،در س��احت هرن ،از جستجوگ ِر
منفعل و منتظر و شکارچیِ زیبایی ،به متفکر و نظریه پرداز
و خالق زیبایی تغییر ماهیت داده است و ِ
عکاس امروز کسی
ست که اندیشه و دغدغه ای خاص را در عکسهایش پیگیری
ِ
مستند و ِ
اقعیت پیرامون می پردازد،
می کند و اگر هم به ثبت
با طرحی از قبل فکر ش��ده و کامالً گزینشی به عکاسی می
پردازد.
یقین��اً پرداخنت به «مجموعه عکس» و «پروژه ی عکاس��ی»،
ب��دونِ پیش طرح و ای��ده اولیه امکان پذی��ر نخواهد بود و
شاید همین نیاز به مطالعه و ایده پردازیِ اولیه در خصوص

موضوع و حواشی آن ،یکی از دالیل عمده عدم اقبال عکاسان
به مجموعه عکس و «فتوپراجکت» باشد! در همین بازگشت
به موضوع و اندیش��ه ورزی پیرامون آن است که بسیاری از
مفاهیم ،بازتعریف می شوند ،افقهای جدیدی گشوده و را ِه
تصویری کردنِ دغدغه های عکاس ،گشوده می شود .در چنین
رویکردی ،دیگر عکاس ،وابسته و محکوم به حضور در مکانِ
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 ش��ان تهیه کرده اس��ت،
یکی از ده ها پروژه ای که نسبت به این مقوله می توان تولید
کرد را ش��اهد هستیم .تأکید بر وجه نوستالژیک زیارت برای
زائر و اهمیت دادن به آن با رویکردی تیپ نگارانه؛ موضوعی
ک��ه می ت��وان آن را در م��ورد مقوله های دیگ��ری مرتبط با
زیارت و حواشی آن ،در نظر گرفت و با پرداختی عکاسانه به
مجموعه ای پذیرفتنی تبدیل اش کرد.

فرسایش عکس
فرزاد باقرزاده

عکس ها :جمشید فرجوند فردا

ب��ه نظر می رس��د در نگریس�تن ب��ه تصاویر آلب��وم های
خانوادگی ،معیارهای درون��ی و روانکاوانه در ارزیابی الیه
ه��ای گوناگون هر عکس فعالیت دارند .با دقیق ش��دن به
خاطرات و احساس��ات فردی ،می توانیم رسنخی از واکنش
هایامن در مواجه ش��دن ب��ا آنها بدس��ت آوریم .محصول
رویارویی ناظر و عکس ،ریشه در خاطرات شخصی داشته
و در این نوش��تار با استناد به آموزه های متفکران عکاسی
به دنب��ال رسنخ های آن می گردم .ب��ا این وجود همچنان
در میان پژوهش��گران رسانه ی تصویر ،بحث های نظری و
نافرجام در خصوص معامهای عکاسی ادامه دارد.
این منت پیرامون یک تصویر فرضی نوش��ته ش��ده است .و
ضمن پرداخنت به یک تصویر فرضی از کودکی ام ( عکس��ی
ک��ه در آغوش م��ادرم قرار دارم) فرصتی خواهم داش��ت تا
وقایع��ی که عکس طی نس��لها با آن رو به رو می ش��ود را

بررس��ی کنم .پی��ش فرض من به عنوان نویس��نده ،در نظر
داشنت مخاطبیس��ت که در رشایط مشابه قرار گرفته باشد.
نیازی به ارائه ی تصویر جهت اس��تفاده در این نوشتار منی
بینم .تنها امیدوار به تجس��م ذهن��ی خواننده گان در زمان
خواندن هستم.
به نظر می رس��د ب��ا گذر زمان و مرور عک��س های پدران
و مادران��ی که اکن��ون در میان ما نیس��تند ،رس فصل ها و
موقعیت های جدیدی در برقراری ارتباط با تصویر به وجود
می آید .عطف این نوش��تار درس��ت در نقطه ای آغاز می
ش��ود که جوانانی مانند من ،عک��س ها را در پی کنجکاوی
ها می ش��کافند .این هنگامیست که آنان به دنبال هویت
و ش��باهت با اجدادش��ان تصاویر را ورق می زنند ،و یا در
جس��تجوی خاطرات مبهم کودکی در می��ان آنها پنهان می
ش��وند .با درگذشت صاحب حقیقی عکس (حارضانِ 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
 ۴سالگی 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 اس��ت .اگر

تصویر نس��ل به نسل نگهداری ش��ود ،به مرور حلقه های
ارتباطی اش را در حافظه ی بازماندگان از دس��ت می دهد.
البت��ه مادرم هیچ زم��ان 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 پرس��م چه اتفاقی روی می دهد ،هنگامی
که آرام آرام خاطرات درون تصاویر میان نسلها مدفون می
شوند ؟ علیرغم تکیه به آموزه های سایر نویسندگان ،قصد
ندارم مطلبم را در رشح نگرش��م ،به سیاق آنها پیش بربم و
تفاوت من در جایی شکل می گیرد که خانواده ی من هنوز
در قید حیات هس��تند! متایلم به تجسم موقعیتی که در آن
[عزیزان��م را دیگر در کنارم نخواهم یافت] برای من حیرت
آور و غیر قابل توضیح اس��ت و نیز ش��اید برای خواننده ی
این مطلب ،تقالی هیس�تریک نویس��نده در تجس��م مرگ
مادرش عجیب به نظر آید .علت آن فعال مهم نیست .متایل
به بیراهه گویی ندارم اما از س��ویی دانس�تن رشایط زندگی
نویس��نده را برای خواننده الزم می دانم زیرا کمک می کند
ریش��ه ی مرگ ذهن��ی و متایل به این «نب��ود» 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.
گذش��ت زمان اثرات��ی را در عکس ها بر ج��ای می گذارد،
رنگینه ها فرس��وده می شوند و ش��فافیت کاغذ از بین می
رود .ش��اید 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 ش��دن 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 اس��ت؟ من رفته رفته پیر می ش��وم و به
س��متی 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 اس��ت یا بی اهمیت به گذر زمان
رسگرم حیات ابدی خود است؟
نظریه ای از اس��پیرن را به خاطر دارم که علی رغم موضوع
متف��اوت او ب��ه عن��وان متفکر شهرس��ازی ،ب��رای من نیز
راهگش��ای دغدغه ام ب��ود .او در کتاب «زب��ان منظر» به
گذشت زمان در شهرها و اثرات آن اشاره دارد؛ اسپیرن بحث
را تحت عنوان "فرس��ایش" مطرح می کند و آن را جزئی از
"زمان" می داند که اثرات آن درون ش��هرها و محیط زندگی
قابل بررس��ی هستند .او در نگاه هس��تی شناسانه ی خود
معتقد اس��ت« :انساس جزوی از شهر بوده و به دلیل طول
عمر کوتاهش نس��بت به ساختامن و س��ایر 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 اس��ت .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
ش��وند .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 س��نگها هموار شده  ،می شکنند و به
تدریج ش��ن و خاک را ش��کل می دهند .چوب می س��وزد،
دوده ها در آس�مان رها می شوند ،خاکسرت و خاک با باران
ترکیب می ش��وند تا مجدد به الیه های س��نگ بپیوندند».
( آن ویستون اسپیرن _ زبان منظر) .به گامنم سیر فرسایش
طبیعت در این جمله ی کوتاه به خوبی توصیف شده .علیرغم
وصفی از یک چرخش پویا ،احس��اس می کنم مس��یری که
عکس دست به دست بعد از صاحبش به سمت بازماندگان
و رسانجام افراد ناش��ناس می پیامید ،دارای ش��باهت هایی
با تعریف ذکر شده اس��ت .برای پیدا کردن رسنخ های این
رابطه ،ب��ه عکس های تاریخی مراجعه کردم زیرا یقینا آنها
دچار این عارضه ش��دند .اما بارها آنه��ا را درون معادله ی
ذهنی ام قرار دادم ،نه تنها فراموش نشده بلکه هر یک برای
ما به س��مبل ها و نش��انه هایی در موضوعات خود تبدیل
شدند.
زمان��ی که وارثان من به تصویر کودکی های پدر بزرگش��ان
(من) در آغوش مادرش نگاه کنند به چه چیزی می اندیشند؟
واقعیتی که آنها به آن می نگرند چیس��ت؟ اگر واقعیت ها
ج��زوی از طبیعت این جهان هس��تند و اگر فرس��ایش 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 برق��راری ارتباط آنها از پویایی برخوردار
خواهد بود .اما در تعریف فرس��ودگی اث��ری از نابودی به
چشم منی خورد ،بلکه داستانی از مجموعه تغییراتی حلقه
وار ب��ود ،که رفته رفته به پایان می رس��ند و رسانجام از نو
شکل می گرفت .پس در این صورت باید تصویر من و مادرم
در پایان عمرمان ،در انتهای مس��یر فرضی اش ،مشمول یک
تحول غیر منتظره شود!
دور ش��دن از لحظه ای که عکس پ��س از ثبت در آن خلق
ش��ده ،امری مش��خص اس��ت .با این حال بر اساس تعریف
فرس��ایش ،این حرکت می بایس��ت از یک نقطه ی پایان و
رشوعی مجدد برخوردار باشد؛ البته در مورد تصاویر تاریخی
مطمنئ نیس��تم 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 هس��تند ،در نتیجه جدا ش��دن
عکس  :عادله گرشاسبی

عکس :سامنه کاملی

عکس از صاحب و شناس��نامه اش تاثیری در مقصد نهایی
که به دنبال آن هستم ندارد .بلکه فقط گذر زمان همه چیز
را رقم می زند.
اکن��ون پازل ذهنم در جای خود قرار گرفته .تصویر دارای
نیرو و پویایی اس��ت و ظاهرا در روند فرسایش به دفعات
و در رشای��ط مختل��ف جانی ت��ازه می گیرد .ک�ماکان با
موقعی��ت هایی که عک��س در آنها با محیط و س��وژه 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 ن�شر رومیزی ،رومنایی در میان فرهنگ های
مختل��ف ،خلق اث��ر در اقتباس از تصویر ،اس��تفاده های
تج��اری و تبلیغات��ی ،گردش و انتش��ار آن در ش��بکههای
اینرتنت��ی و نگهداری آنها درون حافظ��ه های کامپیوتری،
هم��ه و هم��ه از جمله فرایندهایی هس��تند که می توان
آنها را محرک ها و یا عنارص س��ازنده ی فرسایش دانست.
فرس��ایش نه تنها عکس را در رساش��یبی هدایت منی کند
بلکه آن را در جایگاه یک سمبل ابدی در حافظه من قرار

می دهد؛ حتی منونه هایی که نس��ب به آنها بی عالقه ام،
عمیقا در ذهنم حک شده اند .عکسی را که کارتیه برسون
از کودک  ۳س��اله نحیف هندی در آغوش مادرش ،همراه
با چرخ درش��که ای در پس زمینه ثبت کرده را بارها دیده
ام و نس��بت به آن احس��اس 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 خردسالش��ان در آغ��وش مادرش به چه
چی��ز فکر م��ی کنند .آیا در نگاه کردن به عکس مش��ابهی
از خان��واده ای دیگر که برایش��ان غریبه هس��تند با خیره
شدن به تصویر مادر و فرزند نا آشنایی دیگر که گفته شده
اجدادش��ان هس��تند ،تفاوت وجود دارد؟ البته خصوصیات
روانی ناظران تصاویر ،و نگرش های فرمالیس��تی عکس از
س��هم مهمی برخوردار هس��تند .متوجه ش��دم از نقطه ی
پایانی که در عکس��ها 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

آن چه در این چندپ��اره گی نقش بنیادین و فرهنگی دارد
دو مساله است:

یک/

حفره میان شهرستان و پایتخت

دو/

جزیره ای بودن

نگاه اجاملی و از رس ش��تاب به وضعیت عکاس��ی ایران در یک/

دهه هشتاد بیش و پیش از هر چیز ما را با تکه های منفصل
و ج��دا افت��اده ای روب��رو می کند .تکه های��ی که اگر چه
هری��ک ویژگی های منحرص به فرد خود را دارند اما وقتی
در یک اس��لوب کلی به آن ها می نگریم شامیل منسجمی
را به منایش منی گذارند و به نظر می رس��د این ویژگی ها
ب��ه صورت ذاتی (ذات عکاس��انه) در دل این تکه ها جمع
ش��ده اند .قرار گرفنت این تکه ها کنار هم ما را با س��واالت
و چالش هایی روبرو می س��ازد که ش��اید بخشی از آن در
چیس��تی هویت عکاس��ی معارص ایران ریشه داشته باشد.
«چند پاره گی» به عنوان خصیصه ای از آثار دهه هش��تاد
م��ا را چون تخته پاره ای بر موج ،هر آن به س��متی از این
گس�تره بی حدود می کشد و شناس��ه های متفاوتی را در
تحلی��ل آثار پیش رویامن قرار می دهد؛ شناس��ه هایی که
شاید کمرت به کشف رگه های مشرتک این عکاسی بیانجامد.

حرف جدیدی نیس��ت که فاصل��ه 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
متوس��ل می شویم؟ ش��اید به این دلیل که سویه فرهنگی
چنی��ن حف��ره ای تغیی��ر واژگان و تلق��ی های عکاس��انه
نس��بت به کارکرد عکاس��ی در فضای معارص ،در شهرستان
ها نس��بت به تهران اس��ت و گاه این پن��دار پیش می آید
که تهران ،نه یک ش��هر دیگر ،که یک کش��ور دیگر اس��ت.
نگاه��ی ب��ه خروج��ی ه��ا و محص��والت منایش��گاه های
عکاس��ی برگ��زار ش��ده در این ده��ه در شهرس��تان ها و
ته��ران ،خود موی��د این نکته اس��ت .تلقی ه��ا ،تعاریف،
اس��تنباط ه��ا و ادراکات در حوزه های مختلف عکاس��ی
نی��ز در این دو اقلی��م تفاوت های بنیادی��ن دارند .آن چه
در بزرگ ش��دن این حفره نقش داشته به رشح ذیل است:

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 آش��کار و رایج نس��بت ب��ه هرن پایتخت و
ایجاد یک فوبیای فرهنگی و ضعف در مقابل آن

عکس :آرش اشکر

اما همه چیز به این ختم منی شود ،و مساله وجه دیگری نیز
دارد ک��ه نباید پنهان مباند :عدم وجود یک رابطه دیالکتیک
و ح��اوی دیالوگ بی��ن پایتخت و شهرس��تان ،پیامدی جز
جزی��ره ای ماندن فعالیت ه��ا در پایتخت ندارد .یعنی اگر
چه فعالیت های پایتخت ،منس��جم ،بی حدود و گس�ترده
اس��ت اما ظاه��را از مرزهای خود فراتر من��ی رود و در پی
اشرتاک آن با اقلیم های دیگر نیست .به این صورت که اگر
هرنمند شهرس��تانی 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
من��ی کند که این مصادیق را ب��رای بهره برداری فرهنگی به
شهرس��تان ها ارسال کند .به این ترتیب فعالیت ها و تلقی
ها و عملکردهای نوین پایتخت نیز در حد یک جزیره باقی
می ماند و مش�تریان بوم��ی خود را راضی نگ��ه 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 ش��کلی اس��ت؟ و آیا تعبیری عمومی و قابل
ادراک دارد؟ آی��ا می توان به گروه خاصی از آثار این عنوان
را اطالق کرد یا این که این تعبیر رصفا مصداقی است؟ و...
در پاس��خ به این س��واالت به پرسشی اساس��ی تر برخورد
م��ی کنیم .پرسش��ی که خود ش��بیه یک پاس��خ عمل می
کن��د و ظاه��را دغدغ��ه اغل��ب مخاطبین��ی اس��ت که از
رس ش��وق و در پ��ی یاف�تن پاس��خی ب��رای پرس��ش های

ب��اال ب��ه منونه ه��ای عکاس��ی مع��ارص رجوع م��ی کنند:
ای��ن آث��ار به چه م�تر و میزانی ب��ه عنوان ی��ک اثر هرنی
محسوب می شوند؟
و ی��ا ب��ه عبارت دیگ��ر چه مرجع��ی برای «ه�نری بودن»
این آث��ار و تضمین ارزش های آرتیس��تیک آن وجود دارد؟
با این پرس��ش ها و منونه های فراوان آن در این سال ها به
کرات مواجه بوده ام .بویژه از س��وی طیف پرشور دانشجو
و هرنج��و .آن ها به دنبال م�تر و میزانی برای تعیین حدود
عکاسی معارص می گردند .به نظر می رسد این نوع سواالت
قبل از آن که پاس��خ های شفافی را برتاباند بیشرت ریشه در
واقعیت سنتی عکاسی ما دارد :این که آن چه تاکنون به عنوان
هرن عکاسی ش��ناخته ایم ،این نبوده است یا حداقل اینکه
این ش��کلی نبوده است و تفاوت های ماهوی داشته است.
تعابیر س��نتی درب��اره چیس��تی عک��س در دوران معارص
بی��ش از هر زم��ان دیگ��ر رنگ م��ی بازند و پوس��ت می
اندازن��د .ای��ن مهم آن گاه ج��دی تر به نظر می رس��د که
قبض و بس��ط حاصل ،ما را به یک س��اختار «ژله ای» شکل
و س��یال رهنم��ون می کند؛ س��اختاری که گوی��ی در ذات
عکاس��ی معارص وجود دارد و مرتب تغییر شکل می دهد.
پن��دار این که عکاس��ی معارص با مصادیق��ش تعریف می
ش��ود 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 آش��کار نیس��ت»
بپذیریم و بکوشیم دستاوردهای آن را نه به عنوان قواعدی
مالوف که تنها به عنوان مصادیق پیش رو بازشناس��ی کنیم.
به این ترتیب عکاس��ی معارص بیش از هر چیز ،ش��یوه ای
چالش برانگیز است که سنت های رایج قرن بیستمی را کنار
می زند و نقش مولف گونه خود را بیش�تر به رخ می کشد.
آنچ��ه در ای��ن چال��ش ب��ه چش��م م��ی آی��د آزادی عمل
ف��راوان عکاس ام��روزی در به کار بس�تن تکنی��ک و ابزار
اس��ت که پی��ش از این حداقل به این وس��عت صورت منی
گرفت .ای��ن آزادی عمل ب��ه عنوان یکی از دس��تاوردهای
ه�نر مع��ارص ویژگ��ی ه��ای ذی��ل را در آث��ار ایج��اد
می کند:

یک/

تکرث فرم و ساختار

دو/

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

سه/

کمرنگ ش��دن مرز میان هرنهای تصویری و رسیدن به یک
اسلوب مشرتک
با ای��ن همه ،آن چه هویداس��ت این که عنوان «عکاس��ی
معارص» یک ترکیب مناقش��ه آمیز است که حداقل تا پایان
دهه نود عکاس��ی ایران قض��اوت منطقی و صحیحی بر آن
منی توان داش��ت و باید میوه ه��ای این دو دهه را با دقت

عکس :صمد قربان زاده

عکاس را از خطر تکرار ،س��کون 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 جش��نواره های دولتی و خصوصی
در این ده��ه ،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 جش��نواره ها (به طور اخص) منی پردازد
و هدف دیگری دارد که در مقدمه به آن اشاره شده است:

و تامل بیشرتی نظاره کرد تا فصل مشرتک ها و اصول خود
را به ما بنامیاند.
ام��ا در این میان نقش «جش��نواره» ه��ا در پر کردن حفره
ای که از آن نام برده ش��د در عمومی کردن دس��تاوردهای
پایتخت و امکان انتقال آن ها به آن سوی مرزهای پایتخت
و ایج��اد یک دیال��وگ بی طرفانه و س��اده میان هرنمندان
شهرس��تان ها ب��ا یکدیگر ،غیر قابل کتامن اس��ت و از این
روست که باید این نقش را جدی گرفت و به آن توجه کرد.
جش��نواره ها جدا از مسائل حاشیه ای که بر رس «رقابتی»
بودن ایجاد می کنند از محس��ناتی نیز برخوردارند .یکی از
آن ها امکان دیده ش��دن و تبادل دیدگاه های عکاسانه ای
اس��ت که بواسطه انتشار و توزیع کتاب جشنواره ها اتفاق یک/
می افتد و حداقل اینکه در تغییر آن باورهای س��نتی رایج فراخوان
و آن تلقی های عکاس��انه اشتباه نسبت به مدیوم عکاسی فراخ��وان به عنوان پیش��انی یک جش��نواره ،اولین آوردگاه
کمک های بسزایی می کنند.
رویاروی��ی و برخورد عکاس با جش��نواره اس��ت .فراخوان
کتاب جشنواره ها که در حقیقت یک منایشگاه همیشگی مهم ترین و قابل اس��تناد ترین بخش یک جش��نواره است
و ح��ی و ح��ارض برای عکاس��ان شهرس��تان ه��ای دور و که حاوی اطالعاتی درباره جهت گیری جشنواره نسبت به
نزدیک اس��ت ،کمک می کند فضایی از ادراک و ش��هود را موضوع انتخابی و دیدگاه آن اس��ت .در جشنواره هایی که
ب��رای مخاطبان ایج��اد کند تا آن ه��ا در خلوت خویش به در دهه گذش��ته در عکاسی ایران برگزار شده اند ،فراخوان
قضاوت درباره چگونگی و دالیل قرارگرفنت تعدادی عکس ضعی��ف ترین و غیر ج��دی ترین بخش بوده اس��ت و به
در زیر مجموعه عنوان و سیاس��ت کلی جشنواره بپردازند .نظر می رس��د عامل «تالیف» در این بخش کامال به دست
نکته دیگر در اهمیت جشنواره ها هدایت عکاسان به کار فراموشی سپرده شده است.
تولید به جای آرش��یو اس��ت .اگر چه تعداد قابل توجهی از معض��ل اساس��ی در این میان آن جا بیش�تر به چش��م می
جشنواره های ما کامکان به این نکته کلیدی توجهی ندارند آی��د که به ج��ای دیدن تنوعی از فراخوان ه��ا ،به مواردی
و پذیرای همه گونه آثار هس��تند ،اما جش��نواره می تواند برخورد می کنیم که کپی از روی دس��ت هم اس��ت و یک

قال��ب برای تع��داد زی��ادی از فراخوان ها تکرار می ش��ود .دو/
م��وارد غی��ر رضوری و غی��ر کارشناس��ی از جمل��ه تعطیلی جشنواره ها
مواردی اس��ت ک��ه در ای��ن فراخوان ه��ا دیده می ش��ود :روندی قابل پیش بینی در ایران

مثال :تعریف محیط رنگی ،یا تعیین رزولوشن فایل ارسالی در
اغلب فراخوان ه��ا 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 اس��ت.
م��ورد مهم تر بالتکلیف��ی بعضی از فراخوان ها نس��بت به
ارسال یا عدم ارسال پرینت از فایل عکس است .و این سوال
برای ع��کاس رشکت کننده پیش می آید ک��ه باالخره داوری
بر اس��اس فایل های ارس��الی است یا ممکن اس��ت داوران
ب��ه پرینت ها هم رجوع کنند و کدام یک مرجع تش��خیص

سایه موحش تعطیلی بر رس جشنواره های موفق ایرانی در
این سال ها به کابوس دائم برگزارکنندگان تبدیل شده است.
دلیل مش�ترک این تعطیلی ها یک کلمه است« :بودجه»
فقدان بودجه عبارتی به کل اش��تباه اس��ت چرا که میزان
بودجه تخصیص یافته ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اس��تان ها و دیگر زیرمجموعه ه��ای متولی حرکت های
فرهنگی مشخص اس��ت ،اما آن چه بدیهی است سیاست
گذاری ها و االهم و فی االهم کردن این بودجه ها اس��ت
که اغلب جشنواره های ایرانی برگزار شده در دهه هشتاد
را به جز دوس��االنه ملی عکس ایران به تعطیلی کش��انده
است .محض منونه به موارد ذیل توجه کنید:
جشنواره رسارسی عکس فیروزه تربیز:
تعطیلی چند س��اله و تغییر مس��وولین 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
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ن��کات فنی عکس ه��ا در مراحل خاص داوری اس��ت؟ چرا
ک��ه می��ان پرینت و فایل تف��اوت های فاحش وج��ود دارد.
عدم اطالع دقیق درباره چگونگی روند داوری از دیگر نکاتی
است که باید به آن اشاره کرد .مثال اینکه عکس ها از طریق
پروجکش��ن منایش داده می شوند ،یا ال س��ی دی ،یا ال ای
دی؟ هر یک از این ها می تواند در کیفیت منایش اثر و نوع
قضاوت داور ،تعیین کننده باش��د که بدیهی است در هنگام
تنظیم فراخوان باید مش��خص شده باشد .در این زمینه باید
ب��ه دو فراخوان ممتاز اش��اره کرد :فراخ��وان اولین و دومین
جش��نواره رسارسی عکس فیروزه تربیز در سال های  1387و
 1388و فراخوان ساالنه عکس ایران که توسط موسسه آبرنگ
در س��ال  1390برگزار ش��د و روند داوری و نوع مش��ارکت
رشک��ت کنندگان در این روند مش��خص ش��ده ب��ود و البته
خالقیت های دیگری نیز با خود به همراه داش��ت ،از جمله:
مش��ارکت متامی رشکت کنندگان در مرحله نخست انتخاب
آثار این جشنواره ،و داوری نهایی در حضور رشکت کنندگان.

به این ها اضافه کنید ده ها جش��نواره و مس��ابقه را که
در ده��ه هش��تاد فقط به مدت یک دوره برگزار ش��ده و
ب��ه علت��ی نامعلوم ادامه پیدا نکرده اس��ت ک��ه به دلیل
تع��داد باالی آن ها در حوصله این یادداش��ت منی گنجد.
این روند نش��ان می دهد که حیات جشنواره ها در ایران،
متزلزل اس��ت و ظاهرا حامی جدی ندارد .کسی پشتیبان
آن ها نیس��ت و تعطیلی های گاه و بی گاه جش��نواره ها
م��ورد گالیه و حامیت عکاس��ان رشکت کنن��ده حتی قرار
من��ی گیرد ،چرا ک��ه بالفاصله جش��نواره ه��ای دیگری از
س��وی نهاد های دیگ��ر قد علم می کنند و جالب اس��ت
که در این زمینه جش��نواره های بخش خصوصی به هامن
می��زان در آس��تانه تعطیلی بوده اند که ان��واع 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.
جش��نواره های ایرانی به کانونی ب��رای 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 ای��ن رهگذر به ن��ام های زیادی برخ��ورد می کنیم که
ب��رای اولین ب��ار در جش��نواره های ایرانی ش��اهد حضور
و درخش��ش ت��ک عکس ها ی��ا مجموعه عکس هایش��ان
ب��وده ای��م و اکن��ون در ده��ه ن��ود ،خ��ود به پای��ه های
عکاس��ی مع��ارص ای��ران تبدیل ش��ده اند و مامرس��ت و
سخت کوش��ی و ارصار بر نحله های ش��خصی شان اکنون
به ش��اخصه هایی ثابت در آثارش��ان بدل گش��ته اس��ت:

کار در پشت صحنه سینام را ترجیح داد اما چیزی از خالقیت
ه��ا و ارزش های عکس ه��ای او در این دهه کم منی کند.
زین��ب س��االروند در آخرین س��ال های دهه هش��تاد در
یازدهمی��ن دوس��االنه ملی عکس ایران مجموعه عکس��ی
متف��اوت را ارائه می کند .مجموع��ه ای که بی درنگ می
توان��د ب��ه عنوان یک��ی از مصادیق ارجاع ب��ه تصاویر غیر
عکاسی ش��ده توس��ط مولف به کار رود .مجموعه ای که
در آن از تصاوی��ر ماهواره ای گوگل اس��تفاده ش��ده و در
ترکی��ب ب��ا منایی کل��وزآپ از فضای��ی داخلی که توس��ط
ع��کاس آراس��ته و ثبت ش��ده ،ق��رار گرفته اس��ت و رویه
ای پس��ت م��درن را در برخورد با مدیوم نش��ان می دهد.
بهن��ام صدیق��ی ف��ارغ التحصیل کارشناس��ی عکاس��ی از

محمد غزالی عکاس خوش ذوق ایرانی بهرتین مصداق برای
این رسفصل اس��ت .او که فارغ التحصیل رشته عکاسی در
دانش��گاه آزاد است و رساله اش را با عنوان «بررسی آماری
گرایش های تحصیلی دانش��جویان عکاس��ی دانشگاه آزاد
اسالمی» در سال  1383ارائه کرد ،با درخشش و کسب جایزه
در نهمین دوس��االنه ملی عکس ایران ،رسام به عنوان یک
استعداد ناب در عکاس��ی 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 عکاس��ی معارص ایران معرفی می کند.
بابک کاظمی عکاس جوان در دهه هش��تاد با درخش��ش
در جش��نواره ه��ای عک��س ای��ران در رش��ت ،آبرن��گ در
مش��هد ،و چن��د جش��نواره دانش��جویی در اصفه��ان و
تربی��ز به عن��وان چهره ای جدی��د با اندیش��ه هایی نوین
معرفی ش��د .ب��ه کار گی��ری فتومونتاژه��ای خالقانه با بن دانش��کده هرنهای زیبای دانش��گاه هرن تهران از عکاسان
مای��ه و پیرنگ های تند و تیز اجتامعی از مش��خصه های موفقی اس��ت که در دهه هشتاد بیشرتین درخشش را در
کاره��ای بابک کاظمی اس��ت .او در ی��ک دوره به عنوان جشنواره های ایرانی دارد .حضور و کسب رتبه در جشنواره
داور نیز به جش��نواره آماتوری عکس آبرنگ دعوت ش��د .ه��ای عکس ای��ران در رش��ت ،منطقه ای س��ینامی جوان
صم��د قرب��ان زاده دیگر عکاس جوان ایران��ی که در دهه قزوین ،آبرنگ مشهد ،کاوه گلستان در تهران ،فیروزه تربیز،
هش��تاد در دانشگاه فردوسی نیش��ابور درس می خواند با دانشگاه آزاد اس�لامی در تهران ،مستند اجتامعی اصفهان
ایجاد فضایی متف��اوت ،رع��ب آور ،مالیخولیایی و جذاب و ...گواه��ی ب��ر این مدعی اس��ت .بهنام که س��ویه های
در عک��س هایش نحله ش��خصی خود را به جش��نواره ها ش��خصی و ذهنی خویش را در عکاس��ی دنبال می کند در
دیکت��ه کرد .پافش��اری او بر اس��تفاده منادی��ن از مفاهیم دهه نود چند منایش��گاه موفق در تهران برگزار کرده است
م��ورد نظرش و اس��تفاده خ��وب از تکنی��ک فتومونتاژ در که آخرین آن «تعطیالت» در گالری راه ابریشم تهران است.
این س��ال ها منج��ر به درخش��ش او و کس��ب رتبه های کریم متقی دانش آموخته کارشناس��ی ارش��د دانشگاه هرن
درخور در جش��نواره عکس جوانان ایران ،جشنواره استانی تهران در رش��ته عکاس��ی از دیگر چهره ه��ای موفق دهه
خراس��ان رضوی و جش��نواره فیلم و عکس نیش��ابور شد .هش��تاد است که در جش��نواره های متعددی در این دهه
س��یاوش نقش��بندی دیگر چهره موفق این دهه است که از جمله جش��نواره عکس آماتوری آبرن��گ حائز رتبه های
اگرچه پس از درخش��ش در جشنواره های عکس آبرنگ و اول می ش��ود .نگاه مس��تند او با چاش��نی فرهنگ عامه و
یازدهمین دوساالنه ملی عکس ایران مسیر عکاسی از فیلم و با محوریت انس��ان در عکس ها ،جذاب و دیدنی اس��ت.
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محبوبه کرملی دانش آموخته عکاسی در دانشگاه که پیش
از این با دیدن کارت پس��تال هایی از عکس های ش��هریار
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 س��ال  ،1388جش��نواره عکس آبرنگ در سال  ،1386و
یازدهمین دوس��االنه ملی عکس ایران در سال  1387است.
جالل ش��مس آذران نام آشنای جش��نوار ه های ایرانی در
دهه هش��تاد که درخشش��ی در خور در جش��نوار ه های
فیروزه تربیز ،ایران شناسی تهران ،زمان اراک ،عکس مشهد،
دوس��االنه عکس ایران و ...داشته اس��ت روند نگاه نافذ و
لحظه شناس خود را در عکاسی مستند اجتامعی به خوبی
حف��ظ کرده اس��ت و هر گاه نام او بر زب��ان می آید ،باید
منتظر عکس هایی س��یاه و س��فید با کنرتاست های عالی
و لحظ��ه های درخش��ان از زندگ��ی اجتامعی ای��ران بود.
باب��ک بردبار اگرچه نامی کمرت آش��نا در می��ان این نام ها
اس��ت 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  1389معرفی 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 ،س��حر مختاری ،محسن یزدی
پور ،سیده غزاله غضنفری ،مسعود رضایی و آرش اشکر را
نیز اضافه کنید که در دهه هش��تاد 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

ِ
مدیریت مدیران و متولیان
پس از س��ویی باید به نحوه ی
پرداخت و از س��وی دیگر باید عکاسان جدی تر به قضیه
نگاه کنند و بس��یار پژوهش��گرانه و با نگرش های دقیق
و ظری��ف ،موض��وع را دنبال کنند تا آثار تولید ش��ده در
نهایت بتواند در ذهن ماندگار ش��ده و هرنمندانه تعریف
جدیدی از خانه ی دوس��ت و تعریف جدیدی از دوستی
را ارائه دهد.

گفتگو با
سید عباس میر هاشمی
ش�ما می دانید که تقریب��اً هر موضوعی را در عکاس��ی
درنظر بگیریم ،پیش تر ،توس��ط کس��ی در گوش��ه ای از
دنیا کار ش��ده است؛ به نظر ش�ما موضوع «زیارت» هم
که از این امر مس��تثنا نیس��ت ،چه پتانسیل ها و راههای
نرفته ای می تواند داش��ته باش��د که عکاسان می توانند
دنبال کنند؟
به این موضوع از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ نخس��ت
از زاویه مدیریتی و متولیان این مقوله است که به مولفان
و ش��کل دهندگان آثار چه نگاهی داشته باشند .به گامن
م��ن ،باید نگاهی در مدیران و متولی��انِ چنین فعالیتهای
فرهنگی تقویت ش��ود؛ یکی ب��اور تأثیر اثر هرنی که نافذ

اس��ت و در ذهن رس��وب می کند ،و نکت��ه ی دیگری که
باره��ا در جاه��ای دیگ��ر هم گفت��ه ام اینک��ه ایجاد این
حساس��یت در متولی��ان و مدیران فرهنگی که جش��نواره
ها و حرکت های اینچنینی خودش��ان هدف نباشند بلکه
بعنوان مسیری باشند که قرار است ما را به هدفی برساند.
چرا که هدف ش��دنِ یک جشنواره باعث می شود با پایان
یاف ِنت آن ،به نقطه ی پایان اش برس��یم اما اگر مسیر باشد
و ما هدفهای دیگری را دنبال می کنیم ،مسیر می تواند با
راههای دیگری دنبال شود.
از زاوی��ه ی تولید آثار و رویکرد عکاس��ان ه��م اگر نگاه
کنیم ،باید گف��ت که موضوعات اینچنینی ،نیاز به تحقیق
جدی دارد؛ یعنی تفاوت عکاس��ان در اینجا خودمنایی می
کند؛ اینکه عکاس ،هرچه از س��طحی نگری دورتر باش��د،
پرسش��گرانه و پژوهش��گرانه تر به موضوع نگاه می کند
و نگاهش نافذتر اس��ت .و اینجا جای تشکر دارد که اسم
بسیار بامسامیی هم انتخاب کردید« :خانه ی دوست» که
اش��اره ای ضمنی به این نکته است که در دورترین نقطه
از آن خانه ی دوس��ت هم که باش��یم ،انرژی و ارتباطی را
می توانیم ایجاد کنیم و همین ارتباط می تواند مبنای کار
عکاسانه باشد.

به نظر ش�ما ،برگزاری جشنواره ای با موضوع «زیارت» و
یا به عبارت دیگر« ،برخورد جشنواره ای» با این موضوع،
ِ
چق��در
قابلیت طی کردن آن راهه��ای نرفته یا بازآفرینیِ
مفهوم زیارت را خواهد داشت؟ به عبارت دیگر ،تاکنون
عکاس��انی ،چه به جهت دغدغه های ش��خصی و چه به
صورت سفارش��ی ،عکس��هایی را در ای��ن موضوع ،تولید
کرده اند؛ آیا اینکه یک جشنواره متولی این موضوع قرار
گی��رد ،می توان امی��دوار بود که بخش��ی از کا ِر بر زمین
مانده در این زمینه ،به انجام برسد؟
خب این وابس��ته به تعریف ما از «جشنواره» است؛ اگر
تعریف ما از جش��نواره هامن بحثی باش��د که خودش به
عنوان یک هدف مطرح می ش��ود ،قطع��اً ما را به جایی
نخواهد رس��اند و در واقع یک منایش و یک «شو» خواهد
بود که خیلی رسیع متام می شود و عمده ترین تأثیرش در
هامن زمان برگ��زاری آن خواهد بود ولی اگر بخواهیم به
عنوان یک حرک��ت فرهنگی بدان نگاه کنیم ،باید بگوییم
عمده ترین بحثی که حرکت فرهنگی می طلبد ،اس��تمرار
و برنامه ریزی س��ت که اگر چنین باش��د ،بخشی از پازل
بزرگی س��ت که می تواند ما را ب��ه آن حوزه نزدیک کند.
من جش��نواره را بعنوان یک «شو» قبول ندارم! شویی که
عادتهایی را هم در برخی پدید آورده اس��ت؛ اینکه ش�ما

یک عکسی را در آرش��یوتان 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
ب��ه ممر درآمد .نه من چنین ش��کلی را قب��ول ندارم بلکه
ب��ه عنوان یک حرک��ت فرهنگی به آن ن��گاه می کنم که
دارای جای��گاه بس��یار مهم و قابل اعتنایی س��ت که حاال
ای��ن حرکت فرهنگی را دس��ت اندرکارانش و متخصصین
آن باید برنامه ریزی کنند .ش�ما در جشنواره تان ،تفکیک
خیل��ی خوبی ب��ه جهت تکنیکی و ابزار از بخش��هایی که
اشاره فرمودید ایجاد کردید؛ یعنی حتی بخشی از عکاسی
که دامنه اش وس��عت پیدا می کند و به گرافیک می رسد
را هم فراموش نکردید و خواس��تید از متام پتانس��یل های
آن بهره بربید و این چیزی س��ت که همگان ممکن است
به چنین جامعیتی نرس��ند اما ش�ما در اینجا فکری جامع
کردید و نوعی همه جانبه نگری در کارتان بود که س��عی
کردید همه ی جوانب را درنظر بگیرید .البته من دوس��ت
داشتم این قضیه تکمیل تر هم بشود.
ببینی��د! یکی از اش��کاالتی که من توی جش��نواره ها می
بین��م ،فقدان پروژه های عکاس��ی س��ت؛ اینک��ه در کنار
ت��ک عکس��ها و مجموعه عکس ه��ا ،با اس��تفاده از نظر
اس��اتید عکاسی پروژه های عکاس��ی هم تعریف کنیم و
عکاس��انی را هم در این مس��یر به کار بگیریم و در پایان
این پروژه های به نتیجه رس��یده را در کتاب جشنواره به
عنوان رسمشق هایی ارائه کنیم تا در نهایت حاصل آنهمه
هزین��ه -منظورم از هزینه فقط بحث مالی نیس��ت بلکه
عم��ر ،فکر و انرژی آدمهایی که درگیر آنند -آثاری باش��د
ک��ه عالوه بر نگاه عمیقی که ب��ه موضوع ارائه می کنند،
راه را برای ایده های جدید و پروژه های دیگر و عکاسان
دیگر باز کنند.

در بح��ث تولید اث��ر با موضوع «زیارت» ،چه س��همی را
ب��رای ت��ک عکس قائل می ش��وید و چه س��همی را برای
«مجموعه عکس»؟ به بیان دیگر ،کدام یک را در پرداخنت
به موضوع «زیارت» موف��ق تر می دانید؛ تک عکس؟ یا
مجموعه عکس؟

به نظر شام ،اساساً این موضوع (زیارت) رصفنظر از وجه
منایش��ی و گزارش��یِ آن که در عکس��ها آمده است و می
آید و دیده ایم ،بلکه از جنبه ی فلس��فی و آرتیس��تیک،
ِ
قابلیت تصویری شدن دارد؟ اصالً عکس را رسانه ی
چقدر
مناسبی برای پرداخنت به این موضوع می دانید؟

ب��ه نظر بنده هرکدام جایگاه خودش را دارد؛ بس��تگی به
آن چیزی دارد که ما انتخاب می کنیم .منی توانیم بگوییم
مطلقاً بگوییم مجموعه عکس! کار کردنِ مجموعه عکس،
مطالعه و درگیری بیش�تری برای عکاس ایجاد می کند و
هزینه و زحمت بیشرتی دارد و تأثیر عمیق تری هم روی
مخاط��ب می گذارد اما تک عک��س تأثیر رسیع تری دارد.
پ��س هرکدام جایگاه خودش��ان را دارند ام��ا آنچه که در
جامعه ی عکاس��یِ ما کمرت کارش��ده ،مجموعه است و در
واقع نگاه و مطالعه ی گس�ترده را در کارها کمرت ش��اهد
هستیم و تالش چندانی در ارائه ی مجموعه عکس صورت
منی گیرد و البته در این حوزه کمی هم بالتکلیفی داریم!
ب��ه خاط��ر دارم چندی پی��ش در یک جمعی از دوس��تان
نشس��ته بودیم و درخصوص دوساالنه صحبت می کردیم
و درب��اره ی عکس مس��تند و مجموعه عکس ،که یکی از
دوس��تان گفت باالخره بیاییم مس��تند را تعریف کنیم که
این مس��تند چیس��ت و یا مجموعه را تعری��ف کنیم ...به
یاد دارم که هر کدام از دوس��تانی که آنجا بودند که همه
ش��ان از بزرگان هستند و از اس��اتید بنده ،تقریباً تعریف
متفاوتی از همدیگر ارائه کردند که بعد از بحث و قدری
که جلوتر رفتیم ،به این نتیجه رس��یدیم که واقعاً رس��یدن
به یک تعریف مش��خص ب��رای مجموعه عک��س یا برای
مستند ،قدری مش��کل است و از آنجا که مجموعه عکس
در کش��ور ما کمرت از جاهای دیگر کار ش��ده است ،قدری
پرداخنت به آن دشوار است و به اعتقاد من هم تک عکس
و هم مجموعه عکس ،جای��گاه و اهمیت خودش را دارد
و هیچیک ج��ای دیگری را پر منی کند و هر یک ،لهجه و
گویش��ی ست که می تواند ما را به موضوع نزدیکرت کند...
با همه ی اینه��ا ،توی موضوعات اینچنینی احس��اس می
کن��م از آنجا که این قبیل موضوعات ،موضوعاتی پژوهش
محورند ،موضوعاتی عمیق اند و موضوعاتی هس��تند که
در واقع ،به ارتباط دلیِ انسان و اعتقا ِد او با یک موضوع
بر می گ��ردد ،طبیعتاً مجموعه عکس ه��ا بهرت و کالن تر
م��ی توانند به انتقال مفاهیم بپردازن��د .با این وجود می
دان��م در جاهایی اصالً امکان پذیر نیس��ت؛ مثالً فکرش را
بکنید با محدودیتهایی که برای عکاسی داخل حرم هست،
امکان ندارد کس��ی به این س��ادگی ها بتواند به کارکردنِ
یک مجموعه در داخل حرم فکر کند در حالی که این می
توان��د به اتفاقهای خیل��ی بزرگی که در جامعه ی ما و در
جوامع مختلف تأثیرگذار باش��د منجر ش��ود اما متأسفانه
امکان آن وجود ندارد.

به اعتقاد من ،هم جای کار دارد و هم بدان نیازمندیم! ما
در برخی کارهایامن با ش��ناخت وارد منی ش��ویم و همین
ام��ر ،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
ب��از هم بای��د تأکید کنم که با این موض��وع باید پژوهش
محور برخورد ش��ود .به خاطر دارم جش��نواره ای بود در
مشهد تحت عنوان «لحظه های عاشورایی» که بنده آنجا
در خدم��ت دوس��تان بودم ،بحث لحظه های عاش��ورایی
ب��ود ،بنده به دوس��تان گفتم که ما بعنوان عکاس��انی که
در جامع��ه کار م��ی کنیم ،عمدتاً دنب��ال اتفاقات بیرونی
هس��تیم برای عکاس��ی و کمرت ب��ه درون خودمان باز می
گردیم! یعنی منتظریم که تاس��وعا و عاشورا بیاید و ما به
جس��تجوی فرمها و حرکتهای مختلف دوربین را برداریم و
برویم عکاس��ی! حاال مثالً از مشهد می رویم خرم آباد که
فرمه��ای جدید و اتفاقات خاص آنجا را عکاس��ی کنیم ،یا
می رویم زنجان که مراس��م 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
هس��تیم و در خانه ی خودمان این ارادت به کربال یا امام
حسین را نشان بدهیم .بعد ما چقدر خواستیم این مسأله
را در هامن جلس��اتی که به ش��وراهای سیاست گذاری بر
می گردد ،بشکافیم؟ چون هنگامی که فراخوان منترش می
کنی��م ،یعنی داریم از همه دعوت می کنیم؛ این را چقدر
برای همگان ش��کافتیم و قابل فهم کردیم که برای عکس
عاش��ورایی حتامً نبای��د نهم و دهم مح��رم و از عزاداران
عکاسی شود؟
پ��س ما باید بج��ای افتادن به دنبال اتفاق��ات بیرونی ،به
درون خودم��ان رجوع کنیم و موضوع را بشناس��یم و در
مورد زیارت هم مس��أله به همین ش��کل خواهد بود .ما
در «زیارت» ،مس��أله ی خرافات را ه��م داریم هامنطور
که در بحث عاش��ورا و عزاداریهایامن هم خرافات داریم.
به اعتقاد من یکی از راههای آس��یب شناس��ی و تلنگر به
این خرافات ،همین اس��ت که خوب از آن عکاسی شود و
خوب هم ارائه شود و در نهایت تأثیرش را جامعه شناسان
و متولیان فرهنگی بررس��ی کنند .ب��ه اعتقاد من این کار
ش��دنی س��ت اما با برنامه ریزی و ت��وی هدف گذاری در
روی��ه هایی که طراحی می ش��وند باید م��ورد توجه قرار
بگیرند.

چ��ه چال��ش ها و آفت هایی در مس��ی ِر تصوی��ری کردنِ
موضوع «زیارت» و یا چه موانعی در این مس��یر ممکن
اس��ت وجود داشته باش��د که توجه به آنها ،برای عکاس،
حائز اهمیت است؟
یک رسی از س��ختیهای چنین موضوعاتی ،همین تصوری
س��ت که پیش تر درمورد آن صحبت شد؛ اینکه خیلی ها
فک��ر می کنن��د وقتی می گویید امام رضا ی��ا زیارت ،مثالً
بای��د بروند در اصلی ترین ی��ا 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 عکاس��ی در چنین فضاهایی را داش��ته
باشد اما محدودیتی در عکاسی از اماکن زیارتیِ ما هست
و قطع��اً م��ن دلیل و علت اش را من��ی دانم که چرا چنین
اتفاقات��ی می افتد و چرا این محدودیت ها در این حدش
اعامل می ش��ود – اگرچه حاال تا نیمی از این قضیه را می
پذیرم و مسأله ی حفظ حرمت جایگاه خودش را داراست
 -ام��ا به هرح��ال باید برای افرادی که دیگ��ر این زبان را

انتخ��اب کرده اند و ابزارش��ان هم دوربین اس��ت ،فضای
مش��خصی را در نظ��ر بگیرند که این اف��راد در آن فضای
مشخص و محدوده ی خاص بتوانند کار کنند.
اما از این موضوع که بگذریم ،پرداخنت به مسائل فلسفی
یا عرفانیِ مس��ترت در دل موضوع ،کار را دش��وار می کند.
من یک ب��ار برای زیارت ،حرم رفته ب��ودم ،همه ی مردم
هج��وم می آوردند که به س��مت رضی��ح بروند ،بعد یک
پرس چهار یا پنج س��اله ک��ه روی دوش پدرش بود ،گفت:
بابا اون تو چیه مگه؟! یعنی برایش س��وال درس��ت شده
ب��ود و می گفت داخل رضیح چه چیزی س��ت؟ من برایم
خیل��ی جالب بود این س��وال و می گویم م��ا باید این را
ج��واب بدهیم یعن��ی باید به بهرتین زب��ان هرنی جواب
بدهیم که آن داخل چه چیزی س��ت؟ این رشایطی س��ت
که نه م��ا به دنبالش بودیم و نه برای�مان ایجاد کردند و
ن��ه دغدغ��ه اش کردند! بر این مبنا ،باز نش��دنِ موضوع،
یکی از مهمرتین چالش��های شامس��ت یعنی به نظر من،
باید میزگردهایی باشد که زیارت را توضیح بدهد که اصالً
زیارت چیس��ت؟ منابعی راجع به آن معرفی بشود ...اگر

اینها شکافته بشود ،آنوقت دید ما نسبت به موضوع بازتر
خواهد ش��د و عکاس��ی که می کنیم ،مرتب��ط تر و عمیق
تر خواهد بود .من فکر می کنم عکس��های بس��یاری برای
ش�ما 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 صحب��ت ،خدمتتان توضیح دادم،
جش��نواره ی خانه ی دوست ،شامل چهار بخش است که
بخش آن ،عبارت است از بخش آزاد و آی فتوگرافی یا
دو ِ
عکاس��ی با موبایل .اینطور به نظر می رسد که از این دو
بخش ،بخش آزاد ،آن بخش��ی اس��ت 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
کنن��د و قرار اس��ت عک��س را آنطور که قب�لاً به آن فکر

آن نکاتی ک��ه قبالً عرض کردم خالء های��ی بود که باعث
می ش��د کار موفق نباش��د اما بخش های ش�ما ،در واقع
خالء های هم را پوش��ش می دهند و این نقاط قوت کار
شامس��ت چرا که بطور ضمنی ،بازخ��ور ِد جوانب مختلف
کار را ه��م از جنب��ه ی هرنی و هم ب��ه جهت فرهنگی و
پژوهش��ی دارید ام��ا اینکه کدام ی��ک از بخش ها موفق
ترند ،به نظرم در هر کدام از آنها ویژگیهایی س��ت که آن
را برجس��ته می کند .طبیعی ست بعنوان مثال کسانی که
در بخش عکاسی با موبایل شام رشکت می کنند ،احتاملن
عکسهایش��ان صمیمی تر باشد اما به هامن نسبت ممکن
اس��ت ترکیب بندی و س��اختار خیلی عالی نداشته باشند.
بنابرای��ن در مجم��وع ،خروجیِ هر چه��ار بخش در کنار
هم ،یک مجموعه ای را خواهد ساخت که مکمل یکدیگر
خواهند بود.
در بین عکاس��ان ایرانی یا خارجی ،کس��ی را می شناسید
ک��ه در این موضوع ،بطور خاص کار کرده باش��د؟ یا مثالً
مجموعه عکس ش��اخصی در این زمین��ه در کارنامه اش
داشته باشد؟
عمده ی کارهایی که در زمینه ی عکاسی از حرم امام رضا
و زیارت زائران انجام شده ،توسط خو ِد بچه های مشهدی
ای بوده که مجوز آس��تان را داش��ته ان��د و در آن فضاها
عکاس��ی کرده اند که شام آنها را بهرت از بنده می شناسید،
ام��ا در بی��ن کس��انی که من می شناس��م ،آقای «س��عید
محم��ودی ازناوه» در زمینه ی عکاس��ی از ابنیه ی زیارتی
بطور خ��اص کار کرده اند و مخترصی هم آقای «امیرعلی
جوادیان» در ح��ال و هوای موضوع زیارت کار کرده اند؛
تع��دادی هم تک عکس از عکاس��ان مختل��ف در خاطرم
هست که متأسفانه االن نام عکاس آنها را به خاطر ندارم.

کرده اند س��امان بدهند و عکسشان را «بسازند» و بخش
عکاسی با موبایل هم بخشی ست که احتامالً برخورد عام مفه��وم «زیارت» یا بطور کل��ی عملِ زیارت ،از هر جنبه
تری با آن خواهد ش��د و از اقبال بیشرتی به ویژه نزد غیر ای که بدان نگریسته شود ،صبغه ی مذهبی و بومیِ آن،
عکاسان برخوردار خواهد بود؛ اگر اساساً با چنین قضاوتی پر رنگ و اجتناب ناپذیر است .به نظر شام ،می شود در
موافق هستید ،به نظرتان ،کدام یک از این دو بخش ،در عکاس��ی با این موضوع ،به عکسهایی برسیم که مخاطب
مخاطب رشقیِ مس��لامنِ زی��ارت رفته و مرتبط
پرداخنت به موضوع زیارت می تواند موفق تر عمل کند؟ آن ،تنها
ِ
با زیارت نباش��د بلکه انس��انی در خارج از این فضا ،یک
شام در جشنواره تان چند کار خوب کردید که جای تشکر امریکایی یا اروپایی هم با آن ارتباط برقرار کند؟ یا اینکه
دارد؛ یکی اینکه اسم خیلی بامسامیی برایش انتخاب کرده فکر می کنید این موضوع ،چنان اس��ت که باید شناختی
اید؛ خو ِد این اسم ذهن را باز می کند که بازتر به موضوع قبلی نس��بت به آن داشت تا بتوان با عکسهای آن ارتباط
فکر کنیم و درست است که موضوع زیارت است اما خانه برقرار کرد؟
ی دوست ،یک فضای بازتری را در ذهن آدم ایجاد خواهد
کرد و خالصه این که این اسم خیلی به جا و درست بوده من فک��ر می کنم ذهن هرنمند ،ذهنی س��ت پویا و دامئاً
اس��ت .کار خیلی خوب دیگری که انجام دادید این است مش��غول فعالیت و ایجاد سوال و تجزیه تحلیل در جهات
ک��ه چهار بخ��ش ب��رای آن در نظر گرفتید ک��ه این چهار مختل��ف! و چنانچ��ه آث��ار خوبی ارائه ش��ود و درس��ت
بخ��ش می توانند خالء های یکدیگر را پوش��ش بدهند؛ و ارائه ش��ود ،مخاطب رشقی یا غربی (منظورمان اش��خاص

ای که به عکاسی داشتیم و نوع عکاسی ما ،خاص خودش
بود و ویژگیهای خودش را داش��ت که من به آن عکاسی،
«دش��تبانی» می گویم و منی دانم اس��م درستی می تواند
باش��د یا نه چون اس��می س��ت که خ��ودم آن را انتخاب
ک��رده بودم و آن به این صورت بود که مثالً می رفتیم در
منطقه ی جنگی و خود من از هر چیزی که می خواس��تم
و م��ی دیدم ،عکاس��ی می کردم اصالً هی��چ وقت به این
فک��ر منی کردم که بنش��ینم و در ذهن خودم موضوعات
را دس��ته بندی کنم و اولویت بندی کنم و عالقه ی خودم
را بشناس��م و اصالً عکس را بشناس��م و بر اساس اینها از
زمان خودم و ابزار خودم اس��تفاده ی درست تری بربم....
هیچ وقت به این چیزها فکر منی کردم؛ وقتی وارد منطقه
می ش��دم از هر چیزی که احساس می کردم باید عکاسی
بش��ود ،عکاسی می کردم و نگاهی داشتم که احساس می
کردم باید همه ی اینها ثبت ش��ود و فکر می کردم خیلی

هرنمندن��د) آن را تجزیه تحلیل می کنن��د و با آن ارتباط
برقرار می کنند .اما ما اش��کاالت خیلی زیادی در مباحث
فرهنگ��ی م��ان و حرکته��ای فرهنگی مان داری��م؛ خیلی
مح��دود برنامه ریزی می کنیم ،خیل��ی محدود عمل می
کنیم و گس�تره 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 اش��کال 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
ب��ه موضوع خودمان نگاه کنی��م و با آموخته هایی که از
جای دیگریس��ت ک��ه البته خیلی هم ممکن اس��ت قابل
احرتام و ارزش��مند باشد اما متناسب با این موضوع نباشد
و اینجاست که مشکل پیش می آید.
مثالً من اعتقادم این اس��ت که اگر یک پیانیس��ت خیلی
قوی هم داش��ته باشیم ،اس��تاد پیانوی ما ،اگر بخواهد در
یک کش��ور غربی پیان��و بزند ،خیل��ی جایگاهی نخواهد
داشت! بخاطر اینکه خواس��تگاهش آنجاست ،آنها خیلی
بهرت از ما پیانو را می شناس��ند ،خیل��ی 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
م��ی کنم ما بای��د نی خودمان را بربیم آنج��ا بزنیم؛ یعنی
اگر یک دانش��جوی موسیقی س��نتیِ متوسط ما برای آنها
نی بنوازد ،بس��یار 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
ب��ا نگاه آنها خودمان را به آنها ارائه کنیم که این به نظرم
جذابیت نخواهد داش��ت .ما اگر خودمان را باور داش��ته
باشیم ،موضوع را باور داشته باشیم و با باورهای خودمان
موض��وع را ارائه کنیم ،ب��رای همه جذابی��ت دارد! اصالً
«اصال��ت» جذابیت دارد .اما خیلی وقته��ا این اصالت را کار درس��تی انجام می دهم ....االن با یک فاصله ی س��ی
رن��گ می زنیم و نگاه صادقانه به موضوع را فراموش می س��اله با آن روزها و شاید تجربه های زیادی که در حوزه
کنیم و یک نگاه گول زننده را پیشه می کنیم و این اغلب های مختلف برایم رقم خورده اس��ت ک��ه امیدوارم برای
ایجاد اش��کال م��ی کند .به اعتقاد من اگ��ر اثری که ارائه همه ی دوس��تان عکاس پیش بیاید و خیلی بهرت از من از
می کنیم ،اصالتش را حفظ کرده باش��د ،همه جا خواستار این رشایط اس��تفاده کنند از ای��ن تجربه ها ،می بینم که
خطاهای خیلی بزرگی داشتم.
خودش را خواهد داشت.
من امروز اگ��ر بخواهم یک کار پژوهش��ی انجام بدهم،
و آخرین سوال :ش�ما به عنوان عکاسی که با موضوعات مثالً بخواهم تیپ شناس��ی جن��گ را ارائه بدهم که یکی
مختلفی رس و کار داش��تید و س��الها داوری مسابقات و از بحثهایش چهره ها و تیپ های ش��خصیتی ست یا مثالً
جشنواره های گوناگون را نیز بر عهده داشتید چه توصیه موضوعات لجس��تیکی و پش��تیبانی یا مثالً سنگرها ،باید
ای دارید به عکاس��انی که قرار اس��ت در این موضوع به همه ی عکس��هایی را که عکاسان در جنگ عکاسی کردند
تولید اثر بپردازند و به آثار موفقی هم دست پیدا کنند؟ را جم��ع کن��م و بعد آنهای��ی که تیپ ش��خصیتی خاص
هس��تند را کنار هم چیدمان کنم و بعد بگویم تیپ های
من تجربه ی خودم را عرض می کنم؛ ما در دهه ی شصت جنگ اینها بودند ....اما من همیش��ه یک س��وال از خودم
که عکاس��ی می کردیم و دوره ی جنگ بود ،به دلیل سن دارم و آن اینک��ه م��ی گویم آیا هم��ه ی تیپ های جنگ
ما آموزش��هایی که باید م��ی دیدیم و ندیده بودیم ،عالقه اینه��ا بودند؟ و من خیل��ی تیپ های دیگ��ر دیده ام که

عکس��هایش گرفته نشد ...آنها چه می شوند؟! ولی اگر آن
روز م��ن فکر می کردم که فقط روی این تیپ ها کار کنم
و هیجانی منی ش��دم به خاطر لحظه هایی که خیلی زود
می گذش��ت ،اگر می نشس��تیم با دوستان و تقسیم بندی
م��ی کردیم که هر یک چه کارهای��ی انجام بدهیم ،قطعاً
نتیج��ه ی آن ،کام��ل تر از چیزی بود که ام��روز ارائه می
دهی��م ...می خواهم بگویم م��ا 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 ک��ه همه ی ما قبل از اینک��ه وارد این مقوله ها
بش��ویم ،تکلیف خودمان را با موضوع معلوم کنیم و بعد
وارد موضوع بش��ویم .آن موقع ،از زمانی که می گذاریم،
ه��م لذت می بریم و هم چیزی که حاصل آن خواهد بود
بسیار قابل اس��تفاده و دارای اهمیت زیادی ست .این را
به عنوان تجربه ی ش��خصی عرض ک��ردم که هیچگاه این
فاز صفر فراموش�مان نشود و از شتابزدگی پرهیز کنیم که
به یک ش��اتر زدن اکتفا کنیم! بس��یاری از عکاسان جوانِ

ما انبوه کار ک��ردن را اهمیت می دهند یعنی خیلی زیاد
عکاس��ی می کنند ،و س��عی می کنند زی��اد عکس بگیرند
ول��ی کمرت به اینکه حاال چه عکس��ی م��ی گیرند فکر می
کنند و در واقع احس��اس می کنند یک تنه همه کار باید
بکنند ،یک تنه همه ی عکس��ها را بای��د بگیرند اما ببینید
براس��تی بهرتین عکاسهای دنیا چند تا عکس خوب دارند،
اگر این تعداد عکس را تقس��یم بر زمانی کنید که عکاسی
م��ی کنند می بینید الزم نیس��ت هر لحظه عکس بگیرند!
می گوی��م یک مقدار هم به جای ش��اتر زدن ،فکر کنیم،
آن موقع عکس��هایی که خواهیم گرفت قابلیتهای باالتری
خواهند داشت.

عکس :سیده مریم موسوی

پای صحبتهای
اسعدنقشبندی
درخصوص عکاسی با موضوع «زیارت» ،دو مبحث را می
ت��وان در نظر گرف��ت و بدان ورود ک��رد؛ یکی خو ِد اصل
زیارت که باید در داستان بزرگرتی ببینیم اش و آن باورها
و اعتقادات انس��ان هس��ت در کلیت خ��ودش که خارج
از مقوله ی عکاس��ی س��ت .چون واقعاً اگ��ر آن را خوب
نشناس��یم ،اصالٌ عکاس��ی اش معنا پیدا نخواهد کرد؛ مثالً
اینک��ه چه چیزی ،چه عاملی ،چ��ه انرژی ای و چه قدرتی
انسانها را وادار می کند که از راههای دور برای رسیدن به
یک جایی یا برای انجام یک مراس��می یا آیینی رنج راه را
بر خود هموار کنند.
خ��ب این مس��أله فقط در ایران هم نیس��ت ،در همه ی
دنی��ا و تقریباً در همه ی جوامعی که در دنیا وجود دارد
هس��ت! دس��ت بر قضا جوامعی که این چیزها را ندارند
دچار گرفتاریهایی ش��دند ...که به هرحال در قرن حارض،
که داستانهای زندگی بسیار عوض شده ،و عرص ارتباطات

اس��ت ،خالء آن بیشرت دیده ش��ده .اینکه کسی که اعتقاد
ن��دارد یا باور ی��ا ایامن ندارد ،حاال به ه��ر چیزی ،به هر
دین و آیینی ،چقدر دچار رسگش��تگی س��ت چون به هر
ح��ال باید چی��زی را جایگزین اش کن��د 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
ک��ه از درون آن اخالق بیرون بیای��د و آن اخالق قواعد و
قوانینی را بین انس��انها ایجاد می کن��د که بتوانیم با هم
زندگ��ی کنیم چون اگ��ر آن قوانین نباش��د ،قانون جنگل
حکوم��ت خواهد کرد .اگر دروغ نگفنت اگر کار بد نکردن
و کس��ی را آزار ندادن جزء اعتقادات یک نفر باشد به هر
دلیلی ،خب باعث می ش��ود زندگ��ی بهرتی در آن جامعه
باشد و اگر اینها نباشد زندگی سختی خواهند داشت.
اما موض��وع زیارت؛ اینکه انس��انها در ی��ک جایی جمع
بش��وند رس یک هدف مقدس با همه ی اختالفات فکری،
فرهنگ��ی و اختالفات نژادی و قومی و جغرافیایی در یک
م��کان و موقعیتی گرد هم آیند ،با هدف مش�ترک و نیاز
مش�ترک و اعامل و کارهای خاصی را ه��م انجام بدهند،
خ��و ِد این ،یک ان��رژی ایجاد می کند که م��ن به آن باور
دارم؛ از همین جا وارد بحث می شویم.

این انرژی که تو احس��اس می کنی در گرفتاریها و مشکالتی
که در دنیا داری تنها نیس��تی و هم��ه ی این جامعت و این
آدمهایی که اینجا آمدند با تو در این قضیه مشرتک اند .و خود
این ماجرا و این انرژی س��بب می شود که روحیه و اعتامد به
نفس به آدم بدهد .چرا که انس��ان در جمع است که قدرمتند
اس��ت و در ارتباط اس��ت 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 انس��ان را بهرت کند و از این قبیل هم وارد منی ش��ویم!
و موضوع جزئی ت ِر آن که زیارت باش��د هم بخش��ی از هامن
ماجراست؛ رفنت به جایی و باور به اینکه در اینجا قدرتی وجود
دارد ،موقعیت��ی وجود دارد و کس��ی وج��ود دارد که اگر از او
تقاضا کنی ،به یاری تو میآید.
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 مردم��ی که آنجا در جل��وی 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 ایش��ان به زیارت امام
رضا رفته اند و از اینجاست که این نوع خاص عکاسی موسوم
به گنب��د 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 کالس��های عکاس��ی داشتم که
بای��د هر  15روز 4 ،روزش را در مش��هد م��ی بودم و یک روز
از ای��ن چه��ار روز را می رفتم از تابلوه��ا و پرده های این ها
عکاسی می کردم که حتی بعضی از اینها ،پرده شان را به دیوار
ی��ک کوچه آویزان کرده اند .دوربین هم از هر ده تا خانواده،
یک خانواده داش��ت که یک حلقه فیلم در آن می گذاشتند،
نصفش را امس��ال از تولد فرزندش��ان 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 ب��ه هر کس هم که می دادن��د ،می گفتند باید تا حدی به
عکاس��ی 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 نیس��ت حتامً عکس را چاپ کنید ،الزم نیست
کتاب کنید .کافی ست سایتی داشته باشید یا اصالً در یکی از
این س��ایتهای اجتامعی باشید و هامن لحظه برای دوستانتان
بفرس��تید و اینقدر این موضوع همه گیر شده است که الزم
است به خاطره ای اشاره کنم.
ام��ا 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 باش��د من دامئاً هامن قصه هایی که از
قبل تعریف شده را تعریف کنم ،خب کار جدید من چیست؟
بنابراین کار س��خت می ش��ود؛ 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 ش��د ،چون آن عکسها چیزی را ارائه می کنند که قبالً
دیده نشده و این خود به خود جذاب خواهد بود .اما اگر در
جایی باش��ید 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 خو ِد مشهد ،درباره ی عکس مستند و عکاسی
فای��ن آرت هم صحبت کردم اگرچه ش��یوه ای که من تاحاال
عکاسی کردم عکس مستند بوده؛ نه اینکه حساسیت یا تقابلی

با رش��ته های دیگر داشته باش��م ،بلکه این انتخاب من بوده
که عکس مستند کار کرده ام .اما معتقدم در این موضوعات،
عکاس��ی فاین آرت برای پرداخنت ب��ه فکرهای نو و ایده های
جدید ،مناسب باشد چرا که آش��نایی زدایی در آن اتفاق می
افتد .یعنی اینکه گاهی آنقدر اتفاقاتی در زندگی ما تکرار می
ش��ود 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 ش��اید هیچ
نقطه ی جذابی در آن نبینم اما اگر یاد بگیرم که یک بار تالش
کنم همین مس��یر 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 کس��انی که می بینید عکسهایش��ان دیده
می شود و مخاطب دارد ،بخاطر این است که حرف جدیدی
دارند ،صحبت جدیدی مطرح می کنند .اگر قرار باشد ما هامن
ِ
مختلف دیده ش��ده را
موضوعات قدیم را و هامن ش��کلهای
نشان بدهیم ،دیگر چه جذابیتی ممکن است داشته باشد و
تکرار هیچوقت برای انسان جذاب نبوده.
اما در م��ورد این که گفتید آیا عکس با مضمون زیارت ،برای
یک آدمی خارج از این فضا هم ممکن اس��ت مفهوم داشته
باش��د ،باید بگویم اوالً در دنیای امروز هر اتفاقی که مربوط
به انس��ان باشد ،و برایش ناشناخته باشد ،همین ناشناختگی
آن ج��ذاب خواهد بود ،پ��س اینکه گروهی در منطقه ای که
موقعیتش هم مهم نیست ،باورهایی داشته باشند که بخاطر
آن باورها کارهایی بکنند که نُرم نیس��ت و عرف نیست و در
آن فرهنگهای دیگر هم اصال ممکن نیست اتفاق بیفتد ،این
خ��ود به خود جذاب خواه��د بود .من بر این باورم که اگر ما
به آن زبان جهانی بتوانیم دس��ت پیدا کنیم که حرف جدید
بزنیم ،از ذهنیت عکاس��ان قدیم که همه چیز را در زیبایی و
در آن ترکیب بندی های خاص می دیدند ،دور شویم ،و عمیق
ت��ر 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 کش��ف 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 ش��ده ،دس��تاملی هم شده و
یک جاهایی بحث کاس��بی هم واردش شده و خب همه ی
اینها آس��یب 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 س��طحی آن را
کنار زد و از جمله مواردی که کمک می کند به اینکه مطالعه
و فکر کردن وارد جریان عکاس��ی 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 جش��نواره ی عکس مشهد برگزار میشد،
آخرین بار ،به دوست عزیزم آقای عالیی گفتم جای مجموعه
عکس در اینجا خیلی خالیس��ت ...در این تردیدی نیست که
تک عکس��های خیلی خوبی اینجا هس��ت اما جای مجموعه
عکس��هایی که حاصل ایده پردازی های عکاسان باشد ،بسیار
خالی س��ت و ایشان هم استقبال کرد اما از قرار منی دانم به
دلیل چه تغییراتی بود که آن جش��نواره دیگر ادامه پیدا نکرد
ام��ا در این موضو ِع بخصوص یعنی زی��ارت ،بر این باورم که
مجموعه عکس ،دس��ت آدم را بیشرت باز می گذارد یعنی اگر
ما سناریویی یا نقش��ه ای از یک کلیت را در ذهنامن درنظر
بگیریم و بر اس��اس آن س��ناریو ،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 باش��د
که مستند کار کنم که دیگر خیلی چیزهایش دست من نیست.
بنابراین به نظرم یکی از کارهای خوب ش�ما ،گنجاندنِ بحث
مجموعه عکس در کنار تک عکس اس��ت .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 بخش��ی 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،
اس��تفاده شود .یک عکاس امریکایی هست که بسیار عکاس
رسشناسی هم هس��ت 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 نیس��ت 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

اولین عکاس بقاع متربکه
دکرت محمد ستاری
عضو هیئت علمی دانشگاه هرنهای زیبای تهران
اولین عکاسان ،وقتی که دوربین خودشان را به عنوان یک
پدی��ده ی ابتدا فنی و تکنیک��ی و بعد ،هرنی به اطراف و
اکناف جهان بردند ،س��عی کردن��د چیزهایی را که از نظر
خودش��ان حائز اهمیت ثب��ت و ارائه به بیننده ی دیگری
بود ،س��وژه قرار دهن��د و با عکس گرف�تن جاودانه کنند.
عکاس��ی ،پس از تولدش ،در اروپا ،به س��ایر 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
خو ِد اروپا که عکاس��ی از کشورهای همجوارشان رشوع و
ش��یوع یافته بود ،تا س��الها بعد هنوز عکاسی منی کردند.
یعنی می خواهم دوستان را به این نکته بشارت بدهم که
ایران یکی از معدود کش��ورهایی است که عکاسی در آن
به قدمت تاریخ عکاسی جهان است و جزو تنها کشورهای
مس��لامنی است که با دید روش��ن و باز و ژرف اندیشانه

به عکاس��ی نگاه کرده است .حدود پنج یا شش سال پیش
در یک س��مینار معترب علمی و هرنی ،ب��ا مرحوم «بهمن
جاللی» صحبت می کردیم ،ایشان گفت :من چندی پیش
در یک گردهامیی بزرگ عکاسی که کشورهای عرب زبان
همس��ایه های ما برگزار کردند حضور داش��تم ...وقتی به
آنه��ا گفتم قدمت عکاس��ی در ایران اینچنین اس��ت ،آنها
گفتند ،چطور ش�ما مسلامنید و ما هم مس��لامنیم اما ما
چنین قدمت و س��ابقه ای نداریم؟ تقریب��اً به جز دولت
عثامنیِ آن زمان که کوچک ش��ده اش ترکیه امروز اس��ت،
در خیلی از کش��ورهای اس�لامی با عکاسی چندان قرابتی
احس��اس منی کردن��د و حتی به گونه ای بجای کوش��یدن
در ن�شر آن ،محکومش می کردن��د ...خب متام این نکات
باعث می ش��ود که ما برگردیم و ببینیم اولین سوژه هایی
که مقابل دوربی��ن عکاس در ایران قرار گرفته -منی گویم
عکاس��ان ایران��ی و می گویم ع��کاس در ای��ران ،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 توس��ط جیانوتزی ،عکاس ایتالیایی گرفته
شده .قدیمی ترین عکس��های حرم عکسهای ایشون بوده
ولی از آنجا که جیانوتزی مس��لامن نبود و منی توانس��ت

وارد ب��ارگاه رضوی ش��ود ،از دور ،از فاصله چندصد مرتی
عکاس��ی کرده اس��ت .این قدیمی ترین عکس��ها از گنبد
و بارگاه آقا علی بن موس��ی الرضا اس��ت .چند سال بعد،
آقارضا عکاسباشی که بعدها ،اقبال السلطنه لقب گرفت،
در اولین س��فری که نارصالدین شاه قاجار با خدم و حشم
و با کالس��که چندماه��ی در راه بودند و آمدند مش��هد،
از بی��رون و داخل حرم عکاس��ی کرد .ای��ن تقریباً حول و
ح��وش  1210هجری قمری بود که آقارض��ا بعنوان اولین
عکاس ایرانی از حرم عکاس��ی 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 ،ش�ماری 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 س��خن ما در ای��ن کارگاه اولین عکاس حرفه ایِ بقاع
متربکه ایران« ،ابوالقاس��م نوری» است که متأسفانه راجع
ب��ه این عکاس ب��زرگ و فوق العاده ارادمتن��د به خاندان
اه��ل بیت عصمت و طهارت ،چیز زیادی منی دانیم! خب
االن ب��ا خ��ود می گویید پ��س اگر چیزی من��ی دانیم چرا
رس حض��ار مح�ترم را درد می آوری؟ ما راج��ع به زندگی
خصوصی او ،تاریخ تولد و فوت اش و معلم عکاس��ی وی
چی��زی منی دانیم اما بزرگرتین گنجینه ی عکس��های گنبد
بارگاهی از دس�ترنج این عزیز صورت گرفته .شاید اغراق
نباش��د اگر بگوییم ،متامی بقاع رشیف در عتبات عالیات
را عکاس��ی کرده اس��ت .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 ایش��ان آنقدر پرکار بوده،
آنقدر عش��ق می ورزیده به خان��دان عصمت و طهارت
ک��ه چیزی را از قلم نینداخته .دوس��تان! م��ا در زمانه ای
ک��ه با یک اش��اره و کلیک در پش��ت 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 داش��ته و به نوعی حسابدار آنجا بوده
و ابوالقاسم نوری ،هم دوره ی نارصی را درک کرده و هم
دوره ی مظفری را.
نکت��ه ی دیگ��ری که درباره ی عکس��های ای��ن عزیز باید
بگویم این اس��ت که او از علامی مط��رح روزگار خودش
هم عکس گرفته یعنی خط س��یرش کامالً معلوم است که
رو به خان��دان عصمت و طهارت دارد چه در ایران و چه
مج��اور ای��ران و علامی عزیز ما را هم از طریق عکاس��ی
تکریم کرده و یکی از ش��اخصه های دیگری که ش��اید از
نظر تحقیق تاریخ عکاسی کاری ست بس بزرگ ،این است
که او اولین عکاس��ی س��ت که از روی تصویر قلمی که از
امیرکبیر کش��یده بودند ،عکس گرفته اس��ت .دوستان! ما
هنوز هیچ عکس مس��تند و مستدل از چهره ی امیر کبیر
پی��دا نکرده ایم و آنچ��ه 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 مق��االت را بربم و نه اس��م آن کتابها را ...مثالً مقاله ی
ویژه ای در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار صبح ایران
در س��ال  76منترش ش��د و گفت یک عکس��ی از امیرکبیر
پیدا ش��ده ...چنین چیزی نیس��ت و اش��تباه است .و این
ارزش کار ابوالقاس��م نوری را می رس��اند .معلوم نیس��ت

امیرکبی��ر رساغ نقاش رفت��ه و س��فارش داده تصویرش را
نقاشی کند و یا نقاش از امیر خواهش کرده که یک پرتره
ی قلمی از او بکش��د اما امی��ر با هامن هیأت لباس فاخر
قاجاری و نش��ان ها و مدالها و آن کاله بلند ،لوحی را در
دستش گرفته و ایس��تاده تا چند جلسه تصویر قلمی اش
را بکش��ند .ابوالقاسم نوری از روی آن تصویر قلمی ،بقول
م��ا عکاس ها ،یک ریپرودکس��یون ،یک کپ��ی عکس تهیه
کرده و این بس��یار مهم اس��ت چرا که نزدیکرتین تصوری
که م��ی توانیم از صورت و چهره و ان��دام امیرکبیر بزرگ
داشته باشیم ،همین تصویری است که ابوالقاسم نوری از
روی آن تصویر قلمی برای ما به یادگار گذاش��ته و جالب
اس��ت بدانیم از روی همین کپی ریپرودکس��یون ،خاندان
امیرکبیری��ان در تربی��ز -خاندان منصوب ب��ه امیرکبیر که
مع��روف اند به امیرکبیریان -س��فارش باف�تن یک فرش را
داده اند و آن فرش االن موجود اس��ت .و نیز نسخه ای از
این عکس به گامنم در آکس��فورد باشد .بنابراین اهمیت
قضیه را بدانید؛ ممکن است ما آن را در برخی از آرشیوها
داشته باشیم اما بدان توجهی نکرده باشیم....
اس��تنتاجاتی که من از ای��ن منت خواهم کرد برپایه ی یک
رسی حدس و گامن هایی س��ت که پر بیراه هم نیس��ت.
مثالً عکس��ی از حجت االسالم فاضل رشبیانی دارد که زیر
آن با خط خودش نوش��ته است 1305« :هجری قمری» و

این قدیمی ترین عکس تاریخدار ابوالقاس��م نوری است.
از ایش��ان دو آلبوم عکس در آلبومخانه ی کاخ گلس��تان
موجود اس��ت ،یکی آلب��وم  436که هفت��اد و یک قطعه
عک��س دارد ،تاریخ این آلبوم 1319 ،هجری قمری اس��ت.
آلبوم دیگر  461اس��ت ک��ه تاریخش  1329قمری س��ت
ک��ه در این آلبوم دوم ،خ��و ِد این عزیز ،ی��ک رسی پرتره
از خودش گرفته کنار یک دوربین فانوس��ی با س��ه پایه ی
چوبی خیلی زمخت و س��نگین! خب آن زمان ش��اتر هم
نب��وده و کالهک روی لنز را که بر می داش��تند ،رشوع به
ش�مارش می کردند و دوباره آن را می گذاش��تند و عکس
گرفته می ش��د .من در جل��د دوم «رشح حال رجال ایران
در ق��رون  13 ،12و  14هج��ری» اث��ر جاودانه ی مرحوم
مهدی بامداد ،عکس دیگری دیدم که ممکن است مربوط
به زمان پیریِ ابوالقاس��م نوری باشد ولی هیچگاه مرحوم
مه��دی بامداد در کتابش اش��اره ای به ذک��ر مآخذ نکرده
ب��ود و منی توانیم خیلی اس��تناد کنیم .پ��س 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.
س��ه تاریخ مش��خص در عکس��های ایش��ان داریم1305 :
هج��ری 1319 ،هج��ری و  1323هج��ری قم��ری .از اکرث
امامزاده های ایران و مت��ام بقاع رشیف عتبات عالیات را
عکاس��ی کرده و از تهران به قم و سپس کرمانشاه رفته و
س��پس وارد عراق ش��ده .اگر بخواهیم مقایس��ه ای انجام
بدهیم ،چون من گفتم ابوالقاس��م نوری عکاسی است که
ه��م در دوره ی ن��ارصی 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
س��الگی کار عکاس��ی را رشوع کرد .آقارض��ا متولد 1259
هجری ست و آن عکس ابوالقاسم نوری که از خودش کنار
دوربین و س��ه پایه اش گرفته ،حدودا ً  30یا  35س��اله به
نظر می رسد .اگر از تاریخ روی عکس ابوالقاسم نوری ،که
 1319اس��ت 35 ،را کم کنیم ،احتامالً تاریخ تولدش 1284
هجری قمری اس��ت .یعنی زمانی که آقارضا عکاس��ی می
کرده اس��ت ،ابوالقاس��م نوری هنوز به دنیا نیامده است.
پس از ترور نارصالدین ش��اه در حرم ش��اه عبدالعظیم که
در س��ال  1313هجری اتفاق افتاد ،ایش��ان ،ده سال از آن
دوره را عکاس��ی نکرده است و بنابراین بیشرت منتسب به
دوره ی مظفری می شود.
نکته ی مهم دیگری که وجود دارد این اس��ت که ایش��ان
عکس��هایی هم دارد از نقاش��یهایی که منتس��ب 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 ش��اه و آغامحمدخان هم عکس گرفته اس��ت و
کوالژهای خوبی هم انجام داده است.

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

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

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...
ِ
لطافت گذشته را ندارند...
دیگر
اما هنوز عط ِر پنجره فوالدت ال به الی انگشتان خسته ام جاریست...
عکس :فریبا بروفر /عکس نوشت :مهرداد رجبی خامسی

بی تاب آمدنم  ،گیسوانِ طالیی دخرتکانم را سپرده ام ِ
دست 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 ....
صبح از سمت خراسان تو بر می خیزد
پلک خورشید به فرمان تو بر می خیزد
بعـد از گوشـه چشامن تو برمی خیزد
نور هـر صبح می افتـــد به در خانه تو
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
جشنوارهعکس
خانهدوست
کمیت��ه علمی جش��نواره پس از بررس��ی دقیق 323
رزومه و رشح فعالیت رسیده در مهلت مقرر ،تعداد
 72عکاس را از  29شهرس��تان ،به اردوهای کش��وری
این جش��نواره 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 ای��ن جش��نواره از تاری��خ  15ت��ا  18و
اردوی دوم از  18ت��ا  21دی م��اه  1392ب��ا حض��ور
اس��اتید راهن�ما ک��ه پی��ش از ای��ن در فراخ��وان
جش��نواره معرف��ی ش��ده ان��د ،برگ��زار م��ی گردد.
جلس��ات گ��پ و گفت درب��اره موضوع جش��نواره،

چندکلمهحرف خودمانی
هر جا که سخن از «انتخاب» به میان میآید این حرمان
و ان��دوه گریبامنان را میگیرد که الجرم باید به عدهای
«ن��ه» گفت و در ظرف قیاس ،باید رزومههای آنها را
رتبه بندی کرد
انتشار فراخوان اردوهای کشوری جشنواره عکس خانه
دوس��ت در بازه زمانی بس��یار کوتاه و فرشده و تقارن
اردوهایامن با فصل امتحانات پایان ترم دانشگاهها این
بیم را بوجود میآورد که استقبال از این اردوها حداقل
در ای��ن بازه زمانی با افول همراه باش��د .اما به لطف
مستمر خداوند ،حجمی دو برابر چیزی که پیش بینی
میکردیم درخواست و رزومه به دستامن رسید (و البته
هنوز دارد میرسد!) قضاوت بر  ۳۲۳رزومه ارسالی که
حداقل  ۷۰درصد آنها در کسب رتبه از جشنوارههای
مختلف و برپایی منایشگاههای استانی مشرتک بودند
کار بس��یار دشواری بود .هر جا که سخن از «انتخاب»

منایش و تحلیل عکس های تاریخ عکاس��ی ،مشاوره
اس��اتید راهن�ما و بازدی��د از آرامگاه فردوس��ی در
ت��وس از برنام��ه ه��ای جنبی ای��ن اردوها اس��ت.
اسامی عکاسان منتخب مدعو به اردوها به رشح ذیل
است:
اسامعیل زاده مجتبی (ارومیه) /اشکر آرش (شیراز)/
آقاس��یانی احمد (تهران) /آقایی اس��حاق (یاسوج)/
باباگلی ش��یدا (تهران) /بابایی فرهاد (بابل) /بشارتی
اصغر (قشم) /بهش��تی میالد (تهران) /بهمنی مریم
(تربی��ز) /پور اس�ماعیل زاده فرحن��از (بندرعباس)/
تراکمه زاده سیامک
(اصفه��ان) /تهرانی مون��ا (تهران) /تهوری حس��ین
(کیش) /جعف��ری آریا (اصفه��ان) /جوادیان رسوش
(تهران) /حاجی پور عبدالله (کازرون) /حدائقی سید
حسین (رشت) /حس��ین پور ایرج (بوشهر) /حسین
زاده مخت��ار (ته��ران) /حس��ینی س��یدمحمدصادق
(ش��یراز) /حیدرزاده اقدم مرضی��ه (تهران) /خدمتی
جاوی��د (اردبیل) /خیرخواه محس��ن (یزد) /دادخواه
کوچکی عرفان (کرج) /رافتی عبدالرحمن (همدان)/
رحیم زاده مهری (قزوین) /روستایی زینب (اهواز)/
زندآذر س��هیل (رش��ت) /زی��ن العابدینی محس��ن
(تهران) /س��االری حمید (نیشابور) /سلطانی تهرانی

علی (اهواز) /سیسان ابراهیم (تهران) /شمس آذران
ج�لال (تربی��ز) /صامتی اصغر (اصفه��ان) /صفرپور
محمد (خ��واف) /طاهری راد لیال (تهران) /عباس��ی
اه��وازی نازل��ی (اه��واز) /عربی زینب (بوش��هر)/
عرفانیان فاطمه (تهران) /عقیق��ی مهدی (قوچان)/
عنایت��ی امی��ر (ترب��ت حیدری��ه) /غزنین��ی پیامن
(ش��هریار) /فتح��ی زهرای��ی علی (قزوی��ن) /فتحی
قاسم (ارومیه) /فداییان س��عید (تهران) /فرحبخش
فرزانه (نیش��ابور) /فرس��اد مریم (قزوین) /فریربزی
معصومه (اهر) /فهیمی ساسان (سیاهکل) /قاسمی
احمد (اصفه��ان) /قاضی صابر (تربی��ز) /قنربی فرد
احس��ان (تهران) /کرمی س��عید (هم��دان) /کاملی
احس��ان (بجنورد) /که��ن ترابی داود (ک��رج) /گلی
سلیامن (تربت حیدریه) /ماسرتی فراهانی حمیدرضا
(تهران) /ماف��ی بردبار امیر (قزوی��ن) /مافی بردبار
مه��ران (قزوین) /مجیدی نس��ب مصطفی (تهران)/
محمدی ن��ارص (زنجان) /مرادپور مه��دی (قزوین)/
معتمدی منصوره (تهران) /ملکی حس��ین (اردبیل)/
مومنی محمدرضا (اصفهان) /میراسامعیلی سید علی
(تهران) /میرکاملی سید حسین (قزوین) /نادی محمد
امین (یزد) /نظری حامد (تربیز) /نوعی نوش��هر مینا
(تربیز) /هویسی علی (اهواز) /وحید علیرضا (تربیز).

به میان میآید این حرمان و اندوه گریبامنان را میگیرد
که الجرم باید به عدهای «نه» گفت و در ظرف قیاس،
باید رزومههای آنها را رتبه بندی کرد .مطمئنا در چنین
ظرفی ،اقلیم و رسزمین و آماتور بودن عکاس مورد توجه
قرار منیگیرد چرا که اوال :جشنواره نیازمند خروجیهای
حرف��های اس��ت و در وهل��ه اول داعیه جانب��داری از
عکاسان آماتور را ندارد و قرار نیست به محلی از آزمون
و خطا بدل گردد.
دوما اینکه :عکاس کازرون��ی با عکاس تهرانی تفاوتی
ندارد مگر در امکانات بومیشان .و این امکانات در رتبه
بندیهای ما منیتواند نقش داشته باشد .آنچه حواس ما
به آن بود «نگاه عکاسانه» است که این نگاه میتواند
در شهرس��تانی مثل س��یاهکل هم وجود داشته باشد.
پس بدیهی اس��ت که سبقه عکاس در روند کاری چند
سالهاش به عنوان یک پارامرت اصلی مورد توجه ما بود
نه کمیت منایشگاههایی که برگزار کرده یا جوایزی که
دریافت کرده است و نه آماتور یا حرفهای بودنش.
عکاس با عکساش هویت پیدا میکند و منونه کارهای
او در یک بازه زمانی نشان گر جهت گیریهای عکاسانه
اوس��ت .در کمیته علم��ی بنای ما نیز همی��ن بود و

کوشیدیم منونه کارهای عکاس را در سالهای فعالیتش
بررسیکنیم.
ب��ا این ح��ال و با ه��زار محدودیت اجرای��ی و مالی،
تعداد بیش�تری از ظرفیت مجاز اردو را مورد انتخاب و
دعوت قرار دادیم که اکنون باید برای این تعداد بیشرت
(دوازده نفر) فکری برای اس��کان و پذیرایی بکنیم .این
پذیرش تعداد بیشرت به دلیل هم سنگ بودن خیلی از
رزومههای ارسالی است که امکان انتخاب یکی از آنها
را به کمیته علمی جشنواره منیداد.
درنهای��ت پس از انتخاب نهایی بیش�تر از ظرفیت ،و
اس��تخراج نام شهرس��تانها از پروفایل انتخاب شدگان
نهایی ،خوشحالیم که تنوع جغرافیایی خیلی خوبی در
اردوها داریم.
نکته آخر اینکه :دبیرخانه جشنواره برای متامی عکاسانی
ک��ه در اردو ثبت نام کردهاند و در فهرس��ت مدعوین
قرار نگرفتهاند ،بنا بر درخواست خودشان آمادگی صدور
مجوز عکاسی در مناطق تعیین شده را دارد.
در پای��ان از زح�مات ش��بانه روزی و خالصانه مهدی
کمیلی ،سید مجتبی خامتی و مهدی فاضل در این روزها
کامل قدردانی را داریم.

روزهای بعد از دهم
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مهدی فاضل

عکاس��ی از واقعه ای که خود ،ارجاعی ب��ه واقعه ی دیگر
اس��ت ،جدای از محدودیت ها و حساس��یت های آن ،با تهدید
س��طحینگری و تک��رار ،بی��ش از واقعه ای که خ��ودش موضوع
عکاس��ی س��ت ،روبرو بوده است ....عاش��ورا واقعهایست و عزاداری
عاش��ورایی ،ارجاعی ست به این واقعه و عکاس��ی از عزاداران ،در موارد
بس��یار ،به گزارش مصور پهلو می زند .فرا رف�تن از الیه های ظاهریِ این
واقعه و دوری جس�تن از برخورد فرمالیستی با پدیده ای که وجه اِسنادی
آن برجسته است ،برای نقب زدن به بن مایه های فرهنگی و اجتامعیِ آن،
رضوری می مناید .دو مجموعه «مشق» و «سبایا» با رویکردی مستند اما
با پرداختی اکسپرس��یو ،سعی در گریز از جنبه های عام و گزارشیِ عکس
عاشورایی و دست یافنت به ساحتی متفاوت دارد .ساحتی که قرار است
مخاطب را به کاوش بیش�تر واداش��ته ،از بازمناییِ رصف و رصیح،
بپرهیزد .و این هامن چیزی ست که در عکاسیِ عاشورایی،
هرچه می گذرد ،فقدانش بیشرت احساس می شود.
اص��والً و از نگاه��ی عکاس��انه و

منتقدانه ،عکاسی از
مراسم و آیینهای عاشورایی،
ت��ا جایی که عکس ،رصفاً به رویه
های بیرون��یِ آن می پردازد و وجهی
منایشی به خود می گیرد ،به دلیل میلیونها
(و ش��اید میلیاردها) عکسی که سالیانِ سال،
از این آیین ها ثبت ش��ده اس��ت ،چندان دلیل
موجهی منی تواند باش��د مگر اینکه با رویکردی
خاص و مبنای عکاس��انه یا فلسفیِ خاص صورت
پذیرد .و دو مجموعه ی علی حس��ینیان ،نخستین
گام را ب��رای عبور از این س��طح و اقبال به آن وجه
فلسفی برداشته است.

ح��ذف رنگ،
از فضای��ی که
هم��واره ب��ر رنگ
به مثابه نیروهای خیر
و رش (س��بز و قرمز یا سپید
و قرمز) تأکید کرده اس��ت ،بعنوان
یک گام به سمت فضای دراماتیک تری که بر
جنبه های اسنادی و الیه های درونی ت ِر آن تأکید می ورزد،
ِ
اماتیک این
موفق به نظر می رس��د .برجسته ساخ ِنت وجو ِه در
ِ
حاالت آدم های آن از سویی ،و تأکید بر ِ
کلیت ماجرا و
واقعه و
ظرفی که آدم ها در آن ،به وحدت رسیده اند ،از سوی دیگر ،دو
روی یک اتفاق را بازمنایی می کنند .به دیگر س��خن ،منای بسته
و محدود به چهره هایی که قرار اس��ت ب��دون تکیه بر رنگ ،به
ش��خصیت آنها ارجاع بدهد ،و منای باز و فضایی که آدم ها در آن
جزئی از یک کلیت ش��ده اند ،در نزدیک شدن به پس زمینه های
حسی و عاطفیِ این اتفاق ،نسبتاً موفق عمل می کند.
و س��خن آخر اینک��ه عکس های علی حس��ینیان ،قرار نیس��ت
مخاطب را از اتفاقی باخرب س��ازد یا به او اطالعاتی تصویری و
مبتنی بر واقعیت ارائه دهد بلکه کارکرد عکس های او ،رو در
رو کردنِ مخاطب با وج ِه کمرت دیده شده یا مغفولی از یک
اتفاق آشنا و واکاویِ آن است.

گزی��دهای از عک��س های ابوالقاس��م نوری

حرم حرضت علی بن موسی الرضا (علیه السالم)

حرم حرضت اباعبدالله الحسین (علیه السالم)

حرم حرضت علی بن جعفر

حرم حرضت معصومه (سالم الله علیها)

حرم کاظمین (علیهام السالم)

حرم حرضت سید اسامعیل

حرم حرضت امیر املؤمنین (علیه السالم)

حرم حرضت اباالفضل العباس (علیه السالم)

حرم حرضت اباالفضل العباس (علیه السالم)

