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پیشگفتار
الــن تراختنبــرگ 1در دیباچــۀ گزیدهنامهاش 2دربارۀ عکاســی ،که در ســال  ۱۹۸۰منتشــر
شد و گزیدۀ جستارهایی از ژوزف نیسهفور نییپس 3تا جان برجر 4را در بر دارد ،میگوید
عکاســی «از ســنتی انتقادی محروم اســت ،ســنتی که شامل نوشتههای جدی باشد»
(تراختنبــرگ .)vii :1980 ،او میگویــد« :توجــه بــه خــود رســانۀ عکاســی مغفــول مانــده و
طبیعــت رو بــه رشــد آن ،ویژگیهای اجتماعــی و فرهنگیاش ،روابط پیچیدهای که با
دیگر رسانهها دارد و نقشهای بسیار متنوعی که ایفا میکند از نظر دور مانده است»
(تراختنبرگ .)vii :1980 ،ا کنون ،با گذشت بیش از سه دهه از آن زمان ،میتوانیم هم
دربــارۀ ســنت انتقــادی و هــم دربــارۀ گروهــی از نویســندگان کلیــدی عکاســی ســخن
بگوییــم ،نویســندگانی که مؤلفــان این گزیدهنامـه آنهــا را تأییــد میکننــد و البتــه ،برخــی از
5
این مؤلفان ،خود ،از جمله پنجاه نویســندۀ کلیدی این کتاباند.
1. Alan Trachtenberg
2. anthology
3. Joseph Nicéphore Niépce
4. John Berger

 .5این گزیدهنامه سی و هشت مؤلف دارد که دربارۀ آثار و تأثیرات پنجاه نویسندۀ کلیدی عکاسی
نوشتهاند .جفری بچن ( ،)Geoffray Batchenایان جفری ( )Ian Jeffreyو کرول میور ()Carol Mavor
هم از مؤلفان و هم از نویسـندگان کلیدی کتاب پیش رو هسـتند (تمام توضیحهای پانوشـتها
افـزودۀ مترجمـان اسـت ،بهاسـتثنای نشـانیهای اینترنتـی و مـوارد دیگـری که بـا عبارت «افزودۀ
متن اصلی» مشخص شده .هرچند ،این نشانیها ممکن است پس از گذشت چند سال از انتشار
کتاب اصلی دیگر به وبسایت مدنظر نویسندگانشان ارجاع ندهند).
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انتشــار گزیدهنامــۀ الــن تراختنبــرگ بــا ظهــور مجموعـهای جدیــد از متــون انتقــادی
همزمان بود که رابطۀ ما را با عکاســی و فهم ما را از آن به انحای مختلف ،از اســاس،
دگرگــون ســاختهاند .او در پایــان دیباچـهاش با تأ کید بــر پا گرفتن «مباحثی جدی» در
2
عکاسی در آثار تنی چند از «منتقدان فرهنگی» مانند والتر بنیامین ،1سوزان سانتا گ
و روالن بارت 3به آینده اشــاره میکند .او احســاس میکرد آیندۀ نقد عکس «مســتلزم
این است که منتقدان به مسائلی چون قدرت ارتباطی عکس‘ ،زبان’ و ‘معنا’ی آن و
نسبت این معنا با دنیای ما بپردازند» (تراختنبرگ.)xiii :1980 ،
سـابین تی.کریبل ،4در پیشـگفتار مشـروح و پربار خود بر یکی از کتابهای جدید
نظریـۀ عکاسـی ،نظـر تراختنبـرگ را دربـارۀ فقـر متـون انتقـادی عکاسـی در دهـۀ 1980
پیـش میکشـد و میگویـد« :بـا وجود وفور رویکردهـای اجتماعی ،سیاسـی ،فرهنگی و
روانشـناختی به رسـانۀ عکاسـی ،به نظر میرسـد به ویژگیهای واقعی و فیزیکی این
رسـانه و اینکـه چگونـه معنـا را انتقـال میدهـد ،آنطـور کـه بایـد ،توجـه نشـده اسـت»
(الکینـز .)۴2:۲۰۰۷ ،بهزعـم کریبـل ،ا کنـون بایـد سـؤالهایمان را دربـارۀ ایـن بپرسـیم
که «[مسائلی مثل] سیاست و فرهنگ چگونه در تار و پود فرم [رسانۀ عکاسی] تنیده
شدهاند» ،سؤالهایی که «با حضور فرا گیر و سلطۀ روزافزون دنیای مجازی و دیجیتالی»
بیش از همیشه ضرورت و فوریت دارد (الکینز.)۴۳:۲۰۰۷ ،
کریبــل مســیری جدیــد پیــش روی متــون عکاســی میگشــاید ،مســیری کــه پیــش از
او بعضــی از نویســندههای کلیــدی کتــاب حاضــر نیــز آن را تعریــف کردهانــد .امــا پیــش از
پرداختن به آنها ،باید نگاهی روشنتر به موضوعات و ویژگیهای متون برجستۀ دهۀ
 19۸۰بیندازیــم .اســتفاده از اصطالحــات کلــی ،کــه بــه کار طبقهبنــدی و یکسانســازی
میآیــد ،اغلــب نتیجـهای جــز سادهســازی و تحریــف نــدارد و بیشــک ،مخالفت کســانی
را برمیانگیــزد کــه خــود بــا ایــن اصطالحات طبقهبندی میشــوند .بــا وجود این ،برای
1. Walter Benjamin
2. Susan Sontag
3. Roland Barthes
4. Sabine T. Kriebel
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پرهیــز از پیچیدگــی ،واژۀ پسـتمدرن بهتریــن عبــارت بــرای تعریــف آن دســته از متونــی
است که در نظر تراختنبرگ در دهۀ  1980پدید آمدهاند.
پستمدرنیسم راهی برای توجه به بافتار رسانۀ عکاسی گشوده و محدودیتهای
نگاه زیباییشناختی و فرمالیستی را به عکاسی همچون هنر آشکار کرده است .عکاسی
ً
را بخشـی جداییناپذیـر از فرهنـگ تـوده و کاملا ایدئولوژیک دانسـتهاند .همانطور که

روالن بارت در اسطورهشناسیها و مالک عالوال  1در کتاب آخرش ،حرمسرای استعماری
ً
3
و دیگـران بـا مهـارت نشـان دادهاند عکاسـی عموما ابزاری برای تغییر چهـرۀ ایدئولوژی
و طبیعی جلوه دادن آن بوده اسـت.
متون پستمدرن عکاسی به طرح سؤاالتی بسیار جدی رهنمون شدهاند .یکی از
قویترین نقدها را سوزی لینفیلد 4در کتاب تشعشع بیرحم )2010( 5بیان کرده است:
«چرا منتقدان عکاسی از عکاسی بیزارند؟» این سؤال قسمتی از عنوان فصل اول این
کتاب است ،فصلی جنجالی که از عکاسی مطبوعاتی در مقابل عیبجویان نظری آن
دفاع میکنـد و از اهمیـت اخالقی دیدن تصاویر خشـونت سیاسـی و اندیشـیدن به آن
میگوید .بهزعم لینفیلد ،مقاالت تأثیرگذار سوزان سانتا گ ـ ـ ـ  که نگارش آنها از سال 1973
آغاز شد و در سال  ، 1977در کتاب دربارۀ عکاسی انتشار یافت ـ ـ ـ لحنی خاص به نقدهای
عکاسی بخشید و بعدتر ،نویسندگانی چون الن سکوال  ،6ابیگیل سالمنـ ـ  گودو ،7مارتا
رازلر ،8جان تگ 9و ویکتور برگین 10به این لحن قوام بخشیدند .آنچه این نقدها را کنار
هم قرار میداد فقدان احساس همدلی با عکاسی بود .آنها بروز وا کنش احساسی در برابر
2

1. Malek Alloula
2. The Colonial Harem

 .3نک :فهرست اصطالحات

4. Susie Linfield
5. The Cruel Radiance
6. Allan Sekula
7. Abigail Solomon-Godeau
8. Martha Rosler
9. John Tagg
10. Victor Burgin
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عکسها را «امری درخور تجربه و شناخت نمیدیدند و عکاسی را دشمنی میپنداشتند
که باید با هوشیاری در برابرش موضع گرفت» (لینفیلد.)۴:۲۰۱۰،
لینفیلد از یک تغییر مسیر در متون عکاسی سخن میگوید ـ ــ  تغییری که نشانههای
آن در کتاب حاضر در نوشتههای دیوید لوی استراوس ،1کرول میور ،الیزابت ادواردز،2
جفـری بچـن ،کوبینـا مرسـر ،3و بـل هوکس 4به چشـم میخورد .به این اسـامی میتوان
مکس کازلوف 5را نیز افزود که از اواسـط دهۀ 19۷۰دربارۀ عکاسـی مینویسـد .این افراد
وا کنشـی بسـیار احساسـیتر در برابر عکاسـی دارند و ما را وامیدارند تا به رابطۀ دوسـویۀ
بارت اتاق روشن
زیباییشناسی 6و سیاست بیندیشیم .جان برجر و همچنین ،روالن ِ
را از بسیاری جوانب میتوان به این رویکرد جدید نزدیک دانست.
از این رو ،متون عکاسی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد ،آنهایی که «با همدلی و
روشنبینی» دربارۀ عکاسی مینویسند و آنهایی که دل خوشی از آن ندارند (لینفیلد،
 .)9 :۲۰۱۰در متنهایـی کـه از دهـۀ  19۹۰بـه بعـد نوشـته شـده ،احسـاس تعلق خاطـر و
ارتباط عاطفی با عکسها بهطور کامل مشـهود اسـت و درعینحال ،در این نوشـتهها
میتوان چشماندازهای سیاسیای را دید که پستمدرنیسم پدید آورده است.
هدف از گردآوری این نوع گزیدهنامهها ارائۀ الگوها و روشهای مرسوم اندیشیدن
ت و متضادی که متون
به عکاسی است تا از میان زنجیرهای سردرگم از صداهای متفاو 
عکاسی را شکل میدهند خطوط پیوند و پیوستگیها را بیابیم ـ ــ  و البته ،هدف دیگر
پرداختـن بـه مناقشـاتی اسـت کـه ،بهخصـوص در ایـن سـه دهـۀ اخیر ،دربارۀ عکاسـی
به وجود آمده .دلیل اصلی توسل به ساختار الفبایی در کتاب حاضر کمک به آن چیزی
اسـت که گفته شـد :این سـاختار از طرفی دشـواری قراردادن متون عکاسـی به ترتیب
تاریخ نگارش آنها را منعکس میسازد و از طرف دیگر ،امکان استفاده و ارجاع را آسان
میکند تا شاید بتوانیم از این طریق راهی به این عرصۀ پرآشوب باز کنیم.
1. David Levi Strauss
2. Elizabeth Edwards
3. Kobena Mercer
4. bell hooks
5. Max Kozloff

 .6نک :فهرست اصطالحات
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نوشـتههای ویلیـام هنـری فا کـس تالبوت 1دربارۀ عکاسـی اهمیت بسـیاری دارند،
چرا که او در مقام مختر ع انگلیسـی عکاسـی ،در بیشـتر نوشـتههایش ،برای اولینبار،
زبانی را شکل میدهد تا با آن ماهیت و کار عکاسی را توصیف کند .او در مسئلۀ هویت
عکاسی و تمایزش از نقاشی و طراحی کاوش میکند .تعریف تالبوت از عکس ،با عنوان
«اثر دست طبیعت» ،در طول تاریخ صدوهفتادسالۀ عکاسی طنینانداز بوده است.
نوشــتههای دیگر نویســندگان قرن نوزدهم ،مانند لیدی ایســتلیک 2و الیور وندل
هومز  ،3بسیار جذاب است ،چون آنها نیز مانند تالبوت در پی تعریف ماهیت عکاسی
هستند .این دو از همان ابتدا به اهمیتی که عکاسی به جزئیات ناچیز و عادی میدهد
آ گاه بودنــد .پرداختــن بــه چیزهای روزمــره و پیشپاافتاده کمکم بخش جداییناپذیر
متــون بســیاری از نویســندگان آتــی عکاســی شــد ،مســئلهای کــه بهطــور خــاص در نگاه
زیباییشناختی جان سارکوفسکی 4به عکاسی و تمایز آن از نقاشی اهمیت بسیار دارد.
متونی که خود عکاسان نوشتهاند نیز یکی از خطوط اصلی پیوند نوشتههای این
گزیدهنامه است .میتوان گفت ـ ــ  و گفتهاند ـ ـ ـ نویسندگانی که خود عکاس هستند متفاوت
از کسانی که عکاس نیستند دربارۀ این رسانه مینویسند .درک عکاسان از عکاسی میتواند
در اغلب موارد اصیل ،تازه و روشنگر باشد چرا که ماحصل ارتباطی بیواسطه و نزدیک و
متضمن دانشی عملی است .به همین دلیل است که آنری کارتیه ـ ـ  برسون 5در این کتاب
در شمار نویسندگان کلیدی در نظر گرفته شده است .با ظهور نظریهپرداز ـ ـ  عکاسهایی
چون الن سـکوال  ،مارتا رازلر و ویکتور برگین هویت عکاس ـ ـ  نویسـنده تغییری چشـمگیر
یافتـه .جالـب اینجاسـت ،بـا وجـود اینکـه ایـن منتقـدان خـود عکاسـی نیـز میکردنـد،
سـوزی لینفیلـد از ایـن مدعـا دسـت نکشـید کـه ایشـان همچنـان بـا عکاسـی خصومـت
دارنـد .آنچـه هرسـه بهیقیـن مخالفـش بودنـد از یک سـو وا کنشهـای سـادهلوحانه بـه
عکاسی مستند و از سوی دیگر ،کارکردهای زیباییشناختی عکاسی هنری بود .بهزعم
آنهـا ،عکاسـی نـه دریچـهای رو بـه جهـان بـود و نـه تجلی احساسـی قریحۀ یکـۀ هنرمند.
1. William Henry Fox Talbot
2. Lady Eastlake
3. Oliver Wendell Holmes
4. John Szarkowski
5. Henri Cartier-Bresson
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یکی دیگر از حوزههای مهمی که نوشتههای عکاسی را در کتاب حاضر بههم پیوند
میدهد ادبیات است .اینکه براسای 1عکاس کتابی دربارۀ مارسل پروست 2مینویسد
بسیار جالب است و گذشته از اینکه ارتباط نزدیک میان عکاسی و ادبیات را تصدیق
میکند ،نشـاندهندۀ اهمیت پروسـت در مقام یک نویسـندۀ عکاسـی است .پروست
بهواسـطۀ اندیشـههای براسـای و میور دربارۀ کیفیت عکاسـانۀ رمان بلند مدرنیسـتی
وی ،در جستوجوی زمان از دسترفته ( ،)1913-1927در دو بخش از این گزیدهنامه
حضوری قابل توجه دارد.
جیمـز ایجـی 3عکاسـی را از دریچـۀ ادبیـات مطالعـه کـرده و بـه رابطـۀ آنهـا پرداخته
است .جستارهای او دربارۀ وا کر اونز  4و هلن لویت 5و بهخصوص کتاب خارقالعادۀ او،
ً
اینک بیایید نامآوران را بستاییم ـ ــ  ( )1941که احتماال یکی از مهمترین متون مدرنیستی
قرن بیسـتم اسـت ـ ـ ـ هم با محاسـن و هم با مسـائل عکاسـی مستند ارتباطی پرشور و
ارزشمند ایجاد کردهاند .هنوز هم ،ایجی چیزهای بسیاری برای آموختن به ما دارد.
در ایــن گزیدهنام ــه ،اندیشــۀ نظریهپــردازان و فیلســـوفانی را هــم کــه بــر درک مـــا از
عکاســی تأثیــر گذاشــتهاند مدنظــر قــرار دادهایــم .شــاید ،در نــگاه اول گنجاندن ایشـــان
[در این مجموعه] نامتعارف به نظر آید اما تأثیرگذاری و ارزش آنها ،با وجود حجم ناچیز
نوشتههایشــان دربــارۀ عکاســی ،انکارناپذیــر اســت ـ ــ  بهویــژه نوشــتههای ژرژ باتــای،6
ویلــم فلوســر ،7ژا ک دریــدا ،8ژا ک رانســیر ،9ژان بودریــار 10و آنــری ون لیــه .11بــا نگاهــی بــر
جستارهای ایشان ،میتوان فهمید که هنوز آنچنان که باید به اندیشۀ بعضی از آنان
توجه نشده است.
1. Brassaï
2. Marcel Proust
3. James Rufus Agee
4. Walker Evans
5. Helen Levitt
6. George Bataille
7. Vilém Flusser
8. Jacques Derrida
9. Jacques Rancière
10. Jean Baudrillard
11. Henri Van Lier

راتفگشیپ
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و البتــه ،بایــد بــه حضــور پررنگ تاریخ هنر و تأثیرش در این کتاب اشــاره کرد ،تاریخ
هنــری کــه مبــدل بــه یــک کالنروایــت شــده ،کالنروایتــی کــه توانســته ،و میتوانــد،
چهارچوبی برای عکاسی فراهم کند .هرچند عکاسی جایگاهی قرص و محکم در تاریخ
هنر ندارد نمایندگان اصلی این رشــته [تاریخ هنر] ـ ــ  ا گر هنوز بتوانیم آن را یک رشــته
بنامیم ـ ـ ـ دربارۀ عکاســی بســیار نوشــتهاند .اهمیت کلمنت گرینبرگ 1در همین اســت.
جســتارهای انــدک او دربــارۀ عکاســی بخــش الینفــک متــون انتقــادیاش دربــارۀ هنــر
مدرنیسم بودند که از دل دفاعیاتش از نقاشی انتزاعی پا میگرفت .او در این جستارها
ی ارزشمند و ذاتی عکاسی میداند و معتقد است
محتوا و مرجعیت عکس را ویژگیها 
عکاسی نباید سودای نقاشی را در سر داشته باشد و باید از آن دور بماند .رزالیند کراوس 2و
مایکل فرید ،3با وجود دیدگاههای بســیار متفاوتشــان دربارۀ عکاســی هنری ،تحتتأثیر
مدرنیسم گرینبرگی و دغدغههای رسانه ـ ـ  ویژۀ 4او دربارۀ نقاشی و عکاسی مینویسند.
الـن تراختنبـرگ در زمانـهای مینوشـت کـه نقـد پسـتمدرن تـازه سـربرآورده بـود،
نقدی بسیار متفاوت از آنچه او «خبرگی در تاریخ هنر» 5میخواند .در همین حال که
مـن آخریـن سـطرهای ایـن دیباچـه را مینویسـم ،به نظر میرسـد مجموعـهای جدید
از متـون در حـال شـکلگرفتن اسـت کـه بـر چگونگـی جذب عکاسـی در جریـان جهانی
اطالعـات دیجیتـال توجـه دارد .از آنجا کـه ایـن کتاب گزیـدهای از نویسـندگان کلیدی
از زمان تالبوت تا امروز اسـت ،اغلب این نویسـندگان نا گزیر به هویت آنالوگ عکاسـی
توجه کردهاند .البته ،در اینجا مسئلۀ دیجیتالی شدن رسانۀ عکاسی مطرح میشود
ـ ــ  بهخصـوص در تفکـرات فلسـفی اخیـر دربـارۀ عکاسـی .اما متون نوشتهشـده در باب
رسانههای جدید ـ ــ  که در آنها عکس در  کنار متن و در ارتباط با صدا و تصاویر متحرک،
بـه تصویـری بـر روی صفحـۀ نمایـش و جزئـی از رسـانههای اجتماعـی مبـدل میشـود
ـ ـــ  چنـان در حـال رشـد و گسـترش اسـت کـه در ایـن مقـال نمیگنجد و نیازمنـد کتابی
جدا گانه است تا انصاف در  حق آنها رعایت شود.
1. Clement Greenberg
2. Rosalind Krauss
3. Michael Fried
4. medium-specific
'5. art historical 'connoisseurship
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از تمامـی مؤلفـان ایـن کتـاب تشـکر میکنـم هـم بـرای نوشتههایشـان و هـم ،برای
اهتمام و دقت نظرشـان در شفافسـازی آرای اغلب پیچیدۀ نویسـندگان ،کاری بس
دشـوار بـه دلیـل محدودیـت تعـداد کلمـات بـرای هـر نویسـنده .تشـکر میکنـم از تمـام
کارکنـان نشـر راتلـج کـه بـه یاریمـان آمدنـد ،بهخصـوص ربـکا شـیالبیر 1کـه شـکیبایی و
ً
دقت او به جزئیات در سرتاسر این کار واقعا قابلتقدیر است.

1. Rebecca Shillabeer

