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  عملي تئاتري مثابة عكاسي به
  عكاسي در آرايي صحنهكتاب  تحليل و بررسي

  *زاده محمد خدادادي مترجم

  چكيده
بـه تحليـل و تفسـير شـكلي و      ،شده براساس ساختار تعيين ،شده استاين متن تالش در 

تحليلـي   ـ   . روش ايـن نوشـتار توصـيفي   يمبپرداز يعكاس در ييآرا صحنهمحتوايي كتاب 
و  ،گاه، اثرگـذاري، فوايـد  تشود خاس كتاب سعي مي ةاست و با مراجعه به فصول چهارگان

شود كه ايـن كتـاب    . در مسير تحليل و تحقيق مشخص ميبررسي شودهاي كتاب  كاستي
هـاي   و فصـل  ،مناسبت برگزاريِ نمايشگاه عكسي در كشور كانـادا منتشـر شـده اسـت     به

انـد.   سـته آرايي در عكاسي نگري كتاب هريك از منظري خاص به موضوع صحنه  ةچهارگان
و هنرمند براي عكاس، و عكـاس   ،گر بازيگر، روايت  ةگان هاي سه مواردي چند مانند نقش

هـاي   آرايي بـراي عكـس   هايي از صحنه و نمونه ،پرداز، توضيحِ عكاسي زنده داستانة مثاب به
آيـد.   مـي   حسـاب  هاي كتـاب بـه   نوآورية مستند اجتماعي درزمرة بسيار معروف در حوز

و بـدون   ،گون نيست شده درقالب يك كتاب هم ميع آراي گوناگون مطرحتج ،وصف بااين
موردي و موضـوعي بـه ابعـاد    ة صورت مراجع رسد. كتاب به مي  پايان گيري نهايي به نتيجه

 يتواند تمام تنهايي نمي اما به ،كند شده موفق عمل مي آرايي سبكي و تاريخيِ عكاسي صحنه
كاسي را نمايندگي كند. ترجمه، ويـرايش، كيفيـت   موارد تاريخي و سبكيِ اين حوزه از ع

آراييِ كتاب از وضعيت مطلوبي برخوردار است. در نبود منـابع مناسـب و    هو صفح ،چاپ
جويـان   منـدان و دانـش   زبان، اين كتـاب بـراي عالقـه    فارسية كافي از اين دست در جامع

  .استعكاسي مفيد 
  .آرايي، تئاتر، داستان عكاسي، عكس، صحنه ها: واژهكليد
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  . مقدمه1
هـاي گونـاگون    در عرصـه  تر بيشضرورت كسب اطالعات مستمر و آگاهي علت  بهامروزه 
 . بـر دايراني كار ترجمه و انتشار متون غيرفارسي اهميت و وسعت بسيار زيـادي دار ة جامع
سنجش كيفيت ترجمه از اهميـت  اساس، نظارت بر انتخاب متون معتبر براي ترجمه و   اين
پذير  فعلي امكان وضعيتوكمال اين موضوع در  اما آيا تحقق تمام ؛سزايي برخوردار است به

هاي درحال ترجمه و انتشار، صـدور   به حجم باالي كتاب كنوني، باتوجه وضعيتاست؟ در 
 يمـام تة حكم كلي در موضوع كيفيت و فوايد يا وضع قواعد مشترك و دربرگيرنـده دربـار  

هـايي كـه    هايي با مضامين خاص براي خوانندگان خـاص و كتـاب   ويژه كتاب  ها و به كتاب
شوند و سپس به فارسي ترجمـه   خاكي چاپ مية نقاط كر هاي مختلف در اقصي مناسبت به
آزمايي و اعتبارسنجيِ  راستي، راستي كار بسيار سختي است. به ،شوند، اگر ناممكن نباشد مي

خواهـد؟   كيست؟ آيا امروز، كـار ترجمـه تعهـد و تخصـص مـي     ة برعهدشده  متون ترجمه
  گرفتند. سال پيش رسم چنين بود و اين موضوع را بسيار جدي مي پنجاهتا  لحداق  كه چنان

  سوگند مترجم
كتبي و شـفاهي   ةخورم كه در ترجم طلبم و قسم مي شهادت مي من خدا و وجدان را به

دنبال بيان واقعيت باشم. و ذكر حقيقت مشـكل را   هرگز حقيقت را زير پا نگذارم. و به
دنيايي شـرافت خـود را گـرو نگـذارم.      ةبر دروغِ آسان ترجيح دهم. و هرگز براي جيف

هـا و متـون ادبـي و     خورم كه هميشه درپي تحصيل دستورزبان و اشتقاق واژه قسم مي
ة اي مطالعـ تخصصيِ خود در دو زبان اصلي و ترجمه باشم. و هيچ فرصتي را بر ةرشت

 ةخـورم هرگـز عجوالنـه ترجمـ     هاي دو زبان مزبور از دست ندهم. قسـم مـي   فرهنگ
  .)388 :1351نژاد  دنبال كمال باشم (ميمندي هميشه به نادرست و ناقص ارائه ندهم. و

ايرانـي رشـد   ة جامعـ در هاي نظري و فنيِ عكاسـي در چنـد سـال اخيـرِ      كتابة ترجم
جوي فوايد و سنجش عواقب و تأثيرات و ها، جست ترجمهگيري داشته است. درميان  چشم
ويـژه فرهنـگ دانشـگاهيِ عكاسـي، كـاري سـخت و صـعب         به ،ر فرهنگ عكاسيدها  آن
 يبرد كه شايد نكوهش محترمانه و شايسته حتـ  سر مي نمايد. نگارنده در ترديدي مدام به مي
بخشـي را   گـاهي بسا كوركردن ذوق و كورسويِ همـت و آ  كنوني رنجش و چه وضعيت در
الاقـل در   ــ   ساختارمندي براي نقد كـاربردي ة كه وظيف اوضاع و احواليآورد. در   راه هم به

بـه   نيم و راجـع يتوانيم در پايتخت بنش نمي ،در كشورمان نهادينه نشده است ـ  عكاسية حوز
آزاد اطالعـاتي هـر   ة هاي عكاسي قضـاوت كنـيم. در ايـن جامعـ     ها و نگاشته نوشته يتمام
وتحليـل   به اطالعات و البته با قدرت تجزيـه  رسي دستمند و كاربري براساس ميزان  قهعال
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 ؛پـردازد  مي ـ  ترجمه ـ  به كُنش فعال ،كه امري اكتسابي است و نه ذاتي و خداداد ،اطالعات
ويژه  به ،عكاسية مشكالت جامع يناپذير. اما آيا تمام نوعي آزادانديشي انكارناپذير و اجتناب

متـون عكاسـي حـل شـده     ة دريغ و روزافزون ترجم با امكان بي ،دانشگاهي عكاسية جامع
  راستي حل شده است؟! است؟ به

كـه مـتن    1395تـا اواسـط    1394هـاي   آمـده، در سـال   عمـل  ي بهوجو جستبراساس 
عنوان  36شده است كه  شده منتشر  عنوان كتاب ترجمه 41شود، بالغ بر  روي نوشته مي پيش
تقريب است، در نـوع خـود و در    رسد. هرچند اين آمار به انتشار مي بار اول بهها براي  از آن

 توجهي برخوردار است. هاي قبل از رشد قابل هاي متون عكاسي در سال مقايسه با ترجمه

هـاي   تواند بنيان مهم است كه مي نظرهاي عكاسي از آن  ت وكيفيت ترجمهموضوع كمي
توجه بـه   ،رو ياس گسترده در كشور فراهم آورد. ازاينشناختي و كاركرديِ عكاسي را در مق

سزايي برخوردار  شده از اهميت به متون باارزش و معتبر براي ترجمه و بازبينيِ متون ترجمه
سازمان يا نهادي در حالت كلي و اختصاصي متولي اين امر مهم نيسـت.   ،است. اما در ايران

مطالعات فرهنگـي ايـن وظيفـه را درقبـال      رسد پژوهشگاه علوم انساني و نظر مي هرچند به
هـاي   كتـاب  يتوانـد تمـام   ايـن نهـاد مـي   آيا  ،علمي و دانشگاهيِ كشور برعهده داردة جامع

همان تالش محدود نيز اگـر بـه نتـايج     ،وصف نقد و تحليل برد؟ بااينة منتشرشده را به بوت
منـدان   همگان و عالقـه طريقي گسترده و مناسب دراختيار  و بتواند به بديا  گري دست روشن

فرهنگيِ ة موضوعي كه جامع ؛بخشي برخوردار خواهد بود از ارزشِ واالي آگاهي ،قرار گيرد
ما به دانستن آن نياز مبرم دارد. با اين مقدمه، نگارنده به توصيف شكلي و تحليل محتـوايي  

  پردازد.  مي عكاسي در آرايي صحنهكتاب 
  
  متن اصلي. 2

  مؤلفثر و ا معرفي كلي 1.2
و روي  ،دار (سخت) پوشش متر) با جلد گالينگور سانتي 15× 21( در قطع وزيريرا اين كتاب 

انتشارات شـورآفرين در   1394نسخه در سال  هزارتعداد  و به ،صفحه 208و در  ،كاغذ گالسه
ن كتاب خانم مـريم  او مترجم )Lori Pauli( كتاب خانم الري پائولية . نويسندچاپ كردتهران 

  . ويراستار كتاب نيز آقاي حسن خوبدل است.هستندو آقاي داريوش عسگري  عسگري
آغـاز   ،مـدير گـالري ملـي كانـادا     )،Pierre Theberge( ير تيبرگ اي از پي كتاب با مقدمه

گردان عكاسي در گالري ملي كانـادا   نمايشگاه درجايگاهخانم الري پائولي  ،شود. درادامه مي
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انـد   دهكـر و همكـاري  ااز همكاران و افرادي كه در برگزاري نمايشگاه و انتشار كتاب آن با 
  ند.ك گزاري مي سپاس

الري پائولي نوشته اسـت. نويسـنده در ايـن     »چيدن صحنه«با عنوان را فصل اول كتاب 
هـاي خـويش را نـه براسـاس روال خطـيِ       و يافتـه  گيـرد  ميفصل از روش تبارشناسي بهره 

هـاي موجـود در آثـار قـديم و جديـد       براسـاس مضـمون و مشـابهت    تر بيشبلكه  ،تاريخي
  طور مداوم از گذشته به حال و برعكس در حال گذر است. متن به ،گذارد. درنتيجه مي  بحث به

 مارتا ويس »شده در آلبوم ويكتوريايي آرايي عكاسي صحنه«با عنوان  را فصل دوم كتاب
)Marta Weiss( منـد و تـاريخي موضـوع     نحوي زمان نوشته است. نويسنده در اين فصل به

ويكتوريايي و تمايل عكاسان به ة هاي دور پردازي عكاسانه را ازطريق تمركز بر آلبوم صحنه
  كند. گيري مي كردن وقايع پي امر نمايشي

ان  »1965 - 1900شـده   آرايـي  مدرنيتـه و عكـس صـحنه   «با عنوان  را فصل سوم كتاب
بـودن موضـوع    نوشته است. نويسنده در اين فصل موضوع نمايشي )Ann Thomas( ماستو

پـي   )BauHaus( مدرن و درخالل جنبش آوانگـارد و مكتـب باوهـاوس   ة عكس را در دور
 چهـل و  سـي هاي  هاي دهه هاي تبليغاتي سال گيرد و اين رويكرد را در برخي از عكس مي

  گذارد. بحث مي ميالدي به
و بستر اجتماعي در عكاسي  ،رويكرد ماهرانه: تصنع، سينما«ب با عنوان فصل چهارم كتا

است. نويسنده در اين فصل با روالـي منطقـي و    )Karen Henry( كارن هنري نوشتة »معاصر
  پردازد. پردازي در عكاسي معاصر مي هاي مختلف صحنه مند به گونه نظام

هنرمنـد   56ة نامـ  و سرگذشت ده استكرتدوين  نيز كاترين استابلرا بخش آخر كتاب 
يك تصوير طراحي  فقطصفحه است و  هفدهند. اين بخش ك نمايشگاه را ارائه مي حاضر در

  در آن وجود دارد.
منتشر شده  2006شده در سال  آرايي پذيرد. كتاب عكاسي صحنه نامه پايان مي كتاب با نام

نمـايش   ملـي كانـادا بـه    ةدر موز 2007سال  ةژانويدر هاي اين كتاب  است، اما اصلِ عكس
  درآمده است.
 ، خانم الري پائولي ،يا درواقع ويراستار و يكي از نويسندگان كتاب  اصلي كتابة نويسند
نمايشـگاه   هفـت  . او تـاكنون ستملي كانادا ةدر موز  دار عكاسي مجموعه و گردان نمايشگاه

 درجايگـاه  )Ottawa( وتاواملي كانادا برگزار كرده است. او در دانشگاه ا ةعكاسي را در موز
 او آثـار عكاسـاني چـون انـدره كرتـژ      ،چنين دهد. هم استاد مهمان درس تاريخ عكاسي مي

)Andre Kertesz(  و ادوارد وسـتون )Edward Weston(   و ديـان آربـوس )Diane Arbus(  را
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 ،آقاي داريوش عسگري و خانم مـريم عسـگري   ،ن كتابامترجمة منتشر كرده است. دربار
امـا   ،گونه شـناختي از آنـان نـدارد    طالعاتي در كتاب درج نشده است و نگارنده هيچهيچ ا

چند كتاب منتشرشده و تدريس دروس ة دليل ترجم به ،آقاي حسن خوبدل ،ويراستار كتاب
عكاسيِ دانشگاهي ة شده در عرص هاي شناخته هاي كشور از چهره نظريِ عكاسي در دانشگاه

  رود. مي  شمار به
  
  ثره اتحليل خاستگانقد و  2.2

 ،بنـابراين  .اصلي كتاب انگليسي را در دست نداردة شود كه نسخ نگارنده متذكر مي ،درابتدا
آوري شده  جمع ـ  اينترنت ـ  اطالعات جهانية مستندات مربوط به كتاب اصلي ازطريق شبك

آرايـي   هايي مرتبط با موضوع صـحنه  هدف اصلي از گردآوري عكس ،رسد مي  نظر است. به
ميالدي باشد؛ و  2007سال ة ملي كانادا در شهر اُتاوا در ژانوي ةبرگزاري نمايشگاهي در موز

ـ     هاي ارائه بر عكس چاپ كتابي مشتمل راه كـه   هـم ة شده در نمايشـگاه درقالـب چهـار مقال
به مطالب آمده  اند كاري جنبي است. اما باتوجه هركدام ازمنظري خاص به موضوع نگريسته

ة ويراستار و نويسند درمقام ـ  گزاريِ خانم الري پائولي پير تيبرگ، و سپاسدر مقدمه توسط 
از تعداد زيـادي   ـ  ملي كانادا ةهاي كتاب در موز نمايشگاه عكسة اصلي كتاب و برگزاركنند

كنندگان و توجه به اين نكته كه كتاب چند ماه زودتر از برگزاريِ نمايشگاه، در سال  از ياري
كه  ند. چنانك سنگ مي است وزن انتشار كتاب را با برگزاري نمايشگاه هممنتشر شده  ،2006

 در آرايـي  صـحنه  كتـاب  براي پائولي الري كه آثاري«نويسد:  كتاب مية پير تيبرگ در مقدم
 و متخصصين شايد كه است گويايي و برانگيز تأمل بررسي ةيرنددربرگ كرده انتخاب عكاسي
  ).9 :1394پائولي ( »وادارد فعاليت به ازپيش بيش را رشته اين اندركاران دست

طور اختصاصي به اين موضوع  به فقدان منبعي كه به باتوجه ،اين اثر نيز به فارسية ترجم
  بپردازد، در زمان مناسبي صورت گرفته است.

  
  نقد شكلي اثر 3.2

1.3.2  
كتاب ازلحاظ جامعيت صوري از وضعيت مطلوبي برخوردار است. جلد آن سخت و مقاوم 

طـور   . همـين استازحيث حجم و وزن براي حمل مناسب  گرم 670و با وزن حدود  است
انـداز اصـليِ    در مقدمه به طرح چشم فقطگفتار ندارد و  آن راحت است. كتاب پيشة مطالع
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صورت اجمالي به عناوين  ده است. فهرست مطالب بهكتاب و هدف از انتشار آن پرداخته ش
آن، در بخشي مجزا  بر ها پرداخته است. عالوه كتاب و نام نويسندگان آنة هاي چهارگان فصل

پـردازد؛ و درپايـان نيـز     مـي  ــ   موضوع كتـاب  ـ  حال هنرمندان حاضر در نمايشگاه به شرح
امـا   ،تصـوير  167بـر   بـالغ ، سـت ها آمده است. كتاب مملو از عكس و تصوير ا فهرست نام

اي در آن وجـود نـدارد. هـر چهـار فصـل كتـاب بـا پـاراگراف          گونه نمـودار و نقشـه   هيچ
اختصـار بـه    بـه  ،گيري ناميد ها را نتيجه توان آن هرچند نمي .رسند مي  پايان كننده به بندي جمع
 ،بـراي نمونـه   ؛كننـد  و حكمي نسبتاً كلي را صـادر مـي  كنند  ميهاي فصل خود اشاره  آورده
  نويسد:  توان به آخرين پاراگراف فصل اول اشاره كرد كه خانم پائولي مي مي

شـده را ناديـده    آرايي هاي صحنه هاي عكاسي اغلب اوقات تمايل دارند تا عكس تاريخ«
عكاسـي  ة اي، عجيـب و گـذرا، در تكامـل رسـان     عنـوان بخشـي حاشـيه    گرفته و آن را بـه 

  .)83 همان:( »آورند  شمار به

2.3.2  
شـده در كتـاب از كيفيـت مطلـوب      رنگ چاپ و تك ،وسفيد، رنگي هاي سياه عكس يتمام

تورق كتاب  ،چنين هم. ها را بهتر كرده است برخوردارند. كاغذ گالسه كيفيت نمايش عكس
ة هرچنـد انـداز   .آرايي كتاب نيز مطلوب است ده است. صفحهكررا براي دفعات زياد ميسر 

ها كمي كوچك است و خوانش آن چنـدان   نوشت ها و پي در پانوشتويژه  حروف كتاب به
هـاي چـاپي كتـاب بسـيار كـم اسـت.        . غلـط يستآور ن راحت نيست، خواندن كتاب مالل

بخـش  ة عنـوان نويسـند   بـه  ،فهرسـت  ةدر صفح »كاترين استابل«نگارنده غير از حذف نام 
) مورد ديگري را 207 همان:نامه ( در نام» ويتكي ويكز«و نام  ،هنرمندان حاضر در نمايشگاه

 چشـم آمـد ارجـاع بـه عكسـي از گركـوري كرودسـون        برآن، موردي كـه بـه   افزون نيافت.
)Gregroy Crewdson( است كه چنين تصويري در كتاب وجود  77ة در صفح 128 ةبا شمار

آمده اسـت. ايـن عكـس     176ة ندارد و عكس ديگري از كرودسون با اين شماره در صفح
ارجاعِ آشكار  اوجودكه در كتاب فارسي ب همان عكس روي جلد كتاب اصلي است، درحالي

  مفقود است.
هـاي   هاي موردبحث در كتاب در صفحه ديگر اين است كه در برخي موارد عكسة نكت

ة در صـفح  124بـه تصـوير    18ة مانند ارجاع متن صفح ؛نزديك به مطلب خود قرار ندارند
بـه عكـس    42ة ، ارجاع متن صفح19ة در صفح 3به تصوير  144ة ، ارجاع متن صفح168
   و ... ،143ة در صفح 115
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 تصوير جلد كتاب اصلي .1 تصوير

 

  در ايران akkasee.comشده در پايگاه:  طرح جلد كتاب تبليغ .2 تصوير
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 شده روي جلد كتاب ترجمه .3 تصوير

 و تقريباً با اين مضمون » بدون عنوان«عكس طرح جلد اصلي كتاب عكسي با عنوان 
 گريگــوري كرودســون آن را(پســري دســت در فاضــالب فروبــرده اســت) كــه   اســت

)Gregory Crewdson(  تصوير 2002 - 2001در سال) كـه   درحـالي  ؛)1 ميالدي گرفته است
طـرح   ياصلي بسيار متفاوت است. حتـ ة طرح روي جلد كتاب منتشرشده در ايران با نمون

نيز با كتاب منتشرشده اندكي تفاوت   )akkasee.com( عكاسي  شده در پايگاه روي جلد تبليغ
 از ميرو اسـوليك  ـ  يا تصويري ـ  ). تصوير روي جلد كتاب فارسي عكس2 كند (تصوير مي

)Miro Svolik(  سال  »وقتي به خانه بازگشتم«عكاس چك با عنوان)است) 1986.  
دور جلـد   ، صفحه نه تمام ، چون پوششي اين عكس روي كاغذي مجزا چاپ شده و هم

اين تصوير اين است كـه ايـن عكـس نـه در كتـاب      ة عجيب دربارة پيچيده شده است. نكت
فارسي آمده است و نه نام عكاس آن درميان عكاسان حاضر در نمايشگاه وجود دارد، و نـه  

گيرد كه ناشر كتـاب فارسـي    اين باور در ذهن مخاطب شكل مي ،درنتيجه كتاب.ة نام در نام
 تر بيشرا  كه آثار اسوليك ويژه شخصي اين عكس را برگزيده است؛ بهة براساس ميل و سليق
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ــه )photomontage( هــاي تركيبــي عكــسة زمــردر ــه عكاســيِ  1،آورنــد حســاب مــي ب و ن
شده در كتاب و  هاي چاپ به تعداد زياد عكس موضوع باتوجه ،ازاين شده. گذشته آرايي صحنه
توانسـت   شده است طرح جلد كتاب مي آرايي كه موضوع كتاب عكس و عكاسيِ صحنه اين

شد و تا اين ميزان ساده و  تري از تركيب و عكس و نوشته برخوردار مي از محتواي متناسب
  بود. بصري نمية بدون جلو

3.3.2  
ها متعـادل هسـتند، نـه خيلـي      ردار است. اغلب جملهكتاب از ويرايش بسيار مطلوبي برخو

 بـين معمـوالً   ، ها نيز خوب اسـت  پاراگرافة طوالني هستند و نه خيلي كوتاه و مقطع. انداز
حـال متناسـب بـا     انـد و درعـين   و براساس مضمون متن شكل گرفته ، خط چهاردهتا  هفت

مترجمان  است.شده ساده و روان  كارگرفته اند. زبان به پاراگراف قبل و بعد خود تدوين شده
موردنظر نويسندگانِ اصليِ كتاب به فارسي تالش   و ويراستار كتاب براي فهم بهتر مصاديق

ارت عبـ  تـوان بـه   اند. براي درك سهولت دريافت معني در متن كتاب مـي  توجهي كرده قابل
  زير اشاره كرد:ة شد ترجمه

ة شـد  آرايـي  هـاي صـحنه   ونـه عكـس  دهـد كـه چگ   تر اين آلبوم نشان مي عميقة مطالع
اي بوده است؛ تئاتري كـه همـان    تأثير تئاتر غيرحرفه رو و تحت ويكتوريايي كامالً دنباله

چيدنـد   هايشـان مـي   آوري كرده و در آلبوم ها را جمع هاي اجتماعي كه اين عكس گروه
  ).91: 1394پائولي بسيار به آن عالقه داشتند (

خوبي رعايـت شـده    ر عالئم نوشتاري بهگيدنقطه و پرانتز و  استفاده از ويرگول و ويرگول
هاي متن كه به امالي التين اساميِ خاص اختصاص يافتـه   راهي پانوشت برآن، هم  است. عالوه

عكـاس و   و  عكـس ة ها نيز اطالعات كافي را دربار است بسيار كارآمد است. زيرنويس عكس
  يد است.بسيار مف نظر  اين و از ،گذارد عكس و روش چاپ آن را دراختيار ميداري  مكان نگاه

  :شود به قرار زير است شكل و هم به محتواي كتاب مربوط مي  دو مورد ديگر كه هم به

1.3.3.2  
 :Acting the part عبـارت ة كلمـ  بـه  كلمـه ة ترجمـ  ؛عنوان كتاب اصلي به فارسية ترجم

Photography as Theatre  كـه عنـوان    جـايي  نمايـد. ازآن  غيرمفيد مي يو حت دشواربه فارسي
بايست  كند و مي هاي درون خود را نمايندگي مي اي مهم، اعتبار ديدگاه چون نشانه هم ،كتاب
و  تـرين  چـون مهـم  » آرايـي در عكاسـي   صـحنه «كتاب باشد عبـارت  ة ترين كليدواژ اساسي
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اند توجيـه مناسـبي بـراي احـراز عنـوان      تو شده در كتاب است مي ترين بحث طرح مشترك
زبان بـراي كتـاب خـود     صورت بايد پرسيد چرا نويسندگانِ انگليسي فارسي باشد. اما دراين

كه در فرهنگ عكاسيِ معاصر عبارت رايجي اسـت انتخـاب   را  Staged Photographyعنوان 
عنوان فارسي  ن محترماژيل مورا، مترجمة نوشت ،عكاسي كلماتكه در كتاب  نكردند؟ چنان

 ). در166 :1390(مورا  اند برگزيده Staged Photography را براي» شده آرايي عكاسيِ صحنه«
تأكيـد شـده    ،عنوان فعلـي تئـاتري   به ،پردازيِ عكاسي عنوان انگليسيِ كتاب، بر عمل صحنه

ـ  بـه  عكاسـي «يـا  » تئاتر ةمثاب به عكاسي عمل«عناوين  ،است. درنتيجه  »تئـاتري  عملـي  ةمثاب
  نمود. تري مي انتخاب مناسب

2.3.3.2  
گردانـي   خانم الري پائولي نمايشگاه ،تر گفته شد طوركه پيش همان ؛كتاب ةنويسند ةدربار

ه رآوردنگـارش د  بـه و ا ،استترين فصل نيز  كه طوالنيرا، باتجربه است و اولين فصل كتاب 
نمايشگاه عكس و چـاپ كتـاب   ين كار و مسئوليت برگزاريِ تر بيش ،رسد نظر مي و به است
 ستارعنوان ويرا ا در مشخصات كتاب اصلي از ايشان ب ،وصف ايشان بوده است. بااينة برعهد

شايد عنـوان نويسـنده در روي جلـد و     ،نظر  اين برده شده است. از  نام )editor( گر يا تدوين
  كند. ر نويسندگان كتاب را مخدوشگيدفارسي، حق ة مشخصات كتاب، در ترجمة صفح

  
  وايي اثرنقد محت 4.2

  انسجام و نظم منطقي 1.4.2
  ها دربارة فصل 1.1.4.2

عنوان يك مقاله و البته با كمي  تواند به تنهايي مي رسد كه هر فصل اين كتاب به نظر مي به
چراكـه   ؛موضوع خود باموفقيت عمل كندة چون كتابي كوچك دربار هم تر بيشتوضيحات 
 ؛پـردازد  شـده از عنـوان كتـاب مـي     موضوع يا مفهوم دريافـت ازمنظري خاص به  هر فصل

ها يـا   توانست زواياي ديد ديگري را نيز مطرح كند. تجميع اين فصل كه كتاب مي معني اين به
برگزاري نمايشگاهي با اين عنوان اين احتمال بـالقوه را دارد كـه   ة بهان ها به بيان بهتر مقاله به

شده در كتـاب   شده را فقط از منظرهاي عنوان   )ردازيپ صحنه(  آريي موضوع عكاسي صحنه
ها را در كنار هم نديـده   اي كه اصل آثار نمايشگاه و چيدمان عكس بنماياند و براي خواننده

هاي كتاب كار سـختي خواهـد بـود. هرچنـد      است ترسيم وحدت موضوعي به كُل عكس
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تواند مفيد و  مندان ايراني مي قهبراي عال ،ويژه به ،شكل توصيفي و موردي هاي كتاب به آورده
 ،توانست يك كتاب باشـد  تنهايي مي غير از فصل اول كه به شايد بتوان گفت به ،جذاب باشد

  گيرند. در امتداد هم قرار مي يزمان نظر ها از ر فصلگيد

  منابع 2.1.4.2
چهـار   كه كتاب جايي مورد كليِ ديگر نبود منابع مورداستفاده در انتهاي كتاب است. ازآن

فهرسـت  ة بخش پنجم كتاب كـاترين اسـتابل در صـفح   ة نام نويسند ـ  يا پنج نويسنده دارد
انگليسي ضرورتي براي تجميع منابع مورداسـتفاده در انتهـاي    استارشايد وير ـ  نيامده است

توانسـتند ايـن    ن و ويراستار فارسي كتاب مـي امترجم ،وصف كتاب حس نكرده است. بااين
  ند و بر اعتبار شكلي و محتوايي كتاب بيفزايند. كار را انجام ده

اغلب منابع مورداسـتفاده در هـر فصـل از اعتبـار و      ،هرچند كتاب فهرست منابع ندارد
هـا از   آن تـر  بـيش نگارنـده   ةشد ي انجاموجو جستشايستگي كافي برخوردارند و براساس 

زان ارجـاع  ميـ  ،حـال  دانشـگاهي و پژوهشـي در كشـورهاي خـود هسـتند. درعـين      ة جامع
قـدر   هاي منابع مورداستفاده در هر فصل متناسب با موضوع به نويسندگان به شواهد و آموزه

جالب ديگر استفاده از منابع ة شده و از تعادل مطلوبي برخوردار است. نكت  ضرورت رعايت
) 112 :1394پائولي ( 1858ديگر است. استفاده از منبعي در سال  قديم و جديد در كنار يك

عنوان جديدترين منبع  ) به154 همان:( 2005ترين و ارجاع به منبعي در سال  عنوان قديمي به
هاي مياني اين  كه در سال حال زماني پديد آورد. درعينة تواند گذري مستمر را در اين باز مي

تنوعي گسترده از منابع قديمي و ميانه و جديد  ؛دوره نيز از منابع بسياري استفاده شده است
  خورد. مي  چشم تر به در مطالعات تاريخ عكاسي كمكه 

هر فصل به توضيحات تكميلي، معرفي منابع  هاي آمده در آخر در شكل كلي، يادداشت
اختصـاص يافتـه اسـت و درمجمـوع از      تـر  ة بـيش و منابع مناسب براي مطالع ،شده استفاده

) و 84 همـان: (ـ   مـورد  43 ــ   هاي فصل اول ويژه يادداشت به ؛كيفيت مطلوبي برخوردارند
به ارجاع بـه منـابع متنـوع، از     باتوجه ،)112 همان:( ـ  مورد پنجاه ـ  هاي فصل دوم يادداشت

) 150 همـان: (ـ   مـورد  68 ـ  هـاي فصـل سـوم    كيفيت نسبي بهتري برخوردارند. يادداشـت 
 ين تعداد را به خود اختصاص داده است.تر بيش

  تحليل و بررسي 3.1.4.2
الري پائولي نوشته است. اين فصل از ابتـدا   »چيدن صحنه«با عنوان  را اول كتابفصل 

عكس  صورت تك در ابعاد مختلف، به ـ  عمدتاً عكسي ـ  تصوير 92صفحه است.  72تا انتها 
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مورد يادداشت و ارجـاع و   43كنند. در پايان اين فصل  راهي مي متن را هم ،عكس و مجموعه
پـردازي را در ادوار   نويسنده در اين فصل معنا و مفهـوم صـحنه   توضيح تكميلي آمده است.

 )Hippolyte Bayard( بايار )ايپوليت(رد. او از عكس هيپوليت اگذ بحث مي مختلف عكاسي به
 د و در پارگراف بعد بـه عكـس ياسوماسـا   نك ميمطلب خود را شروع  ميالدي 1840در سال 
 تـر  بـيش رود تا ثابت كند در  مي ميالدي 1988در سال  )Yasumasa Morimura( موريمورا
شـده يـا    بـيش از عناصـر چيـده   و هاي موجود در تاريخ عكاسي از ابتدا تاكنون كـم  عكس
رسـند اسـتفاده شـده اسـت.      مـي   نظر هايي كه اتفاقي به براي عكس يشده حت تجسم ازپيش

ه براسـاس  هاي خويش را ن و يافته يردگ مينويسنده در متن خود از روش تبارشناسي بهره 
هاي موجود در آثار قـديم و   براساس مضمون و مشابهت تر بيشبلكه  ،روال خطيِ تاريخي

طـور مـداوم از گذشـته بـه حـال و بـرعكس        مـتن بـه   ،درنتيجـه  ؛گذارد بحث مي جديد به
  گذر است.  حال  در

كند نقـش عكـاس در سـه قالـب      ترين نكاتي كه نويسنده در اين فصل طرح مي از مهم
ترين  ). مهم16 :1394پائولي ( است )storyteller( گو ، و قصه)artist( ، هنرمند)actor( گر بازي

بندي تحليل ديدگاه بسياري از عكاسان ديروز و امروز است كه  ويژگي كار او در اين مقوله
و شـكل   ،جويـد  پردازانه را از ديرباز تاكنون در آثار آنـان پـي مـي    كارگيريِ عناصر صحنه به

از نكـات جالـب    آورد. ستگيِ مفهومي را بين هنرمند ديروز و امروز پديد ميجديدي از پيو
اسـت كـه از عبـارت     )Jeff Wall( ديگر اين فصل اشاره به ديدگاه هنرمند متأخر جف وال

). او در 77 همـان: ( گرفـت  بهره مـي  »شده آرايي عكاسي صحنه«جاي  به »عكاسي ساختگي«
هـا را جـدي    گونه عكـس  هاي عكاسي معموالً اين گيرد كه تاريخ آخر مطلب خود نتيجه مي

 طـور جـدي در عكاسـِي معاصـر وجـود دارد      كه كماكان اين رويكرد به اند، درحالي نگرفته
هـاي فصـل    بـه آورده  را هاي اين فصل نيز توانايي و تعهد نويسـنده  ). يادداشت83 همان:(

شـده،   بع متنـوعِ بررسـي  ازجمله ارجاع به منـا  ،نماياند. توضيحات تكميلي در اين بخش مي
  .)87 - 84 همان:( استبسيار مفيد 

مارتـا   نوشـتة  »شده در آلبوم ويكتوريايي آرايي عكاسي صحنه«فصل دوم كتاب با عنوان 
 ــ   عمـدتاً عكسـي   ـ  تصوير . سيزدهصفحه است 27است. اين فصل  )Marta Weiss( ويس

مورد يادداشت و ارجاع و توضيح تكميلي  پنجاهكنند. در پايان فصل نيز  راهي مي متن را هم
پـردازي   منـد و تـاريخي موضـوع صـحنه     نحوي زمـان  آمده است. نويسنده در اين فصل به

ويكتوريـايي و تمايـل عكاسـان بـه امـر      ة هـاي دور  عكاسانه را ازطريـق تمركـز بـر آلبـوم    
هـاي   آلبـوم ة راي دربـا  مطالب زياد و گسترده ،كند. در ايران گيري مي كردن وقايع پي نمايشي
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دانشگاهي اين موضوع مطرح شـده  ة نام در چند پايان فقطويكتوريايي وجود ندارد و ة دور
ترين فصول  تواند از مفيد ترين متن كتاب است مي ، اين فصل هرچند كوتاهنظر  اين است. از

  ر متني بسيار خوبي برخوردار است.كه از انسجام و ساختا حال درعين ،شمار آيد به
 )A. D. Coleman( اي. دي. كُلمـن  متن، مارتا ويس ديدگاه منتقد مشهور عكاسي در اين

نگرند و عكاساني  گونه كه هست مي موضوع تمايز بين عكاساني كه به جهان همانة درباررا 
تعمـيم  ة كشـد، امـا دربـار    نگرند پيش مي كاري مي  خامي براي دستة چون ماد كه به آن هم

شـكي بسـيار    ـ مـيالدي   1890تـا   1850هاي  يعني سال ـ  ويكتوريايية كُلمن به دورة آموز
ويكتوريـايي  ة منـدان عكاسـي در دور   عالقـه  ،كند. ازديدگاه مارتا ويس منطقي را مطرح مي

). او در ايـن مـتن   94 - 91 همـان: تمايلي به تفكيك موضوعات واقعي و خيـالي نداشـتند (  
هـا   كـردنِ عكـس   عكس را بـه امـر نمايشـي    كند تمايل عكاسان و دارندگان آلبوم تالش مي
 شده ييآرا صحنه يها عكس يگرفتن برا و ژست ،نمايش ساخت، كه سازد روشن«بنماياند و

هـاي   ). ويژگي ديگر اين فصل در مطالب و آموزه110 همان:» (بوده است ياجتماع يتيفعال
نده در متن خود كه نويس دوم قرن نوزدهم استة هاي نيم منتشرشده در جرايد سالة نقدگون
هـاي ايـن فصـل نيـز از      نوشـت  ). پـي 108 ،106 ،104 ،94 همـان: ( دهد ارجاع مي ها به آن

و منابع معتبـر   31و  2و  1نوشت  منابع معتبر قديمي آمده در پي مملو ازارجاعات نويسنده 
  است. 29و  19و  6نوشت  جديد آمده در پي

ان  »1965 - 1900شـده   آرايـي  صـحنه مدرنيتـه و عكـس   «با عنوان  را فصل سوم كتاب
 عمدتاً عكسي ـ  تصوير 27صفحه است.  37نوشته است. اين فصل  )Ann Thomas( توماس

مورد يادداشت و ارجاع و توضيح تكميلي  68كنند. در پايان فصل نيز  راهي مي متن را هم ـ 
ل حدفاصـ در بـودن موضـوع عكـس را     آمده است. نويسنده در اين فصل موضوع نمايشي

مدرن و درخالل جنبش آوانگـارد و مكتـب   ة دورة ميالدي در ميان 1965تا  1900هاي  سال
هـاي تبليغـاتي    گيـرد و ايـن رويكـرد را در برخـي از عكـس      پي مي )BauHaus( باوهاوس

  گذارد.  بحث مي ميالدي به چهلو  سيهاي  هاي دهه سال
كـه در شـروع مطلـب     كرد اين فصل تاحدودي با دو فصل قبل متفاوت است. چنانيرو

شناسـيِ   هـا بـه انتـزاع و زيبـايي     مدرنيسـت ة كند كه عالق نويسنده بر اين موضوع تأكيد مي
هـا   اش بـراي آن  ويژگي روايي سبب شده به آرايي غيربازنمايانه است، درنتيجه عكاسي صحنه

). امـا درطـول بحـث، او در مسـيري مشـخص      118 :1394پائولي ( چندان مهم نبوده است
كه ظاهراً با عكاسي مدرنيستي در تضاد است آغاز ) Pictorialism( مطلب را از پيكتورياليسم

دار آثـار هنرمنـدان جنـبش آوانگـارد و اعضـاي مكتـب        كند و درادامه با بررسي جهـت  مي
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كردن موضـوع   ز نمايشيمتفاوت ا يهايي متنوع و حت كند گونه باوهاوس در پس آن سعي مي
  ها و مطالـب  برخي از تحليل ،ها مشخص كند. البته عكاسي را نزد عكاسان اثرگذار اين گروه

كامل آثار برخي هنرمندان طور  بهكه بتوان  تيغ قرار دارند، اينة شده در اين فصل روي لب طرح
هـاي   ايـده  وجـود  .)132(همان:  آورد جاي شك دارد  شمار آراييِ صرف به برده را صحنه نام

 )Man Ray( نما در برخـي آثـار مـن ري    اتفاقي براي عكاسي چيدماني و توليد تابلوي زنده
بر ديدگاه تئاتري مبتني باشد.  فقطتواند  گيرد و توليد اين آثار نمي حالتي التقاطي به خود مي

كـي از  مانند اشـاره بـه ي   ؛اي در اين فصل وجود دارد مطالب جالب و آموزنده ،وصف بااين
 ده استكرآرايي تهيه  شكل صحنه به )Edward Weston( هايي كه ادوارد وستُن معدود عكس

كه الزامات ژورناليستي بـراي بازنمـاييِ جهـان بـه      طور، اذعان به اين ). همين140همان:(
رنـگ   همان صورتي كه هست در تقابل با گرفتن عكسي كه داستاني دراماتيك دارد كـم 

 ). او موضوع طراحي پيش از عكاسي را به عكس معروف روت اُركين146 همان:شود ( مي
)Ruth Orkin ( همان:  دهد نيز نسبت مي ميالدي 1951با نام دختر امريكايي سال)149(.  

  
  4 تصوير

 جـي  ترين مورد، داسـتان پنهـان در پـس عكـس معـروف وي      جالبة مثاب شايد به يحت
)weegee( كـه حضـور    مـيالدي  1943 اُپراي متروپليتن سالمند به  از ورود دو خانم ثروت

 ريـزي قبلـي صـورت گرفتـه اسـت      ساس برنامـه اخانم فقير در آن صحنه اتفاقي نبوده و بر
هاي مهم اين فصـل تعمـيم موضـوع     اساس، يكي از يافته  اين ). بر4 (تصوير )146(همان: 
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كاري آشـكار در   هاي خياباني و مستند اجتماعي است كه امكان دست آرايي به عكس صحنه
وصف، آن تومـاس در انتهـاي مطلـب خـويش بـه يـورش        رسد. بااين نظر مي تر به ها كم آن

كه  معني اين به ؛)149 همان:( شده اذعان دارد آرايي مدرنيسم هنري به عكس صحنهة چندجانب
ر عكاسـان نيـز درصـورت    گـ يدجسـتند   آرايـي دوري مـي   بر هنرمنداني كه از صحنه عالوه
  دند.كر هايشان معموالً آن را كتمان مي احتمالي عكس آراييِ صحنه

و بستر اجتماعي در عكاسي  ،رويكرد ماهرانه: تصنع، سينما«فصل چهارم كتاب با عنوان 
 ـ  تصوير 29صفحه است.  سياست. اين فصل  )Karen Henry( كارن هنري نوشتة »معاصر

مـورد يادداشـت و ارجـاع و     24نيز كنند. در پايان فصل  راهي مي متن را هم ـ عمدتاً عكسي
هـاي   مند بـه گونـه   توضيح تكميلي آمده است. نويسنده در اين فصل با روالي منطقي و نظام

 قـولي از هگـل   پردازد. شروع اين فصل با نقـل  پردازي در عكاسي معاصر مي مختلف صحنه
)Hegel( بازنمـايي  نبـد  در ماهيـت  اين و ،‘شودآشكار  يد(ذات) با ماهيت’«شود:  آغاز مي  

و  ).156 همـان: » (اسـت  آگـاه  خـود  بـودن  يكـه بـه ظـاهر    شـود  يآشكار م يدر ژست ،شده
 را تصاوير ساختگي و عكاسي تصنعي از دوران مدرنيسم و تداوم آن دربارةبحث  ،آن دنبال به

دار وجود تصـنع در آثـار    كشد. گروهي طرف هاي پس از جنگ دوم جهاني پيش مي در سال
و گروهي ديگر ضدتصـنع موجـود در    )،Jonathan Crary( مانند جاناتان كرري ؛هنري هستند

 بر). Guy Debord( و گاي دبورد )Michael Fried( مانند مايكل فريد ؛توليد آثار هنري هستند
ة كند كـه در دو دهـ   سرايي عكاسانه را طرح مي نوع جديدي از داستان ، نويسندهاساس  اين

شمار ندارد و هـر   هاي بي سازي نيازي به عكس اين نوع داستان آخر قرن بيستم رواج يافت.
اتفـاقي معمـولي باشـد. موضـوع      ييا حتـ  ،اي داستاني، اسطوره گر تواند بيان عكسي مي تك

خود ة خورد انديشيدن دربار آرايي پيوند مي به صحنه 1980ة هاي ده ديگري كه در پس سال
آثار  ،هاي قديمي از نو آغاز شد. در اين مسير ها و داستان عكاسي است كه با رجعتي به مدل

ــرمن   ــيندي ش ــون جــف وال، س ــاني چ ــورا )،Cindy Sherman( عكاس ــا موريم  ياسوماس
)Yasumasa Morimura،( جين مي يون )Jin-mi Yon،(  و ينكا شـونيبار )Yenka Shonibare،( 
كاشـف قلمـروي   عنـوان   كـه از او بـه   ـ  )Gregory Crewdson( ويژه گريگوري كرودسون به

. نويسـنده  )174همـان:  ( از اعتبار خاصي برخوردارند ـ  كند الوقوع ياد مي رويدادهاي قريب
 ويكـم  بيست قرن عكاسي در تئاتري نمايش«برد:  مي  پايان گيري جالبي به اين متن را با نتيجه

 بـه  را دهنـ بين بلكـه  نـدارد،  خـود  ساختگيِ هاي داستان يا مخاطب انكار براي تالشي تنها نه
 »كنـد  مـي  دعـوت  كلـي  اجتماعي امور و خود هاي بازنمايي با خيالي درگيري در مشاركت

  ).181 همان:(
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هنرمنـد   56ة نامـ  ده است و سرگذشتكرنيز كاترين استابل تدوين  را بخش آخر كتاب
يك تصوير طراحي  فقطصفحه است و  هفدهند. اين بخش ك نمايشگاه را ارائه مي حاضر در

هـاي   اختصـار بـه فراينـد توليـد عكـس      ارد. گردآورنده در ايـن قسـمت بـه   در آن وجود د
ر جامعه و هنرمنـدان ديگـر اشـاره    دها  برده و تأثيرات كيفي آن هنرمندان نام ةشد آريي صحنه

  مفيد باشد. بسيار تواند هاي اين بخش از كتاب مي آورده ،نظر  اين از .كند مي

 نوآوري و روزآمدي 4.1.4.2
شده براي هر فصل و درنظرگرفتن ايـن واقعيـت كـه در كتـابي      موارد يادآوريبه  باتوجه
قاعدتاً متن شكل توصيفي و تاحدودي  ،نام خاص آمده است 302اي بيش از  صفحه دويست
ضـمن   ،اين كاستي، نويسـندگان در فصـول مختلـف    اوجودگيرد. ب اي به خود مي نامه معرفي

طرح  ،كه اشاره شد اند. چنان فسير خود را نيز ارائه كردهافت و تي هآثار، ر  بندي توضيح و مقوله
 ،)16 :1394پـائولي  ( گـو  و قصـه  ،هنرمنـد  گـر،  بازية مثاب سه نقش يا وظيفه براي عكاس به

عكـس  «جـاي   بـه » عكس سـاختگي «كارگيريِ عبارت  ترجيح بهة اظهارنظر جف وال دربار
هـا در   طـرح ديـدگاه مدرنيسـت    ، و) توسط الري پائولي77 همان:» (شده پردازي صحنه
 )118 همـان: توسط آن تومـاس ( » شناسيِ غيربازنمايانه زيبايي«و  »عكاسي انتزاعي«برد  پيش

 ند. ناگفته نماند كه نام و آثار برخي هنرمندان مشهور مانند ديويـد لوينتـال  ا از موارد مهم
)David Levinthal ،(سندي اسكاگلند )Candy Skoglund(ن، ويليام وِگم )William Wegman،( 

توانـد   ايـن موضـوع مـي    2.در آن وجـود نـدارد   )Peter Joel Witkin( جوئـل پيتـر ويتكـين   
  دچار ترديد كند. ،عنوان مرجع به ،دربرگيرندگيِ كتاب را

  هماهنگي با مباني 5.1.4.2
هـا و نظـرات    اساس شواهد و مدارك ديدگاهركه آزادانه و البته ب حال درعين ،نويسندگان

آيـد. ايـن كتـاب     مـي   چشـم  هايشان منطقي و غيرمغرضانه به اند، استدالل را طرح كردهخود 
عكاسـي   ةويـژه در حـوز   بـه  ،زبان عكاسـي  فارسية در جامع را هاي موجود بسياري از ابهام

از فقدان  تر بيشكند كه  هاي ديگري را فراهم مي اما چالش ،ندك برطرف مي ،شده آرايي صحنه
موضـوعيِ خـود   ة گيـرد. ايـن كتـاب در حـوز     ان ايراني سرچشمه مياطالعات كافيِ كاربر

وجــوه عكاســي  يتوانـد تمــام  تنهــايي نمــي امــا بـه  ،توانــد مرجــع و پايـه تلقــي شــود  مـي 
  تحليل كشاند. شده را برشمارد و به آرايي صحنه

آرايي  صحنه نوعي با  فصول كتاب هريك به يهرچند تمام ،تر نيز اشاره شد كه پيش چنان
بـود همـاهنگي   » عملـي تئـاتري  ة مثاب عكاسي به«عنوان كتاب اگر  ،عكاسي ارتباط دارنددر 



 55   ... آرايي صحنهمثابة عملي تئاتري؛ تحليل و بررسي كتاب  عكاسي به

طـور   براين، در تحليل فصول بـه  شد (عالوه هاي مختلف و عنوان برقرار مي بهتري بين فصل
بـه   باتوجـه  ،هاي اين كتـاب  مشروح و با ذكر نمونه به اين رابطه پرداخته شده است). آموزه

تنهـا منافـاتي بـا     هـاي مـذهبي، نـه    ها و روايت يان در تصويرسازيِ داستانايرانة ديرينة سابق
  نهادن به شعائر ديني نيز بهره جست. ارج منظور بهتوان از آن  هاي ديني ندارد كه مي آموزه

  انطباق و جامعيت 6.1.4.2
به عكاسـي   تر بيشچه در ايران  شده يا آن آرايي آرايي در عكاسي يا عكاسي صحنه صحنه

يك معنا  ،ين مواردتر بيشمصطلح شده است، در  )staged photography( شده پردازي هصحن
آثار توليدشده و عكاساني را كه در اين حوزه اشتهار  يتوان تمام سادگي نمي اما به ؛دهند مي

كمي پيچيده  هاي گسترده و البت گونه بندي كرد. كتاب موردبررسي به يك عنوان مقوله بادارند 
ضمن برشماري توالي تاريخي و انواع كاركردهاي اين نوع عكاسي، بسياري  ،استتوانسته 
آرايـي در عكاسـي معاصـر را بنمايانـد. ايـن كتـاب        هاي مطرح و موجود صـحنه  از ديدگاه
بـه   باتوجـه  ميالدي را موردبحث قرار داده است. 2005تا  1840هايي منتخب از سال  عكس

در  يمعاصـر حتـ  ة شـد  پـردازي  عكاسي صحنهة جانب اين موضوع كه بررسيِ گسترده و همه
درنتيجه ترجمه و انتشار كتابي در اين حوزه براي  ،سال ندارد چهلغرب نيز عمري بيش از 

ة بخشي كتاب در جامع آگاهية توان به جنب گيرد و مي مندان ايراني در اولويت قرار مي عالقه
شـده در   ترتيب فصـول تـدوين   اما نه به اين معنا كه كل مطالب كتاب به ،ايراني اميدوار بود

كه هر   معني  اين  بلكه به ،توانند مانند يك شرح درس آماده مورداستفاده قرار گيرند كتاب مي
 ،تحليـل  ،ر فصول ديگر خواندهگيدتواند مستقل از  كند و مي فصل مانند يك كتاب عمل مي

  تدريس شود. يو حت
بر برگزاري چنـدين   عالوه ،هاي اخير حوزه از عكاسي در سال ربارة ايند ،تاس گفتني

 ؛چند پژوهش نيز در ايران صورت گرفته اسـت  3،نمايشگاه عكس توسط هنرمندان ايراني
 ،چنين هم 4.مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه هنر اشاره كردة نام توان به چند پايان مي ،مثالً

 شـده  پـردازي  هاي تخصصـي بـا موضـوع عكاسـي صـحنه      و نشست 5راني برگزاري سخن
هاي اخير  مضمون در سال هاي تخصصي با اين و انتشار مقاالتي در مجله )شده آرايي صحنه(

تـوان   مـي  ،بـرآن  افزون 6.كند مندان حكايت مي از اهميت اين موضوع نزد عكاسان و عالقه
 ،بنـابراين  7.تشرشـده مالحظـه كـرد   هايي به اين موضوع را در چند نمونـه كتـاب من   اشاره
هـا و مراكـز پژوهشـي ديگـر در ايـران       دست در دانشگاه توان به وجود تحقيقاتي ازاين مي

  اميدوار بود.
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  كارگيري ابزارهاي علمي به 7.1.4.2
اين كتاب براي امر آموزش براساس شرح درس مشـخص طراحـي و    كه بايد پذيرفت

توان از آن بـراي آمـوزش    اما مي ،و آزمون است نگارش نشده است. اين كتاب فاقد تمرين
 ،هـا  كتاب و كيفيـت مطلـوب آن   در دانشگاه بهره گرفت. وجود تعداد بسيار زياد عكس در

هـا، فراينـد درك و    راه با اطالعات آمده در متن و اطالعات تكميلي در زيرنويس عكس هم
هـاي كتـاب    گفتـه شـد، آورده  تر  كه پيش كند. چنان استفاده از مطالب كتاب را دوچندان مي

  كارآمد و آموزشي باشد.  تواند بسيار هاي مختلف مي صورت جزئي و موردي در فصل به

  اصطالحات تخصصي 8.1.4.2
نحو مطلـوب انجـام شـده اسـت. ايـن موضـوع در برگـردان برخـي          ويرايش كتاب به

معنـي   توان بـه  براي نمونه مي ؛شود اصطالحات تخصصي عكاسي و غيرعكاسي آشكار مي
 »شـده  آرايـي  عكاسي صحنه«از » عكاسي ساختگي«) و تمايز عنوان 16 همان:( فوتاگوة كلم

  ) اشاره كرد.177 همان:( »خودكشور« ،»خودشهر«) و معناي 77 همان:(

  رويكرد كلي 9.1.4.2
 ـ  1395مهرمـاه   ــ   زمان نگارش ايـن مـتن   تا 1394هاي نگارنده، از سال  براساس يافته
وجـود چنـين منبعـي در     ،نظر  اين اين حوزه ترجمه و نشر نشده است. از كتاب ديگري در

ويـژه در   كه اين نوع عكاسي در جهان و به جايي نمايد. ازآن معاصر ايران ضروري مية جامع
توانـد خيلـي مفيـد باشـد.      وجود چنين منبعـي مـي   ،مندان بسياري دارد ايران كماكان عالقه

اي كتاب مجال چنداني براي بحـث و   نامه وصيفي و معرفيهاي متنوع كتاب با رويكرد ت داده
آثـار عكاسـيِ     ةهاي متنوع و مفيدي از نمون وصف، موارد و مثال بااين .تفسير نگذاشته است

هـاي نظـري    برآن، آمـوزه  دهد. عالوه ميمندان ايراني قرار  شده را دراختيار عالقه آرايي صحنه
كـه   جايي ازآن كند. در اين حوزه از عكاسي بيان ميرا آمده در كتاب نيز رويكردهاي معاصر 

 ،هاي دانشگاهي محدود و منحصر كـرد  توان به محيط مندان عكاسي را نمي كاربران و عالقه
خ و داران تـاري  دوسـت ة توانـد اشـتياق و عالقـ    اين كتاب خارج از فضاي آموزشي نيز مـي 

  هاي عكاسي را پاسخ گويد. سبك

  كاربرد آموزشي 10.1.4.2
صورت موضوعي  اما در شكل كلي، كتاب به ،ن كتاب براي تدريس تدوين نشده استاي

در مقـاطع كارشناسـي و   » تاريخ عكاسي«تواند براي درس  نمايي استاد مي و موردي و با راه
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وتحليـل و   تجزيه« هاي در درستواند  مي ،چنين كارشناسي ارشد مورداستفاده قرار گيرد. هم
شناسي  سبك«كارشناسي و مقطع كارشناسي ارشد و براي درس در مقطع  2و  1» نقد عكس
در مقطع كارشناسـي  » تصويري ـ هاي تجسمي آشنايي با شيوه«مقطع كارشناسي و » عكاسي

ة ديگر براي رشـت  هاي غير از مورد آخر، درس به ،است گفتنيارشد مورداستفاده قرار گيرد. 
تر در هر فصـل،   به موارد جزئي با رجوع ،برآن شوند. عالوه عكاسي تخصصي محسوب مي

از  ــ   هـاي عكاسـي   و سـبك  ،هـا  ها، جريان گر براي شناخت ديدگاه توان شاهدي روشن مي
معتقد است استفاده از  ،تدريس خودة براساس تجرب ،آورد. نگارنده  دست به ـ  گذشته تاكنون

با مراجعـه   تر بيشكه  ،ها هاي فصول مختلف كتاب نه براساس توالي و پيوستگيِ فصل يافته
آرا و عقايد  و ها عكس ترِ كتاب ميسر و مفيد خواهد بود. ارجاع به نمونه هاي جزئي به بخش

  . استاستفاده براي تدريس  در كتاب از موارد قابل  شده طرح

  شناختي اثر نقد و تحليل روش 11.1.4.2
ترتيب زماني  ه بهشد آرايي صحنه تر گفته شد، اين كتاب براي معرفي عكاسي كه پيش چنان

هاي مختلف زمـاني   از آن را در دوره هايي متنوع جلوه فقطو  است مل نكردهو موضوعي ع
ـ  ويژه جلوه به ؛بازگو كرده است انـد.   نمـايش درآمـده   هـا در نمايشـگاه بـه    آنة هايي كه نمون

ز شده را ا آرايي بنابراين، در پاسخ به اين پرسش كه اگر محققي قصد كرد كه عكاسي صحنه
نو تعريف كند و سير تاريخي و تحـوالت مـرتبط بـا آن را برشـمارد، آيـا همـين مسـير را        

اي اسـت   گونـه  شده در كتاب به هاي طرح پيمود؟ پاسخ نگارنده منفي است. تفرق ديدگاه مي
در انتهاي كتاب فهرست منـابع   ـ  كه شايد الزم باشد بسياري از منابع آمده در انتهاي فصول

شـد آن منـابع را    و خواسته مـي اشد يا از  شرح داده مي تر بيشبراي مخاطب  ـ  وجود ندارد
احتماالً بـه ايـن    ،ازقبل مطالعه كرده باشد. اين كتاب در شكل كليِ خود انسجام متني ندارد

  هاي برگزيده براي نمايشگاهي خاص تدارك ديده شده است. كه متناسب با عكس علت
 را شـده  پـردازي  عكاسـي صـحنه  ة متنوعي درباراين كتاب بررسي كه بايد توجه داشت 

هـاي نمايشـگاه عرضـه     مشخص و متناسب با عكـس ة ازمنظر چهار محقق و از چهار زاوي
و  ،عميـق  جـدي،  مباحـث  نويسـندگان  از هريـك « :كنـد  كه پائولي اذعان مي . چناندارد مي

  عكاسي كه اند كرده طرح متفاوت موضوعات و مختلف زماني هاي دوره مورددر يگر روشن
چـه قصـد تـدريس     به اين مورد، چنان ). باتوجه12 همان:» (گيرد دربرمي را شده آرايي صحنه

س  مي ،شده درميان باشد پردازي كتاب با مضمونِ عكاسي صحنه وپـيش   بايست مطالب آن پـ
  هاي كتاب اضافه شوند. به آوردهو مواردي نيز  ،شوند، مواردي حذف
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  گيري نتيجه. 3
امـا   ،ايرانـي مفيـد باشـد   ة توانـد بـراي جامعـ    دست مي متوني ازاينة ترجم ،چه آمد بنابر آن
بايسـت كيفيـت و    هاي اخير مـي  عكاسي در سالة شد هاي ترجمه به تعداد زياد كتاب باتوجه

تواند  نگر مي ها موردارزيابي پيوسته قرار گيرد. كتاب حاضر در نگاه كلي ضرورت انتشار آن
آرايـي و نـوع    صـفحه  نظرلحاظ شكلي، كتاب از يد باشد. بهعكاسي در ايران مفة براي جامع

هايِ تكميليِ هـر فصـل از    رسد. ترجمه و يادداشت نظر مي كاغذ و كيفيت چاپ مطلوب به
برخوردارند. هرچند كماكان نگارنده معتقد است مضمون كتـاب بـا عنـوان     يكيفيت مطلوب

 ،چنـين  هـم ». آرايي در عكاسي حنهص«مناسبت بهتري دارد تا » عملي تئاترية مثاب عكاسي به«
شده در كتاب و از هنرمندي كه نـام او   هاي چاپ نگارنده استفاده از عكسي خارج از عكس
  داند. در كتاب نيست براي جلد كتاب موجه نمي

اگـر   ،معنا اين به ؛برآن، بايد دانست كه اين كتاب به مناسبتي خاص منتشر شده است افزون
رسـد   نظـر مـي   به ،شد. درنتيجه چنين كتابي نيز منتشر نمي ،شايد ،شد نمايشگاهي برگزار نمي

ها و تصاوير موجود در آن نمايشگاه تحقيق و تـدوين   كتاب براساس عكسة فصول چهارگان
شـده را داشـته    آرايي وجوه عكاسيِ صحنه يتواند ادعاي معرفي تمام يعني كتاب نمي ؛اند شده

عكس كه  167تقريب  هاي كتاب به تصاوير و عكس به تعداد كل وصف و باتوجه باشد. بااين
 208بايد اذعـان كـرد چنـين حجمـي از عكـس بـراي كتـابي         دان در ابعاد مختلف ارائه شده

موضوع  ةشاهد متن به مرتبة ها از مرتب ها دارد؛ يعني عكس اي از اهميت عكس اي نشانه صفحه
ها و كيفيـت مطلـوب چـاپ از     عكسهاي  راه با زيرنوشت اند. اين موضوع هم متن ارتقا يافته

بـه ايـن    كـه در ايـران چنـين منبعـي راجـع      آن ويژه به ؛روند مي  شمار كتاب به هاي مثبت ويژگي
  گرفت. هاي چنين كتابي را ناديده توان نوآوريِ آورده نمي ،درنتيجه .موضوع منتشر نشده است
حـاوي   شده در اين متن، فصول مختلـف كتـاب ازحيـث محتـوا     براساس مباحث طرح

بار در ايـران   هاي آن براي نخستين كه برخي از آموزه مندي است. بااين نكات آموزشيِ ارزش
 ،اصليِ كتابة كه نويسند ديگر پيوستگي ندارند، و چنان فصول كتاب با يك ،شوند منتشر مي

آرايـي در   اذعان دارد هريك از چهار نويسنده ازمنظر خود به موضـوع صـحنه   ،الري پائولي
بـودن انتشـار كتـاب و نداشـتن      راه با موضوع مناسـبتي  اند. اين موضوع هم پرداخته  عكاسي
ر فصول نيـز  گيدهر فصل مستقل از  ،گيري پاياني از وحدت متن كاسته است. درواقع نتيجه
كتاب مفيدتر ة موضوعي و موردي به فصول چهارگانة تواند مطالعه شود. بنابراين، مراجع مي

فصول كتاب در وضعيت كنوني  يتمامة پيوستة اي امر آموزش، مطالعويژه بر به ؛خواهد بود
  نمايد. ات تكميلي چندان مفيد نمينمايي استاد يا مطالع بدون راه
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اي در ابتـداي   توانستند با درج مقدمـه  ن يا ناشر محترم ميانگارنده معتقد است كه مترجم
ة بـراي اسـتفاد   ،چنـين  د. هـم ننككتاب هدف از ترجمه و انتشار كتاب را به خواننده گوشزد 

هاي سني و نوع مخاطبان كتاب را براسـاس ميـزان    و گروه ،كار ارائه دهند مفيدتر از كتاب راه
ن در ابرآن، هيچ اطالعاتي از عالقه و تخصـص مترجمـ   نهاد دهند. افزون عالقه و مطالعه پيش

ديگـر در ايـران   ة شد هاي چاپ بسياري از كتابة موضوعي كه دربار ؛كتاب درج نشده است
و  ـ   كه نام و آثار تعدادي از هنرمندان مشهور اين عرصـه  كند. و آخرين نكته اين نيز صدق مي

تـوان بـه دربرگيرنـدگيِ كتـاب      نمـي  ،شود. پـس  در كتاب يافت نمي ـ  شده در ايران شناخته
  د.كراطمينان كامل 

  
  نهادها . پيش4

ساختار متفرق فعلي، شايد اگر فصل اول به آخـر   منظور ترميم به ،حلي ميانه راه  منزلة اما به
ديگـر،   عبـارت  به ؛آيدها پديد  بهتري براي پيوستگيِ مطالب فصل  كتاب انتقال يابد مناسبت

زماني و موضوعي درطول هم قـرار دارنـد و    نظردوم و سوم و چهارم حدوداً از هاي فصل
مطالـب و   ديگـر اما فصل اول كتاب كامالً مستقل از  ،پذير است ها امكان آنة پيوستة مطالع

شـود.   ادوار تاريخي و موضوعيِ مرتبط را شامل مـي  يها تمام ر فصلگيدتر از  دربرگيرنده
ن بـراي معرفـي نويسـندگان و    اتجميع منابع در آخـر كتـاب و توضـيح مترجمـ     ،چنين هم

م سـاختار كتـاب و   تواند بـر اسـتحكا   مي آن در ايرانة موضوعيت كتاب و ضرورت ترجم
  فوايد آن بيفزايد.
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