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عکاســی کافی نیست
محمدرضا میرزایی
Photography is not Enough.
By Mohammadreza Mirzaei.
180209.

Kaarnamaa Art Magazine.

+

kaarnamaa.com

بنا نیســت در بهترین حالت ،تکرار آنچه باشــیم که دههها پیش
دیگران کردهاند و یا حتا امروز میکنند .دنیای ما ،بحران دنیای ما،
و چــه بســا وضــع بحرانی عکاســی مــا؛ میتواند برای مــا فرصت
ســاختن باشد .چهبسا بتوان با ســخنگفتن ،آنها را شناخت و تا
انــدازهای از روح و تجربــهی امروزمــان را به عنوان یــک ایرانی و یا
شهروند این جهان در عکس یا هنر ترجمه کرد.

بهیاد دارم سال گذشته و به هنگام سخن گفتن دربارهی عکسهایم در برنامهای
در دانشگاه تهران ،با این انتقاد روبهرو شــدم که «تئوریبافی» میکنم .من از شــکل
ظاهری عکسهایم میگفتم ،از اینکه این شکل چهگونه و با تاکید بر کدام ویژگیهای
عکاســانهی مشخص تولید شــدهاند و من چهگونه با تاکید بر آن ویژگیها تالش بر
ُ
جزف نیســفر نییپس .1826 ،نمایی از پنجره در گرا

Joseph Nicephore Niepce, 1826. View from the Window at Le Gras

شــکلدادن بــه گفتوگویــی بــا نقاشــی میکــردم؛ و از ســوی دیگر ،میخواســتم با
کنارهمنشــاندن این شکلهای ظاهری و این قابهای در کنار یکدیگر در سه طبقه
از یک گالری ،به شکلی درونی و ذهنی برسم .سپس با آوردن نمونهای از شعر مدرن،
از شــباهتهای عکس با شــعر گفتم ،شــباهتهایی که این دو نه بهالزام در محتوا
بلکه در ســاختار ،درهمتنیدگی محتوا و شــکل میتوانند با هم داشتهباشــند .اما
دوستی که هم عکاسی درس میدهد و هم دربارهاش مینویسد ،در پایان برنامه از
ر عکاسهای ایرانی ،بهجای
جا برخاست و بااحترام به من گفت که درست مانند سای 
عکس خوب و یا حتا عکس ،تنها تئوریبافی میکنم.
گرفتن
ِ
ِ
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گمــان مــن بر این اســت که تا اندازهای عکاســی ،ایــران ،و البته عکاســی ایران را

عکسهای تبلیغاتی در نظریهی او جایی نداشــتند .ازهمینرو ،شیبودگی عکسها

میشناسم اما آن سایر عکاسهای ایرانی که آن دوست به ایشان اشاره میکرد را ،نه.

بــرای او مطــرح نبــود و عکسها بایــد هــمواره در قاب و پاســپارتوی ســنتی جای

گمان میکنم عکاســی کافی نیست ،چهبســا روزگاری چنین بود و یا باید میبود اما
ُ
سارکفســکی» در
اکنون نیســت .مراد من از چنان روزگاری ،برای نمونه دورهی «جان

ر کنار
درونی یــک مجموعــ 
میگرفتنــد .پیوندهــای میــان تصویرها و شــکل
ه تصوی ِ
ِ

موزهی هنر مدرن اســت .او در ســال  ۱۹۶۲به ریاست دپارتمان عکاسی موزه انتخاب
شــد .در آن هنگام مناســبات صحنهی عکاســی نیویرک و امریکا چنان ساده بود که
«پ ُ
یکــی از منبعهای گزینــش کار برای نمایشــگاههای موزهُ ،
رتفلیو»هــا یاپروندهی
کارهایــی بودند کــه عکاسهای جوان به موزه میفرســتادند؛ و البته به گفتهی خود
ُ
سارکفســکی ،نیمی از عکسهایی که برای نمایشــگاههای عکاسهای جوان انتخاب

ُ
سارکفســکی
میشــدند ،نتیجــهی بررســی همانها بودنــد .هر چند عکاســی برای

یکدیگــر ،بــرای او مهــم نبود و ازهمیــنرو ،جایی برای آثار ســیندی شــرمن« ،جان

ِ
روشــی» ،و یــا «ریچــرد پرینــس» در دپارتمــان نبــود .بــا نظریهی
بالدســاری»ِ « ،اد
ُ
سارکفســکی ،کا ِر شــرمن بهمثابهی خودنگارههای دختری جوان که خود را به شــکل
ســتارههای هالیوود آرایشکرده و جلوی دوربین ژست گرفتهاست ،اهمیت نداشت؛
آنچه مهم بود ،میزان عکسبودنشان و آن هم با نگاهی فرمگرایانه بود و اینکه در
رویارویی با آن پنج سنجهی آسمانی تا چه اندازه سربلند خواهندبود .اینکه شرمن
قراردادن خویش آغازگر بازی پیچیدهای میشود ،اینکه کار او میتوانست به
با سوژه
ِ

ِ
خود عکسها
وســیلهای برای کشــف و نشــاندادن جهان بود اما در نهایت برای او،
نمایشــگاههایی کــه پیرامون یک درونمایه برگزار میشــدند ،از برنامــهی موزه کنار

شــکلی همزمــان هم نقد چیزی باشــد و هم خــود آن چیز و اینکه او میتوانســت
ُ
سارکفسکی مهم نبود .اما
بیرون عکاسی ،وارد آن کند برای
پرسشهای بسیاری را از
ِ
امروز بهخوبی میدانیم که سیندی شرمن مهم است ،همان اندازه که عکاسی کافی

گذاشتهشدند و جایشان را به نمایشگاههایی دادند که به عکاسها و تنها خود آنها
ُ
سارکفســکی بــرای موزه
میپرداختنــد .بــرای نمونــه ،نخســتین نمایشــگاهی کــه

نیست.

مقدم بر جهانی بودند که به تصویر میکشیدند .به همین دلیل نیز در گام نخست،

سازمانداد «پنج عکاس بیربط» نام داشت که اکنون هنگامی که آن را برای نمونه در

ُ
سارکفسکی در فهم آنچه که مایلام از آن با نام «عکسیت» یاد کنم ،هوشمند و

کنار نمایشــگاه «خانوادهی انسان» که «ادوارد استایکن» به تقریب یک دهه پیش از

کامیــاب اســت .ایدهی خودپایندگی عکاســی او فرصت پرداختن به عکاســی و از نو
ُ
سارکفسکی ،حتا
شناختن آن را فراهم میکند اما همزمان با تعریف محدودکنندهی

درک کنیم.

کارهایشان درونی کردهبودند ،در برنامهی موزه جای نمیگیرد .جای شگفتی نیست
ُ
سارکفسکی را «برنامهای غریب
که تاریخهنرنگار مهمی همچون «جان َتگ» ،برنامهی

آن با طرح ادعاهای بزرگی در موزه برگزار کرد ،میگذاریم بهتر میتوانیم میزان باربط
ُ
سارکفســکی در گزینش نام «پنج عکاس بیربــط» را با برنامهی موزه
بــودن تصمیم

کارهای بســیاری از افرادی که ُبعدهایی از تاریخ ،اجتماع و هنر را به نفع عکاســی در

ُ
سارکفســکی بــه عکاســی کمک کرد که خــودش را بهتر بشناســد .او بــه تاثیر از

ُ
سارکفسکی در سال  ۱۹۹۱از شغل خود
برای مدرنیســم عکاســانه» مینامد .وقتی که

«کلمنت گرینبرگ» و شیوهی برخورد او با نقاشی ،از ویژگی و خصوصیتهای عکاسی

کنــار مــیرود و جای او را «پیتر گلســی» میگیرد ،ناگهان برنامهی دپارتمان عکاســی

و حتــا آن چیزهایــی بهره گرفت که میشــد از عیبهای آن دانســت .برای او بهترین

مــوزهی هنــر مدرن دگرگــون میشــود .از دههی هشــتاد ،مــوزه تا انــدازهی زیادی

عکسهــا همانهایــی بودند که ایــن ویژگیها را داشــتند .برای نمونــه ،عکسهای

چشــمهایش را به روی رخدادهای تازه و اســتفادهی هنرمندها از عکس بسته بود.

کاربردی و خانوادگی با قابهایی که به طرزی خشــن بســته شدهبودند و دست و یا

ی کلمه عکس میگرفتند
اکنون دیگر گویی شماری عکاس داشتیم که در معنای سنت 

ســر یکی از مدلها از عکس جا مانده بود .عیبها همانی شــدند که میتوانســتند
ُ
سارکفسکی
باعث تفاوت عکس با نقاشــی ،یا مجســمه و یا داســتانی کوتاه باشند.

و شــماری هنرمند که بیتوجه به ســنت ،سرگرم اســتفاده از پتانسیلهای گوناگون
عکاســی بودند .نخســتین نمایشگاهی که گلســی در ســال  ۱۹۹۲برای موزه برپاکرد،

گمــان میکرد که عکس به هیــچرو نیاز ندارد کار آن رســانههای دیگر را انجام بدهد؛

«بیش از یک عکاســی» نام داشــت .نامی طعنهآمیز نســبت به گذشــتهی دپارتمان

برای او عکاســی کافی بود .او در یادداشــت شناختهشــدهاش به نــام «مقدمهای بر
چشــم عــکاس» ،پنج موضوع را برمیشــمرد که میتوان تاریخ عکاســی را بســته به
ُ
ِ
خود
سارکفســکی و مشــخصههایش ،یعنی
آگاهی عکاسها از ایشــان درک کرد .اما

عکاســی مــوزه و البتــه نویدبخــش آینــدهی آن .از همین شــمار عکس موجــود ،از
ِ

چهگونگــی قرارگیــری کارها و چســبیدن برخی عکسهــا به یکدیگــر و جایگرفتن
کارهایی روی زمین و البته حضور هنرمندهایی چون «باربارا کروگر»َ ،
«انزلم کیفر» و

چیزها ،امر جزیی ،قاب ،زمان و زاویهی دید ،بخش بزرگی از کاربرد و توانایی عکاسی

«کیکی اسمیت» ،میتوان فهمید که در این نمایشگاه ،ما بهراستی با بیش از یک گونه

را دستکم میگرفتند .چهگونه ممکن بود همهی راههای استفاده از عکاسی را تنها با

دیدگاه نسبت به عکاسی روبهروایم.

نظرافکندن به آن پنج ویژگی ســنجید؟ درســت ازهمینرو ،عکاســی ُمدُ ،پرنگرافی و
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مــوزه از آن نمایشــگاه و نیــز در جریان بیســت ســالی که گلســی در آن کار کرد،

عکاس جدی ،نه شعار میدهد و نه دوست دارد با گزاره و یا هر پیوست دیگری،

ت آورد .عکاسی مستند در موزه به نمایش درآمد و برای
تجربههای گوناگونی بهدس 

شعاری را بر کارش سنجاق کند .عکاس جدی متعهد است اما به عکاسی و نه بهالزام

مجموعــهی آن خریــده شــد اما تجربههــای گوناگون و تازه نیز بیش از همیشــه به
ُ
سارکفسکی
نمایش درآمدند .نمایشگاههای «عکاسی نو» که از سالهای آخر دوران

بــه جامعــهی خود .چرا کــه هنرمند خوب ،بهدرســتی و با کارهای خــود میتواند به
بهترین شکل ،آزادی و رهایی را تجربه کند .این همان فرصتی است که قدرت پیوسته

آغاز شده بودند و تا همین چند سال پیش هر سال برگزار میشدند ،کارهای بیش

از ما دریغ میکند و این میتواند مهمترین تعهد ما در برابر تاریخ و جامعه باشد .اما

از صد عکاس را به نمایش گذاشتند که جدا از اینکه تصویرهای خوبی بودند یا خیر،

ایــن رهایــی و بازشــناختن آن ،به همان محیطی نیاز دارد کــه پیشتر در گفتوگو از

بسیاری از آنها دربردارندهی نظریههای مشخصی از سوی عکاسشان بودند .البته

مــوزهی هنر مدرن ،نیویرک و امریکا به آن اشــاره کردم یعنــی محیطی که در آن هم

نبایــد نمایشــگاههای انفــرادی این ســالهای مــوزه را فرامــوش کــرد .در میان این

عکاسهــا و هم دیگران «تئوری ببافند» .محیطــی که در آن بتوان چهگونه حرفزدن

عکاسهــا بودند کســانی چون «جــف وال» که مینوشــتند و با اظهارنظــر دربارهی

س را یادگرفت .در چنین محیطی ،باید گونهای از گفتار انتقادی متفاوت
دربارهی عک 

عکاســی و هنر ،الیههایی را به کارهایشــان میافزودند که بدون درنظرگرفتن آنها
عکسهایشان به اندازهی پیش گیرا و نیرومند نبود .البته برخی دیگر این را وظیفهی

رایج جریان اصلی عکاسی ما در ایران ،و رویارویی آنها که
با ستایشهای معمول و
ِ

نفیاش میکنند وجود داشتهباشد .رویارویی آنها که بسیار خوشبیناند و دیگرانی

نویســندهها ،کیوریترها و دانشگاهیها میدانستند .آنها جرقههایی روشن کردند

که بســیار بدبین .آنها که گاه از سر دلسوزی و گاه محافظهکاری و یا موضو عهایی

که دیگرانی آنها را ســتاره دیدند؛ آن هم در آســمانی که در آن خوشبختانه ســتاره

که به ما مربوط نمیشود ،کارهای گروهی از عکاسهای ایرانی را ستایش میکنند که

هیچ کم نبود.

جمع خودیها و نزدیکهایند و از همه مهمتر عکسهایشان به هم شبیه
بیشتر از
ِ

اســت ،و حتا گاهــی گمان میکنند که این کارها ســرگرم تعین بخشــیدن به آیندهی
عکاسی ما اما ،ارتباط چندانی به عکاسی جهان نداشت و ندارد .طبیعیست .در
همهی این ســالها خیلی کم گفتیم و خیلی کمتر خواندیم .از همین داســتان موزه
ُ
سارکفســکی و چند عکاس مورد عالقهاش مانند
هنر مدرن تا اینجا ،شــاید همان

عکاسی ایران و حتا جهاناند.
در برابــر آنهــا ،دیگرانــی که باز هم گاه از ســر دلســوزی و گاه موضو عهایی که

«لی فریدلَندر» را تا حدی بهتر فهمیدیم .دغدغهی ما چندان عکاســی نبود .شــاید

دوبــاره به ما مربوط نمیشــود ،دســتهی نخســت و هرآنکه را پــس میزنند که کار

گاهــی «گفتن با عکاســی» بود .و شــاید گاهی کاســبی با آن .دغدغهای نداشــتیم و

میکند و در تهران نمایشــگاه برگزار میکند .این دستهی دوم ،هرچند که بهظاهر از

نتوانســتیم پیوندی جدی و شــخصی با عکاسی ایجاد کنیم .از گفتن هم که بگوییم،

عکاســی ایــران بیــزار اســت ،اما گمــان میکنــم در نهــان آنرا دوســت دارد .چرا که

حرف ما در اندازهی چیزی که میخواســتیم ،نشــد .فقط به رخدادهای چند دههی

ماهیتاش به عکاســی ایران و همان دســتهی نخست و مجله و موقعیتهای آنها

اخیر ایران که نگاه کنیم ،رویدادها و تجربههایی استثنایی مانند انقالب سال  ۱۳۵۷و

وابسته است .اگر آنها و برو و بیایشان نبود ،کسی هم سراغی از اینها نمیگرفت.

جنــگ را میبینیــم .رویدادهایــی که برای ایــن جغرافیا و در این تاریخ تــازه بودند و

بــرای همین اســت که کم پیش میآید کــه این منتقدهای عزیز ،نگاهی به عکاســی

برداشــت و حس ما را از زندگی دســتخوش تغییر کردند .پــس از آن دگرگونیهای

جهان کنند ،تحلیلی دربارهاش بنویسند و یا در جهت نشاندادن بدیلی برای عکاسی

دههی هفتاد و هشتاد خورشیدی هم کم نبودند .اما چه کم بودند هنرمندهایی که

ایــران تالش کننــد .کارکرد مهم این رویارویی ،بیگانهســاختن ما از خود بودهاســت؛

توانســتند کمــی از روح و حجــم این همه تجربــه را به تصویر ترجمــه کنند .کارهای

یعنــی نشــناختن و نفهمیــدن خودمــان .ایــن رویارویــی در دانــشگاه ،کارهــای

سیاســی ما هنوز هم ،چیزی در حد طرح موضوع و یا شعار باقی میمانند .عکاس

دانشجوهایی را در ظاهر شبیه به هم کرده و میخواهد از آنهای دیگر ناعالمانی

مــا از درک این نکته ناتوان اســت که گفتن از واقعیتهای امروز با شــکلهای هنری

طلبکار و بیعمل بسازد.

دیروز ،امکان پذیر نیست .همین است که به شکلی بانمک عکسهای معترض ما ،در
بسیاری از وقتها چیزی نیستند ،جز ستایش قدرت وعکسهای ضد جنگ ما ،جز

دراینمیــان ،گمــان میکنم بتوان گونهای دیگر از گفتوگو را خواســت ،شــکلی از

تبلیــغ جنگ .و پیش میآید که عکاسهای مثال فمینیســت ما یا دســتکم آنها که

گفتوگو که بتوان به کمک آن بهطرزی جدی ،دادوستد دیدگاه کرد و به دنبال آفرینش

زنها و نابرابریهای جنسیتی را دستمایهی کارشان قرارمیدهند ،با نگاهی مردانه

مفهــوم و نظریــه بود .شــکلی از گفتوگو که بشــود با آن بــرای مفهومهای قدیمی و

به سراغ زنانگی بروند .البته بیشتر آنها در یک چیز کامیاباند ،که آن هم بازاریابی

جدید ،تفسیرهای تازه خواست و نسبتمان را با خودمان و دیگران سنجید .گونهای

و فروش است.

از گفتوگو که نه برای ما و دوســتانمان که برای عکاســی ســودمند باشــد .شکلی از
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گفتوگو که خواست آن نه ادامهی وضع موجود عکاسی و نه از میان برداشتن همهی
کارورزهــای آن باشــد ،گفتوگویی که بهانهی شــکل گیــریاش ،گرفتاریها و نیازهای
مادی و معنوی گفتوگوکنندهها نباشد.
اینها را که میگویم به این معنی نیســت که قصد دارم میان خود و خوانندهای
که چهبســا همراهتر با این متن باشــد و آن دو دســته که در میانشــان دوستهای
گذشته و دوستهای امروز من نیز هستند ،فاصله بیاندازم .سخن من چیز دیگری
اســت و آشــکار اســت که برای رســیدن به این محیط به یک «ما» نیاز داریم و اگر نه
ن است که عکاسی
دلیلی برای نوشــتن یادداشــتی از ایندست نیســت .حرف من ای 
کافی نیست .هنگامی که ملزم به سخنگفتن و تئوریبافی باشیم ،چهبسا بعدتر با
همین گفتن ،آســانتر بفهیم که بنا نیســت در بهترین حالت ،تکرار آنچه باشــیم که
دهههــا پیش دیگران کردهاند و یا حتــا امروز میکنند .دنیای ما ،بحران دنیای ما ،و
چه بسا وضع بحرانی عکاسی ما؛ میتواند برای ما فرصت ساختن باشد ،همانطور
ن جهان اینگونه بوده اســت .چهبســا بتوان با ســخنگفتن ،آنها را
برای دیگــرا ِ
کــه
ِ

شناخت و تا اندازهای از روح و تجربهی امروزمان را به عنوان یک ایرانی و یا شهروند
ایــن جهان در عکــس یا هنر ترجمه کــرد .چنین امری تــا اندازهی زیــادی تجربهای
گروهیســت .دســتکم میتوانیم تالش کنیم ،چرا که نتیجه هر چه باشــد ،از وضع
امروزمان بهتر خواهد بود.
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