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تحليلى بر ”سه گانه هاى“ دوگانه ى عكاسى
چكيده:

    قرن نوزدهم روياى ثبت هميشگى جهان را ممكن ساخت و البته آن گونه كه پيش از آن امكانش مهيا نبود. هنر براى نمايش 
زمانه به چيزى جداى از نقاشى، گرافيك و مجسمه سازى نياز داشت كه در حقيقت از جنس عصر جديد باشد فناورى دست به 
كار شد و با كمك مهندسان، شيمى دانان و فيزيك دانان و البته با دخالت مستقيم روح هنر، عكاسى در دهه ى سوم قرن نوزدهم 
از رحم مشترك هنر و فنآورى زاده شد. (آلن سكوال، 1388: 69). عكاسى« دو گانه هايى» را با خود به ساحت هنر آورد؛ «هنر- 
صنعت؛ يكه نما – كثرت نما؛ اصالت – بدليت» كه تا پيش از آن چندان سكه ى رايج نبودند. مقاله ى حاضر با مفروض ساختن 
وجود «دوگانه ها» به تحليل كاركردهاى دو سويه اين خصلت ها پرداخته و با اشاره به بسترهاى تاريخى و زيبايى شناسانه روشن 
مى نمايد كه ويژگى هاى «دوگانه» اگرچه در آغاز خصلت ها و نمودهاى جهان مدرن را به رخ مى كشاند، اما در ادامه، خود به 
پاشنه ى آشيل آن بدل گرديد و به گذار از دوران مدرن و ظهور عصر پست مدرن يارى رساند. هر چند هيچ گاه ”دوران مدرن” به 

سان ساير دوره ها نه حيات قطعى يافت و نه فرشته مرگ را در آغوش كشيد(ساندرو بكوال، 1389: 123).
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مقدمه 
     هرقدر درجهان هنر براى تكثير و توليد پرشتاب تر قدم برداشته مى شد، از شعاع هاله ى مقدس 
اثر هنرى كاسته و به ساحت زمينى نزديك تر مى شد.  نقاشى اثرى «يكه» بود و«يكه گى»اش 
بدان تقدس مابى مى داد و همين خصيصه بود كه بعدها با ظهور عكاسى به رقابتى نفس گير ميان 
آن دو تبديل شد. عكاسى در ابتدا در دامان دايه اش نقاشى، خصلت هاى هنرى و زيبايى شناسى 
را به ياد سپرد و با تقليد از پدرخوانده هاى نقاشش به حيات خود ادامه مى داد و در واقع عكاسى 

از هميان نقاشى ارتزاق مى كرد. 
چنين وابستگى و دل بستگى به نقاشى نه از سر تمايل، بل از سر تقديرى عبرت آموز بود. 
اختراع عكاسى آن چنان وابسته به فن آورى و علوم پايه از يك سو، و ُحضور پررنگ دانشمندان 

شيمى دان و فيزيك دان بود كه ديگر مجالى براى نظرسازى و نظرپردازى باقى نمى ماند. 
عكاسان به سان نقاشان در كار تصنع و ساخت و ساز، شاهكارها دارند. و اين شباهت در سلوك، 
قيد  به  گاه  و  مى كردند  مباهات  تشبث  بدين  عكاس ها  بود.  خوردن  نقاشان  سفره ى  از  خود 
عوام  از  سياق  اين  بر  و  مى ساختند  خارج  وضوح  از  را  تصوير  دوربين،  به  تلنگرى  با  ضرورت 

دل ربايى ها مى نمودند و به خانه ها يشان راه مى يافتند.
  «يكه» بودن عكس به علت محدوديت هاى فنى زمانه و نبود امكان «تكثير» آن را هم از اين 
حيث به نقاشى شبيه تر مى ساخت. اما داستان عكاسى ماجراهاى تازه اى در آستين خود داشت 

كه مسير زندگى اش را دست خوش تغييرات پرشمارى مى كرد.
«عكاسى» قصد داشت تا راهش را از نقاشى معاصرش جدا سازد و با رويكردى «پوزيتيويستى1» 
به بازنمايى جهان پيرامونش همت گمارد و با «زبانى» نو به تفسير و روايت آن دست زند. (استيو 
ادوارد، 1388: 100). و البته اين تمايل برآمده از تب مدرنيستى بود كه همه حوزه هاى فكر و 
انديشه و هنر را در بر گرفته بود و گرايش هاى هنرى را به درون چارچوب خود ساخته اى مى راند 

و فضل فروشانه صورت و سيرت خود را تافته اى جدا بافته مى دانست.
اين مقاله به خصلت هايى از عكاسى اشاره مى نمايد كه با شخصيتى «دو گانه» هم مانيفست2 
هنر مدرن را تداعى مى كند و هم بنيان هاى لرزانش را به رخ مى كشاند . «دوگانه هاى» هنر – 
صنعت و يكه نما- كثرت نما و اصالت- بدليت، بر اين نكته تاكيد مى نمايند. در نوشته ى حاضر 
با  را  هنر  خود،  دوگانه ى  تاثيرات  با  كه  مى سازد  مفروض  را  دوگانه هايى  متفاوت؛  رويكردى  با 
چالش هاى هويتى و ارزشى تازه اى مواجه مى نمايد و در انتها بر بقا و نزاع هميشگى خصلت هاى 

دوگانه تاكيد مى ورزد.
(walter Benjamin) در پيشينه ى بحث؛ مى توان از نظريه ى « تكثير مكانيكى اثر» والتر بنيامين
نام آورد كه با طرح هوشمندانه ايده ى خود «هاله ى مقدس» پيرامون اثر هنرى را مورد ترديد 
قرار داد و عامل«بدليت» را پاشنه ى آشيل آن دانست و از آن مهم تر گذار از دوران مدرن را 
يادآور مى شود كه از نظر وى با تكثير پى درپى و نامحدود عكس و آثار چاپى هنرى سرعت 
بيشترى پيدا مى كند و ظهور پديده پست مدرن را امكان پذيرتر مى نمايد. (والتر بنيامين، 1364: 
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6).دوگانه هنر- صنعت
    بى گمان دوران پر فراز و نشيب انقالب صنعتى در جهانى كه تغييرات پرشمارى را به خود 
مى ديد، ديگر نمى توانست براى ثبت اتفاقات و رويدادها و توليد خزانه اى عظيم از تالش هاى 
مردان  و  زنان  كارمندان،  نظاميان،  هنرمندان،كارگران،  مهندسان،  دانشمندان،  فرساى  طاقت 
بيش از اين منتظر بماند. از آن سو براى مصوركردن مهاجرت هاى بزرگ كشاورزان و هجوم مردم 
به شهرهاى جديد براى كار و زندگى و ساخت و ساز بناها و برج هاى آسمان خراش و براى ثبت 
ابداعات و اختراعات و كشف هاى هر روزه و پى در پى در كشورهاى انگليس و فرانسه و امريكا 
و... به روش هاى توليد تصوير موجود بسنده نمايد. چرا كه هم پرهزينه بوده و هم از سرعت 

زيادى برخودار نبود و طيف مخاطبانش بسيار كم تعداد مى نمود. (ساندرو بكوال،  1387: 23).
   جهان معاصر بيش از هر چيز به ابزارى نياز داشت تا وقايعش را به بهترين شكل مستند سازد 
و بتواند براى توصيف و بازنمايى وضع فعلى و آتى به گونه اى دقيق و شفاف بدان استناد نمايد. 
صريح  ثبت  و  ضبط  به  موشكافانه  را  آن  و  گشته  رسانش  مدد  صنعت،  تا  بود  متوقع  نو  جهان 
و آشكار پديده ها، متناسب با تالش هاى علمى روز يارى رساند. تقدير رقم خورد، دانشمندان 
و مهندسان بريتانيايى و فرانسوى و آلمانى آزمايش هاى خود را براى ساختن تصويرى ثابت و 
پايدار آغاز كردند. از همه ى بضاعت علم و دانش شيمى و فيزيك استفاده كردند و تركيب ها و 

فرمول هاى متنوعى را آزمودند و سرانجام همت آنان پاسخ داد و تصوير پايدار حاصل شد. 
در سال 1826 اولين عكس پايدار جهان به اسم ”ژوف نيپس“ فرانسوى رقم خورد. تصويرى نه 
چندان واضح از يك شيروانى كه هشت ساعت زمان برد تا براى هميشه در تاريخ ثبت شود.(پتر 

تاسك، 1384: 30).
همه ى  اين  اما  و  بود  فيزيك  و  شيمى  علم  اعجاز  بود،  افتاده  اتفاق  آنچه  كار  جاى  اين  تا     
ماجرا نيست، ابداع تصوير پايدار ريشه در آرزوى هنرمندان داشت. « ابن هيثم» و« داوينچى» 
نوآورى هايى براى ساخت اتاق روشن از خود بروز دادند كه به ثبت دقيق تر مناظر مقابل كمك 
شايان توجهى مى كرد؛ پس تالش هنرمندان نقاش پيشين هم نا خواسته در پيدايش عكاسى 

پررنگ مى نمود. (استيوادوارد، 1388: 93).
ناميد.  صنعت »  هنر-  آن را « دوگانه  مى توان  كه  مى شد  باعث  را  دوگانه اى  پيشينه،  همين     
عكاسى بيش از هر چيز از دل آزمايشگاه هاى قرن نوزدهم جهان غرب سر برآورد و آن هم به 
دست هنر – صنعت گران سرشناس زمانه كه اينك براى تعريف هويت مولود تازه با پرسش هايى 
شيمى  و  فيزيك  محصول  عكاسى  آيا  صنعت؟  يا  و  است  هنر  عكاسى  آيا  مى شد:  روبرو  مهم 
است و يا فرزند هنر و سنت نقاشى و تصويرسازى؟ آيا عكاسى هم زاد نقاشى بود و يا مارى در 
آستين؟ ساحت فنى و تكنيكى عكاسى معلوم مى نمود و اما سرنوشت ساحت معنايى و زيبايى 

شناختى اش به كجا ختم مى شد؟
   نقاشى با گذشته اى درخشان و غنى در كسوت هنرى جريان ساز، يكه تازى مى كرد و نقاشى مدرن 
تجربه هاى بديعى را جستجو مى كرد. معمارى و موسيقى و ادبيات و نمايش مدرن هم در حال 

پوست اندازى بود و اينك اين عكاسى است با جلوه اى وسوسه انگيز كه همگى را به خود مى خواند. 
عكاسان متقدم با فراست براى هويت سازى، خود را به نقاشى متشبث ساختند و براى رسوخ در 
ذهن و دل مردم و هنرمندان ساحت معنايى و زيبايى شناختى خود را از نقاشى و سنت تصوير 

گرايى3 عاريت گرفتند.
همزمان با پيشرفت هاى چشمگير تكنيكى و كشف مواد جديد براى توليد عكس هايى با 
كيفيت برتر و دقيق تر از يك سو و امكان ساخت دوربين هاى پيشرفته تر، سبك و كوچك تر 
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«آلفرد  همچون  برجسته  عكاسان  از  برخى  عكس،  توليد  سرعت  افزايش  و  ديگر  سوى  از 
استيگليتز4»  (1864-1946) با طرح موضوع « عكاسى انفصالى5 » پاى در راه تازه اى نهادند  

و براى عكاسى، هويت و ويژگى هاى انحصارى تازه اى قائل شدند. (برايان كو، 1379: 94).
    «دوگانه ى هنر - صنعت »هميشه عكاسى را احاطه كرده است؛ چه آن هنگام كه ضرورت هاى 
زندگى صنعتى جديد رسانه اى نو را براى شناسايى و كشف قابليت هاى انسان معاصر و نوگرايى 
انسانيش  و  هنرى  ساحت  آن  ابزارمند  جنبه ى  بر  مهار زدن  با  عكاسان  و  مى كرد  طلب  هايش 
وجه  تكنولوژيك  دگرديسى هاى  و  تحوالت  سرعت  كه  زمان  اين  چه  و  مى ساختند  آشكار  را 
حيات  از  سده  دو  حدود  در  عكاسى  رو  هر  در  اما  است.  افكنده  مخاطره  به  را  استنادى ا ش 

شگفت انگيزش هم به هنر و هم به فناورى مديون است و هم به آن ها خدمت كرده است.
دوگانه ى يكه نما- كثرت نما

    در مقدمه اشاره شد؛ كاستى هاى فنى در ابتداى ابداع عكاسى باعث شده بود تا نتوان از يك 
عكس چاپ هاى متعددى داشت و هم نمى شد عكس ها را در اندازه هاى متنوع به چاپ رساند و 
الزاماً از هر عكس تنها يك نسخه به دست مى آمد و در حقيقت نسخه اى انحصارى و «يكه» به 

حساب مى آمد. (پتر تاسك، 1384: 67).
   به طبع آن همان تصوير«يكه» ارزش و اهميت بى نظيرى مى يافت و نيز خطر از بين رفتن و 
نابودى اثر را نيز دو چندان مى كرد. از سوى ديگر به واسطه «يكه گى» هزينه ى تهيه، خريد و 
نگهدارى آن را به شدت افزايش مى داد و عكس ها به سان نقاشى هاى تك نسخه و گران قيمت 
به خانه هاى همگان راه نمى يافت و در نزد متموالن و ثروتمندان و صاحبان قدرت باقى مى ماند.
اين«يكه گى» آفت بزرگى بود و از همگانى شدن عكس و عكاسى در نزد مردم جلوگيرى مى كرد. 
تا اينجا عكاسى به علت همان محدوديت هاى فنى به نقاشى مى مانست كه تك نسخه اى بود 
و ساختن نسخه اى ديگر از نقاشى اوليه بدل آن محسوب مى گرديد و اعتبار و منزلت اثر اصلى 
را هرگز نمى يافت. حتى ارزش مادى بين آن دو بسيار متفاوت بود و در واقع بدل ها سهم عوام 

و فرودستان جامعه مى شد و اين به نوعى بر شكاف طبقاتى و اجتماعى موجود تاكيد مى كرد.
عكاسى هم در ابتدا سهم خواص و نخبگان اقتصادى و سياسى و اجتماعى بود و همان ها بودند 

كه از پس خريد و نگهدارى چنان چيز گران قيمت و انحصارى بر مى آمدند.
اما روى ديگر ماجرا آن بود كه اندازه ى عكس تابعى از ابعاد و اندازه ى دوربين مى شد و براى 
ثبت تصاوير بزرگتر گاه به دوربين هاى غول پيكرى نياز بود تا بتواند عكس هايى در اندازه واقعى 
دستيارانش  و  عكاس  به  زيادى  مرارت هاى  و  سختى ها  مسئله  اين  و  كند  عكاسى  را  موضوع 

تحميل مى كرد.
عكاس ها ناچار مى شدند ابزار و ادوات سنگين و پر حجم خود را همراه با شيشه هاى شكننده 
و آسيب پذير آغشته به امولسيون به سختى و دشوارى و با اضطراب از آسيب ديدن شيشه ها 
جا به جا كنند، چون با شكسته شدن شيشه هاى عكس، همه زحمات طاقت فرسايشان از بين 

مى رفت(مايكل لنگفورد، 1386: 154).
در ابتداى ظهور عكاسى «يكه گى» هم مايه ى مباهات ثروتمندان و قدرتمندان بود و هم 
باعث افتخار برخى عكاسان كه آثار آنان را به نقاشى شبيه مى ساخت و البته تحوالت پرشتاب 
و پرسرعت عرصه ى علم و فناورى در حال رقم زدن سرنوشت ديگرى براى عكاسى بود. عكاسى 
مى بايست مسئوليت هاى تازه اى را بر عهده مى گرفت و مى توانست هر روز چابك تر، سريع تر 
و  بماند  باقى  اغنيا  هنر  نمى خواست  ديگر  عكاسى  بكشاند.  تصوير  به  را  جهانش  فراگيرتر  و 

مى بايست سهم همه ى مردم مى شد.
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با  انگليسى  تالبوت»  ساخت. «فاكس  هموار  مسيرى  چنان  براى  را  راه  پزتيو»  ابداع «نگاتيو- 
تسلطش بر علوم پايه ى شيمى و فيزيك و با شناخت و دانشى كه از عكاسى داشت به ابتكارى 
تاريخى دست زد وتحوالت گسترده اى را نه تنها در عكاسى، بلكه در جهان ارتباطات باعث شد

با اين نوآورى؛ در عكاسى مرز بين نسخه ى اصل و بدل محو گرديد و افسانه «يكه گى» عكس 
به محاق رفت و از اين جا به بعد است كه عكاسى «كثرت نما» با همه توان و قدرت وارد صحنه هنر 
و رسانه مى شود. ديگر مى شد از يك عكس به تعداد نامحدود و در ابعاد متنوع  چاپ و توزيع كرد.
اين تحول تكنيكى باعث شد، شرايط توليد اوراق هويت براى اشخاص و افراد جامعه فراهم آيد 
و مراكز دولتى و خصوصى براى كليه كاركنان خود كارت هاى شناسايى طراحى كنند. به موازات 
فراهم آمدن شرايط تكثير، ساخت دوربين هاى سبك و قابل حمل مهيا شده بود و عكاسان به 
سادگى و با سرعت بيشترى مى توانستند براى عكاسى بر سر صحنه ها حاضر شده و عكاسى 
كنند. يك عكس و يا يك مجموعه تصوير به سرعت و با كيفيت يكسان مى توانست به دست 
همگان برسد و اصل و فرع بر آن مترتب نبود. و خاصيت «كثرت نماى» عكاسى دريچه ى تازه اى 

را بر روى همگان و به خصوص هنرمندان گشود.
در صفحات قبل به دو مورد از «دو گانه هاى» عكاسى كه خصلت هاى مدرنى به آن مى بخشيد، 
اشاره شد. ديديم كه چگونه دو گانه ى ”هنر- صنعت“ همنشينى و همسايگى هنر و تكنولوژى 
نوين را در قرن نوزدهم رقم زد و ساحت هنر و فناورى را به هم پيوند داد. و در بحث دوگانه 
خصلت «تكثير»در  ظهور  و  پزتيو»  شيوه «نگاتيو-  ابداع  با  كه  دريافتيم  كثرت نما»  «يكه نما- 

عكاسى، پديده ى همگانى شدن اتفاق افتاد.
دوگانه ى اصليت- بدليت

     اما درباره دوگانه «اصالت- بدليت »بايد گفت؛ دوگانه ى اخير از آن رو اهميت دارد كه بيان گر 
برخى نكات است كه زمينه هاى افول هنر مدرن را مورد اشاره قرارمى دهد و بر نقش عكاسى در 

چنان اتفاق مهمى تاكيد مى ورزد.
نظريه ى«تكثير  تبين  بيستم    با  قرن  نخستين  بنيامين»(1892-1940)  در   دهه هاى  «والتر 
مكانيكى» به توضيح خصلت هايى مى پردازد كه هنرمدرن را گرفتار چالش هاى بزرگى كرده و 

در نهايت به هنرپست مدرن ختم مى شود(والتربنيامين، 1364: 7).
چندى پيش در موزه هنرهاى لندن، نمايشگاهى از آثار نقاشى تقلبى به نمايش درآمد و مورد 
تا  كه  رفتند  آثارهنرى  تماشاى  به  مردم  واقع  در  قرار گرفت.  عالقه مندان  گسترده ى  استقبال 
پيش از اين تصور مى شد،  كارهاى اصيل هنرمندان برجسته ى جهانند. به بيانى ديگر « بدليت» 
به جاى«اصالت» نشست و اين از خصلت هاى جهان پست مدرن است كه چنين جابجايى هايى 

را برمى تابد.
«باربارا كروگر» عكاس پست مدرن، با اعمال تغييراتى جزئى در عكس هاى ديگران و افزايش 
متن خود بدان، مالكيت معنوى و مادى اثر را مخدوش مى نمايد و هويت جعلى تازه اى را برآن 

تحميل مى كند(ترى برت، 1383: 16).
«سيندى شرمن» عكاس برجسته ى دوران پست مدرن، با فرو رفتن در نقش هايى چندگانه 
از زنان طبقات متفاوت فرهنگى و اجتماعى و با ثبت نقش ها يى بدلى به واسطه ى رسانه ايى 

«سند ساز»مفهوم اصالت اجتماعى و فردى را به چالش مى كشاند(ترى برت، 1383: 165).
تفاوت جهان عكاسان دوران «عكاسى انفصالى» كه با شبه ايدئولوژى خود راه را بر ورود 
را  واقعيت  به  تندروانه  وفادارى  و  اصالت  و  سنديت  و  مى بستند  بدل ساز  تمهيدات  و  تصنع 
خط قرمز خويش مى دانستند يا آن هنگامه كه عكاسان گروه «اف 64»6 با دقت و تيزبينى و 
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جزئى نگرى حيرت انگيز، آدميان و طبيعت و وقايع را بر فيلم و كاغذ عكاسى جاودانه ساختند، 
با رويكرد اصالت زداى هنرمندان پست مدرن قابل قياس نخواهد بود. (برايان كو، 1379: 97).

در واقع عكاسى هرچند؛ كمى بعد از آمدنش نهال اصالت را درگلخانه ى هنر كاشت اما خود 
هم ناخواسته راه را بر خشكاندنش هموارتر ساخت و اين پايانى بود بر افسانه ى «اصالت اثر» 

در ساحت هنر.

نتيجه
    تاريخ هنر مشحون از انگاره ها و نظريه هايى است كه طول عمرشان گاه بلند و گاه بسيار كوتاه 
بوده است، اما همه از يك قاعده كلى تبعيت كرده اند. همان گونه كه در عالم فيزيك اصلى وجود 
دارد كه مى گويد؛ انرژى هيچ گاه ازبين نمى رود و فقط از حالتى به حالتى ديگر تبديل مى شود، 
نظريه هاى هنرى را هم مى توان مشمول چنين اصلى دانست و گفت؛ بيان هاى هنرى با هرگرايش 
و آبشخور فكرى و تكنيكى نقشى تكميلى و نه انكارى را ايفا مى كنند و حتى اگر اين گونه تصور 

شود كه تماماً در نقطه ى مقابل هم قرار گرفته اند باز هم اثبات آن به غايت سخت و دشوار است.
دوگانه هاى عكاسى؛ انضمام مفاهيم متناقض نمايى را روايت مى نمايد كه همين دو پارگى، خود 
منشا گسست ها و پيوست هاى هميشگى در ساحت هنر بوده است. هنركالسيك، هنركليسايى، 
بر  كه  است  ناكامى هايى  و  كاميابى ها  شرح  همه  و  همه  پست مدرن  هنر  هنرمدرن،  هنرناب، 

هنرمندان جهان رفته است.
«يكه گى» هميشه خواهد ماند حتى اگر «كثرت» آن را تاب نياورد. صنعت و صناعت همچون 
سايه، هنر را تعقيب مى نمايد، هرچند هنر دامن برچيند. «بدليت» از سر شيطنت «اصالت»را 

مى آزرد هرچند « اصالت» از سر تكبر و وجاهت روى برگرداند.
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