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برای مقدمه و رشوع چنین نوشــته ای، نقِل »قضیه ی جالب 
ســول ُورث و َسم یازی« در دهه ی 1960 میالدی سودمند 
خواهد بود. سول ُورث1، مستندساز و محقق آمریكایی در 
جریان یك پروژه ی تجربی و برای كسب اجازه به رساغ رهرب 
معنوِی قبیله ی ناواهو، َسم یازی، می رود. پس از ترشیح 
جریان كه هدف، آموزش مردم عادِی قبیله برای مستندسازی 
و منایش آن در فستیوالی اختصاصی ست2، رئیس قبیله سه 
سوال را مطرح می كند. »آیا مستند سازی برای احشام ما 
خطر دارد؟« پاسخ منفی و دل گرم كننده است. »مستند سازی 
سودی هم برای احشام دارد؟« پاسخ به این سوال تعجب آور 
نیز منفی ست. پس از لحظه ای تأمل، سوال سوم او –به قول 
سول ُورث– فرای سادگی اش، فراموش نشدنی و حاوی تلنگر 

بود: »ُخب، پس چرا مستندنگاری كنیم؟« 
ُورث بدون شك پاسخ قانع كننده ای برای رهرب معنوی ناواهو 
یافته است. مورد ضمنی این جریان اما چالش برانگیز بوده و 
در صورت یافنت پاسخ شخصی، برای خالق  اثر آرامش بخش 

خواهد بود. هیچ كنِش بی هدفی، نتیجه ی باید را به همراه 
نخواهد داشت. انتظار تاثیرگذاری و كسب موفقیت، 
بدون دغدغه و هدفی معین برای حصول، خیاِل خام 

است.  
عكاسِی مستند تالشی برای مهیا ساخنت زمینه برای 
متقاعدكردن، ترغیب و تاثیرگذاری بر بیننده اســت كه 
حیطه ی وسیع و جلوه های مختلفی خواهد داشت؛ نتایج و 
كاربردها نیز بسته به خواسته های مختلف، متنوع هستند. 
مستندنگاری عكسی در عینیت گرایانه ترین شیوه های 
خود، همچون فتوژورنالیسم، گزارش گری می كند و در 
ذهنیت گرایانه ترین ســویه اش، همچون عكاســی خیابانی، 
روایت و بیانگرِی عكاس را شامل می شود؛ در گزارش گرِی 
رصف، با اســتفاده از بیاِن استعاره اِی كالیو اسكات3، عكاس 
به سان »فروشنده ی واقعیت« ادعای منایش بی چون و چرای 
آنچه-بود را دارد و همچون چشــِم بینای بیننده ها، آگاهی 
می بخشد؛ در مكاشفه و ذهنیت منایی نیز، عكاس در هیأِت 
»مشرتِی واقعیت«، از بوده های حقیقی و قابل استناد بهره 
برده كه امكان ارائه ی نوع نگرش خود به موضوع را هم در 
اختیــار دارد. )اخالقیات و بحث صداقت و وفاداری عكاس 
به بوده های حقیقی و عدم دروغ پردازی، موضوع ضمنی 
دیگری ست كه در این نوشته ی ُخرد مطرح نخواهد شد.(  

باورپذیرِی تصویِر عكسی اگرچه موجب سوءتفاهم هایی 



بوده و انِگ واقعیت رسایی را به رس تا پای رســانه سبب 
شده، اما با این حال، خصیصه ی ماهوی و فوق العاده ای 
برای عكس است كه خواسته ی متقاعدكردن بیننده را ممكن 
خواهد كرد. ایستایِی تصویر عكسی )پُر رنگ ترین تفاوت 
عكس با تصاویر متحرِك سینامیی( نیز دیگر مشخصه ی 
ماهوِی رســانه ی عكاسی  ست كه امكان خوانش تفسیری و 
دقیق تر نشانه های برصی عكس را مهیا می كند؛ این ویژگی 
بــرای بیننده ی عكس حاوی تلنگر  بوده و راه چاره ای برای 
مكاشفات شخصِی وی در فرآیند خوانِش عكس است. از 
این رو رسانه ی عكاسی مستند در نگاهی فلسفی، ابزار 

قدرمتندی برای طرح مســئله در باب موضوعات غامضی 
همچون جست و جو برای شناخِت »بودن«، »واقعیت و 
حقیقت« است كه به كاِر هر دوی عكاس و بیننده ی عكس 
خواهد آمد؛ رسانه ای واقعیت ساز و باورپذیر، و در عین 

حال، تفسیرپذیر.
سودمندی های وسیع تر و اجتامعِی عكاسی مستند، همواره 
مناسب برجسته شدن و یادآوری اســت. مواردی همچون 
تاثیر عكس مســتند در ترسیعِ پایان دادن به جنگ ها 
)منونه هایی مثل عكس منادیِن ادی اَدمز4 از اعدام خیابانی 
یك ویت كنگی توسط رئیس پلیس ویتناِم جنوبی یا عكس 
نیك اوت5 از مبب باران ناپامل و كودكان آشفته خاطر(؛ تاثیرات 
نهان عكاسی بر تغییرات مدنی )برای منونه، عكس های 
پروژه ی »نظارت بر اجتامع: ثبت زندگی روزمره ی بریتانیا«6 
در دهه های 30-1920 با رویكرد نشان دادن كژی های 

اجتامع، یــا عكس های آمریكایی ای كه به مقابله با تبعیِض 
 نژادی در بطن جامعه برخاستند(؛ و نقش پُر رنِگ عكاسی 
در تحوالت شهری )رابطه ی متقابل عكاسی با شهر و 
یاری رسانِی عكاسی در شكل دادن به فرم نوین شهری(، از 
شناخته شده ترین مثال های موجود هستند. عكاسی مستند 
با همه ی نشــانه های خاص و پیشینه ی درخشان خود، این 
بــاور را در عده ی كثیری از افراد به وجود آورده كه توانایی 
تغییر و تاثیرگذاری بر جهان پیرامون را دارد. »تغییر« 
موردنظر، رصفاً ایده آِل »اصالح« جامعه نیست و تالش 
برای »شــناخت« آن را نیز شامل می شود. عكاسی وسیله ی 

مناســبی برای حصوِل شناخت و ارائه ی برجسته ی موضوِع 
پیِش روســت كه اثر نهایی، بنا به مشخصه های ماهوی اش، 
به بهرتین شكل ممكن مورد بررســی قرار خواهد گرفت. 
ایده ها و موضوعات مختلف و حتی روزمره ی زندگی، در 
تصویر عكســی، به سان موضوعی قابل توجه مورد نگرش 
واقع می شوند؛ ایستاترین جلوه ها به واسطه ی خوانش 
بیننده پویا گشــته و آنی ترین اتفاق ها، به لحظاتی قطعی 
مبدل شــده و مورد مكاشفه قرار می گیرند. »عكس قضیه« 
از »اصل قضیه« اثِر به مراتب گیراتری خواهد داشت، چون 
عكس ادعا دارد كه از میاِن این همه موضوع، منایانگر موردی 
مناسب برای برجسته شدن است؛ بنا به گفته ی زیكفریت 
كراكائر7، »جادوی تصویر باعث می شود كه عكس، از اصِل 
جریان پیشی گرفته و خود به جریانی جدید تبدیل شود.« 
عكسی كه به خاطر باورپذیری و تفسیرپذیرِی توأمان، هم 

عکس: محمود بازدار



به شكل »شامیلی« )آیكونیك؛ برای بررسی موضوع-اصلی 
عكس( و هم به شــكل »نشانه ای« )سمبلیك؛ برای بررسی 
مفاهیم آن( دیده شده و مورد خوانش قرار خواهد گرفت. 
لفظ »عكاســی زیارتی« نه به یك ژانر بسته و اسم خاص 
كه به مشخصه ای در عكس اشاره می كند؛ از این رو، 
عكاسِی زیارتی نیز وسعت قابل توجهی خواهد داشت. از 
عكاسی یادگاری تا عكس های توریستی و مكان نگاری ها، و 
گزارش گرِی فتوژورنالیستی تا خودبیانگرِی خالق اثر و ادای 
دین به موضوع؛ و از شــیوه های بیانی متفاوتی همچون 
رصاحت در ارائه تا كمینه گرایی و منایش نشــانه هایی ُخرد 
و گویا از موضوع، همگی در زیر پرچم »عكاسی زیارتی« 
جــای خواهند گرفت. در این باب، حتی نفِس مقایســه و 
ارزش گذاری بین شیوه های مختلِف نام برده شده نیز 
غیرقابل قبول اســت و هر كدام از عكس ها، سودمندی های 
به خصوص خواهند داشت. هر یك از این دسته بندی ها 
حوزه ای اختصاصی و كاربردی به خصوص دارند كه در قالب 
عكس، گیرایی و تاثیرشان غایی خواهد بود. منایش احساسات 
خالــص و غیرتصنعی در تصاویر خانوادگــی و حس و حال 
خودمانِی عكس های آماتوری؛ ثبت محیط و ارائه ی منایه اِی 

مكان های زیارتی؛ شناساندن جنبه ها، جلوه ها و گونه گونِی 
اتفاق های مرتبط به موضوع در عكاســی گزارشی؛ و بیان 
دیدگاه های شخصِی عكاسان یا تهییج بیننده های عالقه مند 
با ادای دین نسبت به موضوع. عكس هایی كه در هر دوی 
زمان حال و پس از گذر زمان و برای آیندگان، مملو از 
اطالعات ناِب برصی بوده و فرای الهام بخش بودن شان برای 
طیف وسیعی از مردم، به كار پژوهش های مختلف جامعه 

و رفتارشناختی می آیند. 
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