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پیشگفتار
از سالی پیش از انقالب تا سالها پس از آن ،هنری که بیش از دیگر هنرها
رشد کرد و قوام یافت و تناور شد ،و نسل نویی از هنرمندانش را پرورش داد،
عکاسی بود .عکاسی نخست از رهگذ ِر پاگیری و پیروزی انقالب تولدی نو و
ِ
جنگ بزرگی که بر س ِر مرد ِم
اهمیتی تازه یافت ،و دو سال پس از آن ،با آغاز
ِ
سرعت بالندگی و آفرینندگیاش
ما آوار شد ،این عکاسی بود که بَرنده بود ،و
پختگی صد
شتابی چنان یافت که گویی تجربهی ده ساله را در یک سال و
ِ
ساله را در ده سال کسب کرد.
روال نسبتن طبیعی خود
اما ،وقتی کشور آرام شد و قرار گرفت و زندگی ِ
را یافت و اوضاع از همه نظر وارد مرحلهای تازه شد ،اینک میدان برای مباحث
دل خطر و حادثه زدن و عکسهایی
نظریِ عکاسی باز شده بود و دیگر تنها به ِ
نسل تازهای از
ماندگار از رویدادهای تاریخساز آفریدن مطرح نبود؛ اینک ِ
راه رسیده بود که نه تنها میخواست خوب عکس بگیرد ،که میخواست
عکس خوب بگیرد ،که میخواست
عکس خوب بگیرد؛ و نه تنها میخواست
ِ
ِ
ِگی آن را
ِ
عکس خوب را خوب ببیند و خوب بفهمد و بتواند زیبایی و چندالی ِ
کشف کند .اینجا بود که کتابهای عکاسی دیگر فقط عکسینه (آلبوم عکس)
نبودند و کتابهای نوشتهدار پدید آمدند و کمکم تعداد عکسها کم شد و
نوشتهها بیشتر شدند و کتابهای نظریِ خارجی ترجمه شد و به بازار آمد؛ اما
همچنان جای کتابهای نظریِ تألیفی خالی بود.
امروزه ،به سبب امکاناتِ گستردهای که ف ّناوری دیجیتال در دوربینهای
عکاسی و گوشیهای تلفن همراه در اختیار همگان قرار داده ،دیگر مرز
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دیدن عکس
عکس و
ِ

روشنی بین عکاس و غیرعکاس دیده نمیشود .از آن رو که امکانات یاد شده
فرصت عکسبرداریِ آسان ،پُرشمار و بیهزینه را به همگان میدهد،
امکان
ِ
پیشپاافتاده و مبتذل شدن عکاسی نیز فراهم آمده است .از این رو،
سطحیِ ،
دانش ،یا دستِکم سلیقهی عکاسی داشتن ،نه تنها میتواند از سقوطِ عکاس
عکس خوب و
و عکاسی به چا ِه ابتذال جلوگیری کند ،بلکه میتواند
آفریدن
ِ
ِ
دیدن آگاهانهی عکسها را همراه آ َو َرد.
ِ
دیدن عکس ،چنان که برای احساس ،اندیشه و نگرش عکاسان
من ،در
ِ
ارزش و اهمیتی تمام قائلم ،برای مخاطبان عکس نیز همین اهمیت و ارزش
را معتبر میشمارم ،و در متن کتاب بر آن تأکیدی چندباره کردهام که
ِ
کشف الیههای عکسها نقشی کلیدی
مخاطب در تبلو ِر معناها و مفاهیم و
درونی یک عکس را
دارد؛ و این ماییم ،مخاطبان عکس ،که چیستی و جهان
ِ
ِ
اهمیت «کا ِر»
مخاطبان عکس ،نباید
کشف یا حتا تعیین میکنیم .ما،
دیدن
ِ
ِ
عکس را اندک بشماریم .عکسها موجودند ،اما ،با مایند که هستی مییابند  .
من در سالهای دور عکاسی میکردم ،اما این کارم چندان دوام نیافت.
ِ
مفاهیم پنهان و
کشف
دیدم نگریستن به عکس و غوطهور شدن در آن و
ِ
دقت در الیههای مختلف آن برایم جذابتر از عکاسیست .از این رو به جای
دیدن عکس پرداختم و در سالهای درا ِز این کار راههای
عکاسی کردن به
ِ
دیدن عکسها یافتم و بعد
نامطلق و شناوری برای بهتر ،درستتر ،و دقیقتر
ِ
س
از اینهمه سال گمان کردم شاید بتوانم یافتههایم را با نیروهای تاز هن َ َف ِ

عکاسی درمیان بگذارم و شاید راهی را که من ـ مثلن ـ در ده سال رفتهام
نسل نوآمده در یک سال برود.
ِ
شدن
فصول 26گانهی کتاب ،حدود 500
برای هرچه روشنتر و گویاتر
ِ
ِ
عکس به کار گرفتهام و در هر سطری که موضوع و یا مفهومی را مطرح
کردهام عکس یا عکسهایی را برای فهم بهتر مثال آوردهام .بازنش ِر 500
عکس ،هم کا ِر من را آسان کرد و هم ،چنان که انتظار میرود ،کا ِرخواننده
را آسان خواهد کرد.
در میان این  500عکس عکسی از عکاسان ایرانی دیده نمیشود .این
فقدان دو دلیل دارد:

پیشگفتار
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1 .1ما در کشورمان جایی نداریم که دستِکم بخشی از عکسهای
عکاسی معاصر ایران را در اختیار داشته باشد تا با مراجعه به آن
بتوانیم این بخش از داشتههای عکاسیمان را ببینیم .پس ،من
دیدن نمونهای از این عکسها و انتخاب آنها برای
ناچار بودم برای
ِ
بهکارگیریشان به اینترنت مراجعه کنم؛ که کردم .اما به گونهای
نامنتظر دیدم آثار چندانی از عکاسان معاصر ،و حتا غیرمعاصر،
کشورمان وجود ندارد .این نمونهها چنان کمشمار بودند که میتوانم
گفت خبر چندانی از عکاسی معاصر ایران در اینترنت نیست.
2 .2برای جبران این فقدان ناچار بودم به عکاسان یا نشریاتی که بایگانی
عکس دارند ،و یا دوستانی که بایگانیای شخصی از این آثار را فراهم
آوردهاند مراجعه کنم؛ که این ،نیازمن ِد صرف کردن وقتی عمده بود،
اما من نه چنین وقتی را داشتم و نه چنان امکانی.
یوریک کریممسیحی
فروردین 1393

.1
عكس چيست
تاریخ عکاسی نه یک عکس ،بلکه چند عکس است ،که هریک میتواند
نخستین ِ
عکس ِ
نخستینباشد:
1
هیا» (عکس  )1-1که در حدود سال  1822توسط ژوزف نیسهفور
« .1می ِز ُم ّ
2
ییِپس برداشته شده است.
ن 
« .2مرد و اسب» (عکس  )1-2که در حدود سال  1825باز توسط نیسهفور نییپس
برداشته شده است.
« .3اصطبل و کبوترخانه» یا «نگاه از پنجرهی لوگراس» (عکس )1-3که در سال 1826
یا  ،1827با هشت ساعت نوردهی ،باز هم توسط نییپس برداشته شده است.
« .4آتلیهی عکاس» (عکس  )1-4که در  1837توسط لویی ژاک مانده داگر
برداشته شده است.
« .5بلوار تمپل ،پاریس( »1839 ،عکس  )1-5که در ژانویهی  1839رسمن بهعنوان
3
«نخستین عکس» تاریخ معرفی شد.
عکس 1-1
می ِز ُمه ّیا،

ییِپس.1822 ،
ژوزف نیسهفور ن 
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دیدن عکس
عکس و
ِ
عکس 1-2
مرد و اسب،

ژوزف نیسهفور نییپس.1825 ،

عکس 1-3
اصطبل و کبوترخانه
یا نگاه از پنجرهی لوگراس،
ژوزف نیسهفور نییپس 1826 ،یا .1827

لوح
عکس
ِ
ِ
اصطبل و کبوترخانه...
محل نگهداری :مجموعهی گِرنشایم،
مرکز هری َرنسوم ،دانشگاه تکزاس،
آستین ،آمریکا.

عکس چیست
عکس 1-4
آتلیهی عکاس،
لویی ژاک مانده داگر.1837 ،

عکس 1-5
بلوار تمپل ،پاریس،1839 ،
لویی ژاک مانده داگر.1839 ،

17
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دیدن عکس
عکس و
ِ

هر چه هست در سرآغاز تاريخ عكاسي ،زمانی که این پنج عکس آفریده شدند،
عكس تعريف روشني نداشت؛ حتا تعريفی ناروشن هم نداشت؛ چرا كه اين هنر ،كه
آن زمان و تا سالها بعد صنعتی سرگرم كننده بود ،نه هنر ،آنقدر جان نگرفته بود و
جدي گرفته نشده بود كه لزومي به ارائهي تعريف از آن احساس شود .اما بعدتر ،وقتي
عكس عكس شد ،و عكاس عكاس ،و عكاسي عكاسي ،و اين «كار» اهميت يافت و
عكس
مردمان عالقمند شدند عكس خود و كسانشان را ب ِيادگار داشته باشند ،و
ِ
دیدن عكسها بشناسند ،و حوادثي
ديگران را ببينند ،و سرزمينهاي ناشناخته را با
ِ
را كه دور از چشم آنان رخ داده بود به چشم ببينند ،كساني فكر كردند بهتر است از
جدي ميشود و پا به سرزمين هنر
اين صنعت سرگرمكننده كه انگار دارد رسانهاي ّ
ميگذارد ،تعريفي ارائه كنند؛ چرا كه كار انديشمندان و نظريهپردازان بهتعريف در 
ِ
تعریف چیستي آنها نيز هست .از آن سالها تعاريف
آوردن پديدهها و ُمد ّون كردن
ِ
بسياري از عكس ارائه شده است؛ تعاریفی كه گاه چندان دور از هماند كه انگار دارند
از دو پدیدهی متفاوت بحث ميكنند .در همهي اين تعريفها آنچه مشترك بوده ،و
شايد بتوان آن را تعريفي از عكس به شمار آورد ،اين است كه:
«آنچه دوربين عكسبرداري بر نگاتيو ثبت ميكند و اث ِر ثبت شده بر كاغذ
چاپ ميشود ،عكس است».
اين تعريف نيز ،كه بديهي به نظر ميرسد ،نادقيق است؛ چرا كه تجربياتي در
ناقض جزء به جزء آن است .برجستهترين نمونهي
تاريخ عكاسي بهدست آمده كه
ِ
اين تجربهها آثار من ِری (امانوئل رادنیتسکی) است كه در دههي  1920با
نوردهي یک یا
چاپ عكس و
حذف دوربين عكاسي و قرار دادن اشيايي بر كاغ ِذ ِ
ِ
چندمرحلهای به آنها ،محصولي به دست آورد كه میگفتند عكس است (عکس
 ،)1-6یعنی ِریوگرافی (پرتونگاری) .البته حدود هشتاد سال پيش از او ويليام هنري
فاكس تالبوت چنین تجربياتي را ،که ُفتوگرام خوانده میشد ،كرده بود (عکس
4
کار تجربهاي نو ميكند.
 ،)1-7بي آن كه بداند دارد در آغا ِز ْ
عکاسی دیجیتال ،كه عكسها در كامپيوتر و ديگر ابزار ديجيتالي
با ورود به عص ِر
ِ
س ّن ِ
ت چند دههی
و در فضاهای َمجازی و خو ِد دوربين عكاسي قابل مشاهدهاند ،و به ُ
ِ
تعريف عكس
قبل لزومي به چاپ آن و ديدنشان بر كاغذ نیست ،هر سه مشخصهي
(دوربين ،نگاتيو ،كاغذ) نقض ميشوند.
جز اينها ،تنها عاملي كه در پديد آمدن يك عكس به نظر ضرورت مطلق دارد،
وجود نور است .نور اگر نباشد عكسي هم نخواهد بود .با اين حال با دوربينهاي
ُفروسرخ چه بكنيم كه در تاريكي مطلق نيز عكس ميگيرند؟ حال ،آيا تعريفي
دقيق و روشن و خدشه ناپذير از چيستي عكس باقی ميماند؟

