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 به نام خدا                                                   

 95/ خرداد« مواجهه اتفاقی»نقدی بر کتاب  الهه عبیری/                   

 

 

هنر ذخیره ای است بسیار پیچیده از تجربیات دیگران که در اشکال به خوبی سازمان دهی شده به 

سلیس ترین لحظات دیگر فرهنگ ها را در اختیار ما قرار دهد ما عرضه می شود. می تواند برخی از 

 و به این ترتیب، سر و کار داشتن با هنر، درک ما از خودمان و از جهان را گسترش می دهد.

 آلن دوباتن                                                                                                          

 

به احتمال قریب به یقین به ذهنش خطور نمی کرد که بعدها  1839ژاک لویی مانده داگر در سال 

چه اتفاقی به واسطه ی اختراع عجیبش برای جهان انسانها رخ خواهد داد؛ چیزی حدود صد و هفتاد 

عکاسی دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؛ گاه بازیچه ی دست عده ای  سال بعد.

بوده است و گاه بازیگردان واقعه ای. حاال در قرن بیست و یکم، بیشتر از هر زمان دیگری نقش پیوند 

دهنده را بازی می کند. عکس، به مدد شبکه های ارتباطی مجازی انسان هایی از نقاط مختلف 

به واسطه ی  ،مجازی متفاوت در جوامع حقیقی و انسان های متفاوت به هم پیوند می زند. جهان را

و به واسطه ی اشتراکاتشان حلقه های انسانی تشکیل  معانی را رد و بدل می کنند عکس هایشان،

. به لطف همین شبکه های ارتباطی مجازی، که اکنون دیگر جای خالی واقعیت را پر کرده می دهند

شاهد نمایشگاه های عکس مجازی با میلیونها بازدید کننده هستیم؛ مخاطبانی که هر کدام اند، 

آزادند تا نظر خود را روی دیوار گالری مجازی ثبت کنند و انحصار حق اظهار عقیده برای مخاطبان 

ه کها دیگر به تمسخر گرفته نمی شود، اثر هنری، نه تنا به چالش بگیرند. اصلیت و تقدس خاص ر

 امال از یاد رفته است.ک
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مجازی است؛ با اعضایی از چند گوشه دنیا. در هنری  نام یکی از همین گروه های 1هیکاری کریتیو

منتشر کرده است، آثار عکاسان موسس این گروه  "مواجهه اتفاقی"کتاب عکسی که نشر نظر با نام 

تر از آثار این عکاسان سانتی م 11×11فریم  60قطع کوچکی دارد و شامل چاپ شده است. کتاب 

 است.

نوشته شده اند، آغاز  2015و نعما محمدیان روشن که در سال  2ی از مگی استبریاهکتاب با مقدمه 

فریم از آثار هر عکاس، خالصه ای از بیوگرافی هنرمند به زبان انگلیسی  15شده است و در بین هر 

 آورده شده است.

عناصر بصری قائل هستند و احتماال این یکی از دو  و هر چهار عکاس اهمیت ویژه ای برای فرم

رد دوم ابژه های فریم را در یک کتاب با هم ببینیم. مو 60دلیلی است که باعث می شود بتوانیم این 

عکاسی شده هستند؛ لحظه ها و مکان هایی که هر روز به آن ها بر می خوریم، چیزی های آشنایی 

م آن می توانیطبقه بندی عکس ها باشیم،  ده بودیم. اگر قائل بهکه تا به حال آن ها را این طور ندی

 مستند اجتماعی به شمار بیاوریم . -در رده ی خیابانیها را 

در بعضی مجموعه ی آثار وجود دارد ولی در به طور کلی  یفرمعناصر یگیری وسواس گونه ی پ

 و شونده در بقیه ی عکس ها هستندبه تصاویری بر می خوریم که فاقد آن غنای فرمی تکرار موارد 

برای مثال می توانیم یکی از عکس های اریک نوعی ناهماهنگی در کل مجموعه به وجود آورده اند. 

در آمریکا در  2009اریک منچر، یکی از موسسان هیکاری کریتیو، تا سال  .را شاهد بگیریم 3منچر

ی عکاسی در دوران پسا آپارتاید در سمت فوتوژورنالیست مشغول به کار بوده، هم چنین تجربه 

آفریقای جنوبی، دوران حکومت فیدل کاسترو در کوبا، قتل عام در رواندا و جنگ داخلی در چچن 

 عکس های ارائهدیگر در مجموعه ی متفاوتی از  نیز در سایت شخصی عکاس را دارد. عکس مذکور

 .عکس جای سوال باقی می گذاردگنجاندن آن در این کتاب شده در این کتاب آورده شده است و 

                                                           
1-Hikari Creative 

2-Maggie Steber 
3-Eric Mencher 
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، هیچ یک از عکس ها توضیحی ندارند، گویی قضاوت درباره ی آن ها به بیننده محول اینعالوه بر 

مرد و کودک در جایی ، عده ی زیادی زن، (1) استکه سیاه و سفید در این عکس خاص  شده است.

 زدر یک سوم پایین کادر، دراریب به اتفاق آن ها به کسی می نگرند که جمع شده اند و اکثر ق

او را به صلیب کشیده اند! مردی با انگشتان در هم گره گویی کشیده و تاجی از گل بر سر دارد، 

شده، سرش را با عجز روی پیکر او گذاشته است و روی دیوار های اطراف و پشت سر جمعیت، اندام 

 دیوار آویزان اند.  ازواره هایی 

جستجو در گوگل پیدا می کنیم و از اسم  هنگام کس هایی باشد که دراگر این یکی از بی شمار ع

و بر فرض محال نا آشنا به دیگر آیین های متعلق به نیمکره ی شرقی زمین خبر، و رسم عکاس بی 

باشیم، با توجه به لباس افراد در عکس، می توانیم تصور کنیم که در قرن حاضر، یا دست مذهبی 

جایی در جهان وجود دارد که در آنجا آدم ها را به صلیب می کشند!  هنوز سال اخیر،پنجاه کم 

 . حال اندکی به عقب بر می گردیم، ماکنید که با این تصور در انسان ایجاد می شود را تجسم تینفر

در حال تماشای مجموعه ای هستیم که درون مایه ی آن زندگی است، مواجهه با فرهنگ های 

 از یکیتصور کرد که این عکس متعلق به  به راحتی حاال می شود مختلف از نقاط مختلف جهان.

 گواتماال است!!رسوم مذهبی در 

برای کتابی که چهار عکاس متفاوت با چهار فرهنگ متفاوت  ،از نظر من انتخاب و چیدمان عکس ها 

 با دقت بیشتری انجام ترک به مخاطب عرضه شود، می تواندشدارد و قرار است تحت یک عنوان م

 شود.

با  1آکو سالمی ییکی دیگر از مواردی که در کتاب ناهمخوانی ایجاد می کند، تفاوت رنگ عکس ها

پیش از پیوستن به اینستاگرام در ایران  ست. سالمی که اتفاقا ایرانی است،سه تن دیگر ا

و  ردهکفر عراق و افغانستان س فوتوژورنالیست بوده است. او به شهرهای مختلفی در ایران، ترکیه،

                                                           
1-Ako Salemi 
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برگزار کرده است. عکس های سالمی برخالف یک نمایشگاه فردی از عکس های اینستاگرامی اش 

 و خوانشی متفاوت از بقیه ی مجموعه برای مخاطب ایجاد می کند. دیگر عکس ها رنگی است

هیکاری در اصل یک کلمه ی ژاپنی به معنای نور "نعما روشن در مقدمه ی کتاب بیان می کند که 

تاکید بر نور در عنوان این حرکت، نشانه ی تمایل خالقان آثار این این نام و "  و در نظر او "است

پروژه به وضوح است، وضوح اشیا در نور. درک اشیا به همان شکلی که هستند بدون زوائد اضافی  و 

در  نیم،ک . اگر بخواهیم این طور به قضیه نگاه"بدون زنگار هایی که با تفسیر به آن ها متصل گردد

باید دخترکی را ببینیم که زیر پلکانی نشسته است که بر فراز آن صلیبی سنگی  (2) یکی از عکس ها

قرار دارد و بر روی دیوار کثیف و قدیمی پشت سر  طرف صلیب روی پلکان، وسایلی قرار دارد. در دو

ه ک. به این طریق، این تصویر دخترکی است نقاشی شده استای در محدوده سر او دخترک، دایره 

عکاسی شده است. اما  به طور اتفاقی توسط منچر احتماال در گوشه ای از گواتماال ،در یک روز زیبا

م، در مورد یک شعر مصور کوتاهی کرده گام برداری "علیه تفسیر"اگر بخواهیم در اینجا  از نظر من

 ابیت آن را دو چندان می کند.رمزگشایی از معنی نهفته در عکس، جذایم؛ 

 

برای بشر امروز که با صدای گوینده خبر تلویزیون از خواب بیدار می شود و شب بدون بازدید از 

یکی از هوادارانش گرفته است،  دگاری بازیگر مشهور استرالیایی وهایی که عکس یا "الیک"تعداد 

 تصویر اشباع و به تعبیری زدر دنیایی که ا خود را از دست داده اند.معانی به خواب نمی رود، تصاویر 

دلزده شده است و دیگر کسی از دیدن تصاویر انفجاری که در همسایگی اش رخ داده است چندان 

جهان امروز، در این  تعجب نمی کند، برخورد با تصاویر به نازل ترین سطح ممکن رسیده است. در

شاید بتوان گفت  ،اعتماد نیستند بلکه بی فایده اندابل ، تصاویر نه تنها ق"الکترونیکیلید وبازت"کارزار 

س به واسطه ی عکتالش زیادی الزم است تا بتوان توجه بشر سردرگم و بدبین را  بی کارکرد اند.

 دوباره به خود جلب کرد و بر او تاثیر گذاشت.
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هیکاری کریتیو نیز مانند عکس هایمان، حاصل یک برخورد اتفاقی میان چهار "کتاب آمده است: در 

و عکس هایی که انتخاب نفر از چهار نقطه متفاوت جهان بود. این گروه ایجاد شد تا با عکس هایمان 

ود خمی کنیم و نمایش می دهیم، شواهدی بصری از حقایق و اتفاقات را بیان کنیم، اتفاقاتی که 

. اگر با اندکی شیطنت و تسامح به قضیه نگاه کنیم، از آنجا "به پیش می برند و ما را زندگی هستند

در صفحه ی اینستاگرامشان  -عکاس ژاپنی گروه -1نچر و ساکاماکیمکه اکثر عکس هایی که اریک 

لفن ی که تبه نمایش گذاشته اند، با دوربین تلفن همراه عکاسی شده است، بنابراین هر چهار نفر

یک هیکاری کریتیو به راه بیندازند! واقعیت این است که در قرن  همراه داشته باشند می توانند

ر نیز به پیش تبیست و یکم، عکس دیگر چیزی نیست که متعلق به گروه و طبقه ی خاصی باشد. 

فراهم شده بود، اما ممکن بود هنوز عده ای  "عکاسی برای همگان"شرایط  ،لطف کداک و همکاران

به هر دلیلی قادر به داشتن دوربین عکاسی نباشند. با همه گیر شدن تلفن های همراه و شبکه های 

  تحقق پیدا کرده است. "یک عکاس، هر شهروند"ارتباطی مجازی، اکنون شعار 

 ،ت دارندگان تلفن همراهاما در نهایت موضوع کمی جدی تر است، مشخص است که به نسبت جمعی

ی که به خاطر آن دوربین به نداشتن دغدغه ا ،داریم و این یعنیتعداد کافی هیکاری کریتیو نبه 

دست بگیری و به دوردست ترین نقاط جهان سفر کنی، یا ساعتها و روزها در خیابان پرسه بزنی تا 

فشار بر شاتر دوربین  ، باعث می شود که عکس چیزی بیش از یکرا پیدا کنی "لحظه قطعی "

نباشد. معنی که عکاس در ذهن دارد و به طور کلی جهان بینی او، به همراه تکنیک و زیبایی شناسی 

می توان گفت که عکاسان . را اثبات می کند به عکس اعتبار می بخشد، به نوعی کارکرد آن اش،

 هیکاری کریتیو توانسته اند در این امر موفق باشند.

 

 

                                                           
1-Q.Sakamaki 
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