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  .تومان

.  بگذاريم"گيومه"مورد كلمه عكاسي هنري، آن را داخل  پرسيد كه پس عكاس هنرمند كيست؟ البته بايد در حال مي

  .زيرا كه مسأله هنوز حل نشده است

عاملي دكوراتيو تبديل  گويم كه از قصد اوليه خود، كه اطالع رساني بوده است، خارج شده و به من، عكسي را هنري مي

دانند، آقاي نيسه فورنيپس، اولين كسي است كه  مي) ؟(اندركاران "دست"ي  طور كه همه همان: دهم توضيح مي. شود

ه بودند، او بود كه تصاوير ليتو را برايش سربازي نبرد وي ليتوگراف بود و تا روزي كه پسرش را به. عكس دست يافت به

اي رفت  دنبال شيوه توانست تصاوير را بسازد، به جا كه خود نيپس نمي سربازي، و از آن ولي با رفتن پسرك به. ساخت مي

  مفهوم است؟. دنيا آمد اين ترتيب عكاسي به به. راحتي انجام دهد تا بتواند با آن، كار تصويرسازي را به

زيرا كه هر . دانيد، عكاسي در يك روز و دو روز و يك ماه و يك سال پيدا نشد دانيد و يا نمي طور كه مي نالبته، هما

عرصه هستي گذاشت در موارد  از روزي كه عكاسي پا به. قسمت آن را يك كسي در طول قرون و اعصار پيدا كرده است

قسمت دكوراتيو  ته شد؛ يعني آن كه قسمت عملي آن بهكار گرف بسياري از علوم و خبررساني و معرفي و ساير چيزها به

نقاشي فقرا نيز شد؛ يعني عوض آنكه مردم بروند نزد نقاش و  در  اين ميان، آهسته آهسته عكاسي تبديل به. آن چربيد

تر  كرد و هم زنده ها را نقاشي كند، رفتند پيش عكاس كه همين كار را هم بهتر مي خودشان را بدهند دست نقاش تا آن

اگر دانشمندان نيز آمدند عكس يك كشف خود را آويزان كردند . ي هنر شد از اين لحظه، عكاسي وارد جرگه. تر و ارزان

زن مورد   ساله عكس يك قهرمان فوتبال يا بسكتبال و يا مشت12بعدها اگر كودكي . ديوار، آن عكس نيز هنري شد به

ها واقعاً با ارزشند و اين  در بعضي موارد، اين عكس. ز عكس هنري شدندها ني ديوار اتاقش، آن عكس اش را زد به عالقه

  .اند ها را گرفته باشد كه آن اي معتبري مي خاطر مهارت عكاسان حرفه به

چگونه پرتره يك قهرمان فوتبال كه در شرايط خيلي عادي گرفته . شود بينيم كه موضوع گسترده مي اين ترتيب مي به

عمق فرهنگي  بينش مردم، در همه امور، از جمله امور هنري و فرهنگي، بستگي به. شده، هنر است؟ خيلي ساده است

و هرچه، فهم فرهنگي شخص، باالتر باشد . باشد تر مي ها ساده تر باشد ارضاي آن هرچه اين بينش، ابتدايي. ها دارد آن

ديوار  ساله كه عكس قهرمان فوتبال را به12ي  فرض كنيم كه همين پسر بچه. شود تر مي ارضاي اين افراد نيز مشكل

 همين شخص، آيا، آن روز نيز. خاطر فعل و انفعاالتي، دكتر روان پزشك و استاد دانشگاه شود اتاقش چسبانده، بعدها به

بينيم كه افراد  اين ترتيب، مي چسباند؟ يا عكس زيگموند فرويد را؟ به ديوار مي اش را به عكس قهرمان فوتبال مورد عالقه

ها، همه چيز سر جاي خودش  در اين نوع عكس. پسندند هاي كارت پستالي را مي طور كلي عكس معمولي يك جامعه، به

در اين ميان، و در حالي كه جامعه عكس كارت .  براي درك آن تصاوير نداردفكر كردن است و بيننده احتياجي به

معني پژوراتيو آن فكر  كنند به يك عكس، اطالق مي  را به"كارت پستال"پستالي را دوست دارد، عكاسان وقتي كلمه 

بايد دايم در فكر باال بردن ها،  اين دليل كه آن چرا؟ به. باشد معناي عكس بد و مسخره و بدون محتوا مي كنند؛ كه به مي

روز اولي كه يك . توانم اين مثال را براي شما بياورم براي درك اين موضوع، مي. سطح و نوع ديد و نگرش خود باشند

 عكس بگيرد او چه "يك"او بگوييد كه برود از برج ايفل  دست شخصي بدهيد، و به دوربين عكاسي و تعدادي عدسي به

بعد از ). البته سعي خواهد كرد(خيلي معمولي كه تمام برج در آن پيدا باشد خواهد گرفت كار خواهد كرد؟ يك عكس 

هاي مختلف  بعد سعي خواهد كرد كه از عدسي آن، هرچه بيشتر با او سر و كله بزنيد، ديدگاه او فرق كرده، و از آن به

  .د از برج ايفل بگيرد كه كس ديگري نگرفته باش"عكسي"خود استفاده كرده، يك 

ها، و  با دوربين. هاي عكاس است روم، ديدن توريست اروپا و كشورهاي توريست خيز مي يكي از تفريحاتم، وقتي به

  برايم ديدن. اند روند، كه گويي تنگه خيبر را فتح كرده آن چنان در خيابان راه مي. هاي عكاسان هاي متعدد و كت عدسي
  

  

1241 -   
  


