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ّ
عکاسی و مدرنیته ی ایرانی*

ّ
( بررســی نقش دوربین عکاســی و عکس در فرآیند مدرنیتهی ایرانی مابین انقالب
سفید و انقالب اسالمی)
ّ
محمد ستاری** ،1منصور برومند

2

 1دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد عکاسی ،دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/9/28 :تاریخ پذیرش نهایی)97/4/2 :

چکیده

ّ
ابزار بیانی را ،یکی از حاملین اصلی فرهنگ
پیوند تنگاتنگ عکاســی و مدرنیتهی غربی ،امری انکارناپذیر اســت .در واقع این
ِ
ّ
مدرنیستی غرب میدانند .لذا با ّ
دوران قاجار،
بالفاصل عکاسی در
حضور
توجه به ارتباط دو سویهی مدرنیتهی غربی و شرقی و
ِ
ِ
ِ
پژوهش حاضر به بررسی نقش این ابزار در مدرنیتهی ایرانی طی دهههای چهل و پنجاه شمسی ،دورانی که مدرنیزاسیون به
ّ
شدت به ساختار این جامعهی رو به توسعه تزریق میشد ،خواهد پرداخت .لذا عطف به ریشهیابی مدرنیتهی غربی در چهار
ّ
ّ
مسیر حیاتی
تغییر
تغییر مســیر تفکر غربی یا همان نیهیلیســم و همچنین ارتباط هستیشناختی دوربین عکاسی با این چهار
ِ
ِ
ّ
در سیر تفکر غربی در حکم چهار نیروی نابودکنندهی نظامهای ارزشی دوران پیشامدرن ،نگاهی اجمالی به نقاط تالقی چهار
ّ
ّ
اصل فوق و گفتمان غالب «بازگشــت به اصل» در دورهی مورد نظر ،با ّ
توســل به ژانر عکاســی خانوادگی و عکاســی هنری و به
ِ
ِ
ّ
ّ
شیوهای استقرایی و تاریخمدارانه ،صورت خواهد گرفت .از این حیث ،با توجه به نقش کمرنگ عکاسی در فرایند مدرنیتهی
ً
ایرانی ،فقدان تجربه نیهیلیسم مدرن و متعاقبا عدم حصول فرهنگ مدرنیستی در مدرنیتهی ایرانی ،شاهد فقدان تجربهی
جامعهای مدرن در ایران خواهیم بود.

واژههای کلیدی

ّ
عکاسی ،مدرنیته ،نیهیلیسم ،طبقهّ ،
متوسط ،هنرمند.

* این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناســی ارشــد نگارنده دوم تحت عنوان" :نقش عکس در مدرن ســازی ایران در دوران پهلوی دوم (دهه ی چهل و پنجاه)"
به راهنمایی نگارنده اول ،در گروه عکاسی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-61112752 :نمابر.E-mail: sattari@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه

ّ
دوربیــن عکاســی بــه عنوان ابــزاری پرکاربــرد ،از بــدو حضورش در
ـان مدرن ،چه آنجا که در دست صاحبان قدرت و
حیات
پویای انسـ ِ
ِ
در مســیر هژمونیهای سیاســی آنان به خدمت گرفته و چه آنجا که
ّ
کشف تکه پارهای از "خویشتن" در نگاه جستجوگر کودکی
به آیینهی ِ
بــدل شــده ،همــواره نقشــی حیاتــی و تعیینکننــده را در دیالکتیــک
تاریخــی جوامع مختلف ایفا کرده اســتّ .
اهم ّیت این نقش در تغییر
و تحـ ّـوالت سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و  ...ایــن جوامــع ،زمانــی
برجســتهتر میشود که این حضور نا گهانی به لحاظ زمانی ،مقارن با
انسان مدرن
بینی
ِ
دو رویداد مهم میشود؛ یکی ،چرخشی در جهان ّ ِ
نزولی 1تفکـ ِـر غربی ،در حکم
غربــی نســبت به پیرامونش با چهار سـ ِ
ـیر ِ
ارزشی
های
م
نظا
همه
خود،
چهار نیروی نابودکنندهای که در مسیر
ِ
کهن و مابعدالطبیعه را نفی میکنند ،و دیگری مباحثات و منازعات
ّ
متفکرانی برجســته ،پیرامون مفاهیمی ّ
بالنســبه نــو ،از قبیل
جـ ّـدی
مدرنیته ،مدرنیسم ،مدرنیزاسیون ،شهر ،شهروند ،دموکراسی و ...؛
مباحثاتی که هنوز در ســطح ّاول گفتمان2های فکری اندیشــمندان
ً
ّ
و متفکران جهان به چشــم میخورنــد .این مباحثات ،مخصوصا در
کشــورهای در حال توســعهای چون ایران ،واجد ّ
اهم ّیتی دوچندان
هســتند .چالشهــای مهمی چون ّ
هویت فــردی و جمعی ،بیگانگی
از خود ،غربزدگی ،3ناسیونالیسم ،مدرنیتهی بومی و یا بازگشت به
خویشــتن ،به طــرح پرس ـشهایی میانجامند که با قــدری اغماض
میتــوان ادعــا کــرد تمامــی اندیشــمندان ایــران ،از زمــان انقــاب
مشــروطه  1285تا انقالب اســامی  1357و حتی تا به امروز ،همواره
درصــدد یافتــن پاس ـخهایی به آنها بودهانــد .با این حــال ،همزمانی
تغییر نگرش ،موضوعات و مفاهیم
حضــور دوربین با پیدایش چنین
ِ
کلیــدی در کشــورهایی چــون ایــران ،واجد وجــوه افتراق بســیاری با
آنچــه در غــرب رخ داده ،اســت .به هر روی ،آنچــه بدیهی مینماید،
ّ
نقش پررنگ دوربین عکاســی در شــکلگیری ســبکی از زندگی اســت
که امروزه شاهد آن هستیم؛ سبکی که در غرب ،بر اساس دیالکتیکی
ّ
وضعیــت
طبیعــی ،منطقــی و پیشرونــده ،پــس از دوران مــدرن بــه
پســامدرن امروزی رســیده و در مورد کشــورهای جهان ّ
سومی چون
ِ
ایــران ،شــاید هنوز پاســخی قطعــی به طـ ِّـی طریقی ایــن چنین داده
ّ
نشــده اســت .در واقــع دوربیــن عکاســی ،عــاوه بــر اینکــه بــه عنوان
ابــزاری جدیــد و محصولــی برآمــده از تاریــخ علــوم فیزیــک و شــیمی

پــا بــه منصــه ظهور گذاشــت ،در هیئــت همــان آیینــهی دو بعدی و
تخت ،راه پر مخاطرهی زندگی بشــر را به این ســمت و سو سوق داد؛
بــه نیهیلیســمی که امــروزه آن را تجربــه میکنیم؛ بــه روزگار مصرف و
تولیــد بی ّ
رویــهی تصاویــر .از ایــن منظــر ،در وصــف دوربیــن و عکس
بســیار گفتهانــد .روانشناســان ،جامعهشناســان ،نشانهشناســان،
منتقدیــن هنــری و  ...در طــول تاریــخ اندیشــهی غــرب ،باألخــص
پس از ورود نافذ عکس و دوربین در میان عموم مردم به واســطهی
ُ
تولیــدات کــدا ک ،4همواره به جایگاه و تأثیــرات این محصول دنیای
ّ
تجربیــات ّاولین
بطن
مــدرن اشــاره داشــتهاند؛ محصولی که خــود از ِ
شــهروندان مــدرن تاریــخ بشــری زاده شــد و بــه ســرعت در اعطــای
ویژگیهایی نوّ ،اعم از جمعی و فردی به همین شــهروندان ،و ّ
حتی
ّ
ّ
بــه شــهرهای محل زندگیشــان مؤثر افتــاد .اختراع دوربین عکاســی،
ّ
که به زعم بســیاری از متفکران این حوزه ،خاســتگاهی اجتماعی در
غرب داشته ،و چه در فرانسه و نیز در انگلستان ،که هر دو به عنوان
ّ
ّاولین دولت -ملتهای مدرن شناخته میشوند ،پیوندی ارگانیک
بــا دیگــر گفتمانهــای ّ
مهــم آن دوره پیرامون علمگرایــی ،فردگرایی،
رئالیســم ،شرقشناســی و  ...برقرار کرده بود ،خود حا کی از آن است
کــه میتوان چشــم بر دریچــهی دید دوربین گذاشــت و از این منظر،
بــه برخــی رخدادها و ّ
تحوالت این جوامع مدرن و یا در حال توســعه
ّ
نگریســت .لذا ،با ّ
توجه به حضور ّفعالتر دوربینهای عکاســی در دو
دههی پایانی حکومت پهلوی دوم ،در میان مردمی که به واسطهی
انقالب سفید 5و باألخص ،اصالحات ارضی ،به سمت شهرها هجوم
مدنی جامعهای رو به توســعه شــدند،
آوردنــد و بــدل به شــهروندان ِ
همچنیــن بــا ّ
ّ
توجــه بــه شــکلگیری منســجم طبقــهی متوســط در
ّ
ایــن برهــه و با ّ
توجــه به حضــور ّاولین گالریهــا و هنرمنــدان عکاس
ّ
نشــریات عکس ،ســینما ،تلویزیون
از ده ـهی چهــل به بعد ،حضــور
و  ...در نهایــت ،همســویی ّاتفاقــات فــوق بــا شــکلگیری گفتمــان
"بازگشــت به خویشــتن" ،که چه در حوزهی فلســفه ،جامعهشناسی
ادبیاتّ ،نقاشــیّ ،
و تاریخنگاری ما ،و چه در حوزهی ّ
مجسمهســازی
 ...بــه گفتمــان غالب بدل شــد ،نگارندگان انجام چنیــن تحقیقی را
ّ
ّّ
منظر دوربین عکاسی ،نگاهی
حائز اهمیت دانســته و ّســعی دارند از ّ ِ
اجمالی به چگونگی تحقق یا عدم تحقق مدرنیتهی ایرانی ّ
طی این
دو دهه [ 1340و  1350شمسی] بیندازند.

مبانی نظری
مدرنیته ،مدرنیزاسیون ،مدرنیسم
«مدرنیته از سرچشمههای بسیاری تغذیه شده است :کشفیات
بــزرگ در قلمــرو علوم پایه ،صنعتیشــدن امر تولیــد ،افت و خیزهای
عظیــم در شــمار و ترکیــب جمعیــت ،دولتهــای ملــی بــا ســاختار و
عملکــردی بوروکراتیــک ،جنبشهــای اجتماعــی تــودهای ،و دســت

آخــر ،آن ســیالبی کــه همــه ایــن مردمــان و نهادهــا را بــا خــود حمل
میکند و به پیش میراند ،بازار جهانی سرمایهداری .این فرآیندهای
اجتماعــی در قرن بیســتم جملگی "مدرنیزاســیون" نــام گرفتهاند که
بــه طیف بس متنوعی از خیالهــا و ایدهها دامن زدهاند که جملگی

ّ
عکاسی و مدرنیته ی ایرانی

میکوشــند مردان و زنان را به سوژهها [فاعالن] و همچنین ابژههای
[موضوعــات] مدرنیزاســیون بــدل ســازند ،و بــه آنــان قــدرت تغییــر
جهــان را عطــا کنند .طــی قرن گذشــته ،این خیالهــا و ارزشها ،به
ّ
صورتــی کلی و نه چندان دقیق ،تحت نام "مدرنیســم" دســتهبندی
ّ
شــدهاند» (برمن .)15 ،1379 ،از ایــن حیث ،در نگاهی کلی میتوان
مدرنیته را به دو بخش سختافزاری" ،مدرنیزاسیون" ،و نرمافزاری،
"مدرنیســم" ،تقســیم کرد .این در حالیســت که «این دوگانگی که از
ویژگیهــای فرا گیــر فرهنگ معاصر اســت ،نباید پیوند مــا را با یکی از
فرا گیرتریــن حقایــق زندگــی مدرن قطــع کند :درآمیختگــی نیروهای
مـ ّ
ـادی و معنــوی ایــن زندگــی ،و وحــدت تنگاتنــگ نفــس مــدرن بــا
محیــط مــدرن» (همــان 157 ،و  .)158پذیرش ایــن نقطه نظر بدین
افزاری مدرنیته،
معنا اســت که پیریزی شــالودههای بخش ســخت
ِ
بی ّ
توجه به ّ
اهم ّیت ریش ـههای مدرنیســتی آن ،ســاختاری متزلزل از
مدرنیتهای منســجم را بنا خواهد کرد .در واقع ،به رغم آن که کالن
واژه مدرنیزاسیون ،مفهومی بالنسبه ابژکتیو 6است و میتوان تعریفی
مشــابه از آن را در جغرافیاهای گونا گون (در اینجا غرب و شــرق) ارائه
داد ،کالن واژه مدرنیســم ،مفهومــی بالنســبه ســابژکتیو ،7کــه پیوند
ّ
تنگاتنــگ آن بــا فرهنــگ و مشــتقاتش ،ارائهی تعریفی واحــد را از آن
ســلب کرده اســت ،منــوط به تاریــخ و شــرایط فرهنگــی ،اجتماعی و
8
سیاســی در هــر جامعهی خاص اســت .تا جایــی که مارشــال ِب َرمن
ً
نیــز در ارائهی تعریف مدرنیســم ،صرفا بــه دو واژه خیالها و ارزشها
بســنده کــرده اســت .خیــال ایجــاد تغییــرات بــر مبنــای ارزشهایــی
نوبنیــاد .ارزشهایــی کــه برســاخته «چهــار حرکــت در حکــم چهــار
نیــروی نابودکنندهای بودهاند که در مســیر خــود ،همهی نظامهای
ارزشی کهن را که آرمانهای مابعد الطبیعه غرب بر آن بنا شده بود،
ّ
نفــی میکننــد .این چهــار حرکت نزولی در مســیر تفکر غربــی عبارتند
ّ
ّ
از :نــزول از بینــش شــهودی به تفکــر تکنیکی (تکنیکی شــدن تفکر)،
نــزول از ُصـ َـور جوهــری بــه مفهــوم مکانیکــی (دنیــوی شــدن عالــم)،
نــزول از جوهــر روحانــی به ســوائق انســانی (طبیعی شــدن انســان)،
نــزول از غایتاندیشــی و معــاد بــه تاریخپرســتی (اســطورهزدایی از
زمــان) (شــایگان .)47 ،1391 ،ایــن چهــار حرکــت را کــه بــر روی هم،
ّ
هم ـهی بخشهــای هســتی ،اعــم از طبیعت ،انســان ،تفکــر و مبدأ،
را در بــر میگیرد ،میتــوان نیروی مضمحلکننده نیهیلیســم نامید»
(همان 47 ،و  ) 48و شاید بتوان ادعا کرد که ریشهیابی وجوه افتراق
مدرنیت ـهی غربی با مدرنیتهی شــرقی و در اینجــا ایران نیز ،از همین
نیهیلیسم و چهار نیروی بنیادینش نشأت میگیرد.
ّ
(وضعیت مشکوک)
مدرنیتهی ایرانی
بــه راســتی جام ـهی مدرنیتــه کــه از اوایــل قــرن پانزدهــم و بــا
دیالکتیکــی برآمــده از تجربیــات زیســته انســان غربــی و متناســب بــا
هیئت او دوخت و دوز شد ،برازنده جوامع شرقی و در اینجا ایران نیز
بوده است؟ «"مدرنیسم" و "مدرنیزاسیون" در جامعه ایرانی ،بهطور
ـیون دوران
غیر
مردمی مدرنیزاسـ ِ
جــدی به شــکل پروژههــای آشــکارا ِ
ِ
شــاه ،تحکیــم دســتگاه مقتــدر حکومــت ،و شــورشهای اجتماعــی
ّ
عظیــم بعدی شــناخته میشــود» (میرسپاســی .)49 ،1393 ،تحقق
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مدرنیتهای این چنین که اغلب در جوامع شــرقی مشــاهده میشود
را" ،مدرنیزاســیون و مدرنیســم از بــاال" مینامنــد .از ایــن منظــر،
یکــه کشــور ایــران بــا انقالب مشــروطه به عرصهی ّ
تجــدد وارد
درحال 
شد و با اقداماتی از جمله تأسیس دارالفنون در سال  ،1230تأسیس
وزارت پســت و تلگراف در  ،1256چاپ و انتشــار روزنامههای رســمی
9
اطالع و ایران و ترجمه آثاری چون اصول نیوتن ،منشأ انواع داروین
و  ،...ســعی در پیشــبرد فرایند مدرنیزاسیون داشــت ،میتوان نمود
تجرب ـهی مدرنیتــهی نامنســجمش را در شــورشهای پیاپــی ّامــا
نافرجــام مردمــیّ ،
طــی ایــن انقــاب تــا بحبوحــهی انقالب اســامی
ّ
10
 ،1357باألخص دهه اول پهلوی دوم شاهد بود  .با این حال ،آنچه
ّ
ّ
تجربیات ناقص مدرنیته در ایران را متزلزل میکند ،انقالب
قطعیــت
مردمی سال  1357است .انقالبی که به نظر خاستگاهی درون مرزی
داشــته اســت .بیگمان برخی از مهمترین ریشــههای ایــن انقالب را
میتوان در آرای جالل آل احمد 11و علی شــریعتی 12جســتجو کرد .در
واقع ،به رغم ِاعمال شدید "مدرنیزاسیون از باال" در دهههای 1340و
 1350شمسی از جانب حکومت پهلوی - 13یکی از مهمترین اهداف
این پروژه ،ســعی در شــکلگیری و تکوین طبقهی ّ
متوســط شــهری
بوده اســت – مدرنیسمی نوظهور با خاستگاهی دینی پا به عرصهی
اجتمــاع و فرهنــگ جامعه میگذارد .لــذا ،در حالی که انقالب 1357
ایران ،اهتزاز بیرق برخی از مهمترین شــعارهای فرهنگ مدرنیســتی
غــربِ ،مــن جملــه عدالتخواهــی و آزادی را به عنــوان اهداف اصلی
خود معرفی میکند ،پیرو ّ
نظریات علی شریعتیّ ،
توسل به اعتقادات
دینی ،نمادهاّ ،
ســنتها و آداب و رســوم تاریخ اســامی ایــران را نیز،
از ضرورتهــای نیــل به این اهداف برمیشــمارد .به بیانــی دیگر ،به
موازات مســیری که مدرنیزاســیون ّ
طــی این دو دهــه در ایران پیش
گرفتــه اســتُ ،بعــد مدرنیســتی مدرنیته نیز بــا تمام قوا راه خــود را به
عرص ـهی مدرنیتــهی ایرانــی باز کرده ّاما این بار با شــعارهایی شــاید
ناهمگون و ناهمساز با آنچه از دیالکتیک طبیعی غرب برخاست .در
واقع ،گفتمان "بازگشــت به خویشــتن اســامی" با ّ
توجه به همزمانی
بــا انقالبهــای دانشــجویی ســال  1968فرانســه ،14حــذف تجربهی
ّ
مدرنیســم غربــی و خاســتگاه آن یعنی چهــار حرکت نزولی ســیر تفکر
غــرب را در دســتور کار خــود قــرار میدهــد .گویــی قــرار بــر آن بــود که
ّ
جامع ـهی ایــران ،مدرنیته را بر مبنــای آرای متفکریــن رادیکال 15و با
ّاتــکاء بــه فرهنــگ بومــی خود پیش بــرده تــا در دام نیهیلیســم غرب
 ایــن نیهیلیســم یکــی از علــل اصلــی جنگهای جهانــی ّاول و دومدر غــرب بود  -گرفتار نشــود .بــا این همه ،تجربــهی ا ّ
کنونیت ایران،
َ
گویــای این امر اســت که مــا یکی از افراطیترین اشــکال نیهیلیســم،
یعنــی نیهیلیســم مصرفگرایــی را بــه شــکلی فرا گیــر در ســطوح
مختلــف جامعــه شــاهدیم .ایــن تصویر از جامعــهی کنونــی ایران ،و
َ
ّ
وضعیتی
ســج مدرنیتــهی بومی ،نشــانگر
آن طـ ِّـی طریــق بــر مبنای ن ِ
مشــکوک اســت .گذار از نیهیلیســم عرفانــی  -این نیهیلیســم دنیا را
هیــچ میدانــد تا مبــداء را دریابد -بــه نیهیلیســم مصرفگرایی -این
نیهیلیسم ارزشهای فرهنگی را در کاال مستحیل میکند -با حذف
ّ
اصلی
بانی ِ
ایســتگاه نیهیلیســم مدرن و آن چهار حرکت نزولی تفکرِ ،
ّ
ّ
وضعیت
وضعیت مشکوک استّ .اما با آنکه تشریح و تفسیر این
این
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در حوزههای پژوهشــی چون تاریخ ،جامعهشناســی ،مردمشناســی
و  ...انجامپذیــر اســت ،نگاهــی به آن از منظر دوربیــن نیز قابل ّ
تأمل
ّ
اســت .در واقــع ،ارتبــاط دوربین عکاســی با نیهیلیســم مدرنــی که از
قضــا ،بــه واســطهی کاربــرد افراطــی همیــن ابــزار در عصــر جدیــد ،به
نیهیلیســم مصرفگرایــی بدل شــده از یک ســو ،و پیشــینهی حضور
ایــن ابــزار مــدرن در جامع ـهی ایــران ،باألخــص در دورهی مذکــور و
همزمــان بــا گفتمــان "بازگشــت بــه خویشــتن اســامی" ،و نیــز نقش
طبق ـهی ّ
متوســط در جایــگاه تولیدکننــدگان عکــس و حضــور ّاولیــن
ّ
هنرمنــد عــکاس در ایــن بــازه از ســوی دیگــر ،مزیــد بــر عللی هســتند
ّ
مبنــی بــر این کــه عکاســی میتواند در ترســیم برخــی مختصات این
ّ
سازی آنچه
وضعیت مشکوک ،ما را یاری رساند .از این منظر ،شفاف ِ
در التقاط و انفکا ک دو بخش اصلی مدرنیته ،یعنی مدرنیزاســیون و
ّ
مدرنیســم رخ داده اســت را ،میتوان از منظرهیاب دوربین عکاســی
ّ
ردیابــی کرد ،چرا که دوربین عکاســی به عنــوان ما به ازای عینی این
چهــار اصــل مدرنیتهی غربــی ،بهترین ابزاریســت کــه در ّ
هویتیابی
مدرنیته ایرانی ،نقاط تالقی این دو مسیر را روشن میکند.

ّ
نیهیلیسم و عکاسی
جایی عالم خیال به عالم معقوالت دارد .از
نیهیلیسم ریشه در جابه ِ
ی ِخ َر ِد اجتماعی ،نیهیلیسم برآیند تکنیکیشدن
این حیث ،در عرصه ِ
ّ
تفکــر ،دنیــوی شــدن عالــم ،طبیعیشــدن انســان و اســطورهزدایی
ّ
از زمــان اســت؛ مــواردی کــه ،از قضا ،عکاســی نقشــی کلیدی در ســیر
تکوینشــان داشته است .در واقع ،مهمترین مفاهیمی که با وساطت
ّ
دوربین عکاســی و عکس در نگاه انســان دستخوش تغییر میشوند:
 .۱درک او نســبت بــه "زمــان" بــه واســطهی تســخیر آن توســط
ّ
عکاسی؛
 .۲درک او نســبت بــه خویشــتن در جایــگاه ســوژهی گزینشگر به
واسطه انتخاب زوایای دید و کادربندی؛
 .۳درک او نسبت به اشیاء و جهان پیرامون به واسطهی تدقیق
دوربین در ّ
جزئیات و ناخودآ گاه دیدمانی و
 .۴تغییر در شیوه ی "شناخت" او با تأ کید بسیار بر چشممداری،
ّ
عملگرایی و تجربهباوری به واسطهی واقعگرایی عکاسی
اســت ،کــه ایــن همــه را میتــوان در همــان پنــج ویژگــی ذاتــی
ّ
عکاســی ،کادر ،زمــان ،جزئیــات ،شــیء و زاویــه دیــد کــه جــان
ّ
سارکوفســکی 16بدانهــا اشــاره دارد ،17خالصــه کــرد .عکاســی را
ّ
میتــوان از دو منظــر کلــی با نیهیلیســم مرتبط دانســت .از یک ســو،
ّ
عکاســی بــه عنوان زبانــی بیانی ،قائم به تصویر اســت و از این حیث،
ّ
ادامهدهنــدهی سـ ّـنت هنرهای بصری اســت .همان طــور که نقاش
ّ
غربی در بزنگاهی تاریخی و تحت تأثیر ســیر تفکر غرب ،با تغییر بافت
اثــر از تزییــن به سیســتم هارمونــی ،از ُمدال بــه ُتنــال ،از همگرایی به
18
مرکزگرایــی و از حقیقتبینــی بــه واقعبینــی ،آغازگــر تاریخ رئالیسـ ِـم
تصویــری میشــود و بدین ترتیب پیونــد ارگانیک خود با نیهیلیســم
را برقــرار میکنــد ،عکــس نیــز در ادامــه بــه عنــوان غایـ ِـت رئالیســم در
تصویرگرایــی و در جایــگاه "اســطوره ّ
واقعیــت" ،19بــدل بــه ما بــه ازای

عینــی نیهیلیســم میشــود (دادبــه .)52 ،1395 ،بــا ایــن حــال ،بــه
ّ
دلیــل کارکردهــای میانرشــته ای عکاســی ،این ارتباط دو ســویه به
ّ
همینجــا محــدود نمیگــردد .نقــش عکاســی در برســاختن فرهنگ
تصویری جوامع سرمایهداری  -امروزه شاهد نقش حیاتی تصویر در
ساختار فرهنگی این جوامع هستیم  -از همان ابتدای پیدایش این
20
پدیده و همزمان با تأ کید انســان مدرن ،جستجوگر و پوزیتیویست
بــر ّ
طبیعــت پیرامون به عنوان
اهم ّیــت عینیتگرایی به دلیل باور به
ِ
ّ
ّ
منبــع شــناخت و بــاور به چشــممداری حقایق علمــی  -دقت مادی
ّ
محض که صفت بارز عکاسی است (ولز ،)24 ،1393 ،باعث شده که
هیــچ نظام تصویری ،قدرت بازنمایی واقعگرایانه طبیعت را تا بدین
حــد نداشــته باشــد -انکارناپذیر اســت .در واقع ،ا گر ریشــه نفی علم
ً
شــهودی ،خــدا و متعاقبا ابطــال تدریجی ارزشهــای مابعدالطبیعه
ّ
را در باورهــای علمی جدید انســان مدرن قلمداد کنیــم ،ابزار تحقق
ّ
ّ
این امر در بدو کار را میتوان عکاســی دانســت .در واقع ،عکاســی نه
تنها با اســطورهزدایی از زمان دینی و اخروی ،جایگاه آن را به عنوان
21
مفهومــی علمی در مطالعات بشــر مســتحکم کرد  -ویژگــی نمایگی
عکسهــا ،بازنماینــدهی ارتبــاط بیــن مقولهی نور و زمان هســتند -
ّ
دقت ّ
ماد ِی محض در بازنمایی پیرامون نیز،
که به واســطهی همان
جایــگاه قدســی مفهوم "طبیعــت رازآلود" را متزلزل کرد و همراســتا با
ّ
نوظهور "مادهگرا" ،تأئیدی مضاعف بر تقلیل طبیعت
آرای متفکریــن
ِ
بــه ماده کــرد .از همین رو ،مقارنت تاریخی میــان طلوع خود و افول
دین ،22و به تبع آن ارتباطش با نیهیلیسم را نیز مستدل کرد.

ّ
عکاسی و مدرنیتهی ایرانی
ّ
ّ
شــیئیت یافتن تغییر مفهوم
« اختــراع دوربین عکاســی به معنای
ســوژه و ابژهایســت که در قرون وسطا به ترتیب به معنای امر واقعی و
ذهنی بود .در واقع ،این تغییر معنای سوژه و ابژه ،در متافیزیک این
ّ
ابــزار نهفته اســت» (دادبه .)37 ،1395 ،گویی عکاس ،به واســطهی
ابــزاری کــه در دســت دارد ،در مقــام فــردی جســتجوگر و اندیشــنده،
ّ
توجــه خود را بیــش از پیش معطوف به پیرامون کرده ،و روح انســان
ّ
متجدد را با فشار دکمهی شاتر ،رها میکند .روحی که بلومنبرگ 23آن
را "کنجکاوی" مینامد ،و «در یکی از پرمایهترین تفاسیری که در باب
تجدد نوشته شده ،آن را رکن اصلی ّ
ّ
تجدد میداند» (میالنی،1387 ،
 .)91در حالــی کــه ایــن روح جســتجوگر را در میــان اروپاییها ،نه تنها
ّ
بــا اختراع پدیدهای چون عکاســی ،که با حضــور مکتبی ادبی-هنری
چون رئالیســم ،و فلســفی چون پوزیتیویســم شــاهدیم ،مشــابه آن را
افراد برخاســته از طبقهی ّ
متوســط،
در ایران جز در میان معدودی از ِ
که از قضا بســتر اصلی رشــد این گروه نیز هســت ،مشاهده نمیکنیم.
ّ
جمعیت ایران را در سالهای
طبقهای که تنها درصد بسیار اندکی از
انقــاب  1357تشــکیل مــیداد .24از ایــن حیــث ،یکــی از مهمتریــن
تفاوتهــای میــان کاربــرد دوربیــن در جوامــع شــرقی ،در پژوهــش
حاضر ،ایران ،با جوامع غربی نیز ،در همین رکن اساسی نهفته است.
پیدایش دوربین در غرب ،همان طور که پیشتر هم بدان اشاره شد،
ً
خاســتگاهی کامــا طبیعی داشــت و به همیــن دلیل ،پــس از ارائهی

ّ
عکاسی و مدرنیته ی ایرانی

ُ
محصــوالت کــدا ک 25بــه بــازار و با هجوم گســتردهی مردم به ســمت
آنهــا ،جایگاهشــان بــه عنــوان مصرفکننــدگان تصاویر ،به ســرعت به
تولیدکنندگانشــان تغییر یافت .این گونه است که ابزاری نوظهور ،با
پتانسیلهای ّ
بالقوهاش ،پس از کاربرد فرا گیر در تمام سطوح نظری و
ّ
عملی یک جامعه ،حتی به عنوان ابزاری مصرفی ،تأثیری همه جانبه
خواهد گذاشــت و ویژگیهای ذاتیاش بالفعل خواهند شــد .این در
ّ
حالــی اســت که «در ایران ،نه تنها خاســتگاه عکاســی ،چــه به لحاظ
مفهومــی و چــه در ّ
واقعیــت امــر ،چهاردیواریهــا بــود :چهاردیــواری
ّ
کاخها ،منازل اعیان و دســت آخر عکاسخانهها» (شیخ.)4 ،1384 ،
در دوران پهلوی نیز ،همچنان که رشــد مدرنیزاســیون و نمودهایش
چــون گســترش ســریع مناطــق شــهری ،وســایل ارتبــاط جمعــی،
ساختارهای دیوانساالرانه ،جنبشهای اجتماعی تودهای و  ،...جز
ّ
در پایتخت و چند کالنشــهر به چشــم نمیآمد ،عکاسی هم به عنوان
یکی از برجستهترین نمودهای مدرنیزاسیون ،در شرایطی مشابه قرار
میگرفت .در واقع« ،در سالهای دهه  ،1330به ویژه پس از کودتای
ســال  ،1332آنچه میتوانست اشتیاق مردم را به موضوعی همچون
ّ
عکاســی برانگیــزد ،در اصل بــر اهتمام دولتمردان ایــران و کمکهای
دهی مضاعف به مســئله
همـ ّـه جانبــه دولت وقــت آمریکا ،در شــتاب ِ
تجــدد در میــان اقشــار ّ
متوســط جامعــه مبتنــی بــود» (مترج ـمزاده،
 .)123 ،1393هرچند به سرعت ،رسانهی تلویزیون جایگزین عکس و
ّ
عکاسی شد ،که این نیز جای ّ
تأمل بسیار دارد .به این ترتیب ،شاهد
یکــی از عواقــب "مدرنیزاســیون از بــاال" در جوامعی شــرقی چون ایران
ّ
هســتیم .تکنولــوژی و در اینجــا دوربین عکاســی و عکــس ،به صورت
ً
کامال نا گهانی ،تداخلی مبهم را میان انسان ایرانی و جهان پیرامونش
منجر میشود و شاید به همین دلیل بود که کاربرد این ابزار به عنوان
فرمــی بیانــی در هنرهای تصویری ،مورد اســتقبال هنرمنــدان ایرانی
در دو دهــه  1340و  1350واقــع نشــد .ایــن ابهــام و ســردرگمی ،زمانی
ّ
بــه چشــم میآید که بدانیــم ّ
«اولین مطالب نقد گونه درباره عکاســی
در ســالهای  ،1347یعنی حدود صد سال پس از ورود این محصول
غربــی به ایران ،بهصورت مســتمر بــا موضوع نمایشــگاههای عکس،
ّ
جریانهــای عکاســی و دیدگاههای عکاســان مطرح کشــور ،در برخی
جراید پدید آمد» (همان .)75 ،گویی تا بدان موقع ،هنوز کســی نیاز
ـاب رمزگان این پدیدهی وارداتی و در عین
بــه ارائهی توضیحاتی در بـ ِ
حال تأثیرگذار ،احســاس نمیکرد .لذا ،جهت بررســی نقش اجتماعی
ّ
عکاســی در ایجــاد مدرنیت ـهی فرهنگــی در ســطح ّملــی ،بــا ّ
توجــه به
حضور کمرنگ کثرت تودهها در مناسبات شهری و همچنین ،نقش
قــدرت وقــت در شــتابدهی مضاعــف بــه امــر تجـ ّـدد ،ناچاریم نقش
ّ
طبقات فرودست و مصرفگرای مرفه را به نفع گروهی که ذیل مفهوم
گســتردهتر و چندوجهی طبقهی ّ
متوســط میگنجد ،نادیده بگیریم.

ّ
طبقهی ّ
متوسط و عکاسی
شــکلگیری طبق ـهی ّ
متوســط بــه عنــوان رکــن اصلــی مدرنیتــه
در جوامــع مــدرن غربــی در ســدهی نوزدهــم و همزمــان بــا رشــد
"مدرنیزاســیون" ،غیرقابــل انــکار اســت .از ایــن حیــث ،در حالــی کــه
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«در غــرب طبقــه بــورژوای قــرن نوزدهــم کــه بهســرعت بــه پایههــا و
ســتونهای نظــم اجتماعــی تبدیل شــد ،با رســیدن بــه خودآ گاهی
ّ
نوینی ،عکاســی را ابزاری برای ابراز وجود یافت» (شــیخ،)5 ،1384 ،
در ایــران نیــز « ،بهــره گیــری از دوربیــن ،چه در حوزههــای عمومی یا
ّ
خصوصی ،عکاسی چهره را عمومیت بخشید و پرچمدار آن طبقهی
ّ
ّ
نمو
متوسط بود» (همان .)17 ،این طبقهی اجتماعی ،بستر رشد و ِ
فرهنگی جدید بوده است .همان فرهنگی که از آن با نام "مدرنیسم"
ّ
یــاد میشــود .گســترش ایــن اقشــار میانــی ،در دورهای کــه عکاســی
اختراع میشــود ،منجر به ایجاد بستری میگردد که تاریخ اجتماعی
ّ
عکاســی را بــدون لحــاظ آن نمیتــوان بررســی نمــود .در حالــی کــه
گیدنز 26یکی از مهمترین ویژگیهای این طبقهی نوظهور در جوامع
مــدرن را" ،آ گاهــی طبقاتی" میداند 27و بودلــر 28آنان را به دلیل میل
ّ
به پیشــرفت و تحقق بخشــیدن به آینده ستایش میکند ،29بیشک
ّ
افراطی "میل
عینی شــکل
ِ
دوربیــن عکاســی نیز به عنوان ما بــه ازای ِ
بــه دانســتن" ،در پیونــدی تنگاتنــگ با ایــن طبقه قــرار میگیرد .هم
ایناننــد کــه در دههی چهل برای ّاولین بــار در جایگاه تولیدکنندگان
ّ
عکــس قــرار میگیرنــد .از این حیــث ،دوربیــن عکاســی را میتوان به
عنــوان وســیلهای مشــابه تلویزیــون قلمــداد کــرد و مالکیــت چنیــن
کاالیــی را به مثابه جزیی از شــاخصهای اســتاندارد زندگی طبقهی
ّ
متوسط محسوب کرد (بوردیو .30)26 ،1387 ،در این دهه ،عالوه بر
جراید« ،تلویزیون نیز از نظر فرهنگی ،انگیزه همگانی شدن عکس را
فــراوان مواد و ابزار
تقویــت میکنــد .این انگیزه در همســویی واردات
ِ
ّ
عکاســی ،به شــکلگیری اجتنابناپذیر دغدغه و دلمشغولی جدید
قشر ّ
متوسط میانجامد»( 31مترجمزاده .) 54 ،1393 ،لذا ،در حالی
که «دهه  ،1340آغاز اقتدار نسبی قشرهای اصلی طبقهی ّ
متوسط و
شهرنشین بود و این طبقه ،پایهی ّ
مادی پیدایش و تحکیم فرهنگ
مــدرن ایران بود» (احمــدی )112 ،1395 ،و عطف به این مهم که در
ّ
دو دهــه مورد نظــر ،کلیدیترین کاربردهای عکاســی ،به جز جراید،
ّ
ّ
در حوزه عکاســی خانوادگی و عکاســی هنریســت ،و از قضا خاســتگاه
ّ
عکاســی خانوادگــی و هنــری نیز همین طبقهی اجتماعی اســت ،لذا
ّ
در ادامهِّ ،رد عکاســی ،نیهیلیسم و نقششــان در مدرنسازی کشور
ّ
بر مبنای ویژگیهای این دو ژانر عکاسی بررسی خواهد شد.

ّ
عکاسی خانوادگی
در حالــی که همســو با مدرنیزاســیون از باال ،انبوهــی از تصاویر به
حکومت پهلــوی تولید و در ســطح
نظــارت
تحــت
جرایــد
واســطهی
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
جامعــه توزیــع میشــوند ،عرصــه عکاســی خانوادگــی ،بازنمایندهی
راستین سبک زندگی ،فرهنگ ،اعتقادات و باورهای جمعی مردمان
هــر جامعــه و در برهــهی زمانــی مــورد نظر ،طبقهی ّ
متوســط اســت.
32
لــذا میتوان بــا ّاتکا به نمونهپژوهــی در این حوزه و نشانهشناســی
تصاویــر مــورد نظر ،بر مبنای شــرایط اجتماعی ایــن دو دهه ،مروری
بر روایاتی داشت که از خالل عکسهای خانوادگی طبقهی ّ
متوسط
ایرانــی بازنمایــی میشــوند .بیشــک در ایــن روایــات ،خیــاالت و
ارزشهای این طبقهی اجتماعی را میتوان مشاهده کرد و بر اساس
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آن ،مدرنیســم ایران را مورد ارزیابی قرار داد .آیا ریشــه اعتقادات این
طبق ـهی نوظهور نیز همچــون کثیر تودهها ،کما کان در خا ک دین و
ّ
عرفان گســترده اســت یا نشانههایی از ســیر تفکر نزولی غرب را نیز در
این دسته از تصاویر خواهیم دید؟
نمونه پژوهی
جدول  ،1یک نمونه از مجموعه جداولی اســت که بر اســاس مرور
شــش مجموعــه آلبومهــای خانوادگــی متعلــق بــه شــش خانــواده از
طبقهی ّ
متوسط شهری ،تنظیم شده است.
لذا ،با ّ
توجه به ستون مربوط به موضوعات ،میتوان عکسهای
ّ
آلبومهــای خانوادگــی را در  5بخــش کلــی ،کــه هرکــدام واجــد
درونمایههایی هستند ،تقسیمبندی کرد:
 .۱طبقهی ّ
متوسط و مراسم جشن
• درونمایهی پوشش
• درونمایهی خوشگذرانی
 .۲طبقهی ّ
متوسط و نهادهای آموزشی
• درونمایهی علم آموزی
 .۳طبقهی ّ
متوسط و محیط اداری
• درونمایهی انضباط
 .۴طبقهی ّ
متوسط و تفریحات
• درونمایهی پوشش
• درونمایهی کاال
• درونمایهی خوش گذرانی
ّ
 .۵طبقهی ّ
متوسط و تولد فرزندان
ّ
• درونمایهی هویت

با مرور شــش آلبوم خانوادگی متعلق به شش خانواده از طبقهی
ّ
متوســط ،میتــوان چنــد درونمایــهی اصلــی را منتســب بــه ایــن
عکسهــا دانســت .طبقــهی ّ
متوســط ایرانــی ،در بــازه مــورد نظر ،در
راســتای بازنمایــی ّ
هویــت طبقاتی خــود و بروز ســطحی از آ گاهی که
وامــدار تجـ ّـدد و صــد البته ،ابعــاد گونا گون مدرنیزاســیون اســت ،به
ّ
ارزشگذاری بر نشانههایی از همین دست به وسیلهی عکاسی اصرار
م ـیورزد .درونمایــهی "پوشــش" در عکسهــای مربــوط به مراســم
ُ
جشــن و تفریحات -میل به پوشــش کــم به عنوان ک ِنشــی رفتاری از
جانب طبقهی ّ
متوســط را ،نشان از میل اعضای آن به کسب آزادی
و بــروز ّ
34
هویــت فردی تفســیر کردهاند ، -درونمایــهی علمآموزی در
ّ
عکسهــای مربــوط بــه نهادهــای آموزشــی-یکی از مشــخصههای
بــارز طبق ـهی ّ
متوســط را" ،میــل آنــان بــه دانســتن" میداننــد  -و
درونمای ـهی انضبــاط  -از ویژگیهــای اجتماعی طبقهی ّ
متوســط،
باألخص شــاغلین اداری است ،-هر یک به عنوان عناصری فرهنگی
و مــورد تأییــد طبقــهی ّ
متوســط ،گویــای تغییــرات صــورت گرفته در
نگرش آنها است .آنان با این خودتأییدگری و بر اساس این خصائل،
نه تنها ّ
هویت خود را برمیسازند ،که درصدد بیان آن نیز برمیآیند.
آنــان خــود را در کنــار کاالهایی غربــی چون "خــودرو" و "لباس غربی"
بازنمایی میکنند و از این حیث ،نه تنها ّ
تجدد را پاس میدارند ،که
برخــی از ارزشهــای انســانی خود را نیز از این طریــق بازمینمایانند.
هالهی قدســی ،ا کنون بر ِگ ِرد کاال جمع میشود 35و این ،داللتی در
عزل انســان از جایگاه ملکوتی به جایگاه زمینی اســت .از این منظر،
دوربیــن نقشــی مهــم در این چرخش نــگاه ایفا میکند ،کــه این تنها
ّ
یکی از چهار پل ارتباطی میان عکاسی و نیهیلیسم به شمار میرود.
از ایــن حیــث ،دوربیــن و کاربــردی بیــش از ایــن در دســت طبقــهی

جدول  -331نوع آلبوم ،تعداد عکس آلبوم ،نوع و سایز عکس ،محتوای عکس ،گردآورنده :زن  -بازنشسته آموزش و پرورش ،تعداد آلبوم ها ۸ :عدد.

نوع آلبوم

شماره آلبوم

تعداد عکسها

نوع عکسها

توضیحات

1

آلبوم مقوایی سیاه رنگ

 170عکس

پرترههای راوی و اعضای خانواده  -خانواده همســر  -جمع
سیاه و سفید سایزهای مختلف
همكاران  -دوستان

2

آلبوم چسبی

 80عکس

عكسهای قدیمی پدر  -پرترههای سنین مختلف
سیاه و سفید سایزهای مختلف چیدمانشده در یك صفحه -مهمانیهای خانوادگی تولد
برادرزاده

3

آلبوم چسبی

 80عکس

سیاه و سفید /رنگی
سایزهای مختلف

عكسهای مهمانیهای خانوادگی و عروسی

4

آلبوم با صفحات شش تایی

 180عکس

سیاه و سفید /رنگی 4 × 6

عكسهای مهمانیهای خانوادگی و عروسی

5

آلبوم چسبی

 100عکس

سیاه و سفید /رنگی
سایزهای مختلف

عكسهای پدر  -عكسهای دوران پیشاهنگی -عكسهای
ســیاه و سفید عروسی برادر و دختر بزرگ  -عكسهای رنگی
عروسی دختر كوچك

6

آلبوم با صفحات شش تایی

 180عکس

سیاه و سفید /رنگی
10 × 15

مهمانیهای خانوادگی  -مراسم ازدواج برادر
عكسهای نوهها

7

آلبوم با صفحات شش تایی

 180عکس

سیاه و سفید /رنگی
10 × 15

پرترههای سیاه و سفید آتلیهای مربوط به سنین مختلف -
عكسهای رنگی مربوط به مهمانیهای خانوادگی

8

آلبوم چسبی

 80عکس

رنگی سایزهای مختلف

مهمانیهای دوســتانه و فامیلی مراســم عروســی  -عروســی
نوه – عكسهای سفر كیش

( بهرام آبادیان) 70 ،1391 ،

ّ
عکاسی و مدرنیته ی ایرانی

ّ
متوســط ایرانــی َتــن نمیدهنــد .در واقــع ،ردیابی دیگر تأثیــرات این
ّ
ّ
ابــزار بــر نگــرش تجددگرایان ـهی طبق ـهی متوســط را باید به واســطه
ّ
تأمالت هنرمندان -طبقهی ّ
متوســط بســتری مناســب جهت تولید
هنرمندان در جوامع مدرن است  -در پدیدهای این چنین دنبال کرد.

ّ
عکاسی هنری
طبقهی ّ
متوسط و هنرمند
«جنبشهــای تــودهای کــه بــر گفتمــان بازگشــت به اصل اســتوار
ً
بودنــد ،معمــوال در شــرایط زیر -که شــرایط بیشــتر انقالبهای قرن
بیســتم اســت -پدیــد آمدنــد؛ مدرنیزاســیون ســریع و از بــاال ،رواج
شهرنشــینی از بیــن ســبکهای سـ ّـنتی زندگــی و باالخــره ،مغلــوب
ســلطه نیرومند خارجی شدن» (میرسپاسی .)259 ،1392 ،در ایران
نیــز به دلیل شــرایط سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی کــه همه معلوالن
تقابل جامعهی ّ
سنتی ایران با پدیدهی مدرنیتهی غربیاند ،چنین
گفتمــان درون مــرزی شــکل میگیــرد .در واقع « ،ظهــور دولت نوین
و اقتدارگــرای پهلــوی ،مدرنیزاســیون از بــاال و پدیــد آمــدن از خــود
بیگانگــی در میــان جماعــت مهاجـ ِـر شــهری از عواملــی هســتند کــه
ایدئولوژی "بومیگرا"یی که
شرایط اجتماعی -سیاسی را برای ظهور
ِ
مبتنی بر نظریه "بازگشت" استّ ،
مهیا میکند» (همان .)201 ،بازتاب

تصویر -1درونمایهی انضباط.
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چنیــن گفتمانهایی را جــز در مکتوبات تبیینکنندگانش  -در اینجا
آل احمــد و علــی شــریعتی ،-در آثــار هنری نیــز میتوان یافــتّ .
حتی
شــاید بتوان ادعا کــرد که این آثار ،بازتاب جامعتــری از آنچه به واقع
در ســطح جامعــه ،تحت تأثیــر این گفتمان رخ میدهــد را ،منعکس
ّ
میکننــد .از ایــن حیــث ،رمانهــا و داســتانها ،اشــعار ،نقاشــیها،
پیرامــون هنرمنــدان
فیلمهــا و  ...کــه زاده ذهــن تیزبیــن و آ گاه بــه
ِ
ّ
هســتند ،یکــی از موثقتریــن منابــع بازنمایــی شــرایط اجتماعــی و
گفتمانی هر دورهای هســتند .منابعی که هر یک با فرم بیانی ّ
خاصی
ّ
توســط هنرمند اجرا میشــوند .هنرمندی که خاستگاه پیدایشاش،
ّ
طبقهی متوســط شــهری اســت .همان طبقــه که طبق نظــر گیدنز،
واجد "آ گاهی طبقاتی" اســت و ّاولین بارقههای حضورش در ســطح
جامعه ،در دوران پهلوی ّاول به چشم میآید .هنرمندانی که از قضا

در دهههای  1340و  ،1350تحت تأثیر گفتمان غالب دست به خلق
آثارشان میزنند .در حالی که در عرصه سینما و ادبیات ،نمونههای
بسیاری از این دست داریم ،بیشک سرآمدان این حوزه را میتوان
ّ
در میــان هنرمنــدان ّ
تجســمی مشــاهده کــرد .مکتــب ســقاخانه،
مابهازای هنری گفتمان "بازگشت به اصل" بوده است.
ّ
در واقــع" ،ســقاخانه" نام شناختهشــدهترین جریــان هنری دهه
ً
 1340بــود کــه تقریبــا بــه صورت هنــر رســمی آن زمان درآمــد و ّ
توجه
ّ
محافــل خارجــی را نیــز بــه خــود جلــب کــرد .هنرمنــدان ســقاخانه،
ّ
هویــت ایرانــی را نــه در حــال (جامعه در حــال گذار) بلکه در گذشــته
(سـ ّـنتهای غنــی فرهنگــی) میجســتند و از ایــن رو ،در انتخــاب
مــواد و موضوعــات کار خــود بــه میراث گذشــتگان رجــوع میکردند.
ّ
در نقاش ـیها و مجســمههای آنــان ،عناصــر خوشنویســی و معماری
سـ ّـنتی ،نقوش و رنگهای کاشی و قالی ،نقشمایههای روستایی و
عامیانــه ،نمادهای مذهبــی و غیره در تکنیکها و ترکیببندیهای
ّ
مــدرن ارائــه میشــد ... .ا گرچــه ســقاخانه کوششــی جــدی بــرای
وف ـقدادن ّ
ســنت و مدرنیتــه بــود ،اما با "مســئله" برخــوردی صوری
ً
داشــت و جهتگیــریاش عمدتــا تزیینــی بــود (پا کبــاز214 ،1393 ،
و  .)215شــاید بتــوان اذعــان داشــت که «تنهــا ّ
اهم ّیت این بازگشــت
تمــام و کمــال بــه میــراث تصویــری گذشــته ،در ارتبــاط فرمــال آن با
ّ
ّ
نقاشــی مدرن است .ســقاخانه بر خالف قالی و مینیاتور ،توانایی آن
را پیــدا کــرد تــا وجههای از مدرنشــدگی در ایــران را بنمایاند و از این
رو طبیعتــی همخوان با روند مدرنیزاســیون یافت» (اســماعیلزاده،
 .)292 ،1395گرچــه بازنمایی این وجههی مدرنشــدگی نیز ،عاری

ّ
تصویر  -3مکتب سقاخانه اثر حسین زندهرودی.
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از ابهــام نیســت .در حالــی کــه یکــی از مهمتریــن محورهای اساســی
فــرم بصــری مدرن را ،انتزاع 36میدانند ،و از ایــن حیث نیز ،انتزاع در
خلق آثار مکتب سـ ّـقاخانه ،سهمی بســزا دارد ،آنچه ما بدان ّ
توجهی
نداریــم ،نقــش اساســی این انتــزاع در خــود مدرنیته اســت« .چیزی
کــه مــا بــه عنوان ســوژه مدرن یــا زندگــی مــدرن از آن نــام میبریم ،تا
حــد زیــادی بر اســاس انتزاع ســاخته شــده اســت ...نکتــه اصلی آن
اســت کــه تجرید و انتــزاع ،جزئی از تجربه مدرنیته اســت ،این همان
ً
خــاء یا شــکاف درونیای اســت که اصــوال ارزشها و حقیقت ســوژه
مدرن با آن گره خورده اســت .از این حیث ما نه در شــکل سیاســی،
ً
نــه در شــکل اجتماعی ،و نهایتا نه در شــکل هنــری آن ،این انتزاع را
آ گاهانــه تجربــه و درونــی نکردهایــم و بــه همین دلیل هم هســت که
وقتــی بــا نمــود آبسترا کشــن در آثــار هنری مواجــه میشــویم ،به نظر
مســخره میآیــد ،چــون این انتــزاع در اینجا چیزی نیســت جز همان
آرایــه دکوراتیو ،همــان تزیین فرهنگی که این انتزاع را به عنوان نمود
بیواسطهای از مدرنیسم درک میکند .در واقع ،سوژه ایرانی ،حاضر
به پذیرش فقدانی که همواره فرد را در فاصلهای از تجربه بیواسطه
خویش قرار میدهد ،نیست .در این زمینه ،آن روحیهای که بودلر از
آن حرف میزند ،شــاید همان رویهی اصلی مدرنیته باشــد :این که
ســوژه مدرن به جای این که همواره در حال دیدن اشــیاء باشــد ،در
حال دیدن خودش اســت که دارد اشــیاء را میبیند .در اینجا به نظر
میرسد ما نمیتوانیم تجربه کنیم و تجربهکردن را فقط در شکل آنی
ً
و بیواســطهاش درک میکنیم .آثار خلق شــده نیز مســتقیما متأثر از
بدون میانجی است» (فرهادپور183 ،1395 ،
آنی ِ
همین تجربه ِ
های ِ
و  .)184لــذا ،گرچــه این نحله هنری نیز همچون ســلف نظری خود،
نمایانگر کوششی فرهنگی برای صورت مجدد بخشیدن به مدرنیته
ـزاع حا کم بر غرب را نشــنیده و
اســت ،امــا از آنجــا که جــز
ِ
اخبار آن انتـ ِ
ندیــده ،مدرنیتهی بومیاش ،واجد خیــاالت و ارزشهایی در تقابل
ّ
با خاســتگاه آن انتزاع ،یعنی چهار سیر نزولی تفکر غربی است .اما آیا
دوربیــن بــه عنــوان مهمترین و جامعتریــن ابزار بیانی عصــر مدرن ،و
ّ
عکاس هنرمند در جایگاه شــخصی که مهمترین ابزار تفویض ّ
هویت
فــردی و جمعــی در عصــر مــدرن را در اختیــار دارد ،در ایــن بره ـهی
َ
تاریخــی ایران معاصر ،نقشــی چون دیگر اســاف خــود در حوزههای

تصویر  -4احمد عالی.
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هنرهای ّ
تجسمی را ایفا میکند؟

ّ
احمد عالی و عکاسی

37

ّ
«احمد عالی به احتمال قریب به یقین ،نخســتین عکاســی است
ّ
کــه در ســال  ،1342نمایشــگاه انفــرادی عکاســی به شــکل متداول و
امروزی در تاالر فرهنگ برگزار کرد» (مترجمزاده .)90 ،1393 ،در واقع،
او ّاولین کســی اســت که دوربین را به عنوان ابزار و عکس را به عنوان
فرمی بیانی در حوزهی هنر معرفی کرد .او پس از ســالها ّ
فعالیت در
ّ
زمینه نقاشی و کسب مهارت بسیار در آن ،در جستجوی زبانی نو در
ّ
عرصهی هنرهای تصویری ،به سراغ عکاسی رفت .با ّ
توجه به تأ کید
ً
ّ
این پژوهش بر برخی ویژگیهای ذاتی عکاسی و متعاقبا پیوند آن با
ّ
نیهیلیســم ،آثــار احمد عالی از این حیث حائــز ّ
اهم ّیتاند که عکاس
ّ ً
ّ
صا اصــرار بــر خلــق تصاویــری ّ
متکی بــر خصایل ذاتی عکاســی
مشــخ
ًّ ّ
دارد .در حالی که «کل عکاسی مدرن میکوشید تا با بهرهگیری از نور،
شکل ،ترکیببندی ،تضادهای رنگ سایهای به مثابه واژ گان اصلی
تصویــر ،هــم به شــکل واقعــی و هم به شــکل اســتعاری ،شــیوههای

تصویر  -5احمد عالی.
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ّ
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ادرا کی نوینی را بدست دهد» (ولز ،)329 ،1392 ،احمد عالی نیز «با
جزئیات و موضوعــات بی ّ
تأ کیــد بر اشــیاء ،بها بخشــیدن بــه ّ
اهم ّیت
از طریــق تأ کیدهــای صوری و زوایــای دید متنوع ،اصرار بر اســتفاده
از روابــط جدیــد میــان فــرم ،خط ،انــدازه و هندســه ،نور و ســایه ،به
ً
دخــل و تصــرف در طبیعــت و ّ
واقعیات آن میپرداخــت و نهایتا بیان
شــخصی خــود را شــکل م ـیداد» (عالــی .)17-11 ،1389 ،در واقــع،
ّ
ّ
ارتبــاط عــکاس با پیرامونش ،بــا میانجیگری دوربین عکاســی ،وجه
ّ
تجربیات
افتــراق اوســت بــا دیگر هنرمندان هــم عصر خود .در اینجــا
آنــی و بیمیانجی ّنقاشــان و ّ
یگــری ابزاری
مجسمهســازان ،با میانج 
خود بســنده با ویژگیهایی ذاتی و منحصر به فرد  ،نه تنها شــیوهها
ّ
و اشــکالی جدیــد از دیــدن را برای عکاس پدید م ـیآورد ،که منجر به
خلــق بدیعتریــن تصاویــر برای ّاولیــن بــار در تاریخ تصویرگــری ایران

تصویر  -6احمد عالی.
مأخذ( :عالی)1389 ،

تصویر  -7احمد عالی.
مأخذ( :عالی) 1389 ،
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ّ
میشــودّ .
توجه عالی به ویژگیهای عکاســانه تا جایی پیش میرود
ّ
ّ
که «او در نقاشــیهایش نیز از عکاســی کمک میگیرد» (همان.)17 ،
ّ
ّ
در واقع ،فار غ از اینکه عکاس تا چه اندازه به نقش پررنگ عکاسی در
مدرنیتــه واقف بوده -در ســالهای آغازین دهــهی چهل ،همچنان
ّ
تأمالتی ّ
ّ
جدی پیرامون عکاســی صورت نمیگرفته است ،-بی گمان
َ
فس استفاده از دوربین به عنوان ابزاری بیانی در حیطه هنر ،ترویج
ن ِ
مفاهیمــی جدیــد را به همراه میداشــت .مفاهیمی که میتوانســت
بــا تحلیــل و بررســی عکسهــا و ویژگیهــای بصــری آنهــا ،بــه نحوی
ابژکتیــو وارد حــوزه فکــری ایرانیــان شــودّ .
اهم ّیــت ایــن تأثیرگــذاری
زمانی دوچندان میشود که بدانیم عموم ایرانیان ،به سختی تن به
ارتباط با متن و نوشــتار میســپردند و بیشــتر عالقهمند به ارتباطات
دیــداری و شــنیداری بودند .از این حیث ،هجــوم بیوقفهی آنها به
ســمت ســینما و تلویزیون ،بیش از هر چیز گویای این امر است .لذا،
ّ ً ّ
در حالی که مدرنیســم موکدا عکاســی را رســانهای خاص با کیفیات
و ویژگیهایــی خاص میانگاشــت و بخشــی اعظــم از فرهنگ خود را
بــر دوش ایــن ابــزار بیانی حمل می کــرد ،در ایــران و در دورهی مورد
نظــر ،آنگونــه کــه درخــور مدرنیزاســیون پیــش روندهی جامعــه بود،
وقعــی بــه آن نهاده نشــد .با این حــال ،تدقیــق در عکسهای احمد
عالی ،گویای این امر است که وی خواسته یا ناخواسته ،با بکارگیری
ّ
ّ
زبــان عکاســی ،بازنماینــدهی همــان ســیرهای نزولــی تفکــر غربی در
ّ
آثارش است .شاید برای ّاولین بار در تاریخ تصویرگری ایران ،عکاس
ّ
هنرمند ،عامدانه ،با تأ کید بر رئالیســم عکاســی ،به واســطهی وجوه
نمایهای نشانههای تصویری ،در برخی عکسهایش مفهوم زمان را
به چالش میکشد (تصاویر  4و .)5
در عکسهایــی از ایــن دســت ،آنچــه در تصویــر رخ میدهــد،
موقعیت ســوژه که به واســطهی ّ
ّ
اهم ّیت
تأ کیــدی اســت مضاعــف بر
ً
بــه ّ
جزئیــات تصویــر در قابهایی بعضــا نامتعارف حاصل میشــود.
در اینجــا زمانــی محــدود و مشــخص بــه واســطهی روایتــی منقطــع
و کوتــاه و بــا حــذف آنچــه پیــش و پــس از کنــش ســوژه رخ میدهد،
بــه تســخیر تصویــر درآمــده اســت .مشــابه بســیاری از روایــات کوتــاه
زندگــی بیننــده ،بــا ایــن تفــاوت که ابــزار دوربیــن این همــه را به یک
شــیء بــدل کــرده اســت .ایــن تأ کیدیســت مضاعــف بــر ابعاد ّ
مــاد ِی
هــر آنچــه پیرامــون مــا میگــذرد .در اینجــا نــور و زمــان ،دو عنصــر
حیاتــی در فراینــد تبدیــل روایاتــی مســتقیم و تکبعدی به اشــیایی
بیجــان بــا ویژگیهایــی مــرگ آســایند .38گویــی عکــس ،زندگــی را
در مــرگ مســتحیل کــرده اســت .در پــارهای دیگــر از تصاویــر ،عالــی
بــر خــاف عکسهــای منظــره رایــج ،ســعی در تقلیــل طبیعــت بــه
اشــکالی انتزاعــی و قائــم بــه خطوط و هندســه دارد (تصاویــر  6و .)7
انتخــاب کادرهایی بســته ،تأ کیدی اســت بر اشــیاء ،بافــت آنها و
ّ
جزئیاتــی کــه اغلب در تصاویر معمول از طبیعت به چشــم نمیآیند.
همچنین ،اصرار به برجستهسازی نقش نور و سایه در کنار عناصری
چون خط ،شــکل و هندســه نیز بیدلیل نیست .در اینجا مجازی از
جــزء بــه کل صــورت گرفته اســت .گویــی ،طبیعت در برشــی کوتاه از
زمان ،به واســطهی نور ،به ابعادی هندســی و امالحی ّ
مادی تقلیل
ّ
یافتــه اســت .ایــن همه ،به عــاوهی تالش عکاس بر دخــل و تصرفی
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بصــری در دنیــای پیرامــون ،چارچــوب نــگاه او را شــکل میدهــد.
هنرمند فاعلی اســت به غایت کنشگر ،جستجوگر ،راغب به دانستن
و مهمتر از همه تجربهگر ،39که ســعی در شناخت دنیای اطراف خود
دارد .او بــا ّ
توســل بــه فاصلــه ،زوایــای دیــد ،تقــارن ،نــور ،و  ...گویی
ّ
ارتبــاط انســان ،نــگاه و طبیعت را به نســبتهایی کمــی تقلیل داده
و از ایــن حیــث ،تداخلــی را در ارتبــاط بصــری میــان انســان ایرانی و
طبیعــت پیرامونــش ایجــاد کــرده اســت .لــذا ،بــا مــروری اجمالــی بر
آثــار احمــد عالی ،علــی رغم فقدان خط ســیری مشــخص در آثارش،
میتــوان اذعــان داشــت کــه وی با ّ
توســل به پتانســیل ابــزار دوربین
ّ
عکاســی ،در جایگاه یک فالنور 40تمام عیار ،به گوشــه و کنار هنرهای
بصری ســرک کشــیده و سعی در کشــف زبانی نو در این حوزه داشته

اســت .او روح انسان جســتجوگر را که "بلومنبرگ"رکن اساسی ّ
تجدد
میخواندش ،با فشار دکمه شاتر به معنای واقعی کلمه آزاد میکند.
ّاما سؤال اینجاست که چرا آثار وی در دوره مورد نظر ،حتی در میان
طبقهی ّ
متوسط هم مخاطبینی جدی ندارد؟ در واقع ،احمد عالی
جــزء معــدود هنرمندان ّ
تجســمی اســت کــه در دوره مورد نظــر ،وارد
ّ
گفتمان "بازگشــت به اصل" نمیشــود .او نه تنها به این عرصه توجه
ّ
مدرنیســتی نشأت
چندانی ندارد ،که با تجلیل از عکاســی و فرهنگ
ِ
ّ
گرفتــه از آن ،مســیری جدیــد را در تاریــخ عکاســی ایــران بــاز میکند.
مســیری که میتوانســت محملی مناســب برای فرهنگ مدرنیستی
باشد .فرهنگی که در آن ،ارزشهای ماوراءالطبیعه ،جای خود را به
ارزشهایی این جهانی و مبتنی بر امور واقع بدهند.

نتیجه
ّ
میتــوان اذعان داشــت که گرچــه بی ّ
توجهی به پدیدهی عکاســی
ـول عللی پیشــینی اســت ،اما
در فرآینــد مدرنیت ـهی ایــران ،خــود ّمعلـ ِ
کاربرد آن در همین موارد معدود ،عکاسی خانوادگی و هنری نیز آغازگر
مســیری اســت که مفهوم "نیهیلیســم" را در ذهن برخی از شهروندان
ّ
طبقهی ّ
متوســط ایرانی باألخص هنرمندی عکاس چون احمد عالی
به چالش میکشد .از این حیث ،تمرکز بر این ابزار میتوانست فرهنگ
ً
مدرنیستی غرب را بیش از پیش و نه صرفا در زمینههای مصرفگرایی،
ّ
که به لحاظ اندیشگانی نیز مورد ّ
توجه اصحاب تفکر قرار دهد و درنگی
بیشتر را در گذار مدرنیسم ایرانی از "نیهیلیسم عرفانی" به "نیهیلیسم

مصرفگرایــی" منجــر شــود .از ایــن حیــث ،شــاهد نقش کمرنــگ این
ابــزار مــدرن در فراینــد مدرنیته ایرانی هســتیم .لذا ،بــا ّ
توجه به نقش
ّ
پررنگ عکاســی در شــکلگیری و تکوین فرهنگ مدرنیســتی ،تدقیق
ّ
فرهنگی مدرنیت ـهی ایران در
در چگونگــی کاربــرد عکاســی در حوزهی
ِ
دهههایی که از قضاُ ،بعد "مدرنیزاسیون" به سرعت در جامعه در حال
پیشروی است ،گویای این امر است که این کشور ،جامعهای مدرن را
آنطور کهبایستهاست،تجربهنکرده.در واقع،فقدانتجربهنیهیلیسم
ً
و متعاقبــا عــدم حصــول فرهنــگ مدرنیســتی در مدرنیتــهی ایرانــی،
فقدان تجربهی جامعهای مدرن را برای ایران به همراه داشته است.

پینوشتها
ً
 1در اینجا واژه نزولی معنای ازرشــی نداشــته و صرفا اشــاره به ســیر حرکت از
باال به پایین دارد.
 2گفتمــان ( ،)Discourseگــردش و انتشــار یــک مفهــوم یــا مجموعــهای از
مفاهیم است (ولز.)436 ،1392 ،
 3غربزدگی بر خالف آنچه خیلیها تصور میکنند ،شناسایی غرب نیست
بلکــه ناشــی از ناآ گاهــی از تقدیر تاریخی غــرب ،یا به عبارت دیگر جهل نســبت
بــه آن اســت :جهــل به آنچه کــه در پس مظاهــر فریبنــده این تاریــخ میگذرد،
ّ
جهــل بــه آن چهــار حرکــت نزولی کــه زیربنــای تفکر غربیســت ،جهل بــه اینکه
بیشــتر مفاهیم جاری امروز در ایران و در بســیاری از کشــورهای آســیایی که از
ّ
تفکر ّ
سنتی ما
نظامهای ارزشــی و ایدئولوژیهای غربی گرفته شــده اســت ،در
نه مصداقی دارد و نه ما به ازائی و این امر ،بر خالف نظر بســیاری ،فقط ضعف
و ناتوانی نیســت بلکه مربوط به شــناخت و دیدی اســت که از مبدأ ،طبیعت و
انسان ،و به عبارت دیگر ،از حقیقت داشتهایم ،یعنی دیدی که دچار آن چهار
حرکت نزولی که پیش از این ذکر کردیم ،نشده است.
 4رجــوع شــود بــه کتــاب «داســتان عکاســی» ص  54نوشــته مایــکل جــان
لنگفورد.
 5انقالب ســفید ،مجموعه اصالحاتیســت که طی یک همه پرسی در تاریخ
 6بهمن  1341به تائید رسید.
 6به معنای بیرونی و شهودی گفته میشود .در فلسفه پدیدارشناختی به

امر بیرونی گفته میشود که یک امر عینی است.
 7بــه معنــای ذهنــی و درونــی میباشــد .در فلســفه پدیدارشــناختی به امر
درونی در مقابل امر بیرونی یا ابژکتیو گفته میشود.
8 Marshall Berman.
 9رجوع شود به ص  82کتاب تاریخ ایران مدرن نوشتهی یرواند آبراهامیان.
 « 10چنین گفته شــده اســت که «تجدید حیات اســام را میتوان به مثابه
وا کنشــی در برابر بحران دولت مدرن ســکوالر ،تلقی کرد .از این بحران میتوان
ََ
س دولت تعبیر کرد»» (میرسپاسی .)145 ،1393 ،این مهم نه فقط
تنگی نف ِ
به ِ
مربوط به انقالب  ،57که در ارتباط با شکلگیری بنیادگرایی اسالمی در دوران
کودتای  1332نیز به چشم میآید.
 11برای آ گاهی از ارزیابی فشرده زندگی و اندیشه جالل آل احمد نگاه کنید به:
Mottahdeh, Mantle of the Prophet, pp. 287-336
 12برای آشنایی با تحقیقی ارجمند درباره دیدگاههای شریعتی ،نگاه کنید به:
Abrahamian, Radical Islam, pp. 105- 125
 13بــرای آ گاهــی از چگونگــی اعمــال مدرنیزاســیون در ایــن دوره ،بــه فصل
پنجم (انقالب ســفید محمدرضا شــاه) کتاب تاریخ ایران مدرن نوشــته یرواند
آبراهامیان مراجعه شود.
 14بســیاری از باورهای دوران پســامدرن ریشــه در شورشهای دانشجویی
سال  1968فرانسه دارد.

ّ
عکاسی و مدرنیته ی ایرانی

ّ
 15در تلقــی رادیــکال از مدرنیتــه (کــه توســط مارکــس ،هابرمــاس ،گیدنــز
و برمــن  ...بــه تفصیــل بیــان شــده اســت) ،مدرنیزاســیون بــه مثابــه رویدادی
ّ
تجربــی و عملــی اســت کــه جوامــع را از وضعیــت ّ
«مادی» مشــقت بارشــان رها
ّ
میکنــد .تلقــی رادیــکال بــا تأ کیدی که بــر مدرنیتــه به مثابــه موقعیتــی مادی
میکند ،در واقع امکانی برای تعبیری «بومیتر» از مدرنیزاســیون فراهم میآورد
(میرسپاسی 27 ،1393،و .)28
16 John Szarkowski.
ّ
 17رجــوع شــود بــه مقالــه «چشــم عــکاس»  ،صفحــات  167 - 155از کتاب
ّ
«نظریه عکاسی».
18 Realism.
ّ
ّ
 19مشــخصهی مهــم عکاســی  -در تقابــل بــا تصویرپــردازی دیجیتــال -
ارجاع آن به شــخص یا شــیئی مادی اســت که
وابســتگی شــدید و از همین رو
در لحظــهی نوردهــی ّاولیــه حضور ِدارد .ایــن حضور ّ
مادی ،خاســتگاه یا منبع
پذیری تصویر اســت ،و از این رو ،عکس نمایهای اســت که بر آنچه زمانی
امکان
موجودیتــی ِ ّ
مــادی داشــته ،اشــاره دارد .همین َِ
ای عکس ،منشــأ
ه
نمای
ــش
ن
م
ِ
ِ
اعتبــار آن ،و در نتیجه ،خاســتگاه بحثهای نظری ّ
مهمــی در مورد واقعگرایی
و صــدق اســت (ولــز .)52 ،1392،از این حیث ،روالن بارت عکــس را در جایگاه
«اسطوره ّ
واقعیت» قرار می دهد.
 20پوزیتیویســم ( ،)positivismهمــان گونــه کــه تبــار معنایــی این اصطالح
نشــان میدهد ،پوزیتیویســم بر چیزی پای میفشــارد که معین و ثابت اســت،
یعنی بنیانی واقعی دارد .پوزیتیویسم بر شیوهی استنتاج منطقی و روشهای
تحقیق تجربی و از جمله بررسی اجتماعی تا کید میکند و از نظر تاریخی با عصر
ویکتوریــا در بریتانیــا پیونــد میخورد ،هر چند که ریشــههای آن به جریانهای
فلسفی متقدمتر در سده هجدهم باز میگردد (ولز.)433 ،1393 ،
 21نمایگی ( ،)indexicalityاین اصطالح به رشتهای از مفاهیم و ویژگیهای
عکس اشاره دارد که به سرشت نمایهای این رسانه مربوط میشود .به سخن
دیگر ،این ویژگیها نشان میدهند که چگونه میتوان یک عکس را رد یا اثری
شــیمیایی از یک ابژه ّ
مادی موجود (یا ابژهای که زمانی وجود داشــته) دانست
ً
کــه بــر پایــه گذر نور حاصل میشــود .مثــا مفاهیمــی از قبیل ارتبــاط تنگاتنگ
عکس با خاطره ،گذشته ،غیاب و حضور ،و مرگ از همین ویژگی وجه نمایهای
عکــس ناشــی میشــوند ،یا اینکه عکس را شــاهدی ملموس بــر وجود یک چیز
میانگارند .نیز برخی میگویند «گرفتن» یک عکس ،معادل نشانهروی به یک
چیــز در جهان اســت و این هم معنای دیگری اســت که بــه همین ویژگی وجه
نمایهای مربوط میشود.
« 22افول دین و طلوع عکاسی با یکدیگر متناظرند» (برجر.)71 ،1393 ،
23 Hans Blumenberg.
 24رجوع شــود به نمودار ( 1ســاختار طبقاتی) ،ص  254کتاب تاریخ ایران
مدرن نوشتهی یرواند آبراهامیان.
 25رجــوع شــود بــه بخــش «کــدا ک و بــازار فــروش عمــده» ص  ،172کتــاب
عکاسی :درآمدی انتقادی.
26 Anthony Giddens.
 27آ گاهــی طبقاتــی (  ،) social consciousnessبــرای آ گاهــی بیشــتر بــا این
اصطالح نگاه کنید به مقاله:
Blumin, Stuart M (April 1985), The Hypothesis of Middle-class formation in Nineteen-Century America:A critique and Some Proposals
“The American Historical Review 90, no 2.
28 Charles Pierre Baudelaire.
 29بودلر در دیباچهای که بر مقاله «ســالن ســال  »1846نوشت ،بورژواها را
ّ
بشدت ستایش میکند.
 30پیر بوردیو ( ،) Pierre Bourdieoاعتبار اجتماعی را به همراه خودشناسی،
ّ
عکاسی برای طبقهی ّ
متوسط میداند.
دو کارکرد مهم مشق
ّ
 31بنظــر میرســد ا گــر آثــار جامــع و فرا گیــری چون «تاریــخ عکاســی» اثر بی
مونــت نیوهــال در ســالهای دهــهی  1320و  1330ترجمــه میشــد ،بســتری
مناســب و بنیانــی مســتحکم را در جامعــهی فرهنگــی و هنــری ایــران ،بــرای
ّ
اســی مــدرن ،همســو بــا شــکلگیری تجــدد اجتماعــی و پدیداری
شــناخت عک ِ
ّ
نقشهــای جدیــد عکاســی ،بــه ســان رســانه یا فــن یا هنــر پدیــد مــیآوردّ .اما،
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کانــون پــرورش فکری ،مــوزه هنرهــای معاصر ،دانشــگاه و مرا کز آمــوزش فرا گیر
دیگــر و نیــز انتشــارات تخصصی ،بــه رغم موفقیت نســبی در برخــی عرصههای
جریــان پیشــرو و فرا گیری را پدیــد نیاوردند
کاری خویــش ،در همراهــی بــا هم،
ِ
ِ
(مترجمزاده.)119 ،1393 ،
 32نشانهشناســی یا علم نشانهها ،ریشــه در دیدگاههایی دارد که فردینان
دو سوســور در دوره زبانشناســی عمومــی ( )1916مطــرح کــرد .نشانهشناســی
ً
اساســا به تحلیل نظاممند رفتارهای فرهنگی میپردازد و هدف آن در نهایت،
ایجاد روشی تجربی و اثباتپذیر برای تحلیل نظامهای ارتباطی انسان است.
در این تحلیل ،تمرکز بر نشــانههایی معطوف اســت که در کنار یکدیگر متنی را
میسازند که باید دست به خوانش و تفسیر آن زد (ولز.)44 ،1392 ،
 33در بررســی آلبومهای خانوادگی خانوادههای ایرانی ،از روش توصیفی-
تحلیلی اســتفاده شــده کــه بر اســاس متغیرهای ّکمــی مثل طبقــه اجتماعی،
پیــش زمینــه فرهنگــی و شهرنشــین بــودن ،اقــدام بــه نمونهگیــری و بر اســاس
متغیرهــای کیفــی از جملــه نــوع آلبومها و عکسهــا ،نحوه چیدمــان و روایت،
اقدام به تحلیل آلبومها شــده اســت .برای مشاهدهی تمام این جداول رجوع
شــود به رساله خانم شــیرین بهرام آبادیان با عنوان «بررسی روایتهای زندگی
از طریق آلبومهای عکس خانوادگی».
 34از نــگاه مارکــس ،لبــاس نشــان نحــوه زندگــی کهنــه و وهمآلوده اســت و
عریانــی و برهنگــی ّ
مبین حقیقتی که تازه کشــف و درک شــده اســت :در آوردن
لبــاس و برهنه شــدن ،یعنی رســیدن بــه آزادی معنوی و واقعی شــدن (برمن،
.)131 ،1379
 35در فرآیند مدرنیته ،هاله قدســی اشــیاء و به طریق اولی طبیعت ،از آنها
ّ
ابزار مدرنی است که
ســلب شــده اســت .از این منظر ،بی شک عکاســی همان ِ
ً
هر آنچه ســخت و اســتوار اســت را دود میکند و به هوا میبرد و مجددا ،همین
هالــه را ،ایــن بــار از جنســی دیگــر و نــه در ارتباط بــا فراجهــان ،کــه در ارتباط با
نیهیلیسم مصرفگرایی ،برگرد کاالهای مصرفی جمع میکند .همان «بتوارگی
ِ
ّ
کاال» ،که مشــخصه ضروری عصر مصرف گرایی اســت (رجوع شود به بخش «از
دست رفتن هاله ّ
تقدس» ،صفحات  146- 140کتاب تجربهی مدرنیته نوشته
مارشال برمن ).
36 Abstraction.
 37هادی شفائیه ،متولد سال  ،1302از دیگر عکاسان مطرح دورهی مورد
نظــر اســت که با پرترههــای متعددی کــه از هنرمندان همعصر خود برداشــته،
بر یکی از مهمترین ویژگیهای فرهنگ مدرنیســتی« ،هویت فردی» ،تأ کیدی
مضاعــف کــرده و از ایــن حیث ،همچون احمــد عالی ،از ابزار دوربین عکاســی و
عکس در جهت ترویج مفاهیمی مدرن اســتفاده کرده اســت .همچنین اســت
تجربیات عکاسی پرترهی دیگر عکاس آن دوره ،فخرالدین فخرالدینی ،و عکاس
قومنگار ،نصراهلل کسرائیان ،که هر یک ،آ گاهانه یا ناآ گاهانهّ ،اما به دلیل استفاده
از ایــن ابــزار ،بــه نحــوی بــر برخــی از مفاهیم چنیــن فرهنگــی اصــرار ورزیدهاند.
ّ
 38عکاســی و مــرگ از دیربــاز پیونــدی نا گسســتنی بــا یکدیگــر داشــتهاند.
کریســتین متز بر این باور اســت که «ویژگیهایی که یک عکس را بدل به بتواره
ســکوت آن ،قابلیت آن در منجمدکردن لحظه گذشــته-
میکنند - ،ســکون و
ِ
ویژگیهایی مرگ آسایند» (ولز.)239 ،1392،
 39دوربیــن ،ســاحی ایــدهآل بــرای کســب آ گاهــی در شــکل افراطــی و
زیادهطلب آن است (سونتا گ.)20 ،1393 ،
 40پرسهزن یا فالنور ،مفهومی است که از زبان فرانسه به عاریه گرفته شده
و بــه معنــای «قــدم زنی» اســت .شــارل بودلر ،شــاعر و نویســندهی فرانســوی،
مفهومــی دیگــر از آن مشــتق کــرد کــه بــه معنــای فردی اســت که در شــهر قدم
ّ
ً
میزند تا آن را شخصا تجربه کند .به علت استفادهی بودلر و دیگر اندیشمندان
در حوزههــای مختلــف اقتصادی ،فرهنگی و ادبی ،پرســه زن مفهومی مهم در
پدیدههای شــهری و مدرنیته شــد .پرســهزنی تنها به قدمزنی در خیابانهای
ّ
شهر محدود نمیشود ،بلکه میتواند شیوهای از تفکر فلسفی و زندگی باشد.

فهرست منابع
آبراهامیــان ،یروانــد ( ،)1394تاریــخ ایــران مدرن ،ترجمهی محمــد ابراهیم
ّفتاحی ،چاپ دوازدهم ،نشر نی ،تهران.

116
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۴شماره  ،۱بهار ۱۳۹۸

احمــدی ،بابــک ( ،)1395هوای تازه :فضای روشــنفکری دهــه ی  ،1340در
جستجوی زمان نو ،چاپ ّاول ،انتشارات حرفه هنرمند ،تهران.
ّ
اســماعیل زاده ،خیزران ( ،)1395ســقاخانه در تصویر تاریخ ،در جســتجوی
زمان نو ،چاپ ّاول ،انتشارات حرفه هنرمند ،تهران.
برمن ،مارشــال ( ،)1379تجربهی مدرنیتــه ،ترجمهی مراد فرهادپور ،چاپ
اول ،انتشارات طرح نو ،تهران.
برجــر ،جــان ( ،)1393درک عکــس ،ترجمــهی کریــم متقــی ،چــاپ ّاول،
انتشارات زبان تصویر ،تهران.
بوردیــو ،پیــر ( ،) 1387عکاســی هنر میان مانــه ،ترجمهی کیهــان ولینژاد،
نشر دیگر ،تهران.
بهرام آبادیان ،شیرین ( ،)1391بررسی روایتهای زندگی از طریق آلبومهای
ّ
عكس خانوادگی ،پایاننامهی کارشناسی ارشد عکاسی ،دانشگاه هنر تهران.
ّ
پا کبــاز ،روئیــن ( ،)1393نقاشــی ایــران از دیربــاز تــا امــروز ،چــاپ دوازدهــم،
انتشارات زرین و سیمین ،تهران.
حاجی ّ
محمد ،سیامک ( ،)1391بررسی نقش اجتماعی عکاسی و تأثیرات آن
ّ
در تکویننظممدرن،پایاننامهی کارشناسیارشدعکاسی،دانشگاههنرتهران.
دادبه ،آریاسپ ( ،)1395روح زمان و روح هنر قاجار ،در جستجوی زمان نو،
چاپ ّاول ،انتشارات حرفه هنرمند ،تهران.
زیــن ّ
الصالحیــن ،حســن ( ،)1392تحلیــل انتقــادی گفتمانهــای تاریــخ
ّ
عكاســی ایران ،پایاننامهی كارشناســی ارشد عکاســی ،پردیس هنرهای زیبا،
دانشگاه تهران.

ّ
ســونتا گ ،ســوزان ( ،) 1393دربــارهی عکاســی ،ترجمهی نگین شــیدوش،
چاپ چهارم ،نشر حرفه نویسنده ،تهران.
شــایگان ،داریــوش ( ،)1391آســیا در برابــر غــرب ،چــاپ دهــم ،انتشــارات
امیرکبیر ،تهران.
شــیخ ،رضــا ( ،)1384ظهــور شــهروند شــاهوار ،ترجمــه ی فرهــاد صادقــی.
فصلنامهی عکسنامه ،سال پنجم ،شماره  ،19صص 27ـ.4
عالی ،احمد (  ،)1389احمد عالی ،چاپ ّاول ،نشر نظر ،تهران.
ـوس مدرنیســم در ایــران ،در
فرهادپــور ،مــراد ( ،)1395دیالکتیـ ِ
ـک معکـ ِ
جستجوی زمان نو ،چاپ ّاول ،انتشارات حرفه هنرمند ،تهران.
لنگفــورد ،مایــکل جــان ( ،) 1386داســتان عکاســی ،ترجمه ی رضــا نبوی،
چاپ ّاول ،نشر افکار ،تهران.
مترجمزادهّ ،
محمد ( ،)1393کارکردهای فرهنگی  -هنری عکاسی در ایران،
چاپ ّاول ،انتشارات مرکب سفید ،تهران.
میرسپاســی ،علــی (  ،)1393تأملــی در مدرنیت ـهی ایرانــی ،ترجمــهی جالل
ّ
توکلیان ،چاپ ّاول ،نشر ثالث ،تهران.
میالنــیّ ،
عبــاس ( ،)1387تجـ ّـدد و تجـ ّـدد ســتیزی ،چاپ هفتم ،انتشــارات
اختران ،تهران.
ولز ،لیز ( ،)1393نظریه عکاسی ،ترجمهی مجید اخگر ،چاپ ّاول ،انتشارات
سمت ،تهران.
ولــز ،لیــز ( ،)1392عکاســی :درآمــدی انتقــادی ،ترجمــهی مهــران مهاجــر و
دیگران ،چاپ دوم ،انتشارات مینوی خرد ،تهران.

