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9 در غار افالطون 
41 یکا، چنان که از میان عکس ها دیده شود، به تیرگی  امر
73 اشیاء  مالیخولیایی 
115 وجه قهرمانِی دیدن 
151 انجیل های عکاسی 
195 جهاِن تصویر 
229 یده ی مختصری از نقل قول ها  گز

یخِی تصویر  فوتوگرافیک  .   )مجید اخگر(                      255 تأمالتی درباره ی ماهیت تار
295 یادداشت ها 



یبایی شناختی  ـــ  درباره ی برخی از مسائل ز همه چیز  از يک مقاله شروع شدـ 
یِر عکاسی طرح گشته اند؛  و اخالقی ای که به علت حضور همه جایی تصاو
امـا هر چـه بیشـتر در مـورد چیسـتی عکس هـا انديشـیدم، آن هـا پیچیده تـر 
شـده و وجـه داللتمندتـری بـه خـود گرفتنـد. به این ترتیب بـود که يک مقاله، 
مقاله ای ديگر را موجب شـد، و )با کمال حیرت من( آن مقاله يکی ديگر را، 
ـــ  تا زمانی که  ـــ  نوعی توالِی مقاله ها، در مورد معنا و کار عکس هاـ  و الی آخرـ 
چندان پیش  رفته بودم که بحث طرح شده در مقاله ی اول، که در مقاله های 
بعـدی آن را مسـتند کـرده و همین طـور از آن فاصلـه گرفتـه بودم، می توانسـت 
بـه شـکلی نظری تـر جمع بنـدی شـود و بسـط يابـد، و باالخـره بـه پايان برسـد.
يه ی  ایــن مقــاالت نخســتین بار )در قالبــی اندکــی متفــاوت( در نشــر
یق  گــر    بــه خاطــر تشــو یــو آو بوکــس چــاپ شــدند، و احتمــااًل ا یو یــورک ر نیو
بــارا اپســتاین، بــه بال و پــر  ســردبیران آن، دوســتانم رابــرت ســیلِورز و بار
دادن بــه وسواســم در مــورد عکاســی نبــود، هرگــز نوشــته نمی شــدند. از 
يــک لیوایــن، بــه خاطــر توصیه هــای  ــان ســپاس گزارم، و از دوســتم ُدن  ار آن
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آدمی کماکان بدون سرافکندگی در غار افالطون به سر می برد، و بنا به عادت 
یری از حقیقت شادمان است. اما آموزش يافتن از  ین، با صرِف تصاو دیر
یر صنعت گرانه تِر گذشته نیست. از  عکس ها همانند آموزش يافتن از تصاو
یر فوق العاده بیشتری نسبت  که در حال حاضر تصاو جمله به این علت 
که حیطه ی توجه ما را ُپر می کنند. این فهرست از  گذشته وجود دارند  به 
گرفته  کم وبیش از همه چیز عکس  1839 آغاز شد، و از آن زمان به بعد 
شده است، يا این گونه به نظر می رسد. نفِس این سیری ناپذیرِی چشماِن 
عکس بیْن شرايط محدوديت در غار، يعنی دنیای ما، را ديگرگون می کند. 
عکس ها با آموزش يک رمزگان بصری جديد به ما، انگاره هايمان در مورد 
کنیم تغییر  يم بدان نگاه  کردن دارد و آنچه را حق دار که ارزش نگاه  آنچه 
می دهند و گسترش می بخشند. عکس ها در حکم نوعی دستور زبان، و از 
ین نتیجه ی کار عکاسی  ، مهم تر

ً
آن مهم تر، نوعی اخالق  ديدن اند. و نهايتا

را در سرمان  کل جهان  اينکه می توانیم  بر  ايجاد حسی در ماست مبنی 
یر.  يده ای از تصاو ـــ  آن هم در هیئت گز نگهداری کنیمـ 

جمع آوری عکس ها در حکم جمع آوری دنیاست. فیلم ها و برنامه های 
یونی دیواره ها را روشن می کنند، می لرزند، و سپس ناپديد می شوند؛  یز تلو
یر در عین حال نوعی شیء سبک وزن  اما در مورد عکس های ساکن، تصو
است که تولید آن ارزان، و جابه جایی، جمع  کردن، و نگهداری اش راحت 
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است. در فیلم گدار به نام تفنگداران )1963(، دو کشاورز   ــــ  لمپِن تنبل و 
بی حال وسوسه   ــــ  می شوند به ارتش سلطنتی بپیوندند به این امید که در 
کنند، و خالصه هر کاری که دوست  آنجا می توانند قتل و غارت و تجاوز 
داشته باشند با دشمن انجام دهند، و پولدار شوند. اما چمدان غنائمی که 
میکل آنژ  و اولیس سال ها بعد با خود به خانه و نزد همسرانشان می آورند 
از  عکس،  صدها  درمی آيد؛  کار  از  کارت پستال ها  از  مجموعه ای   

ً
صرفا

طبیعت،  شگفتی های  پستانداران،  بزرگ،  فروشگاه های  کوهستان ها، 
طبقه بندی شده  گنجینه های  سایر  هنری  و  آثار  حمل ونقل،  روش های 
مبهم  به وضوح جادوی  اينجا  در  گدار  کره ی خاک. شوخی  از سرتاسِر 
ین  یِر عکاسی را هزل می کند. احتمااًل عکس ها رازآمیزتر پهلوی تصاو و دو
اشیایی هستند که محیطی را که ما به عنوان مدرن می شناسیم می سازند 
 تجربه ی محبوس شده اند، و دوربین 

ً
و انباشته می کنند. عکس ها حقیقتا

گاهی  ماست. بازوی ايده آِل وجه خواهنده و آزمنِد آ
عکـس گرفتـن بـه معنـای از آِن خـود کردن شـیء عکاسی شـده اسـت. 
ایـن کار بـه معنـای قـرار دادن خـود در نسـبت خاصـی بـا جهـان اسـت کـه 
حس دانش ــــ  و در نتیجه، قدرت ــــ  به ما می دهد. فرض بر آن اسـت که 
نوعی هبوط نخستین به قلمروی بیگانگی، که حاال ديگر  رسوای همگان 
شـده اسـت، يعنی عادت دادن مردمان به اينکه جهان را در قالب کلمات 
يب روانی ای را فراهم  چاپی منتزع کنند، آن افزوده ی انرژِی فاوسـتی و تخر
کـردِن جوامـع غیرارگانیـِک مـدرن الزم اسـت. امـا  کـه بـرای بنـا  آورده اسـت 
بـه نظـر می رسـد کـه چـاْپ فـرم قابـل اعتمادتـری بـرای کنـدوکاو در جهـان و 
تبديـل آن بـه نوعـی ابـژه ی ذهنـی اسـت تـا عکس هـا، کـه در حـال حاضـر 
عمده ی دانش مردم در مورد جلوه ی گذشـته و حدود و ثغور زمان حال را 
فراهـم می کننـد. آنچـه در مـورد يک شـخص يـا رخداد به نـگارش در می آيد 
يـل اسـت، و همین طـور اسـت در مـورد گزاره هـای بصـرِی  آشـکارا نوعـی تأو
دست سـازی ماننـد نقاشـی و طراحـی. امـا بـه نظـر می رسـد عکس هـا بیـش 
گزاره هایـی در مـورد جهـان باشـند قطعاتـی از آن انـد، مدل هایـی  از آنکـه 
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مینیاتوری از واقعیت که هر کسی می تواند آن ها را داشته باشد يا تولید کند.
عکس ها که تصور کاذبی در مورد ابعاد جهان ايجاد می کنند، خودشان 
کوچک و بزرگ می شـوند، برش می خورند، روتوش می شـوند، و دسـتکاری 
اشـیاء  معمـوِل  مشـکالت  و  می شـوند  کهنـه  می شـوند. عکس هـا  بـزک  و 
یبان گیرشـان می شـود؛ آن ها ناپديد می شـوند؛ ارزش پیدا می کنند  کاغذی گر
يد و فروش می شوند؛ تکثیر می شوند. به نظر می رسد عکس ها که دنیا  و خر
را بسته بندی می کنند، خوْد ما را به بسته بندی کردن دعوت می کنند. آن ها 
در آلبوم ها چسـبانده می شـوند، قاب شـده و روی میز قرار می گیرند، به دیوار 
پونـز می شـوند و به عنـوان اسـاليد بازتـاب می يابنـد. روزنامه هـا و مجله هـا 
عکس هـا را منتشـر می کننـد؛ پلیس هـا آن هـا را طبـق حروف الفبا دسـته بندی 
می کنند؛ موزه ها به نمايششان می گذارند؛ و ناشران آن ها را گردآوری می کنند.
یـن شـکِل گـردآوری )و اغلـب مینیاتـوری  دهه هاسـت کـه کتـاب رايج تر
گـر  سـاختن( عکس هـا بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، کتـاب دوام عکس هـا، ا
ــــ  عکس هـا اشـیایی شـکننده اند کـه به سـادگی پـاره  ییـم نامیرایی شـانـ  نگو
ــــ  و مخاطبانـی وسـیع تر را برايشـان تضمیـن می کنـد. واضـح  يـا گـم می شـوندـ 
یـر اسـت.  یـری از يـک تصو یـر داخـل يـک کتـاب خـود تصو اسـت کـه تصو
کـه عکـس ]به خودی خـود[  گفـت، از آنجـا  امـا در درجـه ی نخسـت بايـد 
شـیئی چاپ شـده و صاف و هموار اسـت، هنگامی که در يک کتاب چاپ 
می شـود بـه نسـبِت نقاشـی بخـش بسـیار کمتـری از کیفیـِت اصلی خـود را از 
یـی کامـال ارضاء کننـده بـرای وارد  دسـت می دهـد. با این حـال، کتـاب الگو
يـان گـردِش عمومـی نیسـت. توالـی ای کـه  کـردن گروهـی از عکس هـا بـه جر
يسـته شـوند بـه وسـیله ی شـماره ی صفحـات  عکس هـا بايـد طبـق آن نگر
نشـان داده می شـود، امـا هیچ چیـزی وجـود نـدارد کـه خواننـدگان را بـه نظـم 
کـه بايـد بـرای ديـدن هـر عکـس  کنـد، يـا مقـدار زمانـی را  پیشـنهادی مقیـد 
صرف کرد مشخص سازد. فیلِم کريس مارکر  با عنوان اگر چهار شتر داشتم 
یبایـی تنظیم شـده در مـورد عکس هایی در اشـکال و  )1966(، کـه تأملـی به ز
يف تر و نظام مندتـری برای  بـا موضوعـات کامـاًل مختلـف اسـت،  شـیوه ی ظر
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بسـته بندی )و بـزرگ کـردن( عکس هـای سـاکن ارائـه می دهـد. در آنجـا هـم 
يسـتن به هر عکس بر ما تحمیل می شـود؛ و در  ترتیب و هم زمان دقیق نگر
عـوض نتیجـه ی چشـم گیری از نظـر قرائت پذیـری و تأثیـر عاطفـِی عکس هـا 
حاصـل می شـود. امـا عکس هـای منتقل شـده بـر روی فیلـم ديگـر  اشـیایی 
قابـل گـرد آوری نیسـتند، چنان کـه زمانـی کـه در کتـاب ارائـه می شـوند هنـوز 

می تـوان ایـن را در موردشـان گفـت.




