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عنوان کتابی است به قلم یوریک کریم مسیحی [ 1]« جستار 93عکس،  93: در جهت عکس»   

عکس از آثار معروف تاریخ عکاسی را دستمایه ی نگارش متونی درباره ی  93که در آن نویسنده 

همان گونه که . خود در مورد مسائل گوناگون قرار داده استآنها و البته به همان میزان بیان آرای 

تری برت در متن کوتاهی که در رابطه با همین کتاب نوشته ، اشاره می کند در جهت عکسِ کریم 

عکس از مجموعه ی  111: نگریستن به عکس ها»مسیحی یادآور اثر معروف جان سارکوفسکی 

تری برت را سنگ بنای قیاس این دو کتاب قرار می همین اشاره از . است [2]«موزه ی هنر معاصر

.دهیم؛ چرا که این نکته یی قابل پذیرش است که قیاس خود راهی است برای شناخت  



گرچه این کتاب به »: «...نگریستن»علی رغم این گفته ی سارکوفسکی در مقدمه ی خود بر     

حال اسلوب انتخاب و چینش  این با« زد اما کتابی تاریخی نیستدلمشغولی های تاریخی می پردا

نگاه کم و بیش تاریخی سارکوفسکی و میل وی به ارائه ی عکس ها در کتاب به خوبی گویای 

که در ادامه  –با در نظر گرفتن پاره یی تفاوت ها . تصر از تحوالت عکاسی استتاریخی مخ

. بحث دانست این را می توان نخستین نقطه ی اشتراک دو کتاب مورد -آشکارتر خواهد شد

می آغازد و کریم  13سارکوفسکی کتابش را عکس مادر و دختر ویلیام شو از میانه های سده ی 

را نقطه ی آغاز قرار می دهد و همچون سارکوفسکی با « گشوده درِ»مسیحی عکس مشهور تالبوت 

ارش را تاد هیسلر ک( 2112)عکسِ آخرین احترام نظامی  با توالی منظم زمانی به پیش می آید و

در عین حال نگاهی حال با پذیرش این فرض که تورق هر دو کتاب می تواند . به انجام می رساند

گذرا به تاریخ عکاسی هم باشد، می توان نقطه ی اشتراک دیگری را در نگاه این دو اثر به عکاسی 

وع آثار و برای هر دو مولفْ تاریخ عکاسی، کم و بیش مترادف است با مجمیافت و آن هم این که 

« عکاس ناشناس»بار با عنوان  4در کتاب سارکوفسکی تنها . ابداعات و دستاوردهای عکاسان نامی

مواجه می شویم و نام مشهورترین عکاسان تاریخ باقی کتاب را به خود اختصاص داده است؛ نکته 

نویسنده  به نظر، برای هر دو. یی که به شکلی آشکارتر در کتاب کریم مسیحی هم دیده می شود

آیا این که در . نه فقط خود عکس، بلکه عکاس هم دارای اهمیتی غیر قابل چشم پوشی است

اسم عکاس قبل از عنوان عکس آمده و در کتاب کریم  مسیحی نام تولیدکننده ی ... نگریستن

 عکس با حروفی درشت تر از حروف نگارش عنوان اثر آمده گویای همین نکته نیست؟

د به این نکته اشاره کرد که هر دو نویسنده کم و بیش از ارائه ی تعریفی مشخص بعالوه، بای    

سارکوفسکی در مقدمه اش . برای متونی که در همراهی عکس ها نگاشته اند، اجتناب می ورزند

کریم مسیحی « .که به چشم اندازی انتقادی و نظام مند برسدقصد ندارد ... این کتاب»: می نویسد

در چنین . تعریف دقیق و روشنی ندارند... نقد، بررسی، تحلیل، و »: ، می نویسدآشکارتر از این

بسازیم و آنها را « گونه»مواقعی گرفتاری از موقعی شروع می شود که خود را ملزم بدانیم که 

تعریف کنیم و آثار را درشان قرار دهیم و وقتی درست و کامل در آن تعریف ها قرار نگیرند می 

آیا نباید سنگ پی این توافق نظر را در این یافت که هر « .اد از تعریف هاست یا از آثارمانیم که ایر

معانی و مفاهیم به عکس ها اجتناب کنند؟ و دقیقاً « تحمیل»دو مولف در پی آن هستند که از 



همین توفیق یا عدم توفیق آنها در نیل به این امر است که رشته ی اشتراکات این دو کتاب را از 

( و نه لزوماً تمام اهداف کتاب)به سادگی دو هدف ... در خوانش متون نگریستن. می گسلد هم

نخست، سارکوفسکی در پی شناساندن عکاسان مد نظر خود است؛ موردی که با زندگی . هویداست

و . حرفه ای او، زندگی ای وقف شده برای ارتقای جایگاه هنری عکاسی و عکاسان، منطبق است

برای مثال وی متن . ئه ی بینشی مدرنیستی و فرمالیستی برای نگریستن به عکس هامورد دوم ارا

هنری کارتیه برسون خود را » :خود در مورد عکسِ کارتیه برسون را با این جمله شروع می کند

: عکاس و این گونه متن را پایان می دهد که در موردجمله ای « .عکاسی خبری خوانده است

حرکت سر و دست، خط، شکل، مقیاس، تختی سطح تصویر و تفاوت میان عکس حاضر مربوط به »

حاصل چنین نگرشی جز این نخواهد بود که سارکوفسکی عامدانه از ارائه ی « .هنر و زندگی است

زمینه ای اجتماعی، سیاسی و تاریخی برای عکس ها اجتناب می کند، مگر این که ارائه ی آن به 

بدین ترتیب، متون سارکوفسکی نه تنها تحمیل . اس یاری برساندبیان مسئله ای در مورد خود عک

کننده ی معنای خاصی به عکس ها نیستند بلکه در واقع وابسته به عکس ها به نظر می آیند؛ 

در مخاطب خود است و نه به گونه ای  نگریستنگویی نویسنده در پی شکل دادن به گونه ای 

.می آغازد [9]عنوان کتابش را با واژه ی نگریستنبی دلیل نیست که سارکوفسکی . خوانش  

، کریم مسیحی نه در پی هدفی مشابه سارکوفسکی، «در جهت عکس»این در حالی است که در    

در این کتاب نه تنها متون وابسته به عکس ها نیستند بلکه این . استبیان روایت بلکه به دنبال 

. گویی و ارائه ی فاکت های تاریخی و اجتماعی عکس هایند که به نظر بهانه اند برای داستان

یکی از روایت –گرچه می توان ریشه ی این نگاه کریم مسیحی را در تعلق خاطرش به سینما 

یافت اما این چنین ریشه یابی هایی آنچنان چیزی برای عرضه  -محورترین گونه های هنری

. نخواهد داشت  

با این گفته ی کریم مسیحی در مقدمه ی کتاب نیست آیا این بهانه بودن عکس ها در انطباق     

عاری از محتوا ( هنرهاهمه ی « هنر»و اصوالً )« هنر عکاسی»جنبه ی قابل توجه اما پنهان در »

عکس از محتوا در دیدگاه نویسنده ی در ( یا خالی کردن)به این ترتیب، خالی بودن ؟ «.بودن است

همان چیزی که عکس فاقد آن –نباشتن آن با محتوا جهت عکس، عکس ها را بدل به ظرفی برای ا



با این وجود این خال محتوای ادعایی و سپردن عنان تولید محتوا به نویسنده ی . می کند -است

... نکته یی که خالف آن در مورد نگریستن)روایتگر منجر به یکدست شدن متون کتاب نشده است 

عکس پسرهای سنگ شکنِ هاین دارای  ردمثال، متن کریم مسیحی در موبرای (. صادق است

نگاهی صرفاً اجتماعی و خالی از هر اشاره ی فرمالیستی است؛ حال آن که نوشته ی وی با عنوان 

یای رالف گیبسن، سرشار از سویه های در کنار عکس امتداد رو« همه ی تنهایی تنهایی»

رنگمایه ... عنصر ناهمگونانبوه خط های عمودی، افقی و مورب، و تنها یک »؛ فرمالیستی است

هر چند که منشاء این ناهمسانی را . «...های فضای کلی عکس خاکستری است، با دانه های درشت

تا حدی می توان در این یافت که این متون در طی زمانی بیش و کم طوالنی و در نشریاتی 

رغم اشاره ی کریم متفاوت به چاپ رسیده اند با این حال نمی توان از این چشم پوشید که علی 

مسیحی به فقدان محتوا در عکس ها ولی انگار عکس ها آنقدری حرف برای گفتن داشته اند که 

.همه چیز را به تمامی تسلیم نویسنده ی روایتگر نکنند  

همان گونه که گفته شد در کتاب کریم مسیحی به وضوح این روایت و روایتگری است که    

رد، از این رو حتی در آن جایی هم که نویسنده عناصر فرمالیستی را جایگاه اصلی را در اختیار دا

به نگاه خود می افزاید، این اقدام در جهت خدمت به روایت رخ می دهد و گاه به نتایجی غیر قابل 

برای مثال در متن همراه با عکس گاندی مارگارت بورک وایت، در جایی که . قبول ختم می شود

هوم عدد سه  در دیدگاه هندوها را با تعداد عناصر تیره ی پیش زمینه و نویسنده سعی دارد تا مف

عناصر روشن پس زمینه منطبق سازد، متن تحمیلی به نظر می رسد و عمالً به هجو خود بدل می 

شود؛ به نظر در حین نگارش این بخش از متن، نویسنده قدرت شمارش خود را از دست داده 

. است  

پیآمد نگاه روایت محور کریم مسیحی ارجاعات فراوان او به متون ادبی است؛ عالوه بر این، دیگر    

کریم مسیحی . فاقد آن است -در راستای نگاه سارکوفسکی-« نگریستن به عکس ها»نکته یی که 

ارجاعاتی که گرچه در . اشاره کرده است هره برده و به داستان های مختلفبارها از اشعار گوناگون ب

خوبی در ساختار متن جای گرفته اند اما در دیگر موارد،  به( جمله در متن رود خوناز )ردی موا

به . ارجاعات نویسنده نه تنها با عکس مورد بحث، بلکه با متن خودش هم ارتباط برقرار نکرده است



 را( برسونه بازی می کنند درباره ی عکس های کودکان در خراب)پسر  12او جستار عنوان نمونه، 

فرانتس کافکا قصه یی دارد  به نام یازده »: کافکا این گونه شروع می کند« یازده پسر»اره به اش با

در یازده پسر هر یک از پسرها با ده پسر دیگر تفاوت های چشمگیری دارند، اما در هیچ یک ... پسر

تن روایی این اشاره به م« ...از از پانزده پسرِ در عکس تفاوت چشمگیری با دیگران دیده نمی شود

کافکا نه تنها در همان ابتدای جستار هم بی ربط به نظر می رسد بلکه در ادامه هم هیچ بازگشتی 

نمی ل می دهد که آیا کریم مسیحی به آن انجام نمی شود و تنها این پرسش را در ذهن شک

ی نمی تفاوت!( نفر هم نیستند 12که البته )بنویسد که بین پسرهای حاضر در تصویر  فقط توانست

ت و ساختار کلی جستارها منجر به عابیند؟ این عدم برقراری ارتباط ساختاری بین این قبیل ارجا

بدین ترتیب می توان گفت که گرچه . هر چه بیشتر تحمیلی به نظر رسیدن ارجاعات شده است

 بازنگریستن به عکس ها و تامل هرچه بیشتر در آنها قابل توجه است در جهتکتاب کریم مسیحی 

اما با بیش از اندازه بها دادن به روایت و بدل ساختن عکس به بهانه یی برای روایتگری، به شکلی 

اگر که نگریستن به عکس ها بنا به گفته . متناقض نما، کتاب زیر پای خودِ عکس را خالی می کند

کتابی متنی است، کتابی « در جهت عکس»، است، بالعکس« کتابی تصویری»ده اش ی نویسن
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 . سارکوفسکی نه ارائه دهنده یک نگاه بلکه بیانگر گونه ای نحوه ی نگریستن است


