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در ساختارهای اجتامعی، بخش دوم

در بخش اّول این سخن جای پای تاریخ عکاسی را تا ورود 
به شــهر مشهد دنبال کردم. اکنون در بخش دوم بر جریانات 
فرهنگی شهر مترکز می کنم. یحیی زکاء در کتاب تاریخ عکاسان 
و عکاســان پیشگام در ایران سهم جزیی را به عکاسان مشهد 
اختصاص داده، اّما با توّجه به ریشۀ عمیق عکاسی در شهرهای 
مقّدس و فقدان نوشتار در بخش فرهنگی عکاسی آن، سعی 
دارم مشاهداتم را با توّجه به ساختار اجتامعی و معارصاین 

شهرمطرح کنم.

اّولین عاملی که عکاسی را به شهرها دعوت می کند صنعت 
گردشــگری است. این گرایش با عنوان عکاسی توریسم 
شــناخته می شود. شهر مشهد نیز از جایگاه متفاوتی در 
این زمینه بر خوردار اســت؛ زیرا عالوه بــر آن، جاذبه ای با 
عنوان زیارت را در خود جای داده اســت و در ابعاد گوناگون 
اداره می کند. اگر در ابتدا از پرداخنت به تاریخ آن در عکاســی 
خودداری کنم و مســتقیم کالم را در رشایط کنونی آن ادامه 
دهم برای درک درست، نیازمند مقایسۀ این دو خواهیم بود. 
در سفرها، عکس مهم ترین جایگاه خاطرات مردمانش است. 
مردم متایل دارند خاطراتشان را میان عکس ها مرور کنند. 
هیجان های سفر در لحظۀ فرشده شدن دکمۀ شاتر در نگاه 
انســان های درون تصویر جمع می شود و سال ها بعد هامن 
نگاه ها توّسط صاحبانشان بازخوانی می شوند. در نتیجه ما 
تالش می کنیم تا تصویر ایده آل خود را در خارج از محّل زندگی 
ثبت کنیم؛ اّما هنگامی که سخن از مکان قدسی به میان می آید 
این ایده آل ها تغییر می کنند. عامل زیارت در برخی شهرها 
جایگزین سیاحت شده؛ از این رو جمعیّتی که روانۀ زیارت 
می شوند دارای فرهنگ و ارزش های متفاوتی هستند؛ متایز 
عکاسی سیاحت و زیارت نیز برخاسته از تفاوت این ارزش ها 

است.

برای رســیدن به نتیجۀ مطلوب، تصاویر را مستقیم بررسی 
می کنم و به "ایده آل  ثبت" در چنین عکس هایی می پردازم. 
انگیزه و ارزش ثبت عکاسی در میان مکان قدسی توّجه ام 
را جلــب کرده، زیرا معتقدم با ثبت تصویر در کنار بقایای 
یک بنای تاریخی عمیقاً متفاوت اســت. تفاوت ها در شامیل 
تصویری تا وضعیت روانی در چهره ها موج می زنند: نحوۀ 

ایستادن و حرکت دست در ضمن آن، نوع پوشش و احساس 
چهره همگی بخشی از معنای زائر هستند که درنوع خود یک 
شخصیت و شامیل آرمانی برای او ساخته است. با این وجود 
بعید به نظر می رسد زیارت کننده، مانند تقلید از شخصیت های 
ماجراجو یا همواره خنــداِن موجود در عکس های نخ منای 
مجاّلت، در پی بازسازی چیزی تصّنعی توّسط عکس باشد. حال 
پاسخ به روابط میان عکس و امر مقّدس زیارت کمی پیچیده 
است؛ اّما راهگشای داستان را در جایی دیگر یافتم: معنویت. 
موضوع معنویت، متایز عکاسی زیارت با سایر مسایل مربوط 
به توریســم را توضیح می دهد. ایده آل در چنین تصویری، 
منایش یک صحنۀ قدســی به نظر می رسد. داشنت این تصاویر 
نه تنها حفظ خاطرات بلکه تأکید بر ایامن شخصی است. 
تصویر، زائر و خانواده اش را انسان هایی محرتم نشان می دهد. 
عکس، به او برای رسیدن به معنویت آرمانی اش کمک می کند، 
مانند تصویرگری آرزویی توّسط یک نقاش، حوزۀ معنویت 
از پیچیدگی های عمیقی برخوردار است؛ هنگامی که در اشیا 
یا خاطرات رسوخ کند، آن ها را نیز دچار هامن پیچیدگی ها 
می سازد. به گامنم معنویت و پونکتوِم پنهانی که بارت سعی 
در توضیح آن دارد، از جنس هم هستند. زیرا هر دو مانند 
رازی فاش نشدنی در عمق تصویرحک شدند: »پونکتوم در 
یک عکس حادثه ایی است که در من فرو می رود و زخمی ام 
می کند، کبود و دردناک، بی آن که بدانم از چیست« )اتاق 
روشن، روالن بارت(. از سوی دیگر معنویت ها تنها برگرفته از 
تقّدس اشــیا نیستند بلکه ریشه در معانی و مفاهیمی مانند 
شجاعت، عشق و ایامن دارند، از ایرنو پونکتوِم معنویت را 

می توان در تصویر یک مادر نیز یافت.

 تصویر آرمانی زائر در کنار مکان برای او هم ارز تّکه ای از 
آن مکان اســت. توریست عالقه دارد تصاویر مسافرت را به 
دوســتان و اطرافیان نشان دهد؛ درحالی که خاطرات عکس 
حاصل از سفر زیارتی در خلوت و در جمع نزدیکان مرور 
می شود. به سخنی دیگر برخالف عکاسی توریسم، عکاسی 
زیارت وارد مرزهای خصوصی خانواده می شود؛ این در حالی 
است که معنویت ها نیز در خلوت انسان ها رقم می خورند. 
عمدۀ مرصف کنندگان تصاویر زیارت نه ساکنین آن شهر بلکه 
زائران هستند. این طور به نظر می رسد که متایل و محبوبیت 
این گونه از عکاسی برای شخص زائر نیز رفته رفته رو به دور 
شدن اســت. این رویداد مانند رویاهای کودکی، و داشنت 
وسیلۀ مورد عالقه اش می مناید که درگذر زمان شور و اشتیاق 
آن کم رنگ می شود. عکس های زیارت نیازهای روحانی مردم 

را تأمین کرده اند.

ســال ها بعد خاطرات عکس ها همراه با مرگ شخصیت های 
تصاویر فراموش می گردند، پونکتوم تغییر می کند و مخاطب ها 
نیز جایگزین می شــوند. در گرو این تغییرات، تأویل تصویر 
زیارت در میان سایر خاطرات باقی مانده از مردمان به گونه ای 

متفاوت آغاز می شود... 
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