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(بررسي امکان و شيوة کاربرد نقد تکويني در عکاسي)
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 1دانشجوي دورة دکتري پژوهش هنر ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
 2دانشيار گروه پژوهش هنر ،دانشکدة هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 3دانشيار گروه تصويرمتحرک (انيميشن)  ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
 4استاديار دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،88/8/2 :تاریخ پذیرش نهایی)88/10/13 :

چکیده
" نقد تکويني" مبتني بر مطالعة فرآيند شكل گيري آثار بر اساس "پيشامتن"ها يعني بقاياي مادي برجامانده از طرح ريزي هاي
اوليه منتهي به شكل نهايي آثار است .اين شيوة نقد كه در دهة  70قرن بيستم م و ابتدا در ادبيات پديد آمد و به تدريج در هنرهاي
ديگر ،مانند نقاشي نيز به کار گرفته شد ،امروزه در محافل هنري و مجامع علمي ،عالقمندان فراواني يافته و درحال پيشرفت است ،اما
هنوز درعرصة عکاسي به کاربرده نشده است .گاه در نقد و بررسي عکس ها ،مواجه با نوعي از شرح مراحل توليد عکس ها و يا مسائل
پيراموني خلق آنها هستيم ،اما اين گزارش ها ،مبتني بر اصول و روش نقد تکويني نبوده و اهداف آن را محقق نمي سازند .در اين مقاله،
ابتدا پيدايش و روش نقد تكويني و عناصر مربوط به آن ،مانند پيرامتن ،پيش متن و پيشامتن ،بصورت اجمالي معرفي شده است .پس از آن
با نگاه به تجارب منتقدان تكويني در عرصه هاي ديگر و بررسي فرآيند هاي خلق عملي عكس ،عنصر محوري نقد تكوني يعني پيشامتن،
در عكاسي ،تعريف شده و امکان و شيوة کاربرد نقد تکويني در عکاسي مورد بحث قرار گرفته است .در پايان نيز به عنوان مثال ،عكس
"پسرك با نارنجك دستي اسباب بازي" اثر دايان آربُس ،تحليل شده است.

واژههایکلیدی:
نقد تکويني ،نقد عكس ،عکاسي ،پيشامتن ،فرآيند خلق عکس.
* اين مقاله برگرفته از تحقيقات مربوط به رسالة دورة دکتري پژوهش هنر نگارنده اول است که با عن وان " کاربرد نقد تکويني در شناخت و
تحليل عکاسي اي ران" در دانشکدة هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.

**
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مقدمه
براي شناخت و ترسيم روش اجراي نقد تكويني در عكاسي،
الزم است كه ابتدا با سير و علل پيدايش نقد تكويني و عناصر
و نحوة اجراي آن آشنا شويم و اهداف و كاربردهاي آن را
بشناسيم .پس از آن بايد به روش كاربرد آن در هنرهاي تجسمي،
كه تاكنون منحصر به نقاشي بوده است توجه كرده و در پايان
متناسب با ويژگي ها و هويت زيبايي شناسانه رسانة عكاسي
و شيوه ها و گونه هاي خلق تصوير در آن ،به تعيين جايگاه
و مصداق هاي عناصر اصلي اين روش نقد ،بويژه " پيشامتن" و

شيوة اجراي آن در عكاسي بپردازيم .در واقع پرسش هاي اصلي
اين مقاله عبارتند از:
 -1آيا روش نقد تكويني درعكاسي قابل اجرا ست؟ -2
مصداق هاي عناصر نقد تكويني و بويژه عنصر محوري پيشامتن
در فرايند خلق عكس چه چيزهايي است؟ در اين مقاله ،مطالب
بر اين اساس و به روالي ارائه شده است كه در پايان پاسخ اين
پرسش ها مشخص شود.

 ) 1پيدايش نقد تکويني

 ) 2روش نقد تکويني

از زمان پيدايش" نقد نو" ،1که در آن تنها به متن توجه مي شد،
تا جديدترين شيوه هايي که امروزه در نقد پست مدرن مطرح
است ،مانند نقد فرهنگي ،تاريخ گرايي نوين ،نقد فمنيستي و نيز نقد
تکويني ،شاهد عدول از آموزه هاي آن و توجه دوباره به خارج
از ساختار متن آثار هستيم .ظهور واقعي نقد تکويني در 1970
ميالدي و چنانچه ابداع اصطالح کليدي  Texte vantبه معناي
"پيشامتن" را توسط "ژان بلمن نوئل"  2مالک قرار دهيم ،دقيق ًا در
سال  1972م ،در کشور فرانسه بود ا ّما ريشه هايي در زمان هاي
پيش از آن داشت .ديدگاه ها و افراد زير را مي توان در پيدايش اين
روش سهيم دانست -1 :رمانتيسيسم آلماني ،که در آن به نويسنده
و خالقيت فردي او اهميت فراواني داده مي شد " -2 .ادگار آلن پو
" که در قرن نوزدهم ،بويژه در اثري با نام " فلسفة تصنيف" به
شرح چگونگي خلق آثار خود پرداخته و پشت پردة خلق آنها را عيان
ساخت " - 3 .گوستاو النسون"  3و بويژه مشهورترين نقد ادبي
4
وي در مورد "نامه هايي از پل و ويرژيني"  "– 4گوستاو  -رودلر"
که به دو شيوة نقد بيروني و دروني اعتقاد داشت .موضوع نقد
بيروني هم ،از منظر وي ،همة عوامل و عناصري بود که به خلق
متن منجر مي شود و در نقد دروني هم ،از طريق دست نوشته ها
به متن و پيام هاي آن پرداخته مي شود" - 5 .پي ير اوديا "  5که
شايد بتوان او را " نخستين منتقد تکويني" واقعي ناميد و براي اولين
بار ،رابطة بين نويسنده و اثر او را مورد مطالعة علمي قرار داد .او
معتقد بود که بازسازي زندگي فکري نويسنده در دورة منتهي به
آفرينش و بازيابي ترتيب زماني تجلي انديشه ها و ابداع ها ،درک اثر
ادبي را بسيار روشن مي کند" - 6 .ساختار گرايي" -7 .مفهوم
" ناخودآگاه "فرويد" -8 .رويکرد"بينا متنيت"  –9 . 6کشفيات جديد
علمي و تکنيک هاي ابداعي پيشرفته که امکان انجام آزمايشات و
مطالعات بر روي سندهاي برجاي مانده از خلق آثار و يا تجزيه و
تحليل ما ّدي خود آثار را فراهم کرد ،مانند آنچه در باستان شناسي
و جرم شناسي ،در نيمة دوم قرن بيستم مورد استفاده قرارگرفت
(اسد اللهي ) 65- 68 ،1386 ،و (. )Falconer ,1993, 14

نقد تکويني به چگونگي شکل گيري و زايش آثار هنري مي پردازد
و با برنامه و نظمي خاص ،با بررسي مدارک و شواهد برجاي
مانده از مراحل خلق اثر ،يعني از يافتن موضوع و انديشة اوليه
تا ارائة متن نهايي ،فرايند پديد آمدن يک اثرهنري واحد را ،تا حد
ممکن ،دوباره ترسيم مي کند و زمينه اي براي درک کامل تر و
توجه
بهتر اثر و تحليل هاي مختلف فراهم مي كند .در اين شيوة نقدّ ،
اصلي به پيش از متن ،در پيوند با متن اصلي است و به پس از
توجه نمي شود .همچنين در اين روش نقد ،منتقد بيش از
متن
ّ
هرچيز بر پيشامتن و دگرگوني هاي صورت گرفته در آن تا تثبيت
آن بصورت"متن نهايي" ،که متني است که نهايت ًا از سوي مؤلف
به مخاطبين ارائه مي شود ،تمركز مي يابد .پيشامتن ،صورت هاي
پردازش عملي الهام اوليه يا " ايماژ" در مرحله "متن پردازي" 7است
که در بيشتر موارد بقايايي ما ّدي از آن به شکل "دستنوشته" 8در
ادبيات و يا " اسکيس" و " اتود" و غيره ،در نقاشي باقي مي ماند.
ناقد تكوين نگر  ،تالش مي کند که اين موارد را جمع آوري و
دسته بندي نموده و روند تغييرات انجام شده در آن از سوي
مؤلف را مشخص كرده و با شکل قوام يافتة متن نهايي مقايسه
و علل اين تغييرات را پي جويي کند .اين تغييرات را مي توان
عمدت ًا به گونه هايي مانند کاهش ،افزايش ،تبديل ،حذف و جايگزيني،
در دو بعد ک ّمي و کيفي تقسيم کرد (نامور مطلق و اسداللهی،
تحوالت پيشامتني را بايد در زمينه هاي گوناگون
 .)4 ،1388علل ّ
زيبايي شناسي ،روانشناسي ،جامعه شناسي ،اقتصاد هنر ،سياست
و غيره جستجو نمود .منتقد تکويني در جستجوي تشخيص اين علل
به کاوش در عرصة "پيرامتن" و " فرامتن" و "پيش متن" مي پردازد
که هريک در دايرة الگوي نقد تکويني ،تعريفي ويژه يافته است:
 پيرامتن  :Paratexteشرايط برون متني ،همانند وضعيتخانوادگي ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و از سوي ديگر ،جريان ها
و سبک هاي هنري ،که بر پيدايش اثر تأثير گذاشته است.
 فرامتن  : Metatexteمدارک و شواهد برون متني که اطالعاتياز روش کار هنرمند و سير تکوين اثر به ما مي دهد مانند خاطرات،
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يادداشت ها ،گفتگو ها ،نقدها و عکس ها ي مربوط به شکل گيري
اثر .پيرامتن ها به دوگونة "مؤلفي" و " غيرمؤلفي" تقسيم مي شود.
 پيش متن  ( : Hypotexteزير متن ،متن متقدم ) :آثار و يا متن هايمستقل ديگري از همان ژانر و يا ژانرها و رسانه هاي ديگر که به
صور ت هاي مختلف ،کم يا زياد ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،با فاصله هاي
زماني کم و زياد ،بر خلق اثر توسط مؤلف تأثيرگذار بوده است.
 پيشامتن  :Avant-Texteشکل ها ،طرح ها و نسخه هاي اوليه متننهايي که در تغيير و تحوالت بعدي به متن نهايي ختم مي شود.
پيشا متن ها بر دو گونه اند" :متصل" و "منفصل".
نقد تکويني استوار بر اين فرض بنيادين است که بين بستر
فرهنگي و تاريخي و اجتماعي زندگي هنرمند و دگرگوني هاي پديد
آمده در متني که در حال "شدن" و شکل گرفتن است ارتباطي نظام مند
و قابل پي گيري وجود دارد .از سوي ديگر ،نقد تکويني مبتني بر قابل
پي گيري بودن ارتباط دگرگوني هاي اثر در حال شکل گيري
با ويژگي هاي فردي و روحي و رواني هنرمند نيز مي باشد .البته
فرضيه ها يي همانند اين در تاريخ نقد و مطالعات هنري و ادبي
داراي سابقه است اما نکته اين است که نقد تکويني با تمركز بر
مطالعة پيشامتن هاي مستند ،طرح و برنامه اي منظم ،دقيق ،علمي و
مستدل براي اين کار پيش مي نهد و بر حدسيات و گمانه زني ها و
بيان رابطه هايي بي پشتوانة محکم تكيه نمي كند .به عبارت ديگر ،در
9
اين روش و در شکل درست اجراي آن از نتيجه گيري شتاب زده
به ش ّدت پرهيز مي شود.
در نقد تکويني ،ديدگاهي پيشرو و جامع نگر به اثر ادبي و هنري
وجود دارد که امکانات ،نيروها و چشم اندازهاي گوناگوني را در
کنار هم قرار مي دهد که پيش از اين غير قابل جمع پنداشته مي شد،
مانند توجه همزمان به متن و مؤلف ،يا ساختار و فراساختار.
"لويس هي" 10تأکيد مي کند « :تحليل تکويني ،در محدودة خودش،
در حال نوسازي برنامة ايجاد يک نقد جامع است ...کاوش دشوار
واقعيتي آنقدر پيچيده که تمامي دم و دستگاه پژوهش مدرن نتوانسته
است تصويرکاملي از آن ارائه دهد  .) Deppman, 2004, 25( »...اين
ويژگي ها ،نتايج تحليل تکويني را عالوه برکمکي که به درک بهتر اثر
مي کنند ،از جنبه هاي مختلف ديگري نيز داراي ارزش و تأثير
وکاربرد ساخته است ،يعني - 1 :شناخت تخيل و خلق هنري-2 .
شناخت ارتباط هنر با ساير زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي - 3.کمک
به انجام گونه هاي ديگر نقد -4.درک اهم ّيت پيشامتن ها وجمع آوري
آنها -5.شناخت هنرمندان و سبک هاي آنان  - 6 .آموزش هنر.

پيشامتني ،مدارک و شواهد بيشتري در قالب طرح و نقاشي و عکس
باقي مي ماند (نامورمطلق" .)104 ،1386،پير مارک دو بيازي" 11که
از مح ّققان برجستة نقد تکويني است ،معتقد بود که الگوي تحليل
تکويني که از مطالعات نسخه هاي خطي ادبي مدرن ايجاد شده،
بدون شک ،مي تواند به ساير جلوه هاي آفرينش گسترش يابد و
اين ،امري طبيعي است " .الموت گريزون " 12نيز گفته است که" :به
هيچ وجه توسعة نظرية تکوين به فراتر از حوزة نوشتار ممنوع
نيست .در واقع ،تحقيقات تکويني مرتبط با ساير نظام هاي نشانه
شناسي غيرنوشتاري بسيارند" (همان .)99،در عمل نيز منتقدان رفته
رفته حوزة اين نقد را به هنرهايي چون نقاشي ،موسيقي ،معماري
وشهرسازي و فيلم گسترده اند كه نتايج آن در كنفرانس ها و مقاالت
گوناگوني ارائه شده است.13
هرچند تاكنون در نقد عکس از روش تحليل تکويني بهره اي
برده نشده است ،اما علي االصول مي توان به اين امر اقدام كرد
كه كاري ضروري و ثمربخش خواهد بود .شايد سختي اين كار
برخاسته از زيبايي شناسي خاص عمل عكاسي است كه بويژه در
سبك هاي سنّتي آن در تخالف با شكل هاي رايج بيان در هنرهاي
ديگر ،بيشتر مبتني برگزينش و ثبت كردن بوده است تا ساختن .البته
در ادبيات عکاسي و نقد عکس ،گاه اشاراتي محدود و مشروط به
ارزش توجه به عوامل و عناصر پيراموني دخيل در خلق عکس ها
مي شود اما در واقع ،دراين موارد به تغييرات پيشامتني و تجزيه و
تحليل آنها پرداخته نمي شود .براي مثال " ،تري برت "  14نويسندة
کتاب معروف "نقد عکس" مي نويسد:
«بعضي منتقدان معتقدند که ،بيننده نبايد توجهي به اظهارات
عکاس در مورد قصد و نيتشان کند ،اما نبايد تا اين حد هم تند
رفت .هنگامي که به اظهارات عکاس در مورد نياتش واقف باشيم،
مي توانيم آن را بخشي از محيط سبب ساز عکس و جزئي از مدارک
تفسير به شمار آوريم» (برت« .)78 ،1381،مي توانيم از هنرمندان
نکاتي دربارة آثارشان بياموزيم که از هيچ منبع ديگري قابل دستيابي
نيستند .در پاره اي از موارد مي توانيم از انگيزه هاي هنرمند ،ذهنيتش
به هنگام خلق آثار ،روش هاي کارکردنش ،منابع الهامش ،باورهايش
دربارة هنر و جهان ،موضع گيري هايش در قبال ساير هنرمندان و
جنبش ها ،شخصيت هنرمند و نحوة ارتباطش با بينندگان اثر باخبر
شويم ...اطالعات راجع به بعضي يا تمامي اين موضوعات ما
را در درک و ارزيابي بهتر آثاري که بررسي مي کنيم ياري
مي دهد» گ(برت.)264 ،1381 ،

 ) 3نقد تکويني در هنر هاي تجسمي

 ) 4نقد تکويني در عکاسي

ادبيات و هنر از زمان هاي دور ،درمباحث زيبايي شناسي
و سبک هاي بيان و روش هاي نقد ،اشتراکات فراواني داشته اند.
از جنبة نظر ،کاربرد نقد تکويني در هنرها ،اگر توأم با مالحظات
الزم باشد ،منعي ندارد و تح ّقق عملي نيز يافته است .مي توان گفت
که از جنبه هايي ،هنر هاي تجسمي از هنرهاي ديگر تناسب و
آمادگي بيشتري نيز براي اين روش دارد ،چون که در آنها از مراحل

ويژگي هايي که نقد تكويني در هر رشته مي يابد ،مستقيم ًا به
ويژگي هاي پيشامتن ها در آن رشته بستگي دارد .بنابراين اگر
موفق به شناسايي اسناد پيشامتني و ترسيم جريان تغييرات
پيشامتني در فرآيند عملي خلق مادي 15عكس ها شويم ،موفق به
كاربرد روش تحليل تكويني در نقد عكس خواهيم شد .مسائل
مربوط به ابعاد ديگر نقد تکويني ،يعني پيش متن و پيرامتن و فرامتن،
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در هنرهاي گوناگون کمابيش همانندي دارند يا الاقل آسان تر قابل مي دهند ،در گونه هاي مختلف عکاسي ،متناسب با موضوع و
پي جويي اند .البته در مورد آنها نيز مالحظاتي ويژة هر هنر وجود هدف توليد عکس ،تفاوت هاي زيادي دارد .از اين منظر ،با نگاهي
دارد ،براي مثال چون در موارد بسياري عمل عكاسي مستلزم كلي درخواهيم يافت كه بکارگيري رسانة عکاسي ،از آغاز دو هدف
طي كردن مراحل پيش توليد مانند تهية امكانات و وسايل و تأمين عمده را دنبال کرده است-1 :واقع گرايي  - 2واقع گريزي .اين دو
مالي و هماهنگي هاي ديگر و پس از آماده شدن عكس نهايي هم جهت گيري و دو قطب تجارب عکاسانه ،همواره در آثار عکاسان
نحوة ارائه و بازاريابي براي آن ،مسائل زيادي را شامل مي شود ،قابل جستجو و مشاهده است و صاحبنظران هم به بيان هاي مختلف
اصو ً
ال الزم است كه فرآيند خلق عكس ،نه يك عمل ساده بلكه يك از آن ياد كرده اند .نخستين عکس ثبت شده ،يعني "منظره اي از
پروژه ( )Photo Projectمحسوب شودكه طبع ًا جنبه هاي مختلف پنجره" اثر " ژوزف نيسفور ني نييپس" 18اثري است واقع گرا اما
پيرامتني در آن مطرح و قابل بررسي خواهد بود .در همين راستا ،مي توان "طبيعت بيجان" اثر "لويي ژاک مانده داگر" 19را نوعي گريز
الزم است به تفاوت شاخه هاي گوناگون عكاسي نيز توجه شود ،از واقعيت موجود به سمت واقعيتي برساخته براي ثبت عکاسانه
زيرا در هر يك ،پيرامتن ها و فرامتن هاي خاصي وجود دارد .براي به حساب آوريم ( كوتزل .) 36 -37 ، 1387 ،پس از آن هم ،آثار
مثال ،عوامل پيرامتني مؤثر بر فعاليت يک عکاس خبري يا تبليغاتي و کساني که مايل بودند عکس هاي توليديشان براي يافتن شأن هنري،
اسناد فرامتني بر جاي مانده از آن تفاوت عمده اي با عوامل پيرامتني نقاشي گونه باشد و آثار تلفيقي "تصوير گرايان" ،20سرنمونه هاي
و شواهد فرامتني مربوط به کار يک عکاس هنري آزاد دارد .تصوير برجسته اي از تمايل به گريز از واقعيت در عکاسي بوده اند .امروزه
 ، 1كه يادداشتي است كه عکاس خبري مشهور" ،رابرت کاپا" 16به با گسترش عکاسي واقع گريز ،براي اين دو قطب ،در ادبيات عکاسي
همراه  2حلقه فيلم براي چاپ به دفتر نشرية اليف ارسال كرده است ،اصطالحات جديدي وضع شده است Image Taking :يا عکس
نمونه اي از فرامتن هاي ويژة عكس هاي مطبوعاتي است.
گرفتن ،در مقابل  Image Makingيا عکس ساختن.
البته بايد متذکر شد که اصو ً
ال مقداري از فاصله گرفتن از واقعيت
و تغيير يافتن آن در بازنمايي21عکاسانه به صورتي ذاتي در همة انواع
عکاسي و حتي کاربرد هاي اسنادي عکاسي ،که عکاس در آن بيشتر
سعي مي کند نقش شاهد بي طرف و عامل يک ثبت مکانيکي را ايفا
22
کند ،نيز وجود دارد .اما در انواع واقع گريزي ارادي ،ميزان "عامل ّيت"
(  )Harris, 2008, 11عکاس در فرآيند ثبت مکانيکي واقعيت مرئي و
آماده سازي و ارائة نهايي عکس ،نقش بسيار بارزتري مي يابد.
عامل ّيت فعال و مداخله گرانة عکاس در اين گونه هاي عكاسي ،در هر
سه مرحلة توليد وجود دارد ،يعني به ترتيب:
 – 1در موضوع مورد عکاسي –2 .در روش ثبت موضوع.
–3در پردازش آنچه ثبت شده است.
تصویر -1يادداشتي از رابرت كاپا .
فرآيندهاي توليد عکس را مي توان با بهره گيري از الگوي
مأخذ )http://digitaljournalist.org/issue0710/x_capa_taro01.html( :سه مرحله اي توليد عکس و با توجه به دو گرايش مذکور ،بهتر
شناخت .در عکاسي واقع گرا اصو ً
ال از دخالت هاي قبل و بعد از
عکسبرداري پرهيز مي شود و ارادة معطوف به خالقيت عکاس
 ) 1 -4فرآيند خلق عکس
از طريق انتخاب هايش در مرحلة عکسبرداري به فعليت در مي
براي شناخت دقيق انواع پيشامتن ها در عكاسي ،بايد به آيد .براي مثال در عکاسي مطبوعاتي و عكاسي طبيعت و حيات
شناخت بهتري از گونه هاي مختلف فرآيندهاي توليد عكس دست وحش ،مرحلة عکسبرداري داراي اهميت اصلي است و مرحلة پيش
يابيم .عكاسي داراي بيش از  100شاخه و گونة مختلف است از عکسبرداري ،بيشتر صرف فعاليت هاي مقدماتي ماقبل متن
كه در قطب ها و گرايش ها و كاربردهاي مختلفي پراكنده اند ،اما پردازي نهايي مي شود ،مانند :تحقيق ،پيش بيني ،اخذ مجوزها ،كسب
از لحاظ فرآيند توليد ،در همة آنها ،نقطه اي مرکزي و حياتي به انواع آمادگي ها و رسيدن به محل وقوع رويدادها ،انتخاب و فراهم
نام "عکسبرداري" يا  Shootingوجود دارد ،که هويت عکاسي نيز کردن امکانات فني و دسترسي به موضوع (نمودار  .)1در مرحلة
بيشتر وابسته به آن است .در ساده ترين عکس ها از حيث مراحل عكسبرداري هم خلق عكاسانه صرف ًا بر تعيين شيوة ثبت تصوير
17
توليد ،يعني عکس هاي موسوم به " لحظه اي"  ،عمل عکاسي به از طريق انتخاب زاوية ديد و لحظة عكسبرداري و مانند آن متمركز
همين مرحله عكسبرداري خالصه مي شود .بر اين مبنا ،توليد عکس ،است و عکاس در موضوع دخالت مستقيم نمي کند .گاهي خود
ً
غالبا تکويني سه مرحله اي را پشت سر مي گذارد - 1 :پيش از حضور عکاس در حال و هواي موضوع تأثير مي گذارد که امري
عکسبرداري  – 2عکسبرداري  - 3پس از عکسبرداري.
است ناخواسته و ناگزير که غالب ًا سعي مي شود با تدابير مختلفي به
روش خلق عكس و اعمالي كه عکاسان در اين سه مرحله انجام حداقل برسد .گونه اي از عکس هاي ساختگي مطبوعاتي هم وجود
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دارد ،موسوم به"مستند نما " 23که اهميت اسنادي ندارد و بيشتر براي
تزيين مطالب و صفحه آرايي بکار مي رود (کوبر .)267 ، 1387 ،دخل
و تصرف در عکس هاي خبري در مرحلة پس از عکسبرداري نيز
اصو ً
ال قابلپذيرشنيست،گرچههرازچندگاهيچنينكارهاييانجام
مي شود .مديريت و انتخاب از ميان عكس هاي پرشمار توليد شدة
خبري نيز جنبة مهمي است و بايد توجه داشت كه مديران مطبوعات
و دبيران عکس نيز معمو ً
ال با مداخله در انتخاب عكسها و يا اعمال
تغييراتوجرحوتعديلهادرآنها،نقشمهميدرارائةنهاييعکسهاي
خبري دارند (همان )153- 154 ،و ( .)Langton , 2009 , 96البته در
همين گونه هاي عكاسي واقع گرا نيز گاه ممکن است در مرحلة
عكسبرداري از ابزارهايي مانند فيلترهاي مختلف استفاده شود و يا
در پردازش و چاپ عكس دخالت هايي مانند اصالح اعوجاج هاي
پرسپكتيوي ،تعديل رنگ و روتوش و كاهش نويز 24و غيره صورت
پذيرد كه يا به منظور اصالح و تكميل عمل عكاسي در مقام ابزار
ثبت واقعيت عيني است (و مؤيد اين نظركه عكاسي قادر به ثبت
كامل واقعيت عيني نيست) و يا ممكن است عكاسي را از اهداف
واقع گرايانه فراتر برده و به حيطة تجارب خالقانه وارد كند (كه
گرايشي است برخاسته از اين باور كه حقايق دروني در واقعيت
مرئي تجلي كامل ندارد) (.)Edwards, 2006,137-8
گريز از واقعيت و به تبع آن بيشترين تنوع در فرآيندهاي تكوين
مادي عکس ،دركاربرد عکاسي به عنوان واسطه اي براي بيان هنري
تحقق مي يابد ،يعني بخشي از عکاسي که عرصة تجربه گري
خالقانه در جهت بيان فردي است و عناوين و تقسيم بندي هاي
مختلفي هم دارد .مانند خالق ،25تجربي ،26انتزاعي ،ذهني ،27هنرهاي
زيبا .گريز از واقعيت در عکاسي در مقام هنر ،از گرايش به نوعي
برداشت ذهني از واقعيت اما بدون دخالت عملي در واقعيت يا روش
ثبت آن ،درعکاسي انتزاعي آغاز و به انواع دخالت در واقعيت
عيني در عکاسي صحنه سازانه  28ويا دخالت در مراحل فني پس
از عكسبرداري در عكاسي تجربي مي رسد .هر چند چنين واقع
گريزي هايي از آغاز پيدايش عكاسي انجام شده است ،اما در چند
دهة اخير ،متأثر از تحوالت فنّي و فرهنگي ،رونقي بيش از پيش
يافتــه است ( .)Hirsch , 2009, 341; Barret , 2006 ,185در نمودار،1
شيوه هاي گوناگون خلق يک تک عکس ،نشان داده شده است.

 ) 2 –4تفاوت هاي عکاسي آنالوگ و ديجيتال

دو شيوة توليد عکس آنالوگ و ديجيتال ،چه از حيث فناوري و
چه از جنبة زيبايي شناختي ،شباهت ها و تفاوت هاي معنادار زيادي
دارند ،اما از منظر سير مادي توليد عکس و براساس آنچه گفتيم،
ويژگي هاي عمدة عکاسي ديجيتال اين چند مورد است:
 - 1امکان مشاهدة بي درنگ عکس پس از عکاسي -2 .امکان گرفتن
عکس هاي بيشتر از موضوع  -3.حذف عکس هاي نامطلوب -4 .جدا
بودن جزئيات عكس (پيكسل ها) از يكديگر و از پاية ثبت تصوير و در
نتيجه انجام پذيري تغييرات فراوان و متنوع محسوس و نامحسوس
ديجيتالي -5 .ورود پردازش و اصالح عکس به مرحلة عکسبرداري
و در داخل دوربين -6 .امکان گرفتن عکس هاي پياپي ،با سرعت و

شمار فراوان تر -7 .امکان ترکيب و تلفيق عکس با ابزارها ،رسانه ها
و آثار هنري ديگر ،از طريق اسکن کردن و رايانه -8 .امکان ارائة
عکس بي نياز از چاپ (نمايش با تاباندن ،تلويزيون و CDو رايانه ).
 -9تکثير و به گردش در آوردن سريع درمنابع الکترونيکي و شبکة
جهاني وب (.)Edwards , 2006, 236 – 238; Wells,2006 , 297-303
اين ويژگي ها از منظر بررسي تکوين عکس داراي اهميت بسياري
است .موارد  1تا  ، 6در مجموع سبب افزايش چشمگير انتخاب ها
و تجربه گري هاي خالقانة عکاس مي شود و او را به تحقق
انديشه هايي که درسر دارد بسيار نزديک تر مي کند ،اما از سوي
ديگر ،سبب محو شدن بخشي از شواهد تکوين نيز مي شود .مورد 7
سبب گسترش و پيچیده تر شدن دامنة تکوين عکس و آميخته شدن
آن با فعاليت هاي هنري و حتي نظام هاي نشانه اي ديگر و وقوع
اموري چون "آميختگي" يا ( Harris , 2008 , 146-148; Hybridityو
"مال خود کردن" يا  )Appropriation Ibid , 17-18مي شود .مورد
 8سبب حذف مرحله اي اساسي از توليد سنتي عکس است و مورد
 9نيز سبب توسعة جنبة پسامتني عکس مي شود.

 ) 3 - 4پيشامتن در عکاسي

اکنون مي توانيم به تشخيص و تعيين مهم ترين عنصر در مطالعة
تکويني يعني پيشامتن بپردازيم .اصو ً
ال پيشامتن ها را بايد در مرحلة
متن پردازي يعني شکل گيري مادي نهايي هر اثر جستجو كرد كه
خود بر دوگونه اند:
 – 1پيشامتن منفصل :طرح هاي اوليه براي رسيدن به متن نهايي.
 - 2پيشامتن متصل :از آغاز تا پايان شکل گيري مادي متن نهايي.
بر اين اساس ،درعكاسي بايد مرحلة پيش از عكسبرداري
نهايي ،شامل آماده سازي موضوع و حتي عكسبرداري هاي
ماقبل عكسبرداري نهايي را عرصة پيشامتن هاي منفصل و از
لحظه اي که عکاس در عکسبرداري نهايي دکمة دوربين را براي
ثبت نهايي فشار مي دهد و تصوير نهايي بر سطح فيلم يا حسگر
ديجيتال ثبت مي شود تا تكميل و آماده سازي عكس نهايي را عرصة
پيشامتن هاي متصل به حساب آورد (نمودار  .)1بنابراين موارد زير
را بايد پيشامتن هاي خلق عكاسانه به شمار آورد:
 ) 1 -3 –4پيشامتن منفصل
 ) 1 – 1 – 3 – 4عكس هاي مقدماتي
عكس هايي كه عكاس قبل از گرفتن عكس اصلي مي گيرد،
پيشامتن هاي منفصل عكس نهايي اند .اين عكس ها نقش پيش
طرح ها و مطالعات ابتدايي بر روي موضوع را دارند و به عكاس
در دستيابي به تركيب نهايي كمك مي كنند .روشن است كه در
گونه هايي از عكاسي مجال گرفتن چنين عكس هايي وجود ندارد.
 ) 2 – 1 – 3 – 4جزئيات صحنه
عكس از ارتباط ميان دوربين و واقعيت مرئي پديد مي آيد ،بنابراين
الزم است كه در پروندة مطالعة تكويني يك عكس ،گزارش کاملي از
مكان و شرايط و ابزارهاي نورپردازي و يا چهره پردازي و عناصر
موجود در صحنه و نيز نوع دوربين و ملحقات آن هم ارائه شود و در
صورت امکان تصاوير و نمونه هايي از اين عناصر و شرح فعاليت
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هنرمند ارائه شود .اگر عكاس فقط يك عكس هم از موضوعش گرفته
باشد ،اين توضيحات ضروري است و اگر عكاس چند عكس بگيرد،
اين ضرورت بيشتر مي شود زيرا در فاصلة گرفتن عکس ها ممكن
است تغييرات زيادي در فرآيند ثبت موضوع ايجاد شود ،از جابجايي
زاوية ديد گرفته تا دخالت مستقيم عکاس در صحنه و از تغيير نوع
فيلم و فيلتر تا حتي تعويض خود دوربين .تغييرات کوچک و بزرگي
که نويسنده و نقاش با خط زدن يا پاک کردن و بازنگاري بر روي اثر
نهايي انجام مي دهد ،در عمل عکاسي به اين شکل تحقق مي پذيرد.
 ) 3 -1 – 3- 4مواد تصويري
در مورد عكس هاي پيوندي كه از تركيب با آثار تصويري
ديگر مانند نقاشي يا كارهاي گرافيكي پديد آمده اند (نمودار،)1
موادتصويري مذكور در واقع پيش متن هاي منفصل غير عكسي
عكس نهايي اند و بايد اصل آنها و نيز سير تركيب آنها با عكس پايه،
در پروندة تكويني عكس نهايي آورده شود.
 ) 2 -3 –4پيشامتن متصل
 ) 1 -2 – 3 –4نگاتيو يا فايل عکس ديجيتال
نگاتيو و معادل ديجيتال آن يعني فايل عكس ،پاية ضروري
پردازش و ساختن عكس نهايي است و در همة فرآيند هاي توليد
عكس ،به غير از عكاسي پوالرويد ،وجود دارد .نگاتيو با عمل "ظهور"
شكل مي گيرد ،از اين رو بررسي چگونگي انجام فرآيند ظهور فيلم
نيز بخشي از مطالعة پيشامتن است .در بررسي نهايي نگاتيو ،حروف
و اعداد مندرج بر کنارة فيلم 29اهميت ويژه اي دارد زيرا نوع فيلم و
ترتيب عکس ها و هم در ارزيابي نوع ظهور که از نازکي يا ضخامت
آنها فهميده مي شود .در عکاسي ديجيتال هميشه فايل کوچک تري
با فرمت  Exifهمراه فايل اصلي عكس ثبت مي شود كه بسياري
از اطالعات جانبي30بسياري مانند زمان و تاريخ دقيق عكسبرداري،
درجات شاتر و ديافراگم و مشخصات و تنظيم هاي ديگر و در واقع
همان انتخاب هاي عكاس در آن ذخيره مي شود و قابل مشاهده و
بررسي است.
نگاتيو و فايل ديجيتال ،نقطة شروع مرحلة متن پردازي نهايي
است و بصورت بالقوه مي توان از آنها چاپ هاي گوناگوني بدست
آورد كه داللت هاي معنايي كام ً
ال متفاوتي هم داشته باشند .عمل
روتوش نيز ،بويژه در فيلم هاي قطع بزرگ ،بر روي فيلم انجام
مي شود،که بررسي نگاتيو ،وجود آن را مشخص خواهد ساخت.
بسياري از عکاسان از اذعان به اين که روتوش انجام مي دهند،
طفره مي روند اما بررسي فيلم يا عکس چاپ شدة آن ،پرده از سبک
و روش واقعي کارشان برمي دارد .در عكاسي ديجيتال ،فرمت RAW
ثبت بي كم وكاست اطالعات بصري دريافت شده از موضوع است
اما فرمت  JPEGاز آغاز با كاهش و تبديل اطالعات اوليه همراه است.
انواع روتوش هاي ديجيتال ،در دوربين و رايانه بسيار مفصل است،
از روتوش هاي برنامه ريزي شدة خودكار تا انواع پردازش هاي
ديگر .در صورتي که اين روتوش ها و پردازش هاي کامپيوتري در
اليه31هاي مجزا ثبت شده باشد ،با بررسي فايل کامل عکس ،قابل
تشخيص و نيز قابل برگشت و تغيير دوباره خواهد بود و در غير
اين صورت ،يعني اگر تغييرات مذکور مستقيم ًا بر روي فايل اصلي

عکس انجام شده باشد ،تشخيص آن بسيار مشکل خواهد بود .البته
در موارد بسيار ضروري ،مانند اسناد علمي يا حقوقي و امنيتي،
متخصصان با بهره گيري از تحليل الگوريتمي داده ها ،مي توانند
دستکاري ها 32را شناسايي و برمال کنند (ويد .)102 ،1387،چنين
کارهايي قاعدت ًا به سادگي از دست هر منتقد تکويني ساخته نخواهد
بود ،اما توجه به آن افق شيوة نقد تکويني را در عرصة عکاسي
ديجيتال ترسيم مي کند.
 ) 2 -2 -3 –4صفحة کنتاکت
پس از انجام ظهور فيلم و پيش از چاپ ،مرحلة مهمي در تکوين
عکس وجود دارد يعني انتخاب عکس نهايي از ميان چند يا چندين
عکس گرفته شده از يک موضوع .به اين منظور ،ابتدا چاپ کوچکي
از تمامي تصويرهاي ثبت شده دركنار هم انجام مي شود که "صفحة
کنتاکت" ( Contact Sheetيا  )Proof Sheetناميده مي شود .گاه نيز
ممكن است همة عكس ها در اندازة كوچك بر روي يك نوار چاپ
شود كه در فرانسه به آن  Bande Témoigneيا " نوار شاهد"
گفته مي شود و از جهاتي نگهداري و استفاده از آن راحت تر است.
صفحات كنتاكت از مهم ترين پيشامتن هاي فرآيند خلق عكس ها
هستند و مطالعه و بررسي آنها ،در کنار اطالعات فرامتني ،کمک
فراواني به شناخت فرآيند خلق عکس مي کند .اين صفحات در
اصل ابزاري هستند براي تسهيل عمل انتخاب و عكاس با بررسي
عكس هاي كوچك روي آنها ،نگاتيو نهايي را براي چاپ اصلي
انتخاب مي كند .با اين انتخاب ،يك عكس و نگاتيو آن از بقية عكس ها
جدا شده و پاية پيشامتن هاي متصل به عكس نهايي مي شود و به
اين ترتيب ،گذر از پيشامتن هاي منفصل به پيشامتن هاي متصل
33
هم صورت مي پذيرد .نگاتيو گزين شده ،برخالف روند "خطي"
آفرينش در خيلي از هنرهاي تجسمي ديگر ،در موارد فراواني،
آخرين نگاتيو ثبت شده ازموضوع نيست و براي مثال ممكن است
بيستمين آنها در يك مجموعة سي و شش تايي يک حلقه فيلم باشد؛
در اين صورت ،تمام شانزده نگاتيو بعد از آن هم ،پيشامتن آن و
يک پيش انتخاب براي انتخاب نهايي بوده اند.
با مشاهده صفحة كنتاكت مي توان سبك كار عكاس در مرحلة
عكسبرداري و سيري كه در تهية عكس ها طي كرده است را به
خوبي شناخت .در واقع اين صفحات را بايد معادل دفتر يادداشت
نويسندگان و يا دفتر طرح هاي اوليه نقاشان محسوب نمود .عكاس
معروف هانري كارتيه برسون34كه معتقد بود براي شناخت سبك
كاريك عكاس بايد كنتاكت هايش را ديد ،زماني كه پذيرش افراد براي
همكاري در آژانس عكس مگنوم را هدايت مي كرد ،ارائة كنتاكت آثار
را براي متقاضيان ضروري اعالم كرده بود (.)Lenman, 2005, 138
جالب آن كه با بررسي كنتاكت آثار خود او به نكتة سبك شناسانة
مهمي پي مي بريم ،اينكه علي رغم آن كه وي مبدع نظرية "لحظة
قطعي" در عكاسي است و به عكاس تك عكس ها (Single Image
 ) Photographerشهره است ،مشاهدة كنتاكت آثارش گوياي اين
است كه بيشتر اين تك عكس ها از درون پروژه هاي مفصل تر خبري
وي بيرون كشيده شده است ( .)www.nppa.orgعکاسان غالب ًا به
راحتي صفحات چاپ كنتاكت شان را عرضه نمي کنند و دستيابي به
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کنتاکت هاي يک عکاس ،اهميتي در حد دستيابي به نسخة دستنويس
اولية يک نويسنده يا پيش طرح هاي يک نقاش دارد .شايد پيش
از اين ،به کنتاکت ها توجه زيادي مبذول نشده باشد اما امروزه به
موازات طرح نگرش ها والگوهاي فرهنگي و هنري جديد ،شاهد آن
هستيم که به اين عنصر هم توجه فراواني مي شود .35امروزه گاه
خود صفحة كنتاكت نيز با شكل بندي هاي برنامه ريزي شده در
مرحلة عكسبرداري ،به عنوان يك اثر هنري و متن عكاسانة نهايي
ارائه مي شود.
 ) 3 - 2- 3 –4چاپ هاي آزمايشي
در مرحلة بعدي زنجيرة توليد عکس ،بويژه اگر خود عکاس
کار چاپ را انجام دهد توان بالقوة توليد عکس هاي مختلف از يک
پاية ثابت ،فعليت مي يابد .ابتدا چاپ هاي آزمايشي(36تصوير  )2و
چاپ هاي كوچك اوليه 37انجام مي شود تا در مورد ويژگي هايي
مانند ميزان نوردهي و روشنايي و کنتراست و تعادل رنگ تصوير
نهايي تصميم گيري شود .همچنين ممکن است عکاس تصميم بگيرد
بخش هايي از کادر اصلي عکس را با برش دادن حذف کند .38بديهي
است که هر يک از اين اعمال ،نقش تعيين کننده اي در فرآيند خلق
عکس دارند .از اين رو آنها را نيز بايد نوعي پيشامتن محسوب
نمود ،که به خوبي نشان دهندة مسير عکاس در رسيدن به عکس
نهايي است.

تصویر -2چاپ آزمايشي نواري.
مأخذ (http://www.dshed.net/digitised/neighbourhood/ :
) resources/making_test_strip.html

 ) 4 - 2 – 3 –4نسخة اصلي عکس نهايي
نسخة چاپي نهايي عكس ،همان متن نهايي است ،اما مشاهده و
بررسي مستقيم آن مي تواند نکات پيشامتني مه ّمي را آشکار نمايد.
با مشاهده عكس نهايي مي توان فهميد كه آيا چاپ با روش هاي
معمول مبتني بر هاليدهاي نقره انجام شده و يا از انواع فرآيند هاي
جايگزين 39استفاده شده است .همچنين تغييرات و اصالحاتي كه
پس از فرآوري فني40عكس نهايي انجام مي شود را مي توان با ديدن
چاپ اصلي عکس تشخيص داد ،يعني کارهايي که مستقيم ًا و با
دست بر روي عکس نهايي انجام مي شود مانند برش ،تکه چسباني
(كالژ) ،روتوش و نقاشي روي عكس 41و يا رنگ کردن( 42عکس هاي
دسترنگ) .گونه هايي از نوشتن مانند امضاء ،تاريخ گذاري ،ذكرتعداد
چاپ و غيره هم بيش از آنكه جزو متن باشند ،نقش حاشيه اي داشته

و بايد شواهدي فرامتني به حساب آيد.
 ) 3 - 3 – 4پيشامتن و عکس هاي ترکيبي
بسياري از آثار عکاسانه از ترکيب و تلفيق يا هم نشيني دو يا
چند عکس پديد مي آيد ،موارد زير از اين دست آثار هستند :مجموعه
عکس ،نوردهي دوگانه يا چندگانه ،43عکس هاي پياپي ،44داستان
عکسي ،45کالژ ،مونتاژ ،عکس هاي پانوراما ،عکس هاي موزائيکي
و گونه شناسي عكسي .46در اين موارد ،ضروري است كه مطالعة
تکويني در دو محور انجام پذيرد - 1 :تکوين فرآيند خلق هر عکس.
 - 2تکوين فرآيند كنار هم قرار گرفتن عکس ها .در جهتي وارونه نيز
ممکن است يک عکس واحد ،برش خورده و به صورت هاي مختلف
و خالقانه اي عرضه شود.
تمامي اين فنون و روش ها ،مستلزم کارهاي تکميلي پس از
مرحلة عکسبرداري اند و اين ،اهميت مرحلة سوم توليد عکس را
آشکارتر مي کند .گاه نيز عكسبرداري پياپي و بي درنگ به روش
خودكار انجام مي شود كه علت فني و جنبة احتياطي در برآورد
ميزان مناسب نوردهي دارد ( ) Bracketingو يا راهکاري است
براي به چنگ آوردن بهترين لحظة عکسبرداري (عکاسـي ممتد،
 .)Continuousخود اين امکان فني هم ابزار خلق اثر هنري مي شود
مانند سه عکس پي در پي همبسته و معروفي که "ريچارد آودان" 47از
آهنگساز معروف ايگور استراوينسکي گرفته است (تصوير.) 3

تصوير  -3پرترة سه عكسي ايگور استراوينسكي  ،اثر ريچارد آودون.
مأخذ (http://www.geh.org/taschen/htmlsrc14/m197600460001_ :
)ful.html

 ) 4 - 3 - 4عكس و كلمات
در بسياري از موارد نيز عكس با عنوان و يا توضيحات كالمي
همراه مي شود كه اين خود پيوند خوردن دونظام نشانه اي مختلف
است كه به هر حال از عكاسي محض فراتر مي رود .در اين موارد
سير انتخاب عنوان و يا نگارش توضيحات همراه عكس هم بايد
مورد بررسي تكويني قرار گيرد كه به اين ترتيب اصطالحاتي چون
"پيشاعنوان" نيز خواهيم داشت (نامورمطلق و اسداللهی،1388 ،
.)14

 ) 4 - 4تغييرات پسامتني در عکاسي

در نقد تكويني به آنچه پس از ارائة اثر نهايي اتفاق مي افتد توجه
نمي شود .اما از آنجا که بازتوليد بي كم وكاست و "تکثير پذيري"
يکي از ويژگي هاي اساسي و هويت بخش رسانة عکاسي است،
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تغييرات پسامتني هم در آن اهميت ويژه اي دارد كه به نوعي مي تواند
در دايرة مطالعات اين روش نقد قرار گيرد .اتفاقات پسامتني ،يعني
پس از نخستين ارائة هر عکس ،بسيار متنوع و قابل توجـه اند ،از
انتخـاب هاي جديد از ميان يك مجموعه عكس قبلي و چاپ هاي
دوباره و گاه بسيار متفاوت از اصل اوليه ،شامل تغيير در اندازه
و کاغذ و نوردهي و روتوش ها و جرح و تعديل ها گرفته تا تغيير
در نحوة ارائة يك عكس كه همه باعث تغيير معنا و تأثير يك عكس
مي شود.تغييراتاعمالشدةپسامتنيعللگوناگونزيبايي شناسانه،
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي دارند .برا ي مثال ،در سال جاري
در کاربرد تصوير هنرپيشة فرانسوي ،آلن دلون ،که سال ها قبل
گرفته شده است ،بر روي جلد روزنامة فيگارو ( 30آوريل ) 2009
براي تبليغ نوعي عطر ،سيگاري که بين انگشتانش ديده مي شد ،با
روتوش حذف شد .علت اين تغيير پسامتني ،پيرامتن هاي تجاري و
فرهنگي بوده است.گاه نيز يک عکس از ژانري به ژانر ديگررفته و
هويت و معناي تازه اي مي يابد .در واقع روح تعليق و نامتعين بودن
ذاتي معناي عکس ،در نحوة ارائه و کاربردهاي آن هم حضور دارد
و اينگونه است که نقد تکويني ،کارهاي زيادي براي انجام در اين
جنبة عکاسي دارد و بخش مهمي از پروندة تکويني هر عکس بايد به
سرنوشت عکس ،پس از ارائة اوليه اختصاص يابد.

يك مثال :

در اينجا ،به مقتضاي مجال و صرف ًا براي معرفي عملي عناصر
نقد تكويني در عرصة عكاسي ،توضيح وتحليل مختصري از اين
عناصر در مورد يك عكس معروف ارائه مي شود :عنوان عکس:
"پسرک با نارنجک دستي اسباب بازي" 48اثر "دايان آر ُبس"،49
نيويورک  ( 1962 ،تصوير .) 4
الف ) پيرا متن ها :براي شناخت پيرامتن هاي دور و نزديك اين اثر،
بايد به مطالعه و شناخت شرايط اجتماعي و تحوالت فرهنگي و
هنري و بويژه تحوالت عکاسي بعد از جنگ دوم جهاني و عکاسي
مد پرداخت  .همچنين الزم است وقايع زندگي آر ُبس و عقايد و
افکارش را با مراجعه به كتاب ها و نقدها و مقاالت و معرفي هاي
بي شمار او در منابع گوناگون مطالعه نمود .50براي نمونه ،در مورد
سبک او در اين گونه از آثارش ،نظرات فراواني اظهار شده است
ماننــد اين نكات :از حاشيــه نشينان جامعة فرهيختـــه و افراد

تصوير  -4پسرك با نارنجك دستي اسباب بازي.

مأخذ (http://jesusangelortega.wordpress.com/2009/08/31) :

غير عادي عکس مي گرفت « :آنها از آن نوع آدم هايي بودند که با
هيچکس نمي توانند رابطه برقرار کنند ،اما او مهارت عجيبي در برقراري
رابطه با آدم ها داشت ،حتي با رواني ها و عقب افتاده ها » (البو ،1382،
 .) 26با گونه اي کنجکاوي همدالنه با سوژه هايش نزديک و صميمي
مي شد .گونه اي غم زدگي شخصي داشت که نهايت ًا سبب خودکشي او
شد و اين روحيه در انتخاب موضوعات و لحظه هاي عکسبرداري اش
نقش داشته است چنان که خودکشي اش را با توجه به آثارش پيش
بيني پذير دانسته بودند (اسماگوال.)295-304 ،1381 ،
ب ) فرامتن ها :ب–  ) 1فرامتن غيرمؤلفي-1 :صحبت هاي" کالين
وود"  51يعني همين پسرک بازيگوش عکس ها 40 ،سال بعد از گرفته
شدن آنها  ،در حالي که خود اکنون پدر دو فرزند است؛ او در مورد
اين لحظات گفته است" :بايد بگم که يک رابطة احساسي واقعي با اون
کودک ،يعني با من برقرار کرد ،دورة کودکي من دلپذير نبود .پدر
و مادرم وقتي که من خيلي کوچک بودم از هم جدا شده بودند .من
آسم داشتم .هميشه احساس مي کردم که نمي تونم نفس بکشم و
به شکل هاي مختلفي تنها بودم .من پسري بودم که مشکالت زيادي
داشت" .روزي که آر ُبس از او عکس گرفته بود ،وود طبق معمول
در سنترال پارک مشغول زدوخورد در يک جنگ خيالي بود ..." :اون
درختچه هاي پشتي ،جايي بود که ما جنگ بازي مي کرديم .اون
نارنجک يکي از دو نارنجکي بود که من خريده بودم و اون يکي ديگه
رو از پنجرة آپارتمانمون به بيرون پرت کرده بودم .وود چيز زيادي
از چند دقيقه اي که با آر ُبس گذرانده بود به ياد نمي آورد و او را ديگر
هرگز پس از آن بعد ازظهر در پارک نديده بود" :يک جور غمي در
او بود که همون رو در من هم ديده بود .آر ُبس مجذوب اين نياز،
که آن زمان در من خيلي زياد بود شد :نياز به پذيرفته شدن ،ارزش
داشتن يا مورد توجه قرار گرفتن .من کارگرداني نشدم ولي يک جور
هماهنگي بين مان بود ،تقريب ًا اينکه ،اين چيزيه که مي خواي؟  ". . .او
حالت چهره اش را هم "عصباني" (  ) Exasperatedتوصيف مي كند
(.) www.sfgate.com
 - 2سايرنقل قول هاي مرتبط با خلق اين عکس ،مانند اين نقل قول
در مورد حضور وي در پارک ها « :همان دور وبرها مي پلکيد و
لبخند مي زد ،چون کمکي خجالتي هم بود .ماميافلکس هم يک ريز کار
مي کرد .صبر مي کرد آدم ها آرام بگيرند يا آنقدر عصبي شوند که
حالتشان درست عکس آرامش شود ،اما درست با همان تأثيرگذاري»
(البو-3 .) 22 ،1363 ،عكس هايي مانند تصوير ،5گرفته شده توسط
" گري وينوگراند"  52كه او را با همان دوربين و در همان مكان نشان
مي دهد و به درك ما از شرايط خلق اين عكس كمك مي كند.

آربس در سنترال پارك نيويورك ،اثر گري وينوگراند .
تصوير -5عكسي از ُ
مأخذ (http://jesusangelortega.wordpress.com/2009/08/31) :
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ب )2 -فرامتن مؤلفي :براي يافتن فرامتن هاي مؤلفي اين عكس
بايد در اين اسناد به جستجو پرداخت - :مجموعةمفصـل گزيــدة
يادداشت ها و نامه هايش با عنوان مكاشفات ( )Revelationsکه
درسال  2003منتشرشد  -سالنامه اي که وي طي حدود  12سال،
از 1959تا زمان مرگش در 1971امور روزمره اش را در آن يادداشت
مي کرد (تصوير-) 6دفترچة كاري كه در آن ايده ها ونقل قول ها و
تأمالتش را ثبت مي کرد.

تصوير  -6دفترچة كاري دايان آر ُبس.

مأخذ)http://professionalreviews1.blogspot.com( :

پ) پيش متن ها :پ –  ) 1پيش متن هاي غيرمؤلفي :آثار عکاس
آلماني "آگوست ساندر" 53که در حدود دو سال قبل از گرفتن اين
عکس توسط "ماروين ايزري يل"  54به آر ُبس معرفي شده بود .در
سال گرفتن همين عکس نيز مجدداً از سوي منتقد معروف "جان
سارکوفسکي"  55پس از ديدن عکس هايش بر شباهت آثارشان تأکيد
شده بود .آثار عکاسان ديگري كه بر كار او تأثيرگذار بوده اند مانند:
هانري کارتيه برسون ،رابرت فرانک ، 56برنيس آبوت 57و الکسي
برودويچ ( 58البو .) 19 ،1363 ،با بررسي آثار اين عکاسان ،مي توان
تأثيرات پيش متني آنها را بر آثار آر ُبس و از جمله اين عكس شناخت.
پ–  )2پيش متن هاي مؤلفي :عکس هاي مشابه ديگري که آر ُبس از
انسان هاي ويژة محيط اطرافش و بويژه نوجوانان گرفته و همچنين
عکس هاي زيادي که در همين مکان يعني سنترال پارک نيويورک
گرفته است.
ت -پيشامتن ها :ت–  )1پيشامتن هاي منفصل :تعداد  10عکس ديگر
از همين موضوع ،در صفحة کنتاکت شمارة ( 1341تصوير )7حاوي
عکس مذکور .عکس ها با يک دوربين دولنزي انعکاسي گرفته شده
و کيفيت خيلي خوبي دارند .آر ُبس اين دوربين را در همين سال ،به
توصية سارکوفسکي بجاي دوربين نيکون  35ميليمتري اش برگزيده
بود و سبک شاخص وي نيز پس از اين انتخاب بود که به سرعت
شکل گرفت .با دقت به اعداد راهنماي موجود در کنارة عکس ها ،ترتيب
زماني گرفتن عکس ها مشخص مي شود و مي توانيم سير عکس هاي
گرفته شده و رفتار عکاس و ژست هايي که پسرک گرفته است را
دنبال كنيم .او به سوي پسرک رفته و ارتباط آرام و دوستانة يک
سوژه و عکاس ميان آنها برقرار شده است .قاب هاي  1تا  4حاالتي
آرام وعادي هستند و در يک مکان از پارک گرفته شده اند .عکس بعدي
در محلي ديگر و جلوي يک آبخوري گرفته شده است .در عکس 6بر
اثر تحرک سوژه ،يکي از بندهاي لباسش افتاده است.

تصوير -7كنتاكت شمارة .1341

مأخذ)/http://jesusangelortega.wordpress.com/2009/08/31( :

در عکس  8كه عكس انتخاب شدة نهايي است ،پسرک نارنجک
اسباب بازي را در دست راست مي فشارد و با دست چپش نارنجکي
خيالي را گرفته و حالتي عصبي به صورتش داده است .در عکس 9
دست هايش را به پشت سر برده و با دهان صدا در مي آورد .در سه
کادر اخير زني هم در پشت سر اوست که از کادر بيرون مي رود.
در دو کادر  1و  11پسرک حالت هايي سرخوشانه دارد و در کادر
 12اص ً
ال افراد ديگري ديده مي شود .عکاس نهايت ًا کادر هشتم را
براي چاپ برگزيده است ،به اين ترتيب عالوه بر کادرهاي  1تا ،7
کادرهاي  9و 10و 11نيز در عين اين که بعد از عکس نهايي گرفته
شده اند ،پيشامتن هاي منفصل آن محسوب مي شوند
ت–  )2پيشامتن هاي متصل :ما به نگاتيو اين عكس يا چاپ هاي
اولية آن دسترسي نداريم ،اما در مجموع باتوجه به اين ژانر عكاسي
و سبك كار آر ُبس مي دانيم كه يك چاپ عادي از نگاتيو صورت
گرفته و همانطور كه در تصوير  8نيز ديده مي شود ،وي عکس
نهايي را بدون حذف و اصطالح ًا  Full Frameچاپ کرده است .او در
سال هاي تازه کار بودنش ،گاه از دور از افراد عکس مي گرفت و بعد
کناره هاي عکس ها را پس از چاپ مي بريد تا نزديک تر بنظر آيند ،اما
بعدها طرفدار سفت وسخت برش ندادن عکس ها شده بود.

تصوير  -8عكس چاپ شده نهايي در دست آر ُبس.
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ث ) تحليل
حال مي توان بر اساس اين اطالعات فرامتني و پيشامتني ،فرايند
خلق اين عكس را بازسازي و با بررسي تغييرات پيشامتني ،سير
پيشرفت طرح هاي ذهني عكاس را در پيوند با عكس نهايي تحليل
كرد و تأثيرات پيرامتن هاي مختلف را در سير خلق عکس شناخت و
به اهدافي چون درک بهتر و غني تر اين عکس يا سبک شناسي کار
عکاس و يا تحليل هاي روانشناختي و جامعه شناختي دست يافت.
براي مثال مي توان با بررسي دقيق فرآيند خلق اين عکس ،عادات
کاري ( )Work Habitsآر ُبس را ،هم در نوع انتخاب موضوع وهم در
روش کار و نحوة پرداخت نهايي مشاهده کرد و به شناخت کامل و
دقيقي از سبک کار وي رسيد :در يک بعدازظهر ،وي با حضور در
مکاني که قب ً
ال با آنجا و وقايع و افرادي که در آنجا وجود داشته اند
آشنا بوده ،از قبل آمادة عکاسي و مترصد يافتن سوژه بوده است.
با پسرکي که ويژگي هايي نسبت ًا خاص،که همواره براي وي در کار
عکاسي جذاب بوده است ،مواجه شده و تصميم به عکاسي از وي
مي گيرد .ارتباط صميمانه و راحتي با او برقرار مي کند و پسرک هم
به جلب توجه و انجام حرکاتي بازيگوشانه و مضحک مي پردازد.
آر ُبس طي مدتي حدود پانزده دقيقه ،در يکي دو مکان نزديک به هم،
در حالي که کودک سرگرم نمايش است ،با زاوية ديدي معمولي و بي
تغيير و با حفظ فاصله اي ثابت ،تعداد  11عکس از کودک مي گيرد.
در مرحلة انتخاب ،او هشتمين کادر را براي چاپ انتخاب کرده که
در آن ،پسرک برخالف کادرهاي ديگر ،يک لحظه حالت عصبي
غريبي از خود بروز داده است .نوع اين انتخاب ،بسيار قابل توجه و

تأمل برانگيز است .در مجموع مي بينيم که عمل عکاسي وي ساده
و مستقيم بوده و اثري از گرايش به ترفندهاي ويژه و حتي زواياي
ديد خاص يا هرگونه دخالت فني در قبل و بعد از عکاسي نيز در آن
ديده نمي شود .همچنين درمي يابيم که وي عالوه بر اينکه همواره
به عکاسي از افراد غيرمعمول عالقه داشته است ،در افراد عادي تر
نيز در پي ثبت لحظات و حاالت و برون فکني هاي غيرعادي و وهم
گونه اي بوده است که به نوعي بيانگر تنهايي و هراس پنهان در
سرشت بشر باشد؛ چيزهايي که در نگاه عادي به چشم نمي آيند.

نمودار -1فرآيند خلق ما ّدي عکس.

نتیجه
به دليل آن كه رسانة عکاسي ،معطوف به جهان واقعيت مرئي
است و سير تکوين عکس ،در سه مرحلة پيش از عکسبرداري و
عکسبرداري و پس از عکسبرداري ،توأم با اعمال فيزيکي و بيروني
و بهره گيري از ابزارها و پديده هاي ملموس است ،از مراحل مختلف
توليد عكس ،شواهد و مدارك تكويني زيادي بر جاي مي ماند كه
مي توان با مشاهده و بررسي دقيق و روش مند آنها در كنار توجه به
شرح مراحل توليد از زبان عكاس و ديگران ،سير فرآيند خلق عکس ها
را به خوبي ترسيم كرده و مورد مطالعه قرار داد .پس مي توان نتيجه
گرفت كه روش نقد تكويني در عكاسي قابل اجراست.
اگرچه در فرآيندخلق عکاسانه ،پيشامتن هايي از جنس پيش
نويس و پيش طرح هايي كه در ادبيات و نقاشي مطرح است ،وجود
ندارد ،اما عناصري با همان نقش وجود دارد كه بايد پيشامتن عکس
يا "پيشا عکس" به حساب آيد .اين پيشامتن هاي عكسي ،در عكاسي
واقع گرا بيشترمربوط به مرحلة دوم توليد عكس و روش ثبت موضوع
است ،مانند عكس هاي مختلفي كه عكاس از يك صحنه مي گيرد .در
عكاسي واقع گريز ،در مجموع گونه هاي متنوع آن ،پيشامتن هايي
مربوط به هر سه مرحلة توليد عكس وجود دارد از اجزا و عناصر
مربوط به عکس هاي ساختگي و مواد تصويري مربوط به عکس هاي
ترکيبي كه پيشامتن هاي منفصل عكس هاي نهايي اند گرفته تا نگاتيو
و چاپ هاي آزمايشي كه پيشامتن هاي متصل عكس نهايي اند و حتي

خود عكس نهايي .در اين ميان ،صفحة چاپ كنتاكت عكس هاي گرفته
شده ،كه گذر از مرحلة پيشامتن هاي منفصل به مرحلة پيشامتن هاي
متصل ،با انتخاب نگاتيو نهايي براي چاپ به كمك آن صورت مي پذيرد،
اهميت بسيار زيادي در شناخت روند تغييرات پيشامتني يك عكس دارد.
امروزه عکاسي پس از تحوالت فني و فرهنگي پيش آمده ،در قلب
هنرها و رسانه ها قرارگرفته و حد واسط بسياري از تجربيات فرهنگي
و هنري است .عمل خلق مادي عکس ،از سويي چنان که در آثار متنوع
عکاسان امروزي ديده مي شود ،به آميزه اي از ثبت عكاسانه و
هنرهاي ديگر (مانند نقاشي ،طراحي صحنه و چيدمان و پرفورمنس
 ) Performanceتبديل شده و فرآيندي غير خطي و پيوندي و بسيار
پيچيده تر و مفصل تر از پيش يافته است و از سوي ديگر شمار بيشتر
و بازتوليد و گردش و انتقالي آسان تر از قبل يافته است ،از اين رو بايد
اذعان نمود که نقد تکويني در عرصة عکاسي با مسائل ،چالش ها و
چشم اندازهاي تازه و گاه غير مترقبه اي روبروست که طرح و بررسي
آنها از طرفي سبب غناي اين روش نقد و از سوي ديگر سبب غناي
مطالعات نقادانه در زمينة عکاسي خواهد بود.
در پايان پيشنهاد مي شود با توجه به اهميت عناصر پيشامتني در
مطالعة روند و سبك كار عكاسان ،توجه بيشتري به جمع آوري و
بايگاني اين موارد بويژه در مورد كار و آثار عكاسان برجستة ايران
مبذول شود.
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پي نوشت ها
1 New Criticism.
2 Jean Bellemin-Noel.
3 Gustav Lanson.
4 Gustave Rudler.
5 Pierre Audiat.
6 Intertextuality.
7 Textualization.
8 Drafts.
9 Finalism.
10 Louis Hay.
11 Pierre-Marc de Biasi.
12 Almuth Gresillon .

 که نخستين پژوهش ها ي ارزنده را در بارة نقد تکويني در ادبيات به انجام رسانده بود پس از گذشت مدت دو دهه، در فرانسهITAM  مرکز13
 مطالعة ميان رشته اي تحت1994 – 1992  به کاربرد آن در علوم و هنر هاي ديگر توجه کرد و در سال هاي،از رسميت يافتن نقد تکويني
 حاصل کار هم در دومين کنگرة بين المللي نقد تکويني در دو بخش تکوين.  بايگاني آفرينش" را طي همايش هايي سامان داد: عنوان "هنرها و علوم
: ) Interdisciplinary( نوشتار علمي و رويکرد تکويني آثار هنري ارائه شده است کنفرانس علمي با عنوان " نقد تکويني در زمينه اي بين رشته اي
 ) با همکاري مرکز ملي پژوهش هايIUCI(  در دانشگاه ايلي نوي آمريکا2007  موسيقي " نيز در مارس،  تئاتر،  هنرهاي تجسمي،ادبيات
. ) برگزار شده استCNRS ( علمي فرانسه
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Terry Barrett.
Practical Fabrication of Artwork.
Robert Capa.
Snapshots.
Joseph Nicephore Niepce.
Louis Jaques Mande Daguerre.
Pictoralists.
Representation.
Agency.
Docudrama  ياStaged Photojournalism.
Noise.
Creative .
Experimental.
Subjective.
Staged.
Numbers Edge  ياKey Cods .
Meta Data.
Layer.
Manipulations.
Linear.
Henri Cartier – Bresson.

 رويدادهایی چون فروش كنتاكت هاي عکس هاي معروف توسط آژانس مگنوم يا چاپ کتاب هايي از کنتاکت هاي عکاسان معروف و نمايش آنها در35
. نمايشگاه ها

36 Testing Strips , Test Prints.
37 Work Prints, Small Prints.
38 Cropping  وTrimming.
39 Alternative Processes  يا همانHand Made Prints  وCreative Photo Printmaking .
40 Post Processing .
41 Over Painting.
42 Hand Coloring.
43 Double exposure  وMultiple Exposure.
44 Sequence.
45 Photo Story  و يا فتورمانPhoto Romance.
46 Photographic Typologies.
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47 Richard Avedon.
48 Child with hand Toy grenade.
49 Diane Arbus.
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 Apertureدرمورد او و آثارش که در زمان حياتش منتشر شد  .فيلم " پوست خز " (  ) Furبه کارگرداني رابرت شين برگ  ،محصول . 2006
51 Colin Wood.
52 Garry winogrand.
53 August Sandre.
54 Marvin Israel.
55 John Szarkowski .
56 Robert Frank.
57 Berenice Abbott .
58 Alexey Brodvitch.

فهرست منابع :
آسابرگر ،آرتور( ،)1385نقد فرهنگي ،ترجمة حميرا مشيري زاده ،چ اول ،باز ،تهران.
آلن ،گراهام( ،)1385بينا متنيت ،ترجمة پيام يزدانجو ،چ اول ( ويراست دوم) ،نشر مرکز ،تهران.
آيت اللهي ،حبيب ا ،)1384( ...شيوه هاي مختلف نقد هنر  ،چ اول ،سوره مهر ،تهران.
اسماگوال ،هوارد ،جي ( ،)1381گرايش هاي معاصر در هنرهاي بصري ،چ اول ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي ،تهران.
برت ،تري ( ،)1381نقد عکس ،ترجمه اسماعيل عباسي و کاوه مير عباسي ،چ سوم ،نشر مرکز ،تهران.
تاديه ،ژان.ايو ( ،)1378نقد ادبي در قرن بيستم ،ترجمة مهشيد نونهالي ،چ اول ،نيلوفر ،تهران.
سارکوفسکي ،جان ( ،)1382نگاهي به عکس ها ،ترجمه و تأليف فرشيد آزرنگ ،چ اول ،انتشارات سمت ،تهران.
کوبر ،کنت ( ،)1387فتو ژورناليسم ،ترجمة اسماعيل عباسي ،چ اول ،دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها ،تهران.
گات ،برنيس و ديگران ( ،)1384دانشنامه زيبايي شناسي .ترجمه ي گروه مترجمان ،فرهنگستان هنر ،تهران.
گورين ،ويلفرد ( ،)1376مباني نقد ادبي ،ترجمة فرزانة طاهري ،چ اول ،نيلوفر ،تهران.
لنگفورد ،مايکل ( ،)1386داستان عکاسي ،ترجمة رضا نبوي ،چ اول ،نشر افکار ،تهران.
مكاريك ،ايرنا ريما ( ،)1388دانش نامة نظريه هاي ادبي معاصر ،ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي ،چ سوم ،آگه ،تهران.
نامور مطلق ،بهمن و اسداللهي ،شکر ،)1388( ...نقد تکويني ،انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران.
اسد اللهي ،شكر اهلل ( ،)1386روش نقد تكويني در ادبيات ،دوماهنامة پژوهشنامة فرهنگستان هنر ،سال دوم ،شمارة هفتم ،بهمن واسفند  ،1386صص-93
.114
كوتزل ،هانس ميشل ( ،) 1387سندي اسكاگلند ،انتقام ماهي قرمز ،ترجمة زانيار بلوري ،فصلنامة حرفه هنرمند ،شمارة ،24صص.44 - 34
البو ،آرتور( ،)1363دايان آر ُبس :آن روي سك ،ترجمة احمد رضا تقاء ،فصلنامة عکسنامه ،شمارة ،12صص .14 – 28
نامور مطلق ،بهمن ( ،)1386نقد تكويني در هنر ،دوماهنامة پژوهشنامة فرهنگستان هنر ،سال دوم ،شمارة هفتم ،بهمن و اسفند  ،1386صص.114-93
ويد  ،نيكالس ( ،)1387داده هاي آزمايشگاه ديجيتال ،هفته نامة شهروندامروز ،شمارة  ، 67صص.102 - 103
Barrette, Terry (2006), Criticizing Photographs, Mc Graw Hill .
Deppman, Jed and …(2004), Genetic Criticism, text and avant-textes , University of Pensilvania.
Edwards, Steve (2006), Photography, A Very Short Introduction, Oxford University Press .
Eismann, Katrin & Duggan, Sean (2008), The Creative Digital Darkroom, O,REILLY.
Harris, Jonatan (2006), Art History, The key Concepts, Routledge .
Hirch , Robert (2009), Seizing the Light, a Social History of Photography, Mc Graw Hill.
Langton, Loup (2008), Photojournalism and Today,s News, Willey – Blackwell.
Lenman, Robin (2005), The Oxford Campanion to the Photograph, Oxford University Prees .
McCabe, Eamonn (2005), The Making of Great photographs, D&C.
Wells , Liz (2006), Photography: A Critical Introduction, Routledge.
Falconer , Graham (1993), Genetic Criticism, Comparative Literature, Volume 45, Number 1, winter.
http://www.nppa.org/news_and_events/news/2004/08/cartier-bressons_impact_on_journalism.html ( Last Accessed October 2009 ).
http://www.paulturounetforum.com/2008/02/10/developing-a-working-process (Last Accessed October 2009).
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi( Last Accessed September 2009).

