
واقعیت آن چیزی اس��ت ک��ه پیرامون ماس��ت. اما امر 
واقعی را باید اثبات کرد. 

ژاک لکان

مهدی مقیم نژاد گزیده ای از آثارش را با عنوان »واقع نمایی« 
در گالری ش��ماره 6 به تماشا گذاش��ته است. واقعیت در 
عکس ه��ای به  نمایش درآمده در این گالری از درهم آمیزی 
و تلفیق دو یا چند واقعیت پیش��ین به سرانجام رسیده اند. 
این شیوه از دخالت کردن را امروزه در لوای دانش و تفکر 
مونت��اژ )در این زمینه فتومونتاژ( باز می شناس��یم. آنچه در 
این روش اهمیت دارد، درک وجوه تکنیکال در فرایند کار 
مونتاژ نیس��ت، بلکه بررسی نتایج آن است؛ چرا که مونتاژ 
در گام نخس��ت صرفًا فرایندی از کار به حس��اب می آید. 
حیط��ه و میزان دخالت ها در اثر نش��ان می دهد عکاس در 
چه س��طحی از آن اس��تفاده کرده و در کاربس��ت آن چه 
نتایجی گرفته اس��ت. و بارها مهم تر؛ آیا او در این ش��یوة 
کاری توانس��ته به روش بیانی منسجم در این مدیوم دست 
یاب��د؟ برای درک این نکته باید، بر اس��اس آنچه بر دیوار 
نمایشگاه آویخته شده دریابیم، دخالت ها به چه نیتی انجام 

گرفته اند؟ و یا این امکان در قالب رس��انه ای چون عکاسی 
چه فضایی را در این عکس ها گشوده و یا پیش برده است؟ 
چنین پرس��ش هایی می تواند مرز تأویل را از یک سو و از 
دیگر سو جهان بینی )بُن مایة فکری( آن را نشانه رود. از یاد 
نبریم، دخالت کردن اینجا مفهوم کلیدی است؛ چرا که اثر 
به تنهایی نش��انگر و آشکارکننده عمق درگیری و نمایانگر 
میزان و حیطة دخالت هاس��ت. دقیقًا می ت��وان از خود اثر 
فهمید: آیا عکاس درگیرودار کیفیت عناصر باقی مانده و یا 
توانسته به ساختار آنها نفوذ کند؟ آگاهی از حدود و نحوة 
به کارگیری توان عکس ها و همنش��ینی آنها برای رسیدن 
ب��ه موقعیت تازه فرات��ر از مهارت ه��ای نرم افزاری متکی 
ب��ه بینش و تفکر اس��ت. عکس ها تفکر مونتاژ را آش��کار 
می کنند. در اینجاست مرز بین بازی با عکس ها و یا کاری 
فکری با آنها ناخواس��ته به مخاطب سرایت می کند. پاسخ 
کاملی را از این فرایند گرفتن مبتنی بر پیش رفتن روش مند 
در آنهاست و چنین عزمی بی شک پشتوانة منسجم فکری 
می طلبد. به همی��ن دلیل فتومونتاژ نیرو و توش وتوانش را 
نه از رسانه ها و محیط گرافیکی بلکه از بار فکری می گیرد. 
رسانه هایی که ش��یوة اجرایی ش��ان متکی به نرم افزار و یا 

محیط مجازی اند، به ش��دت نقش اندیش��ه در آنها مهم و 
حیاتی است. مثل خود عکاسی که از فرط سادگی در ابزار 
و در میانة همه گیر شدن آن، هر عکسی را در تعریف خود 
ج��ا می دهد. اما، از میان ه��زاران عکاس معدود افرادی را 

به خاطر می سپرد.   
  

موقعیتوآنیتعکسها
عکس ه��ای مه��دی مقیم ن��ژاد در این زمین��ه و در حوزه 
دخالت های فکری به دو دس��ته تقسیم می شوند: آثاری که 
در آن عناصر در همنشینی خود به موقعیت تازه ای انجامیده 
و آث��اری که در آن موقعیت تازه امکان بروز آنیت ها را نیز 
در خود فراهم نموده است. می کوشم نیتم را در این شکل 

از تقسیم بندی روشن کنم.

موقعیتعکس
دس��تة اول آثاری اس��ت که در آن عکاس کوشیده دو و 
ی��ا چند وضعی��ت )نه صرفًا مکانی( و ی��ا موقعیت را در 
همنش��ینی با هم به خلق موقعیت س��وم بکش��اند. نمونه 
درخش��ان و یا کامل آن را می توان در عکس شماره )1( 
مش��اهده نمود. هم��ه چیز در این عک��س طبیعی به نظر 
می رس��د. هی��چ عنصر مزاحم��ی در آن دیده نمی ش��ود. 
مه��دی مقیم نژاد به درس��تی ظرفیت عک��س پایه )کویر( 
را و چگونگ��ی دخالت در آن را دریافته اس��ت. کومه ای 
خاک در دل کویر و آن سوی تر در افق، توده ای فشرده از 
س��یاهی. همه چیز در اثنای ای��ن تصویر برای بروز اتفاق 
فراهم  است. خلوت بصری نشانه ها از یک سو، سکوت 
عکس پایه )کویر( را از بین نبرده اس��ت. و از دیگر سو، 
تالقی عناصر بصری در یک نقطه ما را به سادگی هر چه 
تمام ت��ر در موقعیت نادری از یک اتفاق برای اندیش��یدن 
قرار داده اس��ت. لحظة به یاد ماندنی، گویی س��ر بزنگاه 
عکاس این اتفاق را ثبت نموده اس��ت. چیزی ش��بیه یک 
اعجاب کاماًل طبیعی، به س��ان کس��وف. با این تفاوت که 
این حادثه فقط به توان و ذهن عکاس قابل رصد کردن و 
رؤیت شدن بوده است. همه چیز عکس، در زمان مناسب 
و در آن واحد در تیررس هم وضعیت تازه ای را می سازند. 
مِن مخاطب درست در مماس تصویر در مواجهه با عمق 
طبیعی اث��ر قرار گرفت��ه ام. این مواجهه آغاز آش��کارگی 
اس��ت. ما به ندرت می توانیم به ات��کای جهان بیرون در 
مواجهه ب��ا خویش قرار گیریم. این ش��کل اتصال مبتنی 
بر انگیزش های قدرت مندی است که بتواند احساس های 
خفت��ه و خاموش ما را بیدار کند؛ چرا که ناخودآگاهی در 
فرایند آگاهی نیازمند تحریک های حس��ی است تا مسبب 
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درک زوایای تازه وجود ش��ود. بیم آن هست که در مسیر 
آمی��زش موقعیت ها، برای خلق موقعیت س��وم، خروجی 
نهایی صرفًا در س��طح کیفیات بصری شناور شود. و امر 
بازنمود موقعیت بکری را نیافریند. بااین همه، ما ش��دیداً 
نیازمن��د اعجاب موقعیت های ت��ازه برای حیرت کردن و 
رهسپار ش��دن به این دیار غریبیم. دامنة چنین تفکری را 
می ت��وان در رش��ته های دیگر نیز دنبال ک��رد. به عبارتی، 
ای��ن موقعیت آفرین��ی از مس��یر دیگری نیز تجربه ش��ده 
است. خاصه در گستره لندآرت. کانسپت هایی که امروزه 
با گذش��ت زمان در قال��ب عکس ثبت ش��ده اند، یادآور 
چنین دخالت هایی هس��تند. بخصوص در بخش��ی از این 
تجربه ها، که کوشیده شده با موادومتریال طبیعی وضعیتی 
در دل چش��م اندازها خلق ش��ود. این تجربه های همگن، 
نش��انگر آن است که رش��ته ها چگونه مسیرهای مشترک 
ذهن��ی را از روش های گوناگون تجرب��ه می کنند. گویی 
انس��ان نیازمند این حیرت است. یادآور حکم ارسطو که 
سرچش��مة اندیشدن و فلسفه ورزی را حیرت می دانست، 
حیرتی که در آن چیزها به پرس��ش درمی آیند و واقعیتی 

به امر واقعی تبدیل می ش��ود.

آنیتعکس
پیرام��ون آنیت عکس و تأثیر تکان دهن��دة لحظه های ناب 
بسیار چیزها نوشته اند. عکس می تواند واقعیت را در آنیت 
حاض��ر کند. نه لحظه بلکه لحظ��ة واقعی. واقعی بودن در 
اینجا به معنای باورپذیر شدن اتفاق است. قدرت جادویی 
عکس در ثبت لحظه های تکرارناپذیر، این رسانه را همچنان 
بیانگر نگاه داشته است. این مؤلفه تجربه های عکاسی را با 
طیف وسیعی از تجربه های بصری جدا می کند. دسته دوم 
از عکس های مقیم نژاد دقیقًا در موقعیت س��وم وضعیتی را 
پیش کش��یده اند تا آنیت اتفاق در آن حاضر ش��ود. در این 
عکس ها اکنون حاضر اس��ت و شدیداً متکی به زمان حال 
هس��تند. نمونة کامل چنین تجربه ای را می توان در عکس 
ش��ماره )2( مش��اهده نمود. این عکس حقیقتًا هول انگیز 
اس��ت. چنین وضعیتی فقط در توان این رسانه )در گستره 
هنرهای تجس��می( بازنمود و یا قاب  شدنی است. لحظة به 
یاد ماندنی. درک ابعاد فشردة زمان. تجربه ای نابه هنگام از 
آوار حجمی ناخواس��ته در کسری از ثانیه. ما فقط با چشم 
دوربین عکاس��ی ای��ن صحنه را به یاد خواهیم س��پرد. ما 
دقیقًا می توانیم از زاویه راوی )چشم( دوربین این هول آور 
را ح��س کنیم. موقعی��ت اول عکس، که م��ا از درون آن 
به ورطة هول انگیز آس��مان می نگریم، در آس��تانة تخریب 
اس��ت. خرابه ای که ریزش س��نگ ها را باورپذیر می کند. 

اینجا درس��ت زیر این ط��اق، که م��ا از دریچه های آن به 
آسمان می نگریم، نه س��رپناه جای امنی است و نه آسمان 
نویدبخ��ش. موقعیت آفرینی در تجربه هایی از این دس��ت 
بس��یار نیازمند دقت و آگاهی اس��ت. با کم��ی اغراق این 
عکس به ورطة  فرا واقعی سقوط می کرد. در این نقطه کار 
کردن ش��دیداً ش��کلی از خطر کردن است. کمی آن سوتر 
و گاه��ی بدون آگاهی تجربه ها به ورطة فرا واقعی و یا به 
ورطة تخیل ذهنی می انجامند. تخیل ذهنی به آن دس��ته از 
دخالت ه��ا در عکس گفته می ش��ود که موقعیت ها ما را به 
وضعیت های نامعلوم ذهن می کش��اند. عناصر بی استدالل 
کنار هم و یا در همه چیز ش��ناور می ش��وند. جهانی که با 
تم��ام جذابیت هایش چون پای��ش را تمام وکمال از زمین 
بریده باورپذیر نخواهد ش��د. ما آنها را به س��ختی و شاید 

بتوان گفت در بیشتر مواقع نمی فهمیم. 

شیوةروایتعکسها
م��ن به عن��وان مخاطب از چش��م چه کس��ی ب��ه ماجرا 
می نگ��رم؟ آیا چش��م دوربی��ن دقیقًا به جای چش��م من 
نشس��ته اس��ت؟ به بیان دیگر، ما از چ��ه زاویه ای و یا از 
زوایه دید چه کس��ی ب��ه واقعه می نگریم؟ ش��اید قبل از 
واکاوی و بررس��ی این موضوع باید به سؤال پایه ای تری 
در ای��ن زمینه پرداخت. زوایه دی��د در این عکس ها چه 
اهمیتی دارد؟ شیوة روایت عکس مبتنی بر زوایه ای است 
که عکاس آن را پیش کش��یده اس��ت. و یا از آن جایگاه 
به واقعه نگریس��ته اس��ت. ما دقیق��ًا از این زاویه به جای 
او می نش��ینیم. افزون بر این، در پرداختن و تشریح چنین 
پرس��ش هایی اس��ت که درمی یابیم عکاس مخاطب خود 
را در چه موضعی برای نگریس��تن نشانده است. اهمیت 
این موضوع را، زمانی که درگیر مشاهدة اتفاق و یا آنیت 
عکس هایی��م، کام��اًل درمی یابیم. واقعیت ارائه ش��ده اگر 
بخواهد باورپذیر به نظر برسد می بایست در شیوة روایت 
)در زوایه نگریس��تن( آن نیز دقت شود. هر موضوعی را 
نمی ت��وان به هر ش��کلی دید. گاهی به نمایش گذاش��تن 
اتفاقی در اثنای چشم اندازها نیازمند خیره شدن از گوشه 
و یا نگریس��تن پنهان به آن اس��ت. من این ظرافت دیدن 
را در عک��س ش��ماره )3( می بینم. در گورس��تانی چنین 
تکان دهنده مرگ پایان اس��ت. من می ترس��م افراشته و یا 
ایس��تاده به افق آن خیره شوم. این درخت به مِن مخاطب 
کمک می کند خودم را پشت آن پنهان کنم. این نگریستن 
دزدانه از ترس متراکم عکس ریش��ه می گیرد و قدرت آن 
را دوچن��دان می کند، من در این وضعیت نگریس��تن، در 

متن عکس قرار گرفته ام و واقعه برایم تکرار می ش��ود.

واقعنماییوواقعیتعکسها
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در شکل طبیعی و در زندگی 
هرروزه به صورت عملی بر آنچه در میدان دیدمان حاضر 
می ش��ود، دخالت می کنیم. در بیشتر مواقع و یا غالبًا کمتر 
دربارة  وج��وه دخالت های مان با یکدیگر صحبت می کنیم. 
کافی است احساس مان را دربارة آنچه دیده ایم، بیان کنیم. 
آن وقت خواهیم دید، زبان در هر شکل بیانی خود تکه هایی 
از وجوه افتراق ها را آش��کار می کند. ما جهان پیرامون مان 
را مث��ل ه��م نمی بینیم. این بدین معنی اس��ت که واقعیت 
پیرامون  مان )در حوزه ادراک( خود ش��کلی از واقع نمایی 
است. واقعیت خود را به طرق مختلف بر ما آشکار می کند 
و بناب��ه پیش داوری ها و پیش فرض های ما معنا می ش��ود. 
مهدی مقیم نژاد احساس های پیشازبانی اش را و هر آنچه را 
می دیده، به عکس اضافه و یا بیان کرده اس��ت. تا تکه های 
از واقعی��ت را به امر واقعی بدل کند. بدین منظور می توان 
همة آنها را واقعیت دانس��ت. اما واقعیتی که واقع نماست. 
اطالق واقع نمایی برای واقعیت از این حقیقت سرچش��مه 
می گیرد که واقعیت س��اخته و پرداختة تأویل های شخصی 
اس��ت و هر تأویلی خود شکلی از واقع نمایی است. آنچه 
در ارائة واقعیت ها در قالب اثر هنری مهم اس��ت، ش��کل 
باورپذیر شدن آنهاست. ما اگر بخواهیم واقعیت های ذهنی 
خود را در قالب اثر هنری تجسم بخشیم، باید به این نکته 
واقف باشیم: هر سوژه ای ظرفیتی برای تأویل های شخصی 
دارد و یا حدی از دخالت ها را می پذیرد. مقیم نژاد بر حوزة 
نشانه های همه گیر جهان هرروزه و بر گستره چشم اندازها 
دخالت می کند. تأکید من بر لفظ همه گیر بودن موقعیت ها 
به این دلیل است که چنین زمینه ای حساسیت های ویژه ای 
را ب��رای از آن خود کردن می طلب��د؛ چون تصنع تأویل ها 
در عم��ل )خاصه در این زمینه( به ش��دت خود را نمایان 
می کن��د. مخاطبی��ن کم وبی��ش موقعیت ه��ای آغازین این 
عکس ها را دی��ده و تجربه کرده ان��د. کار مهدی مقیم نژاد 
در ای��ن مجموعه فعال کردن موقعیت هاس��ت. و تحریک 
کردن حوزه های طبیعی اس��ت برای حرکت کردن ذهن به 
سمت موقعیت های تازه. ش��کلی از حاضر کردن رؤیا در 
بیداری. به گفته »فروید رویاها حاصل تبدیل یک اندیش��ه 
به یک تجربه اند« او می کوش��د آهسته وآرام جهان خاموش 
را فعال کند. به ظرفیت های آن می اندیش��د. قلمرو خواب 
در عکس های مهدی مقیم نژاد حاضر اس��ت. جهانی که نه 
به ورطة ناخودآگاهی فرو غلتیده و نه کاماًل هوشیار است. 
حضور آنیت ها عکس را آبستن اکنون می کند. رؤیاپردازی 
برای مخاطب دقیقًا از این نقطه آغاز می شوند. مکاشفه در 
اثنای خودآگاهی، دغدغه و درون مایة این عکس هاست.   
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