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سالهاست ،دههها ،که ا گر بخواهیم ّرد حضور زنان را در جامعه بگیریم احتیاج به جستوجو
ـش چشـماند ،و در موضـوع مـا عکاسـی ،حتـا در میـدان جنـگ ،جنـگ میدانـی
نداریـم ،آنـان پی ِ
ً
ّ
و جنـگ شـهری 1کـه نوعـا میـدان کار مـردان شـمرده میشـود .ایـن وضعیـت مختـص جوامـع
ً
اصطالحا جهان اولی و پیشرفته نیست و در پهنهی دنیا وضعیت چنین است ،ا گر چه نه تنها
ّ
کیفی برابر برای حضور عادالنه و متمدنانهی آنان در اجتماع نیسـت،
به معنای امکان کمی و ِ
خانگی بسـیاری از آنان در
بودن زیسـت
کـه ظاهـر و باطـن میگویـد ناعادالنـه بودن و غیرانسـانی ِ
ِ
زندگی اجتماعیشان نیز دیده میشود .زندگیای بتمامی تنیده و گرهخورده با جنگیدن برای
ماندن بر سطح آب و غرق نشدن ،و برای پس راندن نخواستهها و دستیافتن به خواستهها،
و ایفـای نقـش اجتماعـی و تاریخـی .نمونههایـی از چنیـن وضعیتـی را در بسـیاری از عکسهـای
این کتاب خواهید دید .زندگیای که غیرانسانی بودن آن عادی شده و زنان در تالشند ،تالش
معاش و فراتر از معاش ،که آن را تغییر دهند .زنانی که اغلب شکست میخورند .خواستهی آنان
ً
ا گر چه بحق و بجا و اصال بدیهیسـت ،اما چون فاقد همبسـتگیای آ گاهانه اسـت و تبدیل به
گاهی انفرادی میماند و راه به جایی
مبارزهای اجتماعی نمیشود در اندازهی موفقیتهای گاه ِ
اساسی نمیبرد .این گروه بزرگ بزرگ ْ
تکزنها اما تنها نیستند .زنانی هم هستند ،نه زیاد ،که
ِ
ِ ِ
َک ْ
النکنشـگرند و تغییرهایی بنیادین میخواهند ،تغییرهایی ماندگار و قانونشـده .تغییرهایی
که بر بنیان همبستگی و برداشتن گامهایی مؤثر راه به پیروزی خواهند برد و این همبستگی از
آ گاهی میتواند برخیزد.
مردساالر مردبنیان به طور غریزی
اما ،جامعه در برابر این تغییر مقاومت میکند .جامعهی
ِ
در برابـر هـر تغییـری کـه گمـان ببـرد منافـع او را بـه خطـر میانـدازد ایسـتادگی میکند .ایسـتادگی

     18نه فقط زیبا    

نخست با زبان خوش ،ا گر نشد با خشونت نسبی ،ا گر باز هم نشد با خشونت تمام! جامعهی
مردانـهای کـه از زن قـوی میترسـد و در برابـر او احسـاس حقـارت میکنـد .در ایـن جامعـه بـرای
مـردان وجـود زنـان پایـان کار اسـت و بـرای زنـان هستیشـان آغـاز کار .جامعـهی ضـد زن بـرای
شکست دادن این سرکشیها و مبارزهها راههای بسیاری میشناسد ،از آرام تا خونین .یک راه
ً
بودن زنان ،و تابع کردن ظاهرا خودخواسـتهی
آن سـاختن معیار برای چیسـتی زن اسـت ،زن ِ
آنان به این معیارها که سنجهی اصلی آن نجابت و زیبایی معصومانه است برای ِزن خودی و
زیبایی شهرآشوبی و ابژهی جنسی بودن برای ِزن غیر ،و سنجهی مهم آن مادر بودن است که
جایگاهی قدسـی دارد .راه دیگر انکار و ندیده گرفتن آنان اسـت .جاانداختن و معتبر  کردن این
مقبـول مـرد افتـادن باشـد و آنهـا نقشـی
ایـده کـه جـای زنـان در خانـه اسـت و هـدف آنـان بایـد
ِ
دشـواری موفـق شـدن در ایـن
در سـاخته شـدن جامعـه ندارنـد و فکـر کـردن کار آنـان نیسـت.
ِ
کار
روش راحـت امـا توخالـی زندگـی را بآسـانی میپذیرنـد و ِ
راه را زنانـی آسـان میکننـد کـه ایـن ِ
زنـان برابریخـواه را دشـوار میکننـد .راه دیگـر شـیوهای معتبـر اسـت بـرای از اعتبـار انداختـن هـر
ِ
معتبـری و زمینگیر   کـردن هـر مبـارزهای .شـیوهی مبتذلکـردن از راه تکـرار و بازتکـرار ،و از راه
تکرارهـای نابجـا تهی  کـردن لفـظ و کالم و سـخن از معنـا و مفهوم .نظر به این که اندیشـه با زبان
سـاخته میشـود و اندیشـه زبان اسـت ،کافیست ،زبان مبتذل شـود تا اندیشه به ابتذال درآید
و جامعـهی محافظـهکار بـه خواسـتهاش برسـد 2.زنسـتیزی ،مردسـاالری ،حقـوق زنـان ،سـتم
مضاعف ،کارگر جنسـی ،برابری جنسـیتی ،تبعیض جنسـیتی ،جنسـیتزدگی ،نقش جنسـیتی،
نیمـی از جامعـه ،خشـونت خانگـی ،چندهمسـری ،کودکهمسـری ،فمینیسـم ...از کلمـات و
اصطالحاتیانـد کـه از تکرارهـای نابجـا و نـاالزم در فضاهـای حقیقی و مجازی مبتذل شـدهاند و
مفهـوم قدرتمنـد خـود را از دسـت دادهانـد و جامعـه را به خواسـتهاش در مقاومـت در برابر تغییر
ریشـخند فراوان
نزدیـک کردهانـد .جامعـهی مقاومـی کـه خـود نیز ایـن الفاظ و اصطالحـات را با
ِ
بودن زنـی گرفتار در
رنـج زن ِ
بـه کار میبـرد و بـا پوزخنـد تکمیلـش میکنـد .ایـن مبتذل شـدن به ِ
انـواع دردهـا و سـتمها و دشـواریها میافزایـد .چـه زنی فرادسـت کـه زندگیای غیرانسـانی دارد
و چـه زنی فرودسـت کـه زندگیای غیرانسـانی دارد.
تکرار متناسب
بازگفتن درست ،تکرار و
تکرار اما گونهای دیگر نیز دارد :گفتن و
بازتکرار بجاِ ،
ِ
ِ
تکرار بجا برای زنان نابلد پنجرهای تازه میگشاید و
و سنجیده رخنه میکند و ماندگار میشودِ .
برای نوآمدگان ،دختران نوجوان و جوان که زنان آیندهاند ،سرمشـق درسهای تازه میشـود.
مندان
تکرار جلوی فراموشـی را میگیرد و درسهای غلط را حذف میکند و کنجکاوان و عالقه
ِ
تـازه در زنـان و مـردان مییابـد .تکـرار موضوع را موضوع روز باقی میگذارد ،موضوع هرروزه ،و به
جامعهی مقاوم به تغییر برای عقبنشینی فشار میآورد .تکرار به زنان میگوید که زن بودنشان

هستی

19

ا گـر بـرای مـردان تکـراری شـده بـرای آنـان تکـراری نیسـت .تکـرار به زنان راه نشـان میدهـد تا به
خود نگاه کنند و درونشـان را بکاوند و خود را بشناسـند تا دنیای درونشـان برای آنان محترم و
معتبر باشد و خود در آن جوینده باشند و کلید تغییر را نخست در درون خود بزنند تا در بیرون
ثابتقدم باشند و راه به هدف برسانند.

•••

دشــواریهای زن بــودن در جامعـهای تبعیضگــرا و ضــد زن نــه محــدود بــه مصائبــی مرئــی
همچون سختی گذران زندگی و حبسشدن در خانه و کتکخوردن است ،و نه مصائبی آشنا
َ
همچون سوءاستفادههای جنسی و یا دیگر اشکالی که تعدادی از آنها را در عکسهای صفحات
پیش رو خواهید دید .این دامنه که بر زمینهی فرهنگ گســترده شــده در جاهایی نیز خود را
نشــان میدهــد کــه بناســت ،یــا خیال میکنیم بناســت ،کــه در راه اعتالی فرهنــگ عدالتمحور
و برابریخــواه گام بــردارد .نورمــن ِمیلــر نویســندهی آمریکایــی در ســال  1971در نشســت گــروه
ـگ منتقــد را به قصد
برجســتهای از زنــان فمینیســت در تــاالر شــهر نیویورکســیتی ،دایانــا تریلینـ ِ
ْ
تحسین و تجلیل بهترین «بانوی منتقد» خطاب کرد ،یعنی ببینید نه یک زن که یک بانو (که در
جوار یک مرد هویت مییابد) تا کجا پیشــرفت کرده! منتقدی حســابی شــده! ســوزان سانتا گ
ـوک میلــر را چیــد که ا گر
کــه در بیــن مخاطبــان بــود بــا لبخنــدی شــیطنتآمیز و بســیار دلنشــین نـ ِ
خیال کردهای با این اصطالح به او عزتواحترام گذاشتهای ،خیال کردهای! و میلر هم که بنا
کرد از حرف خودش دفاع کردن باعث «هو» و خندهی انبوه حاضران شــد .ســانتا گ همانجا
میگوید من نمیخواهم «بانوی نویسنده» به شمار بیایم ،من یک «نویسندهی زن» هستم.
برابرتری جامعه را ا گر بشود اندازه گرفت
تفاوت این دو نه دشوار است و نه آسان! برابری و
درک
ِ
ِ
ِ
بیتردید اندازهگیریای آسان نخواهد بود .سانتا گ ا گر چه بسیار مدیون ناپدریاش بود و او
مرد بزرگ زندگیاش و راهگشای او ،تا جایی که نام او را برای خود برگزید ،سانتا گ ،اما خیلی
ْ
مردان آبی برای زنان گرم نمیشود و زنان خود باید آب و آتش را فراهم کنند برای
زود فهمید از
احقــاق حقــوق اجتماعــی خــود و زندگــی در جامعـهای بــر اســاس برابــری در همـهی ســویههایش.

•••
«عکاسی از اقبال بدش واقعگراترین و درنتیجه سادهترین هنر بازنماییکننده است».
ً
«عکاسی تنها هنری است که ذاتا سوررئال است».
این دو سخن سانتا گ ،که در کتاب «دربارهی عکاسی» با یک صفحه فاصله از هم آمده
ظاهری متناقض دارند اما در باطن همسرشتاند .عکسهایی که در صفحات پیش رو خواهید
دید این دو سویه را همراه دارند.
3

     20نه فقط زیبا    

واقعـی زندگـی زنـان را واقعگرایانـه بازنمایـی کردهانـد ،چنـان کـه بـوده،
از یـک سـو واقعی ِـت
ِ
ّ
چنـان کـه شـده ،حتـا در عکسهـای مـد و تبلیغاتـی (کـه ردی از زندگـی اجتماعـی مدلهـا را بـا
خـود دارنـد) ،و مـا را متقاعـد میکننـد کـه داریم عکسـی واقعی ،عکسـی مسـتند از زندگی زنی و
ترین» گفتهی سانتا گ همهپذیر و متقاعدکننده هم هستند.
زنانی میبینیم و از همان «ساده ِ
«تصویر عکاسی حاصل رخدادی در جهان است ،گواهی است از گذر لحظهای که پیشتر بوده
4
و ا کنون نیست ،لحظهای که ّردی از آن رخداد را در عکس باقی گذاشته است».
از سـویی دیگـر آنچـه عکسهـا دارنـد از زندگی واقعی زنـان بازنمایی میکننـد ،زندگیهایی
کـه بـوده و گذشـته امـا اینـک در عکسهـا زندهانـد (کـه ایـن سوررئالیسـمی عادیشـده اسـت)
عکسهایی سوررئالیسـتیاند از زندگیای که هسـت و نباید باشـد ،و زندگیای که باید باشـد
سوررئالیسـتی
سوررئالیسـتی واقعی راه به مشـهورترین آثار عکاسـی
و نیسـت .این عکسهای
ِ
ِ
5
سوررئالیسم میبرند« .عکس رد چیزهایی دیگر را بر خود دارد».

•••
بـرای نوشـتن ایـن کتـاب عکسهـای بیشـماری را بـا موضـوع زنـان دیـدم و در همـهی ایـن
دیدنها تکهای از مقدمهی «نگاهم کن! خیالم کن!» از سرم بیرون نمیرفت« :مرور چند هزار
عکس ،من را چنان با سیمای خونین دنیای امروز مواجه کرد که پس از هر گردشی و بازگشتن
به میز کارم روان خود را افسـرده و سـیمای خود را خونین میدیدم ».وضعیت بدتر شـده بود،
ََ
وضعیت بدتر شـده اسـت .من برای مجال نفسکشـیدن و دوباره به میز کارم بازگشـتن گاهگاه
بـه سـراغ عکسهایـی رفتـم کـه شـاد بـود و زیبـا بود و امیدبخش بـود و آرامش زنان بـود و احترام
بـه آنـان بـود و اینهـا چـه خـوب بود .عکسهایـی که کمیاب بـود .والتر بنیامین بدرسـتی گفت
کـه «عکاسـی موفـق شـده نکبـت فقـر را ،بـه کمـک تکنیکـی بینقص و بـاب روز ،بـه موضوع لذت
تبدیل کند 6».حاال میبینیم عکاسـی فقط فقر را نیسـت که زیبا نشـان میدهد ،این رنج زنان
اسـت ،در فقـر یـا بیـرون از فقـر ،رنـج بشـری ،تـرس و یـأس و تنهایـی ،کـه از زیبایـی در عکسهای
رونق کسـب شـده اسـت .انتشـار عکسـی فجیع
عیش چشـم و ِ
«باب روز» تبدیل به کاالیی برای ِ
شـرکت
گهـی شـکالت و تورهـای مسـافرتی و محصوالتـی بـرای زیبایـی چشـم و ابرو ،و یا
ِ
در کنـار آ ِ
عکاس آن در این یا آن مسابقهی عکاسی و برنده شدن و جایزه در دست عکسی بیادگار گرفتن
ِ
زیر عکس برندهشـده که زنی ترسـیده و تحقیرشـده را نشـان میدهد .دغدغهی ّ
مشـوش جیمز
ْ
نا کـت ِوی درسـت و بجاسـت کـه میگفـت وجدانـش در رنـج اسـت کـه بـا عکاسـی از رنـج مردمان
امرار معاش میکند 7.از این بود که او چهرهای گرفته و همیشهناشاد داشت.
نومیـدی نشسـتن اسـت و امیـدواری برخاسـتن .زنـان بتجربـه دریافتهانـد کـه راهـی جـز ایـن
ندارنـد .بایسـته اسـت امیـد داشـتن ،امیـد داشـتن و نهراسـیدن ،نهراسـیدن بـرای دگرگونـی و
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آفرینش ،چندان که پیشینیان داشتند و دستهای مهمی یافتند .با همهی اینها که میداند
درماندگی زن بودن در جامعهای زنسـتیز و عقبمانده این پرسـش در
زنی در مرکز بدبختی و
ِ
سـرش میچرخـد یـا نـه کـه آیـا براسـتی زندگـی به ایـن مصائبـش مـیارزد؟ نیچـه از دل تجربهی
زندگی بیرون کشـید که «جهان آن ارزشـی را ندارد که گمان میبردیم دارد 8».اما چه بیارزد و
چه نه ،او میماند .آن زن میماند .زنان میمانند و ادامه میدهند .زنان میآموزند ،شاید از
میدان
اختصاصی مادر بودن که پایشان را زنجیر کرده ،که بمانند و بجنگند و به
ویژگی
همان
ِ
ِ
ِ
بعدی جنگ بروند و از شکست خوردن نهراسند.
ِ

 .1عکاسان زن اینک در میدانهای جنگ ،بویژه جنگهای شهری ،بسیارند .چند نمونه از عکسهای آنان را
در این کتاب خواهد دید .میدان جنگ ا گر چه میدان جنگ است و نه جامعهی متمدن و متعارف انسانی،
اما زنان از کیفیت همان جامعه امکان حضور در این میدانها را به دست آوردهاند .نخستین عکاس رسمی
ُ
زن در میدانهای جنگ مری الیو ِادیس ([ )Mary Olive Edis ]1876-1955است ،ا گر چه نه به مفهومی
که امروز از عکاسی جنگ و حضور در میدان شلیک و بمب و انفجار میشناسیم .در جنگ بینالملل اول
نه عکاسان زن رغبتی به شرکت در جنگ داشتند و نه جنگافروزان و مسئوالن جنگ رغبتی به حضور
دستوپا گیر آنان .به همین دلیل وقتی الیو ادیس در  1918تقاضای عکاسی در میدان جنگ را مطرح کرد
عـکاس ِزن
رسمی جنگ شـد.
موانـع یکی یکی سربرآوردند ،اما او کوتاه نیامـد و به میدان رفـت و نخستین
ِ
ِ
فلورنس فارمبورو ([ )Florence Farmborough [1887-1978است
با این حال نخستین عکاس واقعی جنگ ِ
که از آغاز جنگ بینالملل اول ،1914 ،به عنوان پرستار صلیب سرخ حضور داشت و با دالوری و سختکوشی
ً
کارش را میکرد و گاهگاه با دوربین بزرگش که سهپایه الزم داشت و استفاده از آن دشوار بود عکسهایی واقعا
جنگی از جنگ در جبههی روسیه و همچنین از روزهای انقالب ا کتبر  1917گرفت.
فسـاد جامعـهای روبـهرو هسـتید کـه
فسـاد زبـان مواجـه میشـوید یقیـن بداریـد کـه بـا
« .2هنگامـی کـه شـما بـا
ِ
ِ
ّ
سیبی و دو آینه ،نشر مرکز ،تهران ،1391 ،ص.399
سروکارش با آن زبان است ».قاسم هاشمینژاد،
 .3دربارهی عکاسی ،سوزان سانتا گ ،ترجمهی نگین شیدوش ،حرفه نویسنده ،تهران ،1389 ،ص .111
 .4روالن بـارت ،در :عکاسـی :درآمـدی انتقـادی ،ویراسـتار انگلیسـی :لیـز ولـز ،ویراسـتار فارسـی :محمـد نبـوی،
تهران ،انتشارات مینوی خرد ،1392 ،ص.97
 .5ژا ک دریدا ،در :نوشتههای پرا کنده ،بابک احمدی ،نشر مرکز ،تهران ،1393 ،ص.312
 .6دربارهی عکاسی ،سوزان سانتا گ ،ترجمهی نگین شیدوش ،حرفه نویسنده ،تهران ،1389 ،ص.236
ْ
 .7مستند عکاس جنگ (دربارهی جیمز نا کت ِوی) ،کارگردان کریستیان فرای.2001 ،

8. F. Nietzsche, The Will to Power, trans. W. Kaufmann, NY, 1968, p. 22.

