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چکیده

ِ
کیفیت زیست و معنای زندگی همواره با حضور عناصر ،اشیاء ،چیزها ،افراد و مفاهیم پیوند خورده
بیان مسئله:
سلب حضور ،این معنا را قوام داده و از همینرو در فلسفه و هنر بسیار وارد شده
است و غیاب بهمعنای نفی و ِ
است .مفهوم ابسنس به مثابۀ یک استراتژی هنری در بطن بسیاری از آثار هنری بهویژه در قرن حاضر تلقی
میشود .در عکسها ،متونی که ر ّد حضور چیزها را در گذشته عرضه میکنند ،ابسنس کارکردی استنادی
پرسش اساسی این است که چگونه در متون عکاسانه ،از غیاب عناصر و چیزها ،پی به وجود
پیدا میکند .اما
ِ
روایتهای تاریخی نهفته در متن آنها میبریم؟
هدف پژوهش :عکسها بهعنوان متونی همهجا حاضر چه در آلبومهای خصوصی یا نهادهای هنری یاخبری،
و چه در فضاهای اجتماعی مجازی و مبتنی بر وب ،غیبتهای گوناگونی را که خاستگاههای متفاوتی دارند،
ارایه میکنند و تحلیل تاریخی غیاب در این آثار ،به فهم بهتر بستر اجتماع انسانی منجر میشود .فرضیه این
بیرونی خود پیوند خورده و تحلیل
است که عکس بهعنوان یک متن تاریخی وقتی با روایتهای پیرامون و
ِ
نفی حضو ِر نیروهای سرخوردهای در متن اجتماعی ارایه میدهد که هریک ،بهصورت
شود ،غیاب را بهمثابۀ ِ
بالقوه قدرت مشارکت و تغییر در رفتارها و کنشهای زندگی روزمره را دارند.
روش پژوهش :براساس تحلیل مبتنی بر تاریخ اجتماعی در متون عکاسانه خواهد بود ،چرا که در این رویکرد،
رفتارها ،رخدادها و باورها در بافت زندگی روزانه ،در روند تحقیق تاریخی دارای اهمیت است.
نتیجهگیری :ابسنس در قاب عکس ،میتواند اشکالی متنوع از قدرتهای پنهانی الیههای مختلف اجتماعی را
عرضه دارد؛ نیز به جایگا ِه عناصر غایب در سطح عکسها پرداخته و توضیح داده شده است که چگونه عکاسی
از ابسنس بهعنوان مفهومی پستمدرنیستی بهره میبرد تا بهواسطۀ غیاب عناصر تاریخی ،محتوای متفاوت و
قرائت دیگرگونی را از رخداد شکل دهد.
واژگان کلیدی :ابسنس در عکاسی ،روایت تاریخی ،تاریخ اجتماعی ،غیاب و حضور ،عکسهای اجتماعی.

مقدمه :ابسنس (غیاب) ،و روایت تاریخی

مواجهه با مفهوم «غیاب» در تاروپود اندیشه و فهم زندگی
ضمنی یک
آمیخته است .هر حضور و وجودی ،بهمعنای
ِ
غیاب است و از همینروست که فلسفۀ غیاب ،بهویژه از میانۀ
قرن گذشته بدینسو ،دستمایۀ اندیشهورزی در بسیاری از
متون فلسفی و هنری شده است .اینکه چگونه ما بهواسطۀ
به حضور عناصر و اشیاء و چیزها میبریم و اصوالً
ی 
غیاب ،پ 
چگونه است که همواره معنای حضور باید بهمحتوای غیاب
* ،09361391075

اجازۀ نگریستهشدن بهمثاب ِه امری موجود بدهد؟ ریچارد
شناسی شهریِ ابسنس»
شوسترمن 1در مقالۀ خود« ،زیبایی
ِ
مینویسد :غیاب ،مفهومی بسیار دشوار و مبهم با تاریخچۀ
شناسی لغویِ آن
فلسفی پیچیده و طوالنیاست .حتی ریشه
ِ
ِ
( ab+senceدور از وجودداشتن) نیز ارتباط خود را با معنای
فلسفی عد ِم وجود 3آشکار میسازد؛ ماهیت متناقض
کهن
ِ
«چیزهایی»که وجود ندارند تا بهسادگی از «دراینجا و
هماکنون» حاضربودن (درحال حاضر) ،باز بمانند .با اینحال،

mim.hasanpur@gmail.com

........................................63.........................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

2

....................................................................

محمد حسنپور

تمامی موجودات تلقی میشود
غیاب ،بهعنوان عنصری در هستۀ
ِ
(.)Shusterman, 1997, 742
روزانه را

اجتماعی زندگی
رفتارها ،باورها و خاطراتی که تاریخ
ِ
4
میسازند ،با مفهوم غیاب در همتنیدهاند« .روزاناپیم» مینویسد:
زمانی بود که دختری

ک کردم،
ب را در 
اولینبار که مفهوم غیا 
 7یا  8ساله بودم و پدربزرگم درگذشت .از آنزمان بهبعد،
باوجودیکه جسم او در خانهاش حضور نداشت ،نبودنش،
خود بهواسطۀ فضای خانه بدل بهحضوریشده بود که انگار
خانه داشت .چنین غیابِ قابل درکی،
تجسمی جسمانی از او در 
صرفاً از طریق تجربۀ ما از حضور امکانپذیر است .غیابیکه
هرگز نمیتوانیم راجع بهوجود خودمان درکش کنیم(Pimm,
.)2017, 68
وحضور را میتوان در مباحثی

بیستمی غیاب
سابقۀ فلسفۀ قرن
ِ
6
که «ژاکدریدا» 5در بحث متافیزیک حضور به آن پرداخت
رجحان آن بر غیابرا وجهۀ نظر
و مفهو ِم حضور و برتری و
ِ
قرارداد ،مطالعه نمود .دریدا بهبرتریِ هموارۀ حضور بر غیاب
بودن هموارۀ فلسفۀ غربی در
تاخت و عـنوان کرد که زندانی ِ
ارزش یکی ،برتر از دیگری است و این اندیشه
دوقطبیهایی که ِ
بوده که
زندانی عناصری دو قطبی 
که فلسفۀ غرب« ،همواره
ِ
خود آفریده و بَعد پنداشته است که واقعیت دارد» (احمدی،
 ،)384 ،1370باعث میشود که حضور ارزشی برتر از غیاب
داشتهباشد .دریدا در مورد عنصر غیاب در متن نوشتاری معتقد
است :این غیاب تعدیل (یا تغییر) مداوم حضور نیست ،بلکه
انقطاع حضور است .یک «مرگ» یا «امکان ِ
گیرنده که

مرگ»
ساختار نشانهرا دربرگرفتهاست .مرگ گیرنده و فرستنده که
هیچ تجربهای شامل
در ساختار عالئم متن بهوقو ع میپیوندد .
7
حضور خالص نیست ،بلکه زنجیرهای از نشانههای قابل تمایز
است (.)Wike, 2000, 2
در قرن بیستم ،آثار هنری و درمیان آنها ،عکسها ،چهبسیار
که دستمایۀ ارایۀ مفهوم غیاب و ارتباط فلسفی آن با حضور
متن هنری و یا بهویژه بهعنوان
شدهاند .عکسها چه 
به شکل ِ
به شکل متون
غیاب را 

یک سند تاریخی ،روایتهای مبتنی بر
عکاسانه ارایه میکنند .داستانسرایی عکسها البته هیچگاه
باآنچه بدان رخدا ِد بازنماییشده میگوییم تطابق نعلبهنعل
داستان خودشان را.
ندارد .عکسها داستان میگویند اما
ِ
ِ
کیفیت حضوریکه عکس بهعنوان نشانگانی
بهعبارت دیگر،
شمایلی و یا نمایهای از مصداقش ارایه میکند ،با غیابی ضمنی
درمیآمیزد که نهتنها بهکارکرد رسانهای عکاسی ارجاعدارد
ِ
دخالت
(مسئلۀ گزینش و انتخاب قاب ،ترکیببندی ،و نیز
انگارهها و داشتههای پیشینۀ ذهنی عکاس) ،که در معنایی
متن اثر اشاره دارد .سؤال
عمیقتر بهجنبههای
سلبی بصری در ِ
ِ
اینجاست که متن عکس ،اگر بهمثابه سند تاریخی انگاشته
شود ،چگونه از امکانات تجسمی خود برای ارائۀ مفهوم ابسنس
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متن عکس در تفسیر
بهره میبرد؟ و چگونه روایتهای خارج از ِ
فهم آنرا در بینندۀ خود شکل
تاریخی آن شرکت میکنند و ِ
میبخشند؟ اصوالً چگونه میتوان بهواسطۀ غیاب رخداد،
حضور آنرا در گذشتهایکه عکس بازنمایش میدهد ،مورد
کاوش قرارداد؟ عکسها پیوندی ناگسستی با تاریخ در معنای
عام و بهویژه تاریخ اجتماعی دارند (بهویژه با تاریخ اجتماعی
بهعنوان رویکردیکه سازوکار زندگی روزمره را مورد تحلیل
و جستوجوی تاریخی قرار میدهد) .مطالعۀ مفهوم غیاب در
متن عکس که با گسترش شبکههای اجتماعی مجازی ،تقریباً
همهجا حاضر است ،اینامکان را برای مورخ و محقق تاریخ
فراهم میکند که نیروهای نادیدۀ اجتماعی و قدرتهای پنهان
در خواستهای جمعیتی را در روند مطالعات خود بهواسطۀ
به جایگا ِه
مالحظه نماید .درنتیجه ،درتحقیق پیشرو 

عکسها
عناصر غایب در متن عکسها میپردازیم .توضیح میدهیم
که چگونه عکاسی (بهعنوان متنی تاریخی) از ابسنس بهره
میبرد تا بهواسطۀ غیابِ عنصر تاریخی در متن خود ،محتوای
چشم مورخ و
دیگرگونی را از رخداد ،پیش

متفاوت و قرائت
ِ
محقق قرار دهد.

روش تحقیق

اجتماعی
عکسها بهعنوان متون تاریخی مدرن ،از رویدادهای
ِ
محیطِ حاکم بر فضای عکسبرداری شده ،و نیز نیات و
خواستهای عامالن خود ،پرده برمیدارند .در دورۀ معاصر
که سرعت اتفاقات و پیامدهای اطالعاتی آن بسیار زیاد است
و غیابِ رخدادها بیشاز حضور آنها بهواسطۀ اثرگذاری و
پیامدهای آن در زندگی روزمرۀ افراد معنا و مفهوم میشود،
عکسها بهخصوص آنها که با زیست و زندگی روزمرۀ افراد
پیوند دارند ،میتوانند از طریق تفسیرهای مبتنی بر تاریخ
مشخص خود ،اطالعات
اجتماعی در قالب نمونههای جمعیتی
ِ
ارایه دهند .از این رو ،تاریخ
مهمیرا دربارۀ مفاهیم غایب در خود 
اجتماعی بهعنوان روشیکه بافت زندگی روزمره را مورد مطالعه
قرارداده و کنشهای هرچند عادی مردمرا در بستر جغرافیایی
کنشهای روزانهشان مطالعه میکند ،میتواند خاستگاه های
اجتماعی خارج
ابسنسرا در بستر عکس در پیوند با عوامل
ِ
ارایه کند.
تری را از آن 
از قاب قراردهد و تفسیر دقیق 

مروری بر چند اثر متقدم

«پاتریک فیوری» 8در کتاب «تئوری غیاب» 9بهبررسی رابطۀ
اندیشۀ پساساختارگرایی و غیاب میپردازد .فیوری نشان
میدهد كه چگونه میتوان پساساختارگرایی را بهعنوان یك
مطالعاتی ذهنی از نظریۀ غیاب تلقینمود ،و در این
سیستم
ِ
بین ،بهدستهبندی آن در متن آثار هنری پرداخت و پیامدهای
مفهومی هریک را در بستر انواع نظریههای روانشناختی،
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ساختارشکنی و مناسبات قدرت پیگیری نمود .در مقالۀ
«در میان غیاب و حضور :جغرافیای اختفاء ،نامرئی بودن و
برده میشود که امروزه
سکوت» 10از ابسنس بهمثابه مفهومی نام 
در طیف وسیعی از فرآیندهای رفتار اجتماعی و یا جغرافیایی
مورد استفاده قرار میگیرد (مث ً
ال و بهطور ویژه ،برای انتخاب
ویژگیهای نمایشی که در مناسبتهای ملّی ظاهر میشود).
نویسندگان مقاله ،ابسنسرا در کالبد مکانو زمان قرارداده
و کیفیت آنرا بهعنوان مفهومی تأثیرگذار در اعمال سیاسی
و اجتماعی روزمره ،میسنجند (Dafydd Jones, Robinson
.)& Turner, 2012, 264
11
در رسالۀ دکتری الیزابت واالس نیز که در دانشگاه«»RMITبا
عنوان «در مجاورت غیابِ ،
درک ابسنس در شهر از طریق مشق
شده است ،بهواکاوی مفهوم ابسنس در سه
هنرمعاصر» 12ارایه 
شهر نیویورک (آمریکا) ،واراناسی (هند) و شانگهای (چین)
پرداخته است .سپس تحلیل آنرا از طریق تمایزگذاری مفهوم
حضور ،اوالً از طریق تمرکز بر ساختارهای بدنی یا اشیاء ،محتوا،
سیستمها و یا آیینهای اطالعرسانی و تشکیل گفتمانهای
غالب در هر شهر ،و ثانیاً ،رجحاندادن بهبینایی نسبت بهسایر
حواس درتجربۀ شهر ،ارایه نمودهاست (.)Wallace, 2015, 9

فلسفۀ غیاب در بستر اثر هنری

...................................................................


آورده
واژۀ «ابسنس» در متن حاضر ،در کنار واژۀ «غیاب»
شده است که ترجمۀ تحتالفظی آن در زبان فارسی است.

در اینمعنا ،مفهوم غیاب بهکلیت آنچه در برابر حضور اطالق
میشود و نفی و سلب حضور است اطالق شده است .واژۀ
ابسنس اما ،به کاربرد استعاری و هنری غیاب در متن اثر
هنری و بهصورت ویژه در عکسها که موضوع بحث حاضر است
اشاره خواهد داشت .در زمینۀ تاریخ هنر و ابسنس« ،رادلف
ویتکاور»13مورخ آلمانی هنر به«تمایل بصری بهتبلور حضور»
اشاره کرد ه است .او از تاکتیکی در متون مصور پرده برمیدارد

که درآن ،نمایش و عرضۀ یک تصویر در کنار متن ،بهطور ضمنی
است که آنچه را که در متن بهصورت شکوشبهه
بدینخاطر 
و ابهام باقیمانده روشن سازد و بنابراین ،نمایش یک تصویر
آن چیزی باشد که معنای آن در تردید باقی
حامی هر 
میتواند
ِ
مانده است .در برخیاز مطالعاتکه راجع بهنحوۀ بازنماییهای

آنچه
کنیم در 
پذیرفته است ،مالحظه می 

صورت

بصری اروپاییان
وابسته است «،نفی» و «سلب» بهعنوان یک ابزار

بهقوۀ دیداری
ت رفته است .در هنرهای تجسمی ،بازنمایی مفاهیم
بیانی ازدس 
ِ
غیرممکن است که چیزی

نفیو سلب غیرممکن مینماید .این
هرآنچه که نیست ،ترسیم نماییم؛ آنچیز یا حاضر است یا

را با
ک شکل
شده است ،بهطورحتم در ی 
غایب ،و اگر آنچیز ظاهر 
معینومعلوم وجود دارد[ .میتوانیم بهوضوح ببینیم] شیوهای
را که در آن جلوههای بصری از طریق تقلید و واگویههای

تجسمی ،تأکید بر «حضوری» پررنگ را برساخته ،و بهنوبۀ
خود برقطعیبودن حضور اشارت دارند (.)Pinney, 2011, 80
براساس
بدینترتیب اما ،تأکید بر مفهو ِم حضور در آثار هنری
ِ
پرده برداشته ،مفهو ِم
فلسفۀ متافیزیکیکه دریدا بهخوبی از آن 
ابسنس را بهعنوان رویکردی فلسفی در آثار هنریِ متأخر در
داده است.
جای 
قرن گذشته در مرکز توجه هنرمندان مفهومی 
طرح
برای حضور ،نیاز بهظرفیتهای غیاب است .نیروی این
ِ
ارتباطی (که میان غیابوحضور برقرار است) منتج بهشکلگیریِ
مفهومی [جدید] از غیاب شده است .بدینترتیب که غیاب،
صرفاً بهواسطۀ حضور و داللتهای آن است که وجود دارد.
غیاب درست بههمانگونهایکه بهمثابه انکار حضور خوانده
آن نیز هست (.)Fuery, 1995, 1
میشود ،مشتقی از 
فیلسوفان عموماً دیدگاه و نگرشی نهچندان خوشبینانه به
سلبیت و ابسنس دارند .آنها وجود و هرآنچه را که
مفهوم ّ
ارتباطی با محتوای هستبودن دارد ،همواره با تأکید بر حضور
و ساختاری مثبت در فضای زیسته و جهان ،تئوریزه میکنند.
َدور والتو ،14در مقاله «هنر :تاریخ مختص ِر ابسنس» 15ادعا
میکند که استداللهای زیباشناختی در قرن هجدهم که ابزاری
مفهومی برای تدوین ماهیت هنر مدرن (هنرهای زیبا) بهکار
رفت ،و «طبیعت زیباشناختی هنر» ،منجر بهروند ناپدیدشدن
رسمی شد که پیشتر ،هنرهای تجسمی را

تدریجی همۀ عناصر
برساخته بود .نتیجۀ آن هم «پوچی» یا «هیچی» بهمثابة هنر

بود .نویسنده به این فرآیند با اصطالح «اعمال ناپدیدشدن»
اشاره میکند و مینویسدکه این اعمال ،زیباییشناسی ابسنس
را در هنر قرن بیستم شکل داد (.)Džalto, 2015, 652
چه بسیار با محتوای
به اینسو 
هنرمندان بهویژه از قرن بیستم 
غیاب ،آثار خود را در معرض نمایش قرار دادهاند .عالوه بر
اصطالح ابسنس ،عبارات دیگری چون «خالء»« 16نادیدنی»،17
“«تهیبودگی»«18سکوت» ،19و «نفی» 20در عمل هنری بهکار
محتوایی مشابهیرا تشریحکندWallace,( 21
گرفته شد تا توجه

ِ
هنرمندان مفهومی،
 .)2015, 45بدینترتیب ،غیاب در آثار
ِ
همچون انگارهای فلسفی یا مفهومی در ساخت ،عرضه و نمایش
کار هنری قرار داده میشود .اثر موسیقایی « »4:33جان کیج
22
که شامل 4دقیقه و  33ثانیه سکوت بود؛ کتاب «ناپدیدشدن»
اثر ژُرژ پ ِرک ،23که در آن حرف «»eدر سرتاسر متن غایب
است؛ اثر هنری رابرت رائوشنبرگ 24که درواقع با پاککردن
نقاشی از دکونینگ 25شکل 

یک
گرفته بود ،و مایکل هایزر26که در
کار بزرگش «شمال ،شرق ،جنوب ،غرب» 27مجسمهای ساخت
که تماماً از حفرههای بزرگ و تهی در سطح زمین خلق شده
بود ( .)Mikeal, 2017, 256در یکی از بهترین نمونههای اخیر،
نقاشیهای خوزه مانوئل بالستر 28است که آثار بزرگ تاریخ
هنر را بهنحوی بازاجرا میکند که تنها پسزمینۀ آثار در کار او
عرضه شده و عناصر اصلی که محتوای اثر را ارایه میکنند ،در
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نقاشی او غایب بمانند (تصویر  .)1امروزه هنرمندان از ابسنس
ل بهقطعۀ شعری میسازد
بهعنوان مفهومیکه اثر هنری را بد 
و توسط بیننده و براساس جهانبینی او فهمیده میشود ،بهره
میبرند .بهقول آرتور دانتو 29هنر امروز با قابلیتهای عنصر
شده است (.)Horvath, 2012, 175
غیاب ،استعارهای متجلی 30
طبعاً ارایۀ مفهوم ابسنس در آثار هنری مرتبط با عوامل
پیشینی در افکار و انگارههای هنرمند است که آننیز برگرفته از
به نوعی نیروی
رخدادها و وقایع زندگی است .ابسنس میتواند 
داشته باشد .نیروییکه بهواسطۀ ایدئولوژی،

سرکوبگر داللت
نظام سلطۀ قدرتهای حاکم ،جبر رسانهای وغیره در بستر
افق
اثر ظاهر میشود .بهاینترتیب حتی «برخی از عکسهای ِ
شهر منهاتان 31که پساز  11سپتامبر سال  2001گرفته
شدند ،میتوانند عکسهایی از غیاب برجهای دوقلو باشند»
( .)Mikeal, 2017, 256هرآنچه حضو ِر آن در متن اثر ،موجب

تصویر  .1خوزه مانوئل بالستر؛ The Hidden Spaces؛  .2017گرچه تمرکز بالستر در مجموعۀ بازتولید شده از نقاشیهای تاریخ هنر جهان ،بر روی مطالعۀ کیفیات
نوری در پسزمینۀ آنها متمرکز است ،آنچه او در این آثار ارایه میکند ،بهواسطۀ غیاب عناصر در اثر اصلی حاصل میشود .نقاشی فوق ،که بازتولید اثر «سوم ماه
مه  )The Third of May 1808( »1808است ،فقدان ،نبود ،غیاب ،یا ر ّد رخدا ِد بهجای ماندهرا که در تابلوی اصلی بهنمایش درآمدهبود ،عرضه میکند و بهواسطۀ
عرضۀ ابسنس در تابلو ،محتوای نوینی خلق میکند که بیننده را دستکم با دو پرسش اساسی مواجه میسازد که هدف ارایۀ ابسنس در آثار هنری است .اوالً آنچه
ِ
ابسنس عناصر
براساس غیاب آن) و دوم،
روایت تاریخی خود اعتبار و اصالت دارد؟ (پیگیری موضوع تاریخی
در تابلوی سوم ما ِه مه  1808ارایهشده ،چگونه در بطن
ِ
ِ
اصیل سو ِم ماه مه  1808را در برابر بینندۀ آگاه قرار میدهد؟ مأخذGuggenheim-bilbao.eus:
اصلی تابلو ،کدامیک از ویژگیهای
ِ

..............................................................................
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به موضوع مورد
نمایش جبههگیری و سوگیریِ هنرمند نسبت 
اشاره محسوب شود ،از اثر حذف شده و بهواسطۀ ارایۀ دقیق
غیاب آن ،و واگذاریِ سویههای تفسیری بهروایتهای خارجاز
پیش میبرد.
متن ،مسئلۀ حضور روایت را بهشکل کاملتری 
اینتلقی از ابسنس بهنحو درخشانی در فیلم « ِرب ِکا» 32اثر آلفرد
هیچکاک 33عرضه شده است .در تمام مدت فیلم ،شخصیت
اصلی که بهعنوان همسر دوم مردی متمول و پس از مرگ ربکا
(همسر اول مرد) وارد قصر او شدهاست ،در جایگاه مقایسه،
تطابق و مواجهۀ ذهنی با ربکایی قرار میگیردکه هرگز در طول
مدت فیلم نمایش داده نمیشود؛ اما ذکر اوصاف او ،وسایل
منفی
شخصیکه وی از آنها استفاده میکرده ،و رفتار خصمانه و
ِ
مستخدمان بهخاطر جایگزینی زن دوم در فضای قصری که ربکا

در آن غایب است،
بیننده را بهسمت جبههگیری وپیشداوریِ
شخصیت ربکا هدایت میکند .تصوری خیالی که بهواسطۀ
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عدم نمایش او در صحنه ،امکان هرگونه اغراقی را حتی در
ذهن بینندهاش فراهم میکند؛ نوعی بیانیه راجع به موضوع
غایب در صحنه توسط نویسنده و کارگردان .در نمونۀ دیگر،
در مجموعۀ «راز خیابان»34اثر اومبو ،35سوژۀ اصلی عکسها
صرفاً سایههای افراد هستند و ظاهرا ً این مجموعه اساساً عکاسی
از سایههاستکه بهصورتی بسیار خالقانه اجرا شده است .اگر
سایه ،در عدم حضور نور تشکیل میشود ،بنابراین عکسهای
اومبو نیز ،عکسهایی از غیاب نور هستند.

عکاسی و مفهوم غیاب

تفسی ِر تاریخمحور :دو نوع ابسنس در عکس

تاریخ اجتماعیرا تاریخ «فراموششدگان» مینامیم که ﻣﺒﺘﻨﻲ
است ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺦ زندگی روزانۀ عوامالناس (برومند،1393 ،
 )2و از همینرو در یک روایت تاریخ اجتماعی ،بهنحوی با مفهوم
غیاب در متن تاریخی مواجهیم (در تعریف کلی تاریخ اجتماعی
عمومی تاریخی ،پایگاه
اینمعنا نهفته استکه در روایتهای
ِ

مردم عادی و زیردست بهفراموشی
سپرده شده و همواره غیابِ
متنی زندگیشان در علم تاریخ وجود دارد) .میتوان
روایتهای
ِ
در تحلیل تاریخی ،بهمسئلۀ غیاب در زندگی روزمره از البالی
اسناد عکاسانه پرداخت چراکه عکاسی در محتوای کلی خود
با روایتهای تاریخ اجتماعی پیوندی تنگاتنگ دارد .هرآنچه
متن عکاسی ،و در متن
بهواسطۀ نیروهای بیرونی (بیرون از ِ
زندگی روزمره) موجب سرکوبِ حضور عناصر روایت تاریخی
میشوند ،در تاریخ اجتماعی ،موضوعیت اصلی مییابد (با اصل
روزمرگی انسان) و
قراردادن هرنوع تعامل فردی و اجتماعی در
ِ
در عکسها بهکمک روایتهای تاریخی خارج از خود ،بهصورت
«ابسنس موضوع» ظاهر میشود .چنینعکسهایی ،مکانهایی
ِ
که مردم در آن زندگی میکنند را بهنحوی عرضه میکنند
که انگار حضو ِر غیبتهای گوناگون آنها را بهرخ میکشند.
آنچه را که دیگر وجود ندارد ،مشخص
هرآنچه دیده میشود ،
میکند و بر آن تأکید میگذارد.
داشته است ،اما دیگر نمیتوان آنرا

«میبینید ،دراینجا وجود
نامرئی قابل رؤیت است .این،
دید .صفات اشاره نمایانگر هویت
ِ
همان تعریف یک مکان میشود» ( .)Habib, 2018, 175بهزبانی
ساده ،عکسها (وقتی مرتبط با زندگی اجتماعی هستند)،
میتوانند خواستها ،امیال ،آرزوها و امیدهای سرخورده و

...................................................................

مسئلۀ مواجهه با مفهوم غیاب همواره از ابتدای پیدایش عکاسی
بوده است« .داگر» اختراع جدیدشرا ثبت
عجین 

با عکسها
نامیده بود و تالبوت نیز از «هنر تثبیت

سایههای اجسام و اشیاء
چه بسیار از
نام برد .عکاسان 
سایهها» برای شرح اختراعش 
سایهها استفاده کردند تا سوژههای اصلی خود را از ابژههای
واقعی موجود در برابر دوربین شکلدهند .عکاسی از سایهها
عمیقاً عکاسی از غیاب است .سایه بهواسطۀ انسداد نور توسط
چیزی بهوجود میآید؛ خأل نور و فقدان آناست .سایه خود،
نور را مسدود نمیکند و حتی آنرا جذب هم نمیکند .سایه،
حفرههایی در نور 36است و بنابراین غیر مادیاست (Mikeal,
 .)2017, 260-261پیوند عکاسی و ابسنسرا میتوان از همین
«عکاسی مفهومی» گسترش
ارتباط عمیق عکاسی و سایه ،تا
ِ
اصلی آن باشد
داد .اگر رابطۀ علّی در عکاسی ،یکی از ویژگیهای
ِ
(عکس از چیزیِ ،
نوری است
ثبت ر ّد حضورآن بهواسطۀ بازتاب 
غیاب را بهعنوان

شکل میگیرد) ،آنگاه،
که بر صفحۀ حساس 
یکی از «علتهای» خلق برخی از عکسها باید دانست .دربارۀ
ابسنس در عکاسی باید تأکید کرد که ،معنای غیاب سوژه در
عکس ،لزوماً حضور نداشتن بهعنوان جزیی از صحنۀ عکس
نیست؛ بلکه بهنحو معناداری ،یعنی انتظار داشتن بر حضور
انتظارش را داریم؛ بهعبارتی ،یکی

شیء دقیقاً در سر جاییکه
از دالیل اصلی ابسنس در عکسها ،ثبت غیابِ رویدادهای «قابل
انتظار» در آنهاست .این مفهوم در عکاسی بدان معناست که
فرد ،چگونه علت غیاب را تحلیل میکند ،و اینکه چگونه به
توانایی عکاسی در ثبت «آنچه که آنجا نیست» ،37میاندیشد
ِ
( .)ibid, 268عکاسی همواره بر قطعیت حضور تأکید میکند.
ِ
مضمون اساسی نهفتهاست
کیفیت استنادیِ آننیز در همین
ِ
بوده است .رویدادی که دیگر
چرا که هر عکس سندی از رویداد 
38
اکنون نمیتواند انکار شود .در عکاسی ،همانطور که «بارت»
انکارکنم که چیزی-آنجا-وجود

میگفت ،من هرگز نمیتوانم
داشته است ( .)Pinney, 2011, 81عکاسی براساس ادعای «راجر

39
اسکروتون»  ،ظاهرا ً فاقد آن کیفیتی استکه تحت عنوان
«نیستی عامدانه» 40در نقاشی وجود دارد:
ِ
این حقیقت ،این است که رابطۀ بین عکس و
نتیجۀ فوری 

سوژهاش ،یک رابطۀ ع ّلی 41است .اگر «آ» ِ
علت «ب» باشد،
آنگاه موجودیت «ب» برای وجودداشتن «آ» کفایت خواهد
ِ
کیفیت نیستی عامدان های است که ویژگی
کرد .عکس فاقد آن
عکس ایدهآل قادر به ارایۀ چیزی
نقاشی است .بنابراین،
ِ
غیرواقعی نیست (.)Scruton, 1981, 588
ابسنس بهمثابة امری غیرواقعی تلقی میشودکه برخالف نظر
اسکروتون ،در عکاسی هم بهدقت طرح و ارایه شدهاست .در
زندگی روزمره ،چهبسیار رخ میدهد که اتفاقاً خود غیاب ،علت
اساسی وقوع چیزها باشد.
در بسیاری از امور ،غیاب بهعنوان یک نقش علّ ِی رخداد یا
عمل حضوردارد؛ وقتی میگویم من باعث شدم گیاهم بمیرد
چون به آن آب ندادم ،ادعای انجام ندادن کاری (آب ندادن)،
رخ دهد (گیاه بمیرد) .اینجا ،غیاب
«موجب شد»که اتفاقی 
در نقش عامل بروز رخداد ظاهر میشود .غیاب در بسیاری
وقایع و رخدادها جای دارد (Deery,

از توضیحات علّ ِی ما از
.)2013, 309
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سرکوب شدۀ افراد را بهصورت غیابِ اشیاء و چیزهای روزمره
در قاب ،عرضهکنند .بهطور مثال درهریک از عکسهای
مجموعۀ کارتپستالهای 42اروپایی «اوالیتوالف»43مناظری زیبا
از باغهای پرتقال ،سواحل زیبای دریایی و مناظر دیگر اروپایی
دیده میشود که بهظاهر کام ً
ال بهکارتپستالهای توریستها
شباهت دارد .اما درواقع ،هریک از این آثار ،مکانهایی را
بازنمایش میدهند که شمایلی از واقعهای ناگوار در گذشته
ضمنی بیرون
هستند .بدینترتیب ،غیابِ رخداد در روایتهای
ِ
گزارشی نوشتاری بدان افزوده،
از اثر که لیتولف بهصورت متون
ِ
به حضوری خالص در بطن آن اشاره میکندکه علت وجودیِ
عکساست .تفسیر مکان/موقعیت/رخداد در اینجا نه بهمحتوای
گزارشی خارج از آن و ذهنیت و تحلیل
متن
درون قاب ،که به ِ
ِ
به این نوع غیاب
بینندهاش وابسته میشود (تصویر .)2اشاره 
مستقل است از هر حسی

م بهذات بوده و
را که در بطن اثر قائ 
44
از حضو ِر درون اثر« ،ابسنس اولیه» مینامند .در برابر نوع
دیگری از غیابکه «ابسنسهای ثانویه» 45نام دارند ،آنهایی
هستند که همیشه بهعنوان شکلی از حضور بهکار میروند .آنها
ارتباطی
بهحضور ،داللت ضمنی میکنند؛ تصدیقکنندۀ بستر
ِ
حضور هستند؛ محتوای معرفتشناسانه و هستیشناسانۀ خود
را از آن [بستر حضور] کسب میکنند و بهفضای حضور اشارت
دارند؛ آنها این فضای جدال همواره میان حضور و غیاب را
حفظ و حتی تقویت میسازند (( )Fuery, 1995, 1تصویر.)3
ابسنس ثانویه ،غیابِ یک مفهوم ،در بطن حضو ِر
بهعبارتی در
ِ
عناصر دیگری در درون متن خود را عرضه کرده و ارجاعش
آن چیزیاست که درون قاب حاضر
بهعنصر غایب ،توسطهر 
است« .هیروشی سوگیموتو» از هنرمندان بنا ِم قرن حاضر،
در مجموعه سالنهای سینما 46با استفاده از همین مفهوم
کاربردی در ابسنسهای ثانویه ،دستبه آشکارسازیِ زمان در
سیری تاریخی میزند .او با قراردادن دوربین قطع بزرگ خود
در سالنهای
سینمایی قدیمی آمریکایی 47که عموماً دارای
ِ
تزئیات داخلی زیادی هستند ،و بازگذاشتن شاتر دوربین در
پخش فیلم ،عم ً
فیلم را در کادری سفیدرنگ
ال همۀ 
طول مدت
ِ
(نورخوردگی
ثبت میکند .نتیجۀ نهایی ،سوختن
(پردۀ سینما) 
ِ
بازنمایی تزییناتِ
شدیدِ) محل پردۀ نمایش در عکس نهایی و نیز
ِ
داخلی سالنهای سینما (بهخاطر انعکاس طوالنیمدت نور پردۀ
ِ
سینما بر آنها) است (تصویر .)4

ابسنس و نیروهای خارج از قاب عکس

تحلیل ابسنس در عکاسی ،نیازمند غربال مکانهای مشروط و
آماده برای پنهانسازی (بههر وجه ممکن) است که بهوسیلۀ
آگاهی کام ً
چشم را از تمرکز
ال آماده و پذیرا در برابر چیزها ،توجه 
میبَرد .اینبهمعنای
بر اشیا ِء حاضرآماده ،بر وج ِه انتقادی آنها 
انتظاری است که درآنچ ه آنجا نیست تبلور مییابد .دالیل
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تصویر  .2اوا لیتولف .باغ پرتقال .از مجموعۀ کارتپستالهای اروپایی.2010 .
لیتولف در این مجموعه که سالهاست بر روی آن در سرتاسر اروپا کار
وفعالیت میکند ،بهمسئلۀ مهاجرت در اروپا و سختیها و مصائبیکه مهاجران
در کشورهای مختلف اروپایی با آن دستبهگریبان هستند ،پرداخته است .او
در سفرهای گستردهاش بهسرتاسر اروپا ،بهطور میدانی صحنههاییرا بهتصویر
میکشد که در آنها حوادثی چون محرومیتها ،بیگانههراسیها یا خشونتهای
زیاد رخ دادهاست .او در حین سفر با افرادی صحبت میکند که با این رویدادها
مرتبط هستند :مهاجران ،پناهندگان ،کارگران فصلی ،فعاالن ،اتحادیههای
کارگری ،سیاستمداران محلی ،ماموران مرزی وغیره ،سپس آنها را بهصورت
متن در کنار عکسها ارایه میدهد .این
عکس بهخصوص ،صحنۀ درگیریِ
ِ
میان میوهچینان مهاجر و مردمان محلی است که در حافظۀ مردمان
شدید
ِ
بومی محل باقیماندهاست .ایننوع بهرهگیری از غیاب رویداد در متن عکس،
ِ
ابسنس اولیه نامدارد .مأخذEvaleitolf.de :

متعددی را میتوان برای این «انتظار بر حضو ِر» عناصر غایب

در متن عکس برشمرد .نیروهای اجتماعی موجود در فضای
تعاملهای فردی و جمعی عکاس ،یکی از آنهاست که بهعنوان
نیرویی« سرکوبگر» در متن عکس خود را عرضه میکند.
یکی از بدیهیترین موردها ،خودسانسوری پدیدآورندۀ عکس
است که آگاهانه و یا ناآگاهانه بدان دست میزند .در سیر تاریخ
هنر ،بسیاری از آثار هنری بهدالیل مختلف از نمایش در برابر
دید عمومی منع میشدند و هنرمندان برای آنکه هنرشان
قابل ارایه در فضای عمومی باشد ،بهخودسانسوری در اثرشان
روی میآوردند« .ریچارد میر» 48که در مورد همجنسگرایی و
ممنوعیت آن در هنر آمریکایی 49مینویسد ،از تاریخی میگوید
اهمیت است (Hiro,

که غیاب در آن ،بهاندازۀ حضور دارای
 .)2010, 83خودسانسوری عموماً برایند نیروها و خواستهای
ِ
باالیی اجتماعی (حکومتها ،کارگزاران هنری ،و رسانههای
دست
ِ
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فرش میدان فدرال پالزا .)Addiso Thompson( .سمت راست :نمایی
تصویر  .3سمت چپ :برداشتهشدن مجسمۀ  )1989( Tilted Arcو ر ّد جای خالی آن در سنگ 
امروزی از میدان فدرال پالزا .تیلتِت آرک ،اثر ریچارد سرا ( )Richard Serra, 1938پس از چندسال کشمکش موافقان و مخالفان ساخت مجسمه در میدان فدرال پالزا،
سرانجام بهصورت شبانه و پنهانی در سال 9( ،1989سال پس از نصب آن در فضای میدان) تکهتکه شده و از میدان برداشتهشد .تا مدتها پس از حذف مجسمه از
طرفداران مجسمه که عموماً شامل دانشگاهیان ،دانشجویان و هنرمندان بودند ،مشتاقانه در میدان فدرال پالزا حاضر شده و از ر ّد باقیماندۀ مجسمه بر سطح
میدان،
ِ
سنگفرش بازدیدکرده و آنرا بهدیگران معرفی میکردند (ابسنس ثانویه) .اما با بازسازی نمای کلی میدان و طراحی جدید آن ،عم ً
ال هیچ ر ّد و اثری از تیلتت آرک
این دو عکس (و نیز در میدان اصلی
انضمامی مورخین هنر و نویسندگان واگذار نمود (ابسنس اولیه) .محتوای ابسنس در 
متون
باقی نماند و هرگونه معرفی اثر را به ِ
ِ
فدرال پالزا برای بازدیدکنندگان) کام ً
ال بهروایت تاریخی خارج از متن (عکس/میدان) وابستهاست و بهواسطۀ روایت ضمیمه ،نیروی سرکوبگر موجود در بستر متنرا
عریان میسازد .مأخذتصویرسمت چپ Artnet.co :و سمت راستpapiro.unizar.es :

()Dafydd Jones et al., 2012, 257

ابسنس درعکسهای روایتشده از رویدادهای
اجتماعی ایران


بیننده
غیاب ،همچون نیرویی پرسشگر در متن اثر هنری ،توجه
نچه درون قاب حاضر است ،بهعوامل مبتنی بر زمان و تاریخ
را از آ 
چه بسیار از عکسهای
در خارج از آن هدایت میکند .امروزه 
اجتماعی از ابسنس (آگاهانه یا ناآگاهانه) بهره میبرند تا قدرت
بیان رخداد اجتماعیرا محدود بهعوامل درونی قاب نساخته و
قدرت تحلیل و تفسیر آنرا گسترشدهند (تصویر  .)5ازدیگرسو،
عکسهای اجتماعی ایران ،چهبسیار سبکهای زندگی روزانهرا
اصلی محتوای آنهاست .بهعبارتی

عرضه میکنند و غیبت از عوامل ِ
گاه که
دیگر ،عکاسی اجتماعی دهههای اخیر در ایران بهویژه آن 
پیوند بیشتری با امرخصوصی و روزمرۀ افراد مییابد و از آلبومهای
خصوصی و پروفایلهای شخصی و شبکههای اجتماعی مجازی
سر بر میآورد ،چه بسیار با محتوای ابسنس در ارتباط و همراه

...................................................................

محتوایی آثار ادبی
بزرگ سرگرمی) در حفظ بافت و کیفیت
ِ
هنری است که بهشکل قواعد و قوانین محدودکننده خود را

یا
بهجهان هنر تحمیل میکند« .چنین محدودیتهایی ،بهمنزلۀ
سازوکاری برای سانسور ،شاید از اینلحاظ بیشترین اهمیت را
50
بر غیاب چیزهایی دیگر و مفاهیم مستتر در آنها داللت دارند.
فضاهای شهری مملو از محدودیتها و ممانعتهای اجتماعی
(مث ً
است که در قالب ابسنسهاییکه تداعیگر معنا
ال برای زنان) 
هستند قابل مواجههاند «.سکوتها» نشانههای دیگری از غیاب
بیان میکند
در فضاهای شهریاند .سکوت در نقشۀ یک شهر 
شده
گرفته 

نادیده

ممکن است در تاریخ شهر،

چه چیزهایی
که 
این اشاره
به 
سرکوب قرار گرفته باشند؛ و 

و مورد چشمپوشی یا
ممکن است موجب شکلگیری سیمای

چه چیزهایی
میکنند که 
شده باشند .سکوتهای مکانی ،اغلب فضاهایی
امروزین شهر 
برای یادمانها و امور مذهبی هستند ( )ibid, 217و مکانی
برای انجام امورات مربوط به مرگ و تدفین .در شهرهاییکه این
فضاها از حالت سکوت خود خارج شده و وظایف محول بدان،
به خیابانها نفوذ پیدا
در مکانهای شهری گسترش مییابد و 
به غیاب هر
زندگی رخ میدهد و 

میکند ،نوعی تداخل مرگ و
(کافی است به مراسم

مرتبط است ،دامن میزند

به زندگی
آنچه 
عزا ،تابوتکشی در خیابانها ،تصاویر و عکسهای متوفیان و
درگذشتگان بر دیوارهای شهری دقتی دوباره بیندازیم).
سیاستهای رفتاری روزمره ،غیاب و حضور ،ابزاری قوی درجهت
بوده است.
تحکیم روابط «قدرت ،روایت و کنترل» در مکانها 

بهعنوان مثال ،از غیاب برای استثناءکردن گروههای خاص در
شده است؛ ابسنسبهنوعی ابزار
مکانها و فضاها همواره استفاده 
کنترل بدل میشود که همۀ انواع مخالف را از مکان یا زمان
خاص ،حذف میکند و قلمروییرا مشخص میکند که افرادی
با ویژگیهای خاص ،بدان تعلق دارند :حذف گروههای قومی
از محلههای مشخص ،یا جوانان از مناطق خرید در زمانهای
خاص ،و یا بیخانمانها از مناطق نوین شهری ،از ایندستاست
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محمد حسنپور
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تصویر  .4هیروشی سوگیموتو .سالن سینمای اوهایو .از مجموعۀ سالنهای سینما .1980 .سوگیموتو در بسیاری از مجموعه عکسهایش بهنحوۀ حضور وکارکرد
زمان در عکسها اشاره دارد .او نحوۀ عملکرد دوربین عکاسیرا در ثبت یکلحظه از زمانکه بهجز در دوران اولیۀ اختراع عکاسی و بهواسطۀ حساسیتهای پایین
پیش میرفت ،مورد بازبینی قرارداده و آنرا بهچالش میکشد .در مجموعۀ سالنهای سینما ،با نوردهی طوالنی
مواد عکسبرداری ،فرایند ثبتوضبط عکس بهکندی 
سوختگی محل پرده بر فیلم
(بهاندازۀ طول مدتِ پخش فیلم بر پرده) ،حضو ِر تما ِم فیلم را که طبیعتاً بر پرده نمایشداده شده و بهواسطۀ بازبودن شاتر ،موجب
ِ
طریق غیاب اِلمانهای بصری در پرده ،حضور تما ِم فیلمرا نمایش میدهد .از طرف دیگر ،سالنهای
عکس نهایی در آمیخته و بهنوعی از
عکاسی شده ،با غیاب آن در
ِ
ِ
دیدرس
سینماییکه سوگیموتو برای این پروژه برگزیده است ،دارای تزیینات فراوانی است که عموماً بهخاطر تاریکبودن سالن سینما درحین نمایش فیلم ،از
ِ
ابسنس ثانویه ،بازیِ میان این حضور و
عکس نهایی بهصورت واضح ثبت میشوند.
تماشاگران دورمانده و بدینترتیب ،با بازتابِ طوالنیمدت نور پرده بر آنها ،در
ِ
ِ
غیابرا در متن اثر در برابر مخاطب قرار میدهد .مأخذMuseemazine.com :

غیاب را در دو روایت متفاوت،
است .این حذف و سانسور ،مسئلۀ 
در بطن جریانهای عکاسی اجتماعی امروز ایران قرار میدهد:
الف) ابسنس در روایت رسمی عکاسی اجتماعی ایران :آنچه
موضع رسمی نهادهای کارگزار عکاسی و حاکمیتی در عکاسی
بدان پایبند است و بنابراین در برساخت و تبلیغات متنوع از آن
بهره میبرد ،که غالباً «آگاهانه» (بهصورت کلی) ،و گاه ناآگاهانه
میان ایدهپردازان و عکاسان منسوب بهنهادهای
و تعمدی (در ِ
ابسنس را

رسمی فرهنگی) براساس محدودیتها و ممنوعیتها
در بطن محتوای اثر قرار میدهد .ابسنس در این نحوۀ ارایه که به
هژمونی فرهنگی ،در دیکتهکردن
تحمیل یک خواست یا
هرحال با
ِ
ِ
همراه است ،در تعریف

شیوۀ مطلوبِ الگوهای فرهنگی و رفتاری
و ارایۀ الگوهای سبک زندگی و مصرف ،از هرگونه بازنمایی دقیق
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وقوع است ،اجتناب ورزیده و
از آنچه در بستر اجتماعی درحال 
ی است که نهادهای فرهنگ مشروع آن را
بهدنبال نمایش ایدهآل 
ترویج و ارایه میکند و البته بهدلیل دوربودن از نیازهای اصلی
فضای زیست اجتماعی ایرانیان (عموماً در شهرهای بزرگ)
بازخورد کاملی هم از آن بهدست نمیآید.
ابسنس در چنین وضعیتی ،عموماً از طریق آگاهی خارج از زمینه
و متن اصلی ،نمود یافته و برای مخاطب معنا میشود« .انتظا ِر
حضور» زمانی دارای محتواست که افراد دانشو آگاهی بر حضور
داشته باشند و در مواجهه با غیاب آن بهدنبال ریشهها ،علتها ،و

دالیل نفی و سلب موضوع برآیند .برای نمونه ،عدم حضور زنان
خصوص اجتماعی همچون ورزشگاهها (تصویر
در فضاهای به
ِ
 ،)6زمانی بهشکل جدیتر و بهصورت درخواستی همگانی طرح
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و انتخاب سبکهای زندگی متفاوت از آنچه فرهنگ مشروع
مصر است (مانند حذف یا کمرنگکردن پوشش رسمی
بدان ّ
و تبلیغاتی و یا بهحداقل رساندن ظواهر آن ،تغییر یاتبدیل
قومی و قبیلهای ،حذف و یا به
پوششهای سنتی و «پسندیدۀ» 
اجتماعی برگرفته از بافت سنتی فرهنگی
پرسشگرفتن ارتباطات
ِ
و یا ایدئولوژیک ،وغیره) خود را در ساحتهای متنوعی از جمله
در عکسهای اجتماعی خصوصیتر شده ،عرضه میکند .بهعبارتی،
ابسنس حاضر در متن عکس ،در
نیروی سرکوبگر مخفی در
ِ
دست افراد عادی و عامالن اجتماعی ،از نگاهی جامعهشناختی
دورزدن هرنوع تعامل
میتواند بهکنشی بدلشود که سعی در
ِ
با فرهنگ مشروع خواهد داشت (نمونههای آنرا در عکسهای
حضور در مراسمها و اعیادی که جنبههای ملی قویتری دارند

تصویر  .5لنگهکفش دختربچه ،بازمانده از حادثۀ سقوط پرواز شماره ۷۵۲
هواپیمایی بینالمللی اوکراین .عکاس ناشناس .تهران .1398 ،این عکسکه
نمونهای از کاربرد ابسنس اولیه در قاب تصویری است ،در روزهای پساز
واژگونی هواپیمای اوکراینی ،در شبکههای خبری و اجتماعی بسیار بازنشر شد.
ِ
عکسیکه بسیار بیشتر از انبوهی از تصاویر مرتبط با سقوط ،پیام و مضمون در
خود داشت و بیشاز آنها برای مخاطبین عام و خاص ،پیام و محتوا .مأخذ:
Abccolumbia.com

تصویر .6 .هواداران پرسپولیس در یک دیدار رسمی .استادیوم آزادی تهران.
 1397شمسی .هرعکسکه نشانهای از عدم حضور عنصر یا عناصر اجتماعی
را عرضه و باز ارایه کند ،نمایی از ابسنس موضوعرا ارایه میکند که خود
بیانگر خواستها ،نیروها و قدرتهای اجتماعی است که فرهنگ مشروع
بر جامعه تحمیل میسازد .ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاهها که در دهۀ
 90شمسی بهیک خواست اجتماعی جدیتر برای حضور آنان بدل شده ،در
بسیاری از عکسهای تماشاچیان تیمهای فوتبال دیده میشود .این عدم حضور
بر نیروهایی متمرکز میشود که از طرفی در بستر جامعه توسط کنشگران
اجتماعی با آن مقابله میشود (نمونههای اخیر این نوع مبارزه را میتوان در
اختفای هویت زنانه برای ورود به ورزشگاهها مشاهده کرد) ،و از طرف دیگر،
ِ
خواست بستر رسمی فرهنگی است که آن را حذف ،انکار و سرکوب
نمایانگر
میکند .ابسنس در این نوع عکسها ،چراهای شکلگیری این نوع اجتماعات
مبتنی بر غیاب را در ذهن بینندۀ آگاه فرا میخواند :کدام نیروهای اجتماعی از
پیشینی آن چیست؟ غیاب
ورود زنان به ورزشگاه ممانعت میکنند و داللتهای
ِ
زنان در ورزشگاه و تبدیل یک فضای عمومی به فضایی مردانه چه مخاطرههایی
را بهلحاظ اجتماعی و سطوح تعاملی افراد ایجاد میکند؟ ابسنس در این
عکسها بهچه شکلهای دیگری در سایر سطوح و رفتارهای اجتماعی خود را
عرضه میکند؟ مأخذFarsnews.com :

...................................................................

میشود که آگاهی از پیامدهای عدم حضور زنان و آسیبهای
اجتماعی آن ،و نیز آگاهی از حقوق اولیۀ حضور زنان در فضاهای
اجتماعی رسمیت یابد .بدینترتیب ،ابسنس در روایتهای رسمی
عکسهای اجتماعی ایران ،از بسیاری از تضادهای میان فرهنگ
رسمی و سبکهای زندگی روزانه پرده برمیدارد که میتواند
مواجهه و سرکوب و درنتیجه ،بحرانهای اجتماعی

نمایانگر نقاط
و جامعهشناختی شود .برخی از اینتصاویر ،در نمود صریح
خود و بهظاهر از یک امر عادی روزمره حکایت دارند .ورزشگا ِه
آزادی و حضور بیشمار مردان برای تشویق تیم محبوبشان،
عدم نمایش هرگونه تماس مرد و زن میان اهالی خانواده در
عکسهای تبلیغاتی و شهری ،پوشش تبلیغاتی زن از منظر
فرهنگ مشروع در شمایل چادر سیاه (که هم بهلحاظ تنوع رنگی
پوشش شایع در میان دختران جوان بهویژه در کالنشهرها ،و هم
ِ
شیوع و فراگیری کمرنگشدۀ چادر بهویژه در دهۀ  80شمسی و
پس ازآن بهعنوان پوشش مورد عالقه و انتخاب زنان ،مطلوبیت
فراگیری ندارد) ،انواع عکسهای تبلیغاتی از محیطها و فضاهای
شهری که تأکید بر پیشرفت و تعالی و زیباسازی هرچه بیشتر
آن دارد (که بهویژه در شهرهای بزرگ ،آنچه در زندگی روزمره
همین عکسها اما،

آن است)
وجود دارد ،متفاوت از تبلیغات 
برای چهبسیار شهروندان بینندۀ آنها ،از تداعیهای متفاوت با
آنچه در ظاهر تبلیغ و یا عرضه میشود ،حکایت دارد.
ب) ابسنس در حیطۀ کنشگران اصلی عکاسی اجتماعی ایران :با
دورشدن از هرگونه بازنمودههای رسمی که در الگوهای رفتاری
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نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

71

محمد حسنپور

....................................................................

مانند سالروز تولد کوروش و جشن سپندارمذگان 51میتوان
مالحظهکرد؛ نیز انبوه عکسهای اینستاگرامیکه از توجه و
عالقه بسیاری از افراد بهبرخی رسوم غیر ایرانی چون ولنتاین
پرده برمیدارند).
اگر ابسنس و غیاب را بهنوعی مانیفستی اجتماعی بدانیم که
بهواسطۀ محدودیتها ،ممنوعیتها و انکارها شکل میگیرد،
بازخورد و مطالعۀ موردی آن در برخیاز عکسهای اجتماعی،
نمایانگر ارجاع به نیروهای فروخورده و حذفشده در بستر زندگی
روزمره دارد و چهبسا که عامالن اجتماعی آگاهانه و یا ناخودآگاه
در رفتارهای روزانۀ خود با آن مواجه میشوند و دالیل زمینهایِ
غیاب را به پرسش میگیرند .ابسنس در متن عکسهای اجتماعی
بیانگر چالشهای موجود اجتماعی در بیان و ارایۀ رفتارها،
تقابل سبکهای زندگی،
عادات و باورها ،و نیز محل مواجهه با
ِ
عالیق و سلیقههای فردی و اجتماعی است .نمونۀ عکسهای
این مورد را نهتنها در نواحی شهری مرکزی ایران ،که حتی در
نقاطی دوردست و مرزی مانند بلوچستان نیز میتوان مالحظه
و مطالعه نمود .زنانی که نهتنها در جلوی دوربینهای عکاسی
بومی اجتماعی خود« ،چادر
و در جمع خانواده ،که در فضای
ِ
رسمی مشروع) جایگزین پوششهای
سیاه» را (بهعنوان پوشش
ِ
محلی و بومی خود ساختهاند (تصویر .)7غیبت پوشش محلی

نتیجهگیری

گاه که در متن عکس ظاهر میشود ،میتواند علتهای
غیاب آن 
ارایه دهد .ابسنس
به بیننده 
وقوع خود را بهطرز عمیقتری 
بهمثابه مفهومی تجسمی ،میتواند از طریق جایگیری عامدانۀ
آن توسط عکاس (بهواسطۀ حذف ،تهیکردن ،پاککردن و یا
به موضوع) و یا ارایهای ناآگاهانه (از طریق نیروهای
اشارۀ نمادین 
سرکوبگر موجود در بطن فضای زیستۀ اجتماعی عکاس که
بهصورت قالبهای انگارهای و ذهنی در متن عکس خود را متبلور
میسازد) در اثر قرار بگیرد .مفهوم ابسنس ،در نابودی بهجای
خلق ،در انکار بهجای تأیید ،و در عدم حضور بهجای حضور قوام
چینش
براساس
نه
یافته و مسئلۀ «روایت تاریخی» در متن آن ،
ِ
ِ
اشیاء حاضروآماده در کادر که توسط عکاس ،و دغدغۀ او در
ارایۀ روایت صحیح خلق میشود ،که براساس عواملی خارجاز
قاب بصری مورد تحلیل و فهم قرار میگیرد .بدینشکل ،بستر
تأویل را برای مخاطب میگشاید،
عکس فضای نابِ غور و کنکاش 

تصویر  .7زنان بلوچ در کنارک .عکاس ناشناس .دهۀ  90شمسی .نحوۀ پوشش افراد در عکسهای اجتماعی میتواند بهابسنس روایتهای پنهان تاریخی و اجتماعی
در مصداق ارجاع دهد .پوشش اصیل زنان بلوچ از زیباترین و گرانبهاترین پوششهای زنانه درمیان اقوام ایرانی محسوب میشود و در گذشته بههمراه چادرهای
متنوع رنگی و سنتی همراه بودهاست .امرزوه اما لباسهای زیبا و رنگارنگ بههمراه سوزندوزیهای بلوچی زیر چادر سیاه پنهان میشود و غالب زنان شهرنشین بلوچ،
چادر سیاه را نماد حجاب و نوعی رسمیتدادن به پوشیدگی در اجتماعات رسمی میدانند .چنین تغییراتی در الگوهای فرهنگی که طبعاً ریشه در آموزههای رسمی
تبلیغاتی داشته و ارتباطی با سنت و مذهب اقوام ندارد ،نمایانگر گفتمان قدرت و حضور آن در دوردستترین نقاط ایراناست .مأخذirna.ir :

..............................................................................
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به لحاظ هویتی و جایگاه بومی و یا
در برابر پوشش رسمیکه 
ایدئولوژیک حجاب ،تفاوت محتوایی ندارد ،بهلحاظ کارکردهای
اجتماعی و فرهنگی آن اما در اقوام و اجتماعات گوناگون انسانی،
دارای اهمیتی بهسزا است.
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بدون تحمیل حضور عناصر دلخوا ِه عکاس در متن عکسکه در
ذهنی
جهان
داشته باشند.

شرکت

جهتدهی تفسیریِ صریحی
ِ
ِ
گرفته است و بنابراین،

شکل
افراد بر اساس پیشفهمها و باورها 
بازنمایی جهان ،براساس انگارههای پیشینی ،آن را
در هرنوع
ِ
ذهن دارد ،تفسیر میکند .این عناصر
گونه که وی در 
همان 
نشانگان متنی در
پیشینی در مرحلۀ نخست بهواسطۀ حضور
ِ
اثر ،خود را ارائه میکنند بهطوریکه غیاب این نشانگان ،مسئلۀ
براساس ذهنیات هنرمند را بهتأخیر انداخته
تأویل و تفسیر
ِ
و آنرا بیشاز پیش بهروایتهای خارج از قاب (پیشفهم و
ِ
ذهنیت مخاطب اثر ،و ارتباط اثر با زمینههای دیگری چون متون
وابسته و مرتبط میسازد .بدینشکل ،توجه

نوشتاری تاریخی)
چشم از تمرکز بر اشیا ِء حاضرآماده ،بر وج ِه انتقادی آنها رفته و
دیدن آنچ ه آنجا نیست ،معنا مییابد.
در «انتظار»
ِ

پینوشتها

 :)1949( Richard Shusterman .1فیلسوف پراگماتیک آمریکایی و استاد
دانشگاه فیالدلفیا آتالنتیک که در پیشبرد زیباییشناسی فلسفی ،آثار شایان
ذکری ارایه نمودهاست.
.Urban Aesthetics of Absence: Pragmatist Reflections in Berlin (1997( .2
nonbeing .3
 :Rosana Pimm .4دانشجوی هنر در دانشگاه ساترن کراس.
 :)2004-1930( Jacques Derrida .5فیلسوف الجزایریتبار فرانسوی که آراء و
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 :)Elizabeth Wallace( .11دانشآموختۀ دکتری هنر در کالج طراحی و
زمینههای اجتماعی دانشگاه .RMIT
The Presence of Absence, Conceptual absence in the city through .12
.contemporary art practice, 2015
آمریکایی هنر که در
 )197-1901( Rudolf Wittkower .13تاریخنگار آلمانی
ِ
زمینۀ تاریخ عصر رنسانس و باروک ،و معماری ایتالیا تخصصداشت.
 )1980( Davor Džalto .14هنرمند فیلسوف و مورخ هنر اهل یوگسالوی.
Art: A Brief History of Absence, 2015 .15
void .16
invisibleness .17
emptuness .18
silence .19
negation .20
 .21در میان سالهای  2009تا  ،2012دو نمایشگاه گروهی مهم در اروپا،
وسعت و تنوع تفسیری ابسنس را مورد توجه قرار داد .نمایشگاه Invisible:
 2012-1957 ,Art about the Unseenدر گالری هِیوارد لندن ،و نیز نمایشگاه
( Voids, A Retrospect )2009در مرکز پامپیدو پاریس .در این نمایشگاهها،
ابسنس بهصورت یک گالری خالی ،شیای ناپیدا ،چیزی پاکشده ،بریده یا
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 La Disparition .22که در سال  1969توسط پرک نوشتهشد ،بهسبک
لیپوگرافی یا لیپوگرام ( lipogramسبکی نوشتاریاست متشکل از پاراگرافهای
طوالنی ،که در آن از بهکار بردن یک حرف خاص یا گروهی از حروف اجتناب

میشود .معموالً حرف  eکه حرفی پرکاربرد در زبان انگلیسیاست ،در متن
غایب است) .این کتاب با نام " "A Voidتوسط گیلبرت ادیر
 )2011-1944بهانگلیسی ترجمهشد.
 :)1982-1936( Georges Perec .23رماننویس ،فیلمساز ،مستندساز و
مقالهنویس فرانسوی بود که بهواسطۀ کشتهشدن پدرش در اوایل جنگ دوم
جهانی و نیز کشتهشدن مادرش در هولوکاست ،در اغلب آثارش با فقدان،
ازدستدادگی و هویت ازطریق بازی با کلمات ،مواجه هستیم.
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میگرفت.
 )1997-1904( Willem de Kooning .25هنرمند و نقاش تأثیرگذار آمریکایی
که سبک اصلیاش اکسپرسیونیسم انتزاعی بود.
 )1944( Michael Heizer .26هنرمند معاصر متولد آمریکا که بهویژه بهواسطۀ
کارهای بزرگ اندازه ( )large-scaleو مکانمخصوص ( )site-specificشهرتی
جهانی دارد .اثر «منفی دوگانه» ( )Double Negativeاو در صحرای نوادای
آمریکا ( ،)1970یکی دیگر از آثار بسیار عظیم و ماندگار او در زمینۀ بهکارگیری
مفهوم ابسنساست.
.)1967( North, East, south, West .27
 )1960( Jose Manuel Ballester .28نقاش اسپانیایی متولد مادرید ،که توجه
بیشاز پیش او بهچگونگی حضو ِر کیفیات متنوع نور در آثار ،او را بهسمت
عکاسی معماری نیز سوقداد.
 )2013-1924( Arthur Danto .29منتقد ،فیلسوف و استاد دانشگاه هنر
کلمبیا .دانتو بهدلیل کارش در زیباییشناسی فلسفی و فلسفۀ تاریخ شناخته
شدهاست.
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Manhattan .31
.)1940( Rebecca .32
 )1980-1899( Sir Alfred Joseph Hitchcock .33کارگردان و تهیهکنندۀ
انگلیسی و از تأثیرگذارترین فیلمسازان در تاریخ سینما.
.)1928( The Mystery of the Street .34
 )1980-1902( ”Otto Umbehr “Umbo .35عکاس آلمانی که بهواسطۀ
عکسهای مطبوعاتیاش شناختهشدهاست.
holes in light .36
what is not there .37
 )1980-1915( Roland Barthes .38نشانهشناس فقید فرانسوی که کتاب
متون
شناختهشدهاش در زمینۀ عکاسی (اتاق روشن) ،سالها از مهمترین
ِ
فلسفۀ عکاسی بهشمار میرفتهاست.
 )1944( Roger Scruton .39فیلسوف و نویسندۀ انگلیسی ،که متخصص در
زیباییشناسی و فلسفۀ سیاسی و بهویژه در تدقیق و پیشبرد دیدگاه محافظهکار
سنتیاست.
intentional inexistence .40
causal relation .41
Postcards from Europe since, 2006 .42
 )1966( Eva Leitolf .43هنرمند و عکاس آلمانی.
primary absence .44
secondary absences .45
)1978( Theaters since .46
 . 47سالنهای نمایشی که عموماً تاریخ ساختشان مربوط به اوایل قرن بیستم
بود و بسیار متأثر از تزیینات سبک باروک و روکوکو بودند.
 Richard Meyer .48استاد تاریخ هنر در دانشگاه استنفورد است و هنر قرن
بیستم آمریکا ،تاریخ عکاسی و سانسور در هنر را تدریس میکند .اولین کتاب
ِیر«،بازنمایی مجازات :سانسور و همجنسگرایی در هنر قرن بیستم آمریکا»
م
ِ
بسیار مورد توجه قرار گرفت و جوایزی برای آن بهنویسنده اهدا شد.
Outlaw ReP resentation: Censorship and Homosexuality in .49
.)2002( Twentieth-Century American Art
 .50رابرت هریست ( )Robert E. Harristدر مروری بر کتاب «داستان ویرانهها:
غیاب و حضور در هنر و فرهنگ بصری چینی» که توسط وو هونگ (Wu
 )Hungتألیف شده و بهبررسی ویرانهها در هنرهای تجسمی و فرهنگ بصری
چین پرداخته ،بهنقل از مؤلف مینویسد« :یک ویرانۀ ایدهآل باید بهاندازۀ کافی
بوده است؛ و همزمان ،بهمقدار
بلندقامت باشد تا بتوان فهمید که زمانی واقعاً چه 
(Gilbert Adair
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