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فرزان سجودی و مهدی مقیم نژاد در یکی از پانل های »ده 
روز با عکاسان« به بحث در مورد یکی از بحث هایی که در 
هنر و به خصوص عکاسی مورد بحث قرار گرفته و نظریات 

مختلفی در آن ارائه شده است، پرداختند.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، پانل »نشانه 
شناسی در عکاسی« با حضور فرزان سجودی، نشانه شناس 
برجس��ته و مهدی مقیم نژاد عصر شنبه، 27 دی در خانه 
هنرمندان برگزار شد. مقیم نژاد در ابتدای این نشست در مورد 
نش��انه شناسی به مفهوم عام و نشانه شناسی در عکاسی 
پرس��ید که سجودی پاسخ داد:»اساسا هروقت که مباحث 
نظری پیش می آید به طور مش��خص آن مباحث نظری 
می خواهند از س��وی اهل عمل، م��ورد بحث قرار بگیرند، 
ممکن اس��ت شرایط کمی بحرانی و خطرناک شود. برای 
مثال من عکاس نیس��تم ولی می خواهم در مورد عکاسی 
نظریه پردازی کنم، اگر ما این بحث را با ظرافت پیش نبریم 
این موضوع می تواند به مقدار زیادی چالش برانگیز باشد و 
عکاسان بگویند کسی که اصال عکس نمی گیرد چه طور 
می خواهد در مورد یک عکس صحبت کند؟ حال من با علم 

به این احتیاط شروع می کنم.«
او ادامه داد:»کار نشانه شناسی به طور عام این است که متون 
را تحلیل و سازوکارهای تولید معنا و داللت را در آن پیدا کند. 
شاخه ای از علوم انسانی است که به مطالعات فرهنگی یا 
دانش های فرهنگی می پردازد به خاطر اینکه متون در حوزه 
فرهنگ تولید می ش��وند و متون هستی های قایم به ذاتی 
نیستند که خودشان برای خودشان ناگهان پیدا شوند. با این 
تعریف اولیه در گام بعدی ما باید ببینیم که متن به این معنا 
که نشانه شناس ها به آن می پردازند چیست و چه ارتباطی 

بین نشانه شناسی و عکاسی وجود دارد.«
این نشانه شناس در شرح این ارتباط اظهار کرد:»ما معتقدیم 
هر آنچه به طریقی قاب گرفته ش��ود،حال آنکه این قاب 
می تواند یک قاب فیزیکی عینی باشد مثل قابی که پیرامون 
این صحنه است و می تواند عکسی روی یک کاغذ چاپ 
ش��ده یا کتابی باش��د، در قالب یک هستی فیزیکی قابل 
دریافت به طریق حسی برای ایجاد ارتباط ارایه شده است.  
ادامه در صفحه آخر
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از سوی فرزان سجودی

شماره

گفت و عنوان کرد که ما از طریق عکس با کسانی که آن 
را خلق کرده اند، ارتباط برقرار می کنیم.

ادامه در صفحه بعد

ایرج راد به سومین برنامه
ده روز با عکاسان آمد

انتقاد شهاب الدین عادل از گرایش عکس های تئاتر به فرم

نشانه شناسی در عکاسی 
مورد بررسی قرار گرفت



2

برگزارکننده کارگاه »عکاس��ی از مواد غذایی« معتقد 
اس��ت موضوعی که باعث تمایز این ش��اخه از دیگر 

شاخه های عکاسی می شود، کوتاه بودن زمان است.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاس��ان ایران، 
اولی��ن روز از برنام��ه »ده روز ب��ا عکاس��ان« ب��ا 
برگزاری دو کارگاه تخصصی برگزار شد. در دومین 
کارگاه که از س��اعت 13:30 ال��ی 15:30 در خانه 
هنرمندان برگزار شد، ش��هرام جعفری به موضوع 
»عکاس��ی تخصصی مواد غذایی« پرداخت. او در 
این کارگاه به بی��ان تجربه ها و مباحثی که در این 
شاخه عکاسی مطرح اس��ت، پرداخت. بعد از اتمام 
کارگاه از او در مورد تفاوت عکاس��ی از مواد غذایی 
با دیگر شاخه های عکاسی پرسیدیم. او در توصیف 
خصوصیات این نوع عکاسی گفت:»ویژگی خاص 
عکاس��ی از مواد غذایی این است که به دلیل کوتاه 
بودن زمان عکاس��ی، پیچیدگی های خاص خود را 
دارد، س��لیقه در آن بسیار اعمال می شود و سفارش 
دهنده ها و کمپانی ها سلیقه های شخصی خود را در 

عکاسی مواد غدایی اعمال می کنند.«
او ادامه داد:»این ویژگی ها باعث شده است عکاسی از 
مواد غذایی با دیگر زمینه های عکاسی مثل عکاسی 
از موبایل و دیگر محصوالت که مورد عکاس��ی قرار 
می گیرند، متفاوت شود. در واقع در عکاسی مواد غدایی 
یک نوستالژی مورد نظر است.«                                                                                                                                   
او در م��ورد جای��گاه این ش��اخه عکاس��ی در ایران 
گفت:»عکاسی مواد غدایی در ایران به سمت و سوی 
خوبی می رود.«                                                                                            
او همچنین کارگاه برگزار شده را خوب توصیف کرد و 
برگزاری سومین دوره »ده روز با عکاسان« را فوق العاده 

دانست و گفت که نظر مثبتی به این برنامه دارد.

ادامه از صفحه اول
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، عصر روز 
شنبه، 27 دی در سومین برنامه »ده روز با عکاسان« که 
به انجمن عکاسان خانه تئاتر اختصاص داشت، ایرج راد، 
مدیرعامل خانه تئاتر مهمان عکاسان شد. او در سخنانی 
کوتاه گفت:»خیلی خوش��حالم که نمایش��گاه عکسی در 
خانه هنرمندان به همت دوس��تان عکاس برپا شده است. 
در جایی که نمایش��گاه عکس است سخن گفتن بیهوده 
اس��ت. عکس ها خودش��ان حرف می زنند، گویا هستند و 
نگاهی از دید هنرمند عکاس و احس��اس در لحظه ای که 

آن را ثبت کرده است، به ما ارایه می دهند.«
 او عکس را تصویر زنده ای دانس��ت که خالف ایس��تایی 
موج��ود در آن، در واقعی��ت با ما حرف می زنند، س��خن 
می گویند و از درون، احس��اس و عواطفش��ان می گویند، 
ب��ه اضافه آنکه ما بس��یاری از مس��ایل را در یک عکس 

می توانیم ببینیم.
راد همچنی��ن در م��ورد اطالعاتی که ی��ک عکس بیان 
می کند، گفت:»مسایل اجتماعی، فرهنگی، تاریخ ادبیات، 
وضعیت اقتصادی، هیجان��ات، نگاه ها، روحیات، خلقیات، 
جامعه شناس��ی، روان شناس��ی و همه ای��ن موضوع ها در 
عک��س نهفته اس��ت. در صورتی ک��ه در تصاویری مثل 
فیلم، ما چنین چیزی را نمی بینیم. در عکاسی یک لحظه 
را فریز می کنیم. در حقیقت آن فریز، فریز یخ زده نیس��ت 
بلکه  فریز پر از روح اس��ت و این همان چیزی اس��ت که 
نمی توانی��م در تصویر متحرک ببینیم چون تمام لحظات 

آن گذرا هستند.«
این هنرمند در مورد جای��گاه عکس نزد تئاتری ها اظهار 
کرد:»عکس ارتباط بس��یار تنگاتن��گ و نزدیکی را به ما 
می ده��د و برای همه هنرمندان تئاتر، عکس خیلی عزیز 
اس��ت چون عک��س تنها چیزی اس��ت ک��ه از لحظات، 
زحمات، عش��ق، تمرینات س��خت، ارایه و تولید کار روی 
صحنه برایش��ان به یادگار می ماند.  وقتی تئاتری ها آلبوم 
را ورق می زنند، گذشته خود را نگاه می کنند، در عکس ها 
غوطه ور می ش��وند و یک نوستالژی بسیار خاص برایشان 

روی می دهد. بنابراین جایگاه عکس بسیار ویژه است.«
راد در پایان برای تداوم کار عکاسان تئاتر اظهار امیدواری 

کرد:»در تمام دورانی که عکاسی بوجود آمده و همچنان 
رو به پیش��رفت بوده اس��ت، بااحترام به آن نگاه می شود. 
عکاس��ی فقط زدن یک کلید و ثبت یک تصویر نیس��ت. 
عکاس��ی هن��ر هنرمندی اس��ت که پش��ت دوربین قرار 
می گی��رد و حرفی برای گفتن دارد. م��ا از طریق عکس 
حرف او را کامال می فهمیم و با آن ارتباط برقرار می کنیم. 
خوش��حالم انجمن عکاس��ان خانه تئاتر فعال و دایما در 
پی برگزاری نمایش��گاه های مختلفی است. آنها لحظات 
تاریخ��ی تئات��ر را ثبت می  کنن��د و در جاهای مختلف به 
نمایش می گذارند. همه تالشی که این بزرگواران هنرمند 
انجام می دهند قابل س��تایش اس��ت. امیدوارم روز به روز 
توانمن��دی بیش��تری را در حوزه عکس پی��دا و لحظات 

ماندگار را همچنان ماندگارتر کنیم.«
در ادامه شهاب الدین عادل، عکاس، استاد و پژوهشگر در 
مورد »عکاسی تئاتر« سخنرانی کرد:»تئاتر در همه جا تعیین 
کننده، مهم و در سطوح آکادمیک در خارج از کشور بااهمیت 
است ولی در ایران توجه کمتری به آن شده است. عکاسی 
تئاتر ش��اخه ای از عکاسی پرفورمنس است. در گذشته، در 
عکاسی تئأتر بیش��تر به ما فضا معرفی می کردند تا چهره 
بازیگران و این درحالی است که تاکید سینما روی تبلیغات 
بازیگران است و شما معموال در عکس های سیمایی پرتره 
می بینی��د درحالی که در تئاتر، کمتر پرتره می بینید. عکس 

تئاتر با پرسوناژهای بیشتری است.« 
او در مورد عکاس��ی تئاتر عنوان ک��رد:»در اینجا وقتی از 
عکاس��ی تئاتر صحبت می کنیم، بیشتر بحثمان در مورد 
محیط های بسته است. عکاسی تئاتر در مقایسه با عکاسی 
سینما، دشوارتر است. البته به طور کلی، تئاتر کار دشواری 
است و مدت ها کارگردان روی متون نمایشی کار می کند 
و گروه روخوانی می کنند، تازه ممکن اس��ت، نمایش اجرا 
ش��ود یا نشود. وقتی هم که مش��خص شد، نمایش اجرا 
می ش��ود مراحل تجزیه و تحلیل نمایش، طراحی لباس و 
صحنه باید صورت بگیرد تا نمایش روی صحنه بیاید. در 
هر اجرایی ممکن است اتفاق یا کنشی روی دهد. هر اجرا 

می تواند نسبت به اجرای قبل متفاوت باشد.«
او با اشاره به زنده یاد حمید سمندریان، کارگردان شناخته 
شده تئاتر افزود:»هنگامی که ایشان نمایش »ازدواج آقای 

ایرج راد به سومین برنامه
ده روز با عکاسان آمد

انتقاد شهاب الدین عادل از گرایش عکس های تئاتر به فرم

زمان عکاسی از مواد 
غذایی کوتاه است
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فیلم Visitors به نویسندگی و کارگردانی گادفری 
رجی یو عصر روز شنبه، 27 دی در تاالر شهناز خانه 

هنرمندان به نمایش درآمد.
گادفری رجی یو )Godfrey Reggio ( نویسنده 
و کارگردان فیلم Visitors در نیواورلئان متولد شد. 
او از س��ال 1954 تا 1968 در لوئیزینیا و نیومکزیکو 
کش��یش مذهب کاتولیک بود. رج��ی یو درمانگاهی 
را در مکزیک تاس��یس کرد که با 12000 نفر عضو 
خدمات پزش��کی و دندانپزش��کی ارائ��ه می کنند. از 
دیگر فعالیت های او در سال 1972 تاسیس موسسه  
آموزش��ی سانتافه بود که هنرهای رسانه ای، سینما و 
تحقیق درباره هنرهای معاصر اس��ت. رجی یو برای 
ساخت فیلم های سه گانه Qatsi ) کوآتسی( بسیار 

مشهور شد. 
Visitors فیلمی مستند ساخته سال 2013 است. 
این فیلم نگاهی خاص به رابطه میان انس��ان و فن 
آوری دارد. یکی از ویژگی های این فیلم، موس��یقی 
 Philip Glass آن است که توس��ط فیلیپ گلس
آهنگسازی شده. تاثیرگذاری این موسیقی به همراه 
عکس ها و تصاویر، بس��یار دیدن��ی  و توجه برانگیز 

است.  

می سی سی پی را کار می کرد، من به عنوان یک داوطلب 
خواستم از این کار عکس بگیرم با آنکه خودشان عکاس 
داش��تند. وقتی به سرصحنه رفتم، دیدم که چقدر زحمت 
کش��یده می شود و به همین دلیل است که مشکالت کار 

تئاتری ها را درک می کنم.«
او در مورد س��ختی های عکاس��ی تئاتر گفت:»از آنجایی 
ک��ه تئاتر کار پیچیده ای اس��ت از وقتی که متنی انتخاب 
می ش��ود تا وقتی به اج��را درآید، کار عکاس نیز بس��یار 
مشکل است زیرا باید در تمامی این مراحل حضور داشته 
باش��د و تمامی این لحظات را ثبت کند. در حقیقت مانند 
پوش��ه ای می شود که هر بار یک هنرمند تئاتر، عکسی از 
خودش را دید، لذت ببرد و به یاد آن روزها بیفتد. به نوعی 

یک نوستالژی خواهد شد.«
ع��ادل ادامه داد:»تن��وع تئاتر در جه��ان معاصر با وجود 
امکانات صحنه، فرم و ابزار جدیدی که از طریق جریانات 
مولتی مدیا به صحنه تئاتر وارد ش��ده اند، اگر چه به مقدار 
زیادی س��اختار محتوا را دور کرده اما این امکانات باعث 
ش��ده اس��ت که عکاس بتواند بهتر کار کند. بسیار پیش 
آمده اس��ت عکس هایی را که از صحنه تئاتر گرفته شده 
نمی توان عکس تئاتر به معنای کالس��یکش دانس��ت اما 
بهرحال عکس صحنه هس��تند و فرم توانس��ته جاگزین 

محتوا شود.«
او در مورد ش��رایطی که منجر به بهتر شدن عکس های 
تئاتر می شود، اظهار کرد:»درام، تنها گونه ادبیاتی است که 
خودش را با حرکت از دیگر گونه های ادبیات جدا می کند 
و مهمترین عنصر درام، کنش حرکتی اس��ت. اگر کنش 
حرکت��ی با دقت و زیبایی روی صحنه خلق ش��ود، زمینه 
بس��یار خوبی را برای گرفتن عک��س فراهم می آورد. این 
کنش حرکتی نه فقط در فیزیک حرکت بلکه در میمیک 
چهره و در بیان بازیگر بس��یار تعیین کننده است. در واقع 
هر زمانی در بیان می تواند فرمی جدید خلق کند. در سینما 
معموال لوکیش��ن ها بسیار متنوع است اما در تئاتر صحنه 
محدود است و این محدودیت باعث می شود، میزان مانور 
ع��کاس محدود و موقعی که تئاتر اج��رای اصلی دارد، از 
نورهای اضافی فالش نباید اس��تفاده شود بلکه با استفاده 

از دوربین ه��ای با رزولوش��ن ب��اال از فاصله های دور باید 
عکاسی کنند.«

عادل همچنین به نقدی در مورد عکس های تئاتر اش��اره 
کرد:»م��ن در اینجا نقدی هم دارم از این مس��اله که به 
طورکل��ی عکس های تئاتر به ف��رم گرایش پیدا کرده اند. 
عکس��ی که ب��ا دوربین نگاتیو گرفته می ش��د به واقعیت 
نزذیک تر بود. االن رزولیش��ن دوربین های عکاسی آنقدر 
باالست که گاهی یک تصنع ایجاد و ما را از صحنه واقعی 
تئات��ر جدا می کند. از آن مهم تر که امکانات صحنه آنقدر 
توسعه پیدا کرده و آنقدر گرایش جوانان در حوزه تئاتر به 
سمت فرم رفته که متن که مهمترین عنصر هنر نمایش 
اس��ت کمتر در حوزه ثبت عکس قرار می گیرد. با اینحال 
تئاتری که اجرا می شود باید ثبت شود و تنها عنصری که 

می تواند این را ثبت کند، تصویر عکاسی است. 
شیوه های نورپردازی از دیرباز به گونه ای بوده که صحنه 
تئات��ر را به یک فضای پرکنتراس��ت برای عکاس تبدیل 

می کند.« 
او صحبت هایش را اینگونه به پایان برد:»در طول تاریخ، 
تئاتر به س��مت ش��یوه های نور پردازی پر کنتراست و در 
واقع ش��یوه هایی که به آنها نوره��ای موضعی می گویند، 

رفته است.
 به دلیل آنکه فضای صحنه باید تقس��یم ش��ود و ممکن 
اس��ت به طور همزمان اتفاقات متعددی روی صحنه رخ 
دهد و ای��ن امکان ب��رای عکاس تئاتر فراهم می ش��ود 
که ج��ای جای صحنه را ثبت و تن��وع ایجاد کند. طول، 
عرض و عمق صحنه بسیار تعیین کننده است برای اینکه 
عکاس بتواند از آن فضا اس��تفاده کن��د و طراحی لباس، 
طراحی صحنه، نوع گریم و نوع نورپردازی تاثیرگذار است. 
تماشگران تئاتر احساس می کنند زندگیشان را در نمایش 
می بینند حتی در پیچیده ترین فرم های تئاتری خیلی خیلی 
مدرن یا پس��ت مدرن به دلیل حیات زن��ده تئاتر، حضور 
و عالقه مردم به تئاتر چیزی نبوده اس��ت که کم ش��ود. 
عکاس��ان تئاتر می توانند بخشی از زندگی روی صحنه را 
پیش از اینکه وارد به صحنه شوند و در جایگاه تماشاگران 

قرار بگیرند، برای ما نشان دهند.« 

نمایش فیلم 

Visitors



با مسوولیت : احسان رافتی داریان / دبیر همایش : ابراهیم صافی / سخنگوی همایش : کاووس صادق لو / مدیرنمایشگاه ها: مجید ناگهی/ دبیراجرایی :کامیار کوشان
دبیر تحریریه:مسعود زنده روح کرمانی / همکاران تحریریه : مژگان الماسیان و مهنا رنجبرمقدم  / عکس:  وحید حسامیان، لیال ابراهیمی و حامد فخاران 

 روابط عمومی : محمدمهدی رحیمیان / گروه اجرایی نشریه : سبحان فرج ون، احسان صباغی، احمد عرب سعیدی
با تشکر از  :  مدیرعامل خانه هنرمندان، سازمان زیباسازی شهر تهران و مریم منصوری

ویژه نامه کاغذباتله  /  نشریه روزانه  سومین دوره 10 روز با عکاسان ایران/ شماره هشتم
w w w . d o o r b i n . n e t

اگر با این تعریف پیش رویم عکس هم از جمله متون است. 
پس به طور خاص تعریف نشانه شناسی عکاسی شناسایی سازو 
کارهای تولیدی و دریافت معنا در بافت های فرهنگی و اجتماعی 
است. عکس به مثابه متن درنظر گرفته می شود. تا همین جا 
ممکن است شما به این نکته واقف شده باشید که نشانه شناسی 
یک فعالیت تولیدی نیست بلکه یک فعالیت خوانشی است و 
ممکن است عکاسان نشانه شناسی ندانند ولی اگر بدانند ممکن 

است عکس های قابل بحث تری بگیرند.«
س��جودی س��پس در مورد یک��ی از ش��عارهای »ده روز با 
عکاس��ان« گفت:»خیلی خوشحال شدم که عنوان 10 روز 
با عکاسان عکاس��ی، فرهنگ و جامعه است. انتخاب این 
شعار نشان دهنده یک رویکرد به عکس بوده نه رویکردی 
که عکس را یک هستی قایم به ذات مستقل و صرفا ارجاع 
به خود نشان دهد بلکه عکس را در عرصه فرهنگ و جامعه 
گشترش و بسط می دهد، پویا و فعال می کند. این بسیار با 
نگاه نشانه شناس همسویی دارد برای اینکه بدیهی است که 
نشانه شناس ها دغدغه زیباشناسی ناظر بر عکس را خیلی 
ندارند. زیبایی امری ذاتی از پیش مقرر ش��ده نیس��ت بلکه 
زیبایی یک امر فرهنگی و اجتماعی اس��ت و در فرهنگ ها 
و جوامع متفاوت تعریف متفاوتی  دارد. حتی نشانه شناس ها 
وارد جنبه های زیبایی شناسی عکس هم می شوند و باز هم در 
جستجوی این هستند که این زیبایی متناسب با چه دوره ای 
است و بازگوکننده چه صورت بندی های اجتماعی و نظام های 

فرهنگی است.«
او افزود:»وقتی می گوییم عکس، در مورد چه صحبت می کنیم؟ 
ما خیلی وقت ها عادت کرده ایم کلیات را می گوییم و زحمت 
پرداختن به جزییات را نمی کشیم. من اینطور فکر می کنم که 
عکس، هنگامی که حتی در یک گالری است به آن عکس 

ویژگی های خاصی بخشیده شده است.« 
پس از آن مقیم نژاد عنوان کرد:»نشانه شناسی کالسیک با آنچه 
شما گفتید کمی متفاوت است. مکانیزم عکاسی چه ساختاری 
دارد که مثال نقاشی ندارد و از این طریق سعی می کنند در وهله 
اول خود رسانه را معنادار کنند؟ عکس چیست که نقاشی یا 
سینما مثل آن نیست؟ فکر می کنید با این تعریفی که شما 
دارید ما هنوز می توانیم به این موضوع برسیم که از نظر هستی 
شناختی، نشانه شناسی بر آن بود که عکس از چه چیزی تشکیل 

محسن راستانی که سه قطعه از کتاب »زمان سخت« او در 
مراسم افتتاحیه سومین برنامه »ده روز با عکاسان« خریداری 

شد، 29 دی در خانه هنرمندان سخنرانی می کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، برنامه »ده 
روز با عکاس��ان« در آخرین روز برگزاری نشست های خود 
میزبان انجمن عکاس��ان انقالب و دفاع مقدس اس��ت. در 
نوبت صبح این روز که دوشنبه، 29 دی در خانه هنرمندان 
برگزار می شود، محمد غفوری از ساعت 10:30 الی 12:30 
کارگاه »عکاسی مستند« برگزار می کند و در نوبت ظهر هم 
از س��اعت 13:30 الی 15:30 کارگاه علی فاطمی با موضوع 

 »مدیریت رنگ در عکاسی و چاپ« برپا می شود.
در ادامه از ساعت 15:30 الی 17:30 پانل »عکاسان جوان و 
عرصه دفاع مقدس« با کارشناسی فرهاد سلیمانی و حضور 
حسین بهرامی، حسن قائدی، سعید فرجی و فاطمه بهبودی 

برگزار می شود.
در بخش پایانی هم از ساعت 18:30 الی 20 محسن راستانی، 
عکاس شناخته شده ایرانی به این پرسش پاسخ می دهد که 

»چگونه یک مجموعه عکس شکل می گیرد؟«
در سومین دوره »ده روز با عکاسان« تمامی گالری های خانه 
هنرمندان ایران به طور همزمان به این برنامه تعلق گرفته 
اس��ت که به همین منظور گالری بهار به انجمن عکاسان 
ایران، گالری تابستان به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی 
ایران، گالری نامی به انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران، گالری 
میرمیران به انجمن عکاسان سینمای ایران، گالری پاییز به 
انجمن عکاسان میراث فرهنگی، گالری زمستان به انجمن 
عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران و گالری ممیز به انجمن 

عکاسان انقالب و دفاع مقدس اختصاص داده شده است.
سومین دوره »ده روز با عکاسان« با دبیری ابراهیم صافی از 
21 الی 30 دی سال 93 در خانه هنرمندان ایران به نشانی 
خیابان طا لقاني، خیابان موسوي شمالي )فرصت(، ضلع جنوبی 

باغ هنر درحال برگزاری است.

می شود .آیا چنین صورت مساله ای برای ما کاربرد دارد؟«
سجودی نیز گفت:»آنچه من در مورد فرهنگ و جامعه گفتم 
در سوی دیگری است. مساله آن، کارکرد عکس در بافت های 
اجتماعی نیست. به عنوان مثال هستی شناسی را دنبال می کنیم 
که از نظر نشانه شناسی چیست است، نسبت آن با واقعیت چیست 
و در مورد چه نشانه ای قرار می گیرد. قطعا بخشی از نشانه شناسی 
عکس این هست و من در مورد این موضوع صحبت کردم. ولی 
رویکرد من این نیس��ت زیرا در این نوع رویکرد ها نوع پرسش 
تقلیل گرایانه است سوال به سمت این می رود که عکس چیست 
و به جای آنکه انبساطی باشد انقباظی است. این نوع پرسش ها 

کمی رنگ و بوی فلسفی پیدا می کند.«
این نشانه شناس افزود:»ما در جهانی زندگی می کنیم که خود 
عکس بارز ترین جنبه انبساطی جهان ماست. این موضوع باعث 
می شود یکی مثل من عالقه پیدا کند که به جای سواالت هستی 
شناختی درباره نشانه شناسی چیستی عکس، به کارکرد های 
انفجاری عکس در فرهنگ معاصر و در باز تولید روابط سیاسی 
و روابط قذرت و روابط اجتماعی بپردازی . جالب است که شما 
از س��وی انتقادی فرهنگی اجتماعی به نشانه شناسی عکس 
می پردازید و گاهی ناچار می شوید به آن سوی بر گردید مثل این 
سوال اساسی که عکس واقعیت را باز می نماید یا واقعیت را تولید 

می کند؟« 
سجودی در مورد عکس عنوان کرد:»عکس خنثی ترین فضای 
متن است برای اینکه واقعیت را عین آنچه است بازنمایی می کند. 
در حالی که امروز ما هر آنچه را که از مسیر نشانه عبور می کند، 
بی غرض نمی دانیم زیرا این مسائل مطرح می شود که شما چکونه 
عکس می گیرید، از چه زاویه ای عکس می گیرید، با چه هدفی 
عکس می گیرید. آن کس که می گوید عکس عین واقعیت است 
تمام این سواالت را نادیده گرفته و فقط به فرایند مکانیکی ثبت 

توجه کرده است.« 

سخنرانی محسن راستانی 
در ده روز با عکاسان

از سوی فرزان سجودی

نشانه شناسی در عکاسی مورد بررسی قرار گرفت


