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هستی

گربخواهیمرّدحضورزنانرادرجامعهبگیریماحتیاجبهجستوجو کها سالهاست،دههها،
نداریـم،آنـانپیـِشچشـماند،ودرموضـوعمـاعکاسـی،حتـادرمیـدانجنـگ،جنـگمیدانـی
کارمـردانشـمردهمیشـود.ایـنوضعیـتمختـّصجوامـع کـهنوعـًامیـدان وجنـگشـهری۱
گرچهنهتنها  اصطالحًاجهاناولیوپیشرفتهنیستودرپهنهیدنیاوضعیتچنیناست،ا
کیفِیبرابربرایحضورعادالنهومتمدنانهیآناندراجتماعنیسـت، کّمیو بهمعنایامکان
کـهظاهـروباطـنمیگویـدناعادالنـهبودنوغیرانسـانیبودِنزیسـتخانگِیبسـیاریازآناندر
گرهخوردهباجنگیدنبرای زندگیاجتماعیشاننیزدیدهمیشود.زندگیایبتمامیتنیدهو
ماندنبرسطحآبوغرقنشدن،وبرایپسراندننخواستههاودستیافتنبهخواستهها،
وایفـاینقـشاجتماعـیوتاریخـی.نمونههایـیازچنیـنوضعیتـیرادربسـیاریازعکسهـای
کهغیرانسانیبودنآنعادیشدهوزناندرتالشند،تالش کتابخواهیددید.زندگیای  این
 معاشوفراترازمعاش،کهآنراتغییردهند.زنانیکهاغلبشکستمیخورند.خواستهیآنان
گاهانهاسـتوتبدیلبه گرچهبحقوبجاواصاًلبدیهیسـت،اماچونفاقدهمبسـتگیایآ ا
گاهگاهِیانفرادیمیماندوراهبهجایی مبارزهایاجتماعینمیشوددراندازهیموفقیتهای
که گروِهبزرِگبزرِگتْکزنهااماتنهانیستند.زنانیهمهستند،نهزیاد، اساسینمیبرد.این
َکالْنکنشـگرندوتغییرهاییبنیادینمیخواهند،تغییرهاییماندگاروقانونشـده.تغییرهایی
گامهاییمؤثرراهبهپیروزیخواهندبردواینهمبستگیاز  کهبربنیانهمبستگیوبرداشتن

گاهیمیتواندبرخیزد. آ
اما،جامعهدربرابراینتغییرمقاومتمیکند.جامعهیمردساالِرمردبنیانبهطورغریزی
گمـانببـردمنافـعاورابـهخطـرمیانـدازدایسـتادگیمیکند.ایسـتادگی کـه  دربرابـرهـرتغییـری
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گربازهمنشدباخشونتتمام!جامعهی گرنشدباخشونتنسبی،ا نخستبازبانخوش،ا
کـهاززنقـویمیترسـدودربرابـراواحسـاسحقـارتمیکنـد.درایـنجامعـهبـرای مردانـهای
کار.جامعـهیضـدزنبـرای کاراسـتوبـرایزنـانهستیشـانآغـاز مـردانوجـودزنـانپایـان
 شکستدادناینسرکشیهاومبارزههاراههایبسیاریمیشناسد،ازآرامتاخونین.یکراه
کردنظاهرًاخودخواسـتهی آنسـاختنمعیاربرایچیسـتیزناسـت،زنبودِنزنان،وتابع
کهسنجهیاصلیآننجابتوزیباییمعصومانهاستبرایزِنخودیو آنانبهاینمعیارها
که زیباییشهرآشوبیوابژهیجنسیبودنبرایزِنغیر،وسنجهیمهمآنمادربودناست
گرفتنآناناسـت.جاانداختنومعتبرکردناین  جایگاهیقدسـیدارد.راهدیگرانکاروندیده
کـهجـایزنـاندرخانـهاسـتوهـدفآنـانبایـدمقبـوِلمـردافتـادنباشـدوآنهـانقشـی ایـده
کارآنـاننیسـت.دشـوارِیموفـقشـدندرایـن کـردن درسـاختهشـدنجامعـهندارنـدوفکـر
کاِر کـهایـنروِشراحـتامـاتوخالـیزندگـیرابآسـانیمیپذیرنـدو راهرازنانـیآسـانمیکننـد
زنـاِنبرابریخـواهرادشـوارمیکننـد.راهدیگـرشـیوهایمعتبـراسـتبـرایازاعتبـارانداختـنهـر
ازراه ازراهتکـراروبازتکـرار،و معتبـریوزمینگیرکـردنهـرمبـارزهای.شـیوهیمبتذلکـردن
کهاندیشـهبازبان کالموسـخنازمعنـاومفهوم.نظربهاین تکرارهـاینابجـاتهیکـردنلفـظو
کافیست،زبانمبتذلشـودتااندیشهبهابتذالدرآید  سـاختهمیشـودواندیشـهزباناسـت،
وجامعـهیمحافظـهکاربـهخواسـتهاشبرسـد.2زنسـتیزی،مردسـاالری،حقـوقزنـان،سـتم
کارگرجنسـی،برابریجنسـیتی،تبعیضجنسـیتی،جنسـیتزدگی،نقشجنسـیتی، مضاعف،
کلمـاتو کودکهمسـری،فمینیسـم...از نیمـیازجامعـه،خشـونتخانگـی،چندهمسـری،
کـهازتکرارهـاینابجـاونـاالزمدرفضاهـایحقیقیومجازیمبتذلشـدهاندو اصطالحاتیانـد
مفهـومقدرتمنـدخـودراازدسـتدادهانـدوجامعـهرابهخواسـتهاشدرمقاومـتدربرابرتغییر
کـهخـودنیزایـنالفاظواصطالحـاتراباریشـخنِدفراوان کردهانـد.جامعـهیمقاومـی نزدیـک
گرفتاردر کارمیبـردوبـاپوزخنـدتکمیلـشمیکنـد.ایـنمبتذلشـدنبهرنـِجزنبودِنزنـی بـه
کـهزندگیایغیرانسـانیدارد انـواعدردهـاوسـتمهاودشـواریهامیافزایـد.چـهزنیفرادسـت

کـهزندگیایغیرانسـانیدارد. وچـهزنیفرودسـت
گفتنوبازگفتِندرست،تکراروبازتکراِربجا،تکراِرمتناسب گونهایدیگرنیزدارد:  تکراراما
وسنجیدهرخنهمیکندوماندگارمیشود.تکراِربجابرایزناننابلدپنجرهایتازهمیگشایدو
کهزنانآیندهاند،سرمشـقدرسهایتازهمیشـود.  براینوآمدگان،دختراننوجوانوجوان
کنجکاوانوعالقهمنداِن تکرارجلویفراموشـیرامیگیردودرسهایغلطراحذفمیکندو
 تـازهدرزنـانومـردانمییابـد.تکـرارموضوعراموضوعروزباقیمیگذارد،موضوعهرروزه،وبه
کهزنبودنشان  جامعهیمقاومبهتغییربرایعقبنشینیفشارمیآورد.تکراربهزنانمیگوید
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گـربـرایمـردانتکـراریشـدهبـرایآنـانتکـرارینیسـت.تکـراربهزنانراهنشـانمیدهـدتابه ا
کنندودرونشـانرابکاوندوخودرابشناسـندتادنیایدرونشـانبرایآنانمحترمو خودنگاه
کلیدتغییررانخستدردرونخودبزنندتادربیرون  معتبرباشدوخوددرآنجویندهباشندو

ثابتقدمباشندوراهبههدفبرسانند.
•••

 دشــواریهایزنبــودندرجامعــهایتبعیضگــراوضــدزننــهمحــدودبــهمصائبــیمرئــی
کتکخوردناست،ونهمصائبیآشنا گذرانزندگیوحبسشدندرخانهو  همچونسختی
کهتعدادیازآنهارادرعکسهایصفحات  همچونسوءاستفادههایجنسیویادیگرَاشکالی
گســتردهشــدهدرجاهایینیزخودرا کهبرزمینهیفرهنگ پیشروخواهیددید.ایندامنه
کــهدرراهاعتالیفرهنــگعدالتمحور کــهبناســت،یــاخیالمیکنیمبناســت،  نشــانمیدهــد
گــروه گامبــردارد.نورمــنِمیلــرنویســندهیآمریکایــیدرســال۱97۱درنشســت وبرابریخــواه
 برجســتهایاززنــانفمینیســتدرتــاالرشــهرنیویورکســیتی،دایانــاتریلینــِگمنتقــدرابهقصد
 تحسینوتجلیْلبهترین»بانویمنتقد«خطابکرد،یعنیببینیدنهیکزنکهیکبانو)کهدر
گ کرده!منتقدیحســابیشــده!ســوزانسانتا کجاپیشــرفت  جواریکمردهویتمییابد(تا
گر کها کــهدربیــنمخاطبــانبــودبــالبخنــدیشــیطنتآمیزوبســیاردلنشــیننــوِکمیلــرراچیــد
کهبنا کردهای!ومیلرهم گذاشتهای،خیال کردهایباایناصطالحبهاوعزتواحترام  خیال
گهمانجا کردنباعث»هو«وخندهیانبوهحاضرانشــد.ســانتا کردازحرفخودشدفاع
 میگویدمننمیخواهم»بانوینویسنده«بهشماربیایم،منیک»نویسندهیزن«هستم.
گربشوداندازهگرفت درِکتفاوِتایندونهدشواراستونهآسان!برابریوبرابرترِیجامعهراا
گرچهبسیارمدیونناپدریاشبودواو گا  بیتردیداندازهگیریایآساننخواهدبود.سانتا
گ،اماخیلی کهناماورابرایخودبرگزید،سانتا مردبزرگزندگیاشوراهگشایاو،تاجایی
کنندبرای گرمنمیشودوزنانخودبایدآبوآتشرافراهم  زودفهمیدازمرداْنآبیبرایزنان
احقــاقحقــوقاجتماعــیخــودوزندگــیدرجامعــهایبــراســاسبرابــریدرهمــهیســویههایش.

•••
»عکاسیازاقبالبدشواقعگراترینودرنتیجهسادهترینهنربازنماییکنندهاست.«۳

کهذاتًاسوررئالاست.« »عکاسیتنهاهنریاست
کتاب»دربارهیعکاسی«بایکصفحهفاصلهازهمآمده کهدر گ، ایندوسخنسانتا
کهدرصفحاتپیشروخواهید ظاهریمتناقضدارندامادرباطنهمسرشتاند.عکسهایی

دیدایندوسویهراهمراهدارند.
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کـهبـوده، کردهانـد،چنـان ازیـکسـوواقعیـِتواقعـِیزندگـیزنـانراواقعگرایانـهبازنمایـی
کـهشـده،حتـادرعکسهـایمـدوتبلیغاتـی)کـهرّدیاززندگـیاجتماعـیمدلهـارابـا چنـان
کـهداریمعکسـیواقعی،عکسـیمسـتنداززندگیزنیو  خـوددارنـد(،ومـارامتقاعـدمیکننـد
گهمهپذیرومتقاعدکنندههمهستند. گفتهیسانتا زنانیمیبینیموازهمان»سادهتریِن«
کهپیشتربوده گذرلحظهای گواهیاستاز  »تصویرعکاسیحاصلرخدادیدرجهاناست،

گذاشتهاست.«۴  کهرّدیازآنرخدادرادرعکسباقی کنوننیست،لحظهای وا
ازسـوییدیگـرآنچـهعکسهـادارنـداززندگیواقعیزنـانبازنماییمیکننـد،زندگیهایی
گذشـتهامـااینـکدرعکسهـازندهانـد)کـهایـنسوررئالیسـمیعادیشـدهاسـت(  کـهبـودهو
کهبایدباشـد کههسـتونبایدباشـد،وزندگیای عکسهاییسوررئالیسـتیانداززندگیای
 ونیسـت.اینعکسهایسوررئالیسـتِیواقعیراهبهمشـهورترینآثارعکاسـیسوررئالیسـتِی

سوررئالیسممیبرند.»عکسردچیزهاییدیگررابرخوددارد.«5
•••

کتـابعکسهـایبیشـماریرابـاموضـوعزنـاندیـدمودرهمـهیایـن بـراینوشـتنایـن
کن!«ازسرمبیروننمیرفت:»مرورچندهزار کن!خیالم دیدنهاتکهایازمقدمهی»نگاهم
گردشیوبازگشتن کهپسازهر کرد عکس،منراچنانباسیمایخونیندنیایامروزمواجه
کارمروانخودراافسـردهوسـیمایخودراخونینمیدیدم.«وضعیتبدترشـدهبود، بهمیز
گاهگاه کارمبازگشـتن  وضعیتبدترشـدهاسـت.منبرایمجالَنَفسکشـیدنودوبارهبهمیز
کـهشـادبـودوزیبـابودوامیدبخشبـودوآرامشزنانبـودواحترام بـهسـراغعکسهایـیرفتـم
گفت کمیاببـود.والتربنیامینبدرسـتی که بـهآنـانبـودواینهـاچـهخـوببود.عکسهایـی
کمـکتکنیکـیبینقصوبـابروز،بـهموضوعلذت کـه»عکاسـیموفـقشـدهنکبـتفقـررا،بـه
کهزیبانشـانمیدهد،اینرنجزنان کند.«6حاالمیبینیمعکاسـیفقطفقررانیسـت تبدیل
کـهاززیبایـیدرعکسهای  اسـت،درفقـریـابیـرونازفقـر،رنـجبشـری،تـرسویـأسوتنهایـی،
کسـبشـدهاسـت.انتشـارعکسـیفجیع کاالییبرایعیِشچشـمورونِق »بابروز«تبدیلبه
گهـِیشـکالتوتورهـایمسـافرتیومحصوالتـیبـرایزیبایـیچشـموابرو،ویاشـرکِت کنـارآ در
گرفتن عکاِسآندراینیاآنمسابقهیعکاسیوبرندهشدنوجایزهدردستعکسیبیادگار
کهزنیترسـیدهوتحقیرشـدهرانشـانمیدهد.دغدغهیمشـّوشجیمز زیرعکسبرندهشـده
کـهبـاعکاسـیازرنـجمردمان کـهمیگفـتوجدانـشدررنـجاسـت ْکـتِویدرسـتوبجاسـت  نا

گرفتهوهمیشهناشادداشت. کهاوچهرهای امرارمعاشمیکند.7ازاینبود
کـهراهـیجـزایـن نومیـدینشسـتناسـتوامیـدواریبرخاسـتن.زنـانبتجربـهدریافتهانـد
 ندارنـد.بایسـتهاسـتامیـدداشـتن،امیـدداشـتنونهراسـیدن،نهراسـیدنبـرایدگرگونـیو
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کهمیداند کهپیشینیانداشتندودستهایمهمییافتند.باهمهیاینها آفرینش،چندان
 زنیدرمرکزبدبختیودرماندگِیزنبودندرجامعهایزنسـتیزوعقبماندهاینپرسـشدر
کـهآیـابراسـتیزندگـیبهایـنمصائبـشمـیارزد؟نیچـهازدلتجربهی سـرشمیچرخـدیـانـه
گمانمیبردیمدارد.«8اماچهبیارزدو که که»جهانآنارزشـیراندارد کشـید  زندگیبیرون
چهنه،اومیماند.آنزنمیماند.زنانمیمانندوادامهمیدهند.زنانمیآموزند،شایداز
کهبمانندوبجنگندوبهمیداِن کرده، کهپایشانرازنجیر  همانویژگِیاختصاصِیمادربودن

بعدِیجنگبروندوازشکستخوردننهراسند.

عکاسانزناینکدرمیدانهایجنگ،بویژهجنگهایشهری،بسیارند.چندنمونهازعکسهایآنانرا  ۱.
گرچهمیدانجنگاستونهجامعهیمتمدنومتعارفانسانی، کتابخواهددید.میدانجنگا دراین
کیفیتهمانجامعهامکانحضوردراینمیدانهارابهدستآوردهاند.نخستینعکاسرسمی امازناناز
گرچهنهبهمفهومی زندرمیدانهایجنگمریُالیوِادیس)]Mary Olive Edis ]1876-1955(است،ا
کهامروزازعکاسیجنگوحضوردرمیدانشلیکوبمبوانفجارمیشناسیم.درجنگبینالمللاول
بهحضور رغبتی ومسئوالنجنگ نهجنگافروزان و داشتند درجنگ بهشرکت رغبتی زن عکاسان نه
کرد گیرآنان.بههمیندلیلوقتیالیوادیسدر۱9۱8تقاضایعکاسیدرمیدانجنگرامطرح دستوپا
کوتاهنیامـدوبهمیدانرفـتونخستینعـکاِسزِنرسمِیجنگشـد. موانـعیکییکیسربرآوردند،امااو
بااینحالنخستینعکاسواقعیجنگفلوِرنسفارمبورو )]Florence Farmborough [1887-1978( است
کهازآغازجنگبینالمللاول،۱9۱۴،بهعنوانپرستارصلیبسرخحضورداشتوبادالوریوسختکوشی
کهسهپایهالزمداشتواستفادهازآندشواربودعکسهاییواقعًا گاهگاهبادوربینبزرگش کارشرامیکردو

گرفت. کتبر۱9۱7 جنگیازجنگدرجبههیروسیهوهمچنینازروزهایانقالبا
کـه کـهبـافسـاِدجامعـهایروبـهروهسـتید کـهشـمابـافسـاِدزبـانمواجـهمیشـویدیقیـنبداریـد »هنگامـی  2.
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