
  
  

  قابی براي استعالي شهر
  هایی بر یک عکسحاشیه

  مصطفی احمدزاده: نویسنده
  
 گنجاندن کلیت مهاباد در عکسیناپذیري  هاي ما در سالیان اخیر امکانناخشنودي بارزترینیکی از . 1

اي ه هیوا، حتی زاي است که از هیچ زاویه يا گونه بهتوپوگرافی این شهر  چراکه .است )پانورامیکسراسربین (
 راتوان هرگز همه شهر  نمی هم )اند شده باالگرفتههایی که از  (عکس چشم پرنده زاویۀزاویه قائم یا نزدیک به 



عکاسی  موضوع عنوان بهاین شهر ایم اگر ادعا کنیم که  نرانده گزاف بهسخنی به قابی واحد درآورد.  یکجا
مانع و عامل همین گریزان از آشکارگی تام.  همواره و یرناپذ یدسترسار و لغزنده بوده است، اي فرّ ابژه درواقع
هایی تازه از راه برسند و نتیجه عکس یهرازگاهموجب شده است که  ـج شهرمیعنی توپوگرافی سـ  طبیعی

چیزي ا و منظرها براي ثبت کلیت یا ه یهواترین زمناسب نیافتبراي باشیم  پایانی یبي ها شاهد تالشکه  آن
ترین عکاسان شهر هر یک دستچیرهاست که  یجادشدهافضایی  .به کلیت شهر در یک قاب واحد نزدیک

هاي تالشتمامی  رغم بهاما ؛ سپارندبه بوتۀ آزمون می پرشور کمابیش خالقیت و توانایی خود را در این میدان
عکس  ازجملههایی نیستند عکسکم  حال ینبااکماکان تداوم دارد. ناکامی صورت گرفته است،  باره یندراکه 

، اند یداکردهپاند، اما به جذابیتی عام دست پیشِ رو که اگرچه سوداي بازنمایی کلیت را به کناري نهاده
اما راز درخشش ؛ پذیر و مطبوع از شهر دل یتغا بهي تصویري ها در ارائهجذابیتی ناشی از توفیق این عکس

چیزي نیست جز جادوي زاویه قائم  ـ هااز درخشش شهر در این عکسیا بهتر است بگوییم ر ـها  این عکس
ي که این عکس تأثیرگذارد، همان انگیز بر جاي میي شگفتتأثیریا چشم پرنده که به میانجی هنر عکاسی 

  کند.نده ایجاد مینو نماهاي مشابه آن در بی
  
تشکیل ی با زاویه دید مزبور هایتصویررا هاي پرطرفدار مهاباد . اکنون پرسش این است که چرا غالبِ عکس2

گیري سوق  هاي نماي دور و زاویه چشم پرنده ما را به این نتیجه راه است اگر انبوه عکس آیا پر بی ؟دهندمی
گونه نیست انفجار و تکثیر  دهد که این شهر از باال و تنها از باال، از دور و تنها از دور زیباست؟ اگر این

 افراط بهراه آیا  توان توضیح داد؟ را با چه استداللی می گفته پیشهایی با مختصات  انگیز برداشت حیرت
هاي نماي دور مهاباد آن است که از حقیقت آن  عکس وفورایم اگر حکم به آن دهیم که داللت  پیموده

 است که میلناخوشایند شهر گریزان هایی از کدامین ابعاد دور هستیم؟ میل به تکثیر چنین برداشت یتغا به
اش ؟ آیا از شهر باید دور شد و درگذشت تا زیباییاي متوسط و نزدیک چنین کمرنگ استبه ثبت نماه
  گري بیاید؟فرصت جلوه

ده است چیزي درباره کرمان  آیا این عکس زیبا که چنین شیفتهگونه طرح کنیم: . بیایید پرسش را این3
که این تصویر نیز همانند با این قید ضروري  امامثبت است، این پرسش گوید؟ پاسخ  حقیقت مهاباد به ما می

اما آن بخش  کند و نه تمامی آن را! بخشی از حقیقت این شهر را بازگو می درواقع ،ي حقیقتها باقی میانجی
طرح این ؟ کدام از حقیقت که در این تصویر بازنمایی شده است کدام است و بخش به حاشیه رانده حقیقت

سازیم همواره مازادي دارد که به  هر تصویر و روایت دلخواهی که ما از خود میحیاتی است که  رو ازآن سؤال
گوییم، با حذف ابعاد آزارنده به داستانی  می خود خودبهشود. هر داستان جذابی که از  رانده می حاشیه

منسجم و گفتنی بدل شده است، داستان معرضه  شو به دیگران کنیم میگو ازبا خود ب کرات بهحی که رج
  داریم. می
 توانمی باره یندراي چنین عکسی بوده است کدام است؟ مایه آن بخش از حقیقتی که دست حال. 4
 هرحال بهگذاري هاي اخیر اشاره کرد. تحوالتی که فارغ از ارزشبه ابعاد تحول مهاباد در سال مثال عنوان به
هاي اخیر به معناي واقعی کلمه باعث ایجاد دگرگونی هایی که در سال عاملترین . یکی از مهماند داده يرو

اي که سرازیر شدن لهئسازي در این شهر است. مسسازي و انبوهله برجئبنیادي در مهاباد شده است، مس
اش هرگز کنونی شکلاي که البته در سرمایه آید؛ می اربه شمعامل آن  وساز ساختي مازاد به بخش سرمایه



ي اخیر به طرزي نبوده است. حقیقت آن است که مهاباد در دهه تکثیر خود جزدر جستجوي چیزي 
ـ  بافت مرکزي ي غالببه پدیده تنها نهسازي است. برج شده دادهسوق عمودي گسترش  يسو به دهشتناك

به نظر ! نوردیده استشهر را نیز در واکناف اطراف، بلکه مناطق مطلقًا مسکونی شده یلتبدتجاري شهر 
تن بیرق خود در سراسر شهر ي پیروزي، به چیزي کمتر از برافراش ساز، سرمست از بادهفاتحان انبوهرسد  مین

عبارت است از انعکاس پررنگ این  کسجذابیت ع هاي ترین عاملبر این اساس یکی از مهم !دهندرضایت 
وحی بازتاب نیافته بود. مهابادي که در این عکس به با چنین وض گاه یچهتر آن پیشابعاد  که ينحو بهپدیده، 

است  یمرتفع هايساختمان هم آنکه نماد  رسد میبه نظر تصویر کشیده شده است شهري مدرن و پیشرفته 
اي از حقیقت شهر یا بازتاب گوشهتجسم  ،به تصویر کشیدن این عنصرسایند. که از هر سو سر به آسمان می

  .استگراي عکس  ي واقعهااز سویهیکی  یگرد عبارت به
 کند و نه تمام آنهاي حقیقت، بخشی از حقیقت را بازگو می. گفتیم که این عکس نیز مانند باقی میانجی5
گاه در  ،. این حذفحذف کندقت موضوعِ به تصویر کشیده شده را تواند بخشی از حقیمی بنابراین عکس؛ را

را حذف  موردنظرهایی از جغرافیاي مکان عکس بخش ،یگرد عبارت بهگیرد. قالب حذف جغرافیایی صورت می
 هاي ویژگیترین کشد. این ویژگی حذف جغرافیایی از مهمهایی خاص را به تصویر میکند و تنها بخشمی

-سکونت اصطالح بهها یا یک شهر نسبتًا بزرگ داراي حاشیه عنوان بهاست. مهاباد  هاي مشهور مهابادعکس
-ها نمیدر مبحث تخصیص امکانات و اعتبارات سهم درخوري به آن است که گیري چشم یررسمیغهاي گاه

اما این داستان در حوزه بازنمایی بصري شهر نیز تکرار ؛ شوندمحذوف این فرایند محسوب می ینوع بهرسد و 
هاي پرطرفدار در قاب عکس مناطق مزبور در مقایسه با مناطق برخوردار بسیار کمتر که ينحو بهشود، می

اي که از خود با خود و با  هاي بصريبنابراین در داستان؛ آیندکنند و کمتر به چشم میشهر جا خوش می
-کنیم و به پستو میاین بخش از حقیقت خود را حذف می ـهاي شهري یعنی در عکس ـگوییم دیگران می

این  که آنبا توجه به  دهیم!تقلیل می یرعرضه پذو  یرپذ ییبازنماشهر خود را تنها به ابعاد خوشایند  رانیم و
وجود دارد که  هم آنتوانند به ذهنیت مدیران شهري و شهروندان شکل دهند، امکان  میخود  ۀنوب به هاتصویر

  ند.کنفرایند حذف را تشدید 
دیگري از حذف در این محدود به حذف جغرافیایی نیست. نوع تنها  دست ینازاهایی . اما حذفیات عکس6

، میلی که به قول میشل دوسرتو است و استعال تجرید ،به باالرويانسان ها مشهود است که پیامد میل عکس
آدمی از دیرباز سوداي آن را داشته  ها پیش از ساخت ابزار ارضاي آن وجود داشته است.و مدت االیام یمقداز 

راز آن بنگرد. در گذشته که ابزار فنی چنین کاري در دست نبود، است که به نحوي از انحا بتواند شهر را از ف
 سراسربیني ها  عکس اما در عصر حاضر؛ شد می يانداز چشمتصویر کردن چنین  دار عهده تخیل نقاشان

 ازجملهحاضر  عکس درواقعآورند. را فراهم می دیرین ابزارهایی هستند که موجبات ارضاي این میلِ ازجمله
 آورندبخش فرصت آن را فراهم می انداز سراسربین ممتاز و لذتن چشمساختبا ممکن  است کهیی ها عکس

شهر پیشِ  ها، بناها و رودخانهها، پهنهتپهها، پل، هاخیابان بلوارها، کاملی از به نسبتکه مخاطب، تصویر 
درك جامعِ  به معناي روي یچه بهبرخوردار شدن مخاطب از چنین منظري  حال ینبااروي خود داشته باشد، 

 بسا چهن آن جریان دارد. چنین منظري درو زندگی در ،واقعیتی نیست که آن پاییني  کلیت پیچیده
امکان آن  طکه شر کند میخلق تصویري  ،انداز دوريچنین چشمآورد.  میعکس آن به بار براي  نتیجه



 هرگونهبنابراین ؛ کنندزندگی می پائینهاي واقعی شهروندانی است که آن فراموش کردن اعمال و رویه
  . است حذف جزئیات یتدرنهاکردن و  حاشیه مستلزم یافته یتکل تصویر

به آب سد  مثال عنوان بهتواند به تغییر کیفیت جزئیات منجر شود.  میگیري از طرف دیگر  این فاصله. 7
کند؟ آیا فنی تصویر را ایجاد نمی ارتقاي نواز آن شائبۀد؛ آیا رنگ نیلی چشمیمهاباد در این تصویر دقت کن

 پرورش آبزیانسوءتدبیرهاي مربوط به  یجهدرنتهاست یک تصویر نماي نزدیک از آب دریاچه سد که مدت
 يها کنارهتوان انکار کرد که  مین ؟ي خواهد داشتنوازچشمکیفیت ها شده است، چنین گرفتار انواع جلبک

ي ها انجمن يها تالش رغم بهت قدر حقی آیند مینخورده به نظر دستدر این تصویر بکر و  که سد ساحلی
-رودخانه کننده تداعیرودخانه مهاباد در این عکس  با آلودگی دست به گریبانند. شدت به زیست یطمححافظ 

وضعیت واقعی  که درحالی. مند هایی مفرح و زیبا و سامانرودخانه ،نظایر آن استدانوب و  ،سن ،هاي تایمز
حریم به و  است شده مخربی هاي اندازي دستاین رودخانه در گذشته به رودخانه مهاباد چیز دیگري است. 

 داالن راهبردي عنوان بهتدبیر و درك درست از جایگاه آن  نبودو  جویانه رانتي ها آزمندي درنتیجه ،آن
از قرار معلوم رودخانه است که  وروز حالتعرضات جدي شده است. همین وخامت  ،تفریحی شهر ـتنفسی 

انداخته است، اقدامی  ساماندهی این میراث عظیم ارزشمندمجموعه شهرداري را به صرافت اجراي پروژه 
و نیز  ي مختلفها ن حوزهاتخصصمتواند به پشتوانه میدر صورت وجود عزمی جدي  درخور تقدیر که

تبدیل شهر  جانبه همهشهروندان به نقطه عطفی در ارتقاي کیفیت زندگی در مهاباد و نیز توسعه مشارکت 
  شود.

ست. به ا ها انی این عکسله ترجیح زمئمهاباد مس سراسربیني ها ي مشترك عکسها یکی دیگر از ویژگی. 8
. اند شده گرفتهفصل بهار یی هستند که در ها مهاباد عکس سراسربیني دور و ها غالب عکس ،تر عبارت روشن

ایجاد شود که نیز اما شاید این تصور ؛ است شدنی با توجه به اقلیم آب و هوایی منطقه درك مسئلهالبته این 
ي ها ؟ از طرف دیگر پهنهتنها در بهار زیبا باشد فقط از دور و از باال زیباست، شهربه همان ترتیبی که انگار 

با فضاي  است مهاباد شهريرساند که  میبه این برداشت در لحظه اول را ناظر خارجی  سبز موجود در عکس،
نوار باریک  جز بههاي سبز این تصویر تمام تکه که یدرصورت. مطلوبفضاي سبز  مناسب و سرانه عمومی
 مانده يبرجا شخصی هاي باغیا  ـ باغ میکاییلیعنی محدودة  ـ دستهاي باال هم در قسمت آن ،رودخانه
نان جنگلی وچ تصویر، در یرهرتقد بهکه خرم  سبز و چندان نههایی یا تپه اند ه البته در دست تفکیکک هستند

کیفیت واقعی فضاهاي سبز ایجاب ی است که در شرایط گري بصري جلوه این .کنند میزیبا خودنمایی 
  براي ارتقاي فضاهاي مزبور اندیشیده شود. مؤثرکند سازوکاري  می
 که اي یینها احساس اگرکند؟  میکند یا مخاطب با این عکس چه  میاما این عکس با مخاطب خود چه . 9

 یزچ همه و است یشخو آل ایده حالت در وضعیت  که باشداحساس  این آورد می وجود به ما در عکس این
 کیفیت که برساند نتیجه این به را ما ،عکس اگر. کنیم تشکیک واقعیت از خود فهمدرستی  در باید ،راه روبه

 اگر. ایم بوده عاجز امور واقعی کیفیت درك از که بپذیریم باید است، حالت بهترین در ما شهر در زندگی
 تحسین و نظاره به و دهیم لم البال فارغ که است آن ما وظیفه تنها کنیم تصور شود موجب عکس

 نحوي به شهرمان قبال در را خویش شهروندي مسئولیت که نکنیم شک باید بپردازیم، شهرمان »پیشرفت«
 دارد؟ ضرورت چرا ییها عکس چنین نظیر اي هنري آثار با انتقادي این برخورد اما؛ ایم نیاورده جا به مطلوب

 آدمی در غرور و افتخار جز احساسی تواند می عکس این مگر: که داد پرسش این به توان می جوابی چه



 و تاالرها تا گرفته اجتماعی يها شبکه يها» کاورفوتو« از عظیم اي گستره بر که عکسی آیا ؟برانگیزد
 آیا است؟ مفتخرانه ستایشِ از غیر چیزي وردرخ یافته سیطره شهري امور متولی رسمی نهادهاي سرسراهاي

 خالق برابر در ناسپاسی نشانه کم دست باشکوهی عکس چنین مخاطب نزد مثبت احساسی از غیر چیزي بروز
 نیستمهاي هنري درخور تحسین این اثر انکار ارزش درصدد عنوان یچه به منکه  است این پاسخ یست؟ن آن

اساسی عبارت است از پرتو  مسئله، بلکه مباشچنین کاري  درصددکه  منیست هم در جایگاهی و اساسًا
 شوند و نیز گرفته می که از زاویه چشم پرنده یا زاویه آسمان ي دوريهاهاي ذاتی عکسافکندن بر محدودیت

اي با این  آثار هنري درواقع .از واقعیت یافته یبتهذپرداختی ارائه هایی در استعداد چنین عکس بر یدتأک
 شکل واقعیت ازمخاطبان  بندي جمع و نگرش به توانند می هم که هستند قدرتمند بسیار ابزارهایی کیفیت
 موجود وضعیت تقدیس خدمت به یراحت به توانند می خود، آفرینندگان خیر قطعًا نیات رغم به هم و دهند

 که گردد میبر مرتفع هاي برج نواز چشم و پررنگ حضور به رو پیش عکس ۀجاذب از بخشی مثًال( درآیند
 به را مخاطب بسا چه و کند می ایجاد مخاطب در خوشایند يتأثیر عکس عناصر دیگر با ترکیب در هنرمندانه

 باید پس اند، شده مهاباد زیبایی موجب گونه این رفیعی هاي برج چنین مادام که سوق دهد گیري نتیجه این
 و الزاماتاز  زیادي بخش که است حالی در این. کرد پشتیبانی وداد  ادامه قیمتی هر به را سازي انبوه

 نادیده عمدتًا مربوطه قوانین و استانداردها و نشده مراعات گذشته در سازي انبوه پدیده ملزومات
یازمند توجه ویژه ن رو ازآنسازي  . از طرف دیگر خطر تقدیس و تحسین نامشروط پدیدة برجاند شده گرفته

از مهاباد را که در این تصویر  اي گسترهنمونه بار دیگر  عنوان به. یفزایدبها تواند بر ابعاد محرومیتاست که می
چند عدد تاب و االکلنگ و کنید  میفکر هاي ورزشی به کنار، نزمیقرار دهید.  مدنظراست،  شده منعکس

در این محدودة به تصویر کشیده شده وجود دارد؟ آیا تعداد اقالم مزبور به  ها دیگر انواع وسایل بازي بچه
دهد به این  میاز باال اجازه  آیا افسون تصاویرِرسد؟  میدر این محدوده  شده احداثهاي چندطبقۀ  تعداد برج
اتفاقی نادر است، تاب  شمار زیادي از کودکان این شهر سرسره که در جهان کودکیِ یندیشیمبحقیقت 

 نوعی گیري شکل موجب ییها تصویرپردازي چنین که کرد تصور توان می یسخت به بنابراین ؟ودتوهمی تب آل
 نیست مجدد یدتأک به نیازي البته ـ شوند فعلی ترتیبات نابسامان يها سویه به نسبت شهروندي اسیتحس
 باشد کار در عمدي که نیست آن معناي به عنوان یچه به آثار هنري ات اینتأثیردر باب  گیري نتیجه این که
الفتی سرچشمه  و عالقه از آثار این شک بدون. باشد مربوطه آثار خالقان منویات از برآمده امر این یا

  .دارند خویش دیار بهنسبت  نشان ینندگانآفر که اند گرفته
کنیم، شهرمان ما را افسون نموده  میما عاشق شهرمان هستیم، ما شهرمان را با شهرهاي دیگر مقایسه . 10

 بالطبعو  بخشدشهرمان به ما معنی می ،یمان قرار داردها داشته ترینارزشمند در ردیفاست، شهرمان 
چیز  خود يخود به ها از این یک یچه. نهیممیکشند ارج که زیبایی شهرمان را به تصویر می را کارهاي هنري
بدل شود،  ي جمعیگیري یک روحیهتوجه براي شکلبه مبنایی قابل تواند از جهاتی می بسا چهبدي نیست و 

اما ؛ هاي نامطلوب وضعیت فعلی و حرکت به سمت تحقق وضعیتی مطلوبمعطوف به تغییر سویه اي یهروح
تواند در ایجاد نسبتی اخالقی و مسئوالنه بین  میآیا این عکس  رمان داریم؟چنین نسبتی با شه یقتًاحقآیا ما 
بد نیست از ترمیونولوژي یا اصطالحات رهگشاي روالن  مسئلهشهرمان یاریگر ما باشد؟ براي تبیین این  ما و

روشی براي قرائت عکس  »اتاق روشن«بارت مدد بجوییم. روالن بارت، متفکر شهیر فرانسوي، در کتاب 
» پونکتوم«و » استودیوم«است. وي در خوانش و تفسیر عکس دو مفهوم  بخش الهامکه بسیار  کند میتدوین 



 .است چیزي از شدن متأثر و نیز شدن مجذوب معناي به زبان التین در استودیوم گیرد. میرا به خدمت 
 استودیوم داراي طورمعمول به ها عکس بارت، ازنظر. است عکس ظاهري و کلی جذابیتهمان  استودیوم
 معمولی ماحصل انعکاس وضعیت همان استودیوم درواقع. پردازند یم عادي موقعیتی بازتاب به یعنی هستند؛

 قرار خوانش موردقیت فبا مو مخاطبان اکثریت توسط وضعیت این. تابانند یبازم را آن آثار غالبِ که است
. یابد یدرماستودیوم عکس را  طورمعمول بههمیشه استودیوم دارند و مخاطب نیز  ها بنابراین عکس؛ گیرد یم

 انمخاطباکثریت توان پیام غالب یک عکس دانست که به سهولت از سوي  می درواقعاستودیوم عکس را 
 شوند عکس مربوطه میعناصري در عکس وجود دارند که موجب  گاهی بارت، ازنظر اما؛ شود میرمزگشایی 

 عکس شوند مخاطبِ میعناصري که باعث . کند، به وجود آورد میایجاد  طورمعمول به آنچهاتی مغایر با تأثیر
بارت این نوع عناصر را د. ، به تصوراتی متفاوت دست یاببرعکس با گذر از استودیوم، یا فضاي حاکم

معناهاي دیگري در  اما است آمده» نقطه« التین است که به معناي يا کلمه پونکتوم نیزنامد.  می» پونکتوم«
 کند. می يگذار نقطهرا » استودیوم« درواقع» پونکتوم« .رود میبه کار  نیز جراحت و زخم روزن، چون منفذ،

به ما کند به فراسوي چیزي برویم که استودیوم عکس  میکه به ما کمک  است در عکس منفذيپونکتوم 
است که بر روحمان حک  زخمی، کند میبه ما وارد است که عکس  جراحتیپونکتوم  درواقع. کند میعرضه 

بدین ترتیب عکس  .»کند می رخنه من در و یدهبرجه کمان از تیري انگار« . به تعبیر خود بارت:شود می
افقی که در آن  شود، میگشوده مان  به روي است که افقی تازه ،که ماحصل آن نشاند میتیري بر پیکر ما 

 ها همه عکس ،که در ابتدا اشاره شد طور هماناما ؛ دهد میآرامش اولیه جاي خود را به آشفتگی و تالطم 
کند. بارت  میبدل  ارزشمندپونکتوم است که از نگاه بارت عکس را به عکسی این  درواقعپونکتوم ندارند. 

مرا به تعامل ناگزیر با  انگار که ییها ین عکسگوید چن میاستودیوم دارند  صرفًایی که ها درباره عکس
ي داراي پونکتوم هیچ نسبتی با این حالت اجبار و اکراه ها اما عکس؛ دارند میي مندرج در عکس واها اسطوره
 ارزشمند باید گفت این عکس ابتدادر حاضر!  عکس به یمبازگرداست.  بخش ییرهاپونکتوم  درواقعندارند. 
ي است: ر استودیوم، پونکتوم هم دارد. آن را نشان خواهم داد. استودیوم عکس چنین چیزعالوه ب زیرااست، 

بنگرید. پشت  عکس بهبار دیگر چیست؟ این عکس . پونکتوم نظیر یباوضاع بر وفق مراد است و شهرمان 
توجه شما را جلب  حاشیۀ رود شدة یکتفکبینید؟ آیا زمین  میچه  رودخانه طرف آنمجتمع تجاري نور، 

توانست  می؛ زمینی که بر روي آن سبز خواهد شد چندطبقهاحتماًال  هایی تراکم يزود بهکند؟ زمینی که  مین
 یی که سینۀها می شهر باشد! این خطبخشی از فضاي عموبخشی از حاشیه بالفصل رودخانه  عنوان بهاکنون 

بر ما وارد  جهد و جراحت خود را میکمان عکس بر  ه ازی است کهایاند، همان تیر زمین مزبور را شکافته
موضوعی است که عکاسی شده است،  تمایل و عالقه مخاطب به میدان ،گوید استودیوم میکند. بارت  می

کند،  میاما پونکتوم عالقه شدیدتري در مخاطب ایجاد ؛ رسد مینوعی دوست داشتن که به حد عشق ن
توانیم به مقام عشق ورزیدن به  میشود. الجرم به میانجی این عکس  میپونکتوم به عشق ورزیدن ختم 

  دریغ! بیایید جراحت این عکس را پاس بداریم و به شهرمان عشق بورزیم، بی شهرمان نائل شویم.
  
  



 


