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 چکیده
در ایـن متـن ویژگى هـاى شـکلى و محتوایـى کتـاِب در سـتایش امـر واقعـى نوشـتۀ مهـدى مقیم نژاد

(دو مجلد)، و کارکردهاى آن در جامعۀ کنونى هنرى- دانشـگاهى ایران بررسـى شـده اسـت. همچنین 
بـا تحلیـل برخـى از شـاخصه هاى کتـاب، کلیـت آن در بوتۀ بازبینـى و نقد قرار گرفته اسـت. بـراى این 
منظـور از معیارهـاى متعـارف چهارگانـۀ 1) معرفى کلـى اثر و مؤلـف، 2) تحلیل بیرونى و خاسـتگاه اثر 
و مؤلـف، 3) تحلیـل درونـى و جایـگاه اثـر، و 4) نقـد و ارزیابى اثر، به عنوان سـنجه هاى اصلـى تحلیل و 
نقد اسـتفاده شـده اسـت. نگارنـده با بررسـِى چندبارة سـاختار شـکلى و محتوایى کتاب، بـه این نتیجه 
دسـت یافـت که بازنشـر بیشـتر مطالـب کتـاب، نه تنها مفیـد بلکه بـراى جامعـۀ کنونى ایـران ضرورى 
تلقـى مى شـود. همین طـور ایـن  موضوع کـه اگر ایـن دو مجلد، با همین مطالب، به سـه کتاب مسـتقل 
مبـدل مى شـدند، هـر کتـاب مى توانسـت توانایـى اثرگـذارِى بهتـرى داشـته باشـد و مخاطب مناسـب 

خـود را بیابد.

کلیدواژه: عکاسى، نظریه، هنر، مدرن، پسامدرن، عکس، امر واقعى

 مقدمه
 امـروز بـه دلیل امکان دسترسـِى بى واسـطه و سـریع همگانى بـه اطالعات روزافزونـى که خود 
آنهـا نیـز بـا سـرعت زیـاد تولیـد مى شـوند، باعـث مى شـود کـه هر یـک از مـا در هـر موقعیت 
شـغلى کـه باشـیم یـا حتـى بـراى دغدغه هـاى خـود مجبور باشـیم بـراى بهـره ورى بهتـِر کار 
و تفکـر و سـبک زندگـى بـه جمـع آورى و به کارگیـرِى اطالعـات جدیـد بپردازیـم. ایـن امـر 
سـبب مى شـود کـه مجبـور شـویم به طـور مـداوم اطالعـات و یافته هـاى قبلِى خـود را بـا انواع 
جدیـد آن جایگزیـن کنیـم. امـا در ایـن میـان بسـیارى از یافته هـاى مفیـد و کارآمـد قبلى به 
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فراموشـى سـپرده مى شـوند. ایـن کاسـتى مى تواند مـا را در فرایندهـاى فکرى و اجـراى عملى 
بـه مسـیرهاى طوالنى تـر یـا حتى اشـتباه سـوق دهـد. امـروزه در جامعـۀ هنرىـ  دانشـگاهى 
ایـران، در هنگامـۀ به روزشـدگى و طرح نظرهـا و روش هاى هنرى بى شـمار، ضـرورت بازخوانى 
آورده هـا و یافته هـاى مفیـد و پایـدار قبلـى بیش ازپیـش بـه چشـم مى آیـد. کتاب در سـتایش 
امـر واقعـى نمونۀ خـوب و کارآمدى بـراى چالِش بازخوانـى آموزه هاى قبلى در بوتۀ بازاندیشـِى 
امـروز اسـت. هرچنـد کـه آورده هـاى کتـاب در سـال هاى نه چنـدان دور از طریـق مجله هـا و 
فصلنامه هـا چـاپ و منتشـر شـده بودنـد. بـا ایـن وصـف مطالعـۀ دوبارة همـان مطالـب، فاصلۀ 
پدیدآمـده بـا مفاهیـم آنها و فراموشـِى خوانش پیشـین را پدیـدار مى کند، تا بدانجا کـه پاره اى 
از مطالـب کتـاب بـراى مـا جدیـد مى نمایـد، در حالى کـه پیش تـر آن را خوانده ایـم و ضـرورت 
نیـز، همیـن یـادآورى (بازخوانـى) اسـت. نگارنـده تـالش مى کنـد براسـاس چهـار سـنجۀ زیر 

کتـاب را نقـد و تحلیـل کند: 
1. معرفـى کلـى اثـر و مؤلـف آن، 2. تحلیـل بیرونى و خاسـتگاه اثر و مؤلـف آن، 3. تحلیل 

درونـى و جایـگاه اثـر و 4. نقـد و ارزیابى اثر .

معرفى کلى اثر و مؤلف آن
کتـاب در سـتایش امـر واقعـى (گزیـده متن هایى دربـارة هنر و عکاسـى)، در دو مجلـد 354 و 
231 صفحـه اى (مجموعـاً 585 صفحـه)، در قطـع وزیـرى و بـا کاغـذ کاهى چاپ شـده و وزن 
کتـاب (مجمـوع دو مجلـد) 660 گـرم اسـت. قیمت کتـاب 95000 تومان و در سـال 1397 به 
شـمارگان 1000 عـدد منتشـر شـده اسـت. عکـس روى جلـد کتـاب بـا عنـوان وزش ناگهانى 
تُندباد (پس از هوکوسـاى)1 اثر جف وال2، عکاس کانادایى، در سـال 1993 تولید شـده اسـت. 
نـام کتـاب نیـز از عنوان مقالـه اى در تحلیل یکى از نقاشـى هاى احمد عالـى، در مجلد دوم اخذ 
شـده اسـت (نـک: مقیم نـژاد 2، 209). مضمـون جلـد اول کتاب دربارة هنر و عکاسـى اسـت؛ و 

■ مقیم نژاد، مهدى (1397) در ســتایش امر واقعى: 
گزیده متن هایى دربارة هنر و عکاسى، تهران: کتاب 

پرگار.
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مضمـون جلـد دوم کتـاب دربـارة هنرمنـدان و آثـار هنرى اسـت. مقاله هـاى کتـاب از 5 تا 45 
صفحه مطلـب دارند.

دکتـر سـیدمهدى مقیم نـژاد، دانش آموختـۀ گرافیک (کارشناسـى)، عکاسـى (کارشناسـى 
 ارشـد) و پژوهش  هنر (دکترى) و عضو هیئت علمى گروه عکاسـِى دانشـکده  هنرهاى تجسـمى 
دانشـگاه هنـر اسـت. او عالوه بـر تدریـس در دانشـگاه و راهنمایـى چندیـن پایان نامـۀ مقطـع 
کارشناسـى  ارشـد، به عنـوان هنرمنـد چنـد نمایشـگاه عکس برگـزار کرده اسـت. مقیم نـژاد در 
حـوزة عکاسـى یـک کتاب تألیفـى و دو کتـاب ترجمه 3 دارد. همچنین ایشـان یک کتاب شـعر 
تألیـف و یـک کتـاب شـعر نیـز ترجمـه کرده اند4. افـزون بر آن، انتشـار شـمار زیـادى مقاله در 
حوزه هـاى نظرى عکاسـى، انتشـار مجموعه مقاله هاى تخصصـى و نمایشـگاه گردانى و برگزارى 

چنـد نشسـت و چندین سـخنرانى نیز در کارنامۀ ایشـان موجود اسـت.

تحلیل بیرونى و خاستگاه اثر و مؤلف آن
 کتاب را انتشـارات پرگار منتشـر کرده اسـت. انتشـارات پرگار در سـال هاى اخیر بر حوزه هاى 
گوناگـون عکاسـى تمرکـز کـرده و تاکنـون بیـش از 27 عنـوان کتـاب تألیفـى و ترجمـه را در 
کارنامۀ خود دارد. پرگار را شـاید بتوان فعال ترین مؤسسـۀ نشـر خصوصى در حوزة عکاسـى در 
سـال هاى اخیـر بـه شـمار آورد5. تنوع انتشـارات این مؤسسـه، مـوارد فنى و دیدگاه عکاسـان و 
مباحـث نظـرى را در بر مى گیرد. افزایش روزافزون انتشـار مطالب متنوع عکاسـى در سـال هاى 
اخیـر مى توانـد حاکـى از پدیـدارى ظرفیت هـاى نویـن مطالعاتى در میـان عالقه منـدان ایرانى 
باشـد. امـروز در جامعـۀ دانشـگاهى به روشـنى مى بینیـم کـه بخـش عمـده اى از رونق اندیشـۀ 
هنرى و درك ما از عکاسـى در گرو انتشـار ترجمه و تحلیل و تفسـیر آراى اندیشـمندان جهانى 
و ایرانـى اسـت. امـا ایـن  موضوع که چـه میزان از ایـن منتشرشـده ها خوانده و چـه درصدى از 
آن فهـم و چـه انـدك کار و ُکنشـى از آنهـا در جامعـۀ ایرانى پدیدار مى شـود، جاى بازاندیشـِى 
بسـیار دارد؛ و سـرانجام همـان پرسـش همیشـگى مقابلمـان قـرار مى گیـرد: هـدف از نشـر و 

بازنشـر ایـن حجـم از آگاهى چیسـت و چگونـه این رونـد مى تواند مؤثر باشـد؟
کتـاب دربرگیرنـدة چهـل مقاله  و نوشـتار  اسـت کـه در جاهـا و زمان هاى متفاوتى منتشـر 
شـده اند. براسـاس نظـر نویسـنده، گزینـش آنهـا بـراى چـاپ بـه دلیـل بـار آموزشـى و وجـود 
اندیشـه هاى (مفیـد) در آنهـا بـوده اسـت؛ او اذعـان مى کنـد مطالـب کتـاب بـا این چشـم انداز 
کـه روزى بـه کتابـى واحـد بینجامد نوشـته یا ترجمه نشـده اند (نـک: مقیم نـژاد 1، 1397: 9). 
ایـن موضـوع از آن جهـت مهـم مى نمایـد کـه مقاله هـا بـر حسـب ترتیـب زمانـِى انتشار شـان 
چیـده نشـده اند، بلکـه بیشـتر به لحاظ مفهومى، شـاید بتـوان آنها را در یک پیوسـتار قـرار داد 
و ترتیبـى را بـراى خوانـش آن در نظـر گرفـت. هرچنـد نویسـنده تـالش کـرده کـه مقاله هاى 
همسـوتر را بـر حسـب تاریـخ انتشارشـان، کنـار هم در کتـاب درج کند (نـک: همـان: 10). اما 
بـا توجـه بـه موضـوع و محتواى مقاله هـا، نمى تـوان آنهـا را در مقولـه اى معین ُگنجانـد. صرف 
نظـر از این کـه نویسـندة تمـام مطالـِب کتـاب یـک نفر اسـت، تنوع موضوعات بررسـى شـده و 
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تنـوع یافته هـا مى توانـد کتـاب را به سـویى ببرد که بیشـتر به عنـوان مجموعـه اى از مقاله هاى 
مفیـد و بـدون  ارتبـاِط ضـرورى بـا یکدیگـر در نظـر آیـد و هـر خواننـده اى مى توانـد براسـاس 
فهرسـت عناویـن بـه سـراغ مطلب و مقالۀ مـورد نظر خویش بـرود و از آن بهره گیـرد. چنان که 
برخـى از آورده هـاى کتـاب مى توانـد در حکـم منبعـى بـاارزش و قابـل ارجاع مجـدد، کماکان 
مـورد اسـتفادة دانشـجویان عکاسـى قـرار گیـرد. براى نمونـه مى توان بـه مقاله هـاى «درآمدى 
بـر بحـث روایت در عکاسـى» (ص 83)، «تاریخ فتومونتاژ، تاریخ اندیشـه آلترناتیو در عکاسـى» 
(ص 129)، «بـردن بـازى، هنگامـى کـه قوانیـن آن دگرگـون شـده اسـت: عکاسـى هنـرى و 
پسامدرنیسـم» (ص 263) اشـاره کـرد کـه امـروزه جـزء متـون متعارف و دانشـگاهى عکاسـى 
در ایـران به شـمار مى رونـد. امـروز، بـراى پژوهنـدة عالقه منـد بـه حوزه هـاى نظـرِى عکاسـى، 
آشـنایى با امر ماهیت شناسـِى عکاسـى ضرورتـى بنیادین اسـت. مقاله هاى این کتـاب مى تواند 
بـه زبانـى روان و مسـتدل، زمینۀ آشـنایى و حتى فراتـر از آن را براى مخاطـب خود فراهم کند. 
بسـیارى از مقاله هـاى کتـاب کمـاکان از ایـن ارزش ویـژه  برخوردارنـد. متونـى کـه پیش تر هر 
یـک در جایـى منتشـر شـده بودند، امـا هم اینک با هـم عرضه شـده اند. از منظـر همانند جویى 
نیـز شـاید بتـوان سـاختار و تنوع هدایت شـدة موضوعات کتـاب را در حوزة هنرهاى تجسـمى- 
تصویـرى، بـه کتـاب دربـارة نگریسـتن، نوشـتۀ جـان برگـر6، بـا ترجمـۀ فیـروزه مهاجـر مانند 
کـرد. کتـاب برگـر تجربـۀ شـخصى و البته قدرتمنـِد او در مواجهه با عکاسـى و نقاشـى (و چند 
هنرمنـد و نظریه پـرداز ایـن دو حـوزه) را برمى تابانـد. هم زمـان مى تـوان آورده هـاى کتـاب را با 
کمـى اغمـاض بـه کتاب عکاسـى: درآمـدى انتقـادى به ویراسـتارى لیـز ولـز7 و ترجمه محمد 
نبـوى و دیگـران شـبیه دانسـت، با ایـن تفاوت که آن کتاب حاصل کار شـش نویسـنده اسـت. 
از منظـر خاسـتگاه بیرونـى، ایـن کتـاب در وضعیـت میانه اى براى شـناخته  شـدن به مثابۀ یک 
منبـع مفیـد (نـه الزاماً منسـجم)، یا بازنشـر دغدغه هاى پیشـیِن8  یک پژوهشـگر و مترجم قرار 
دارد. ایـن موضـوع از آن جهـت ُرخ مى نمایـد کـه تنها وجه مشـترك و البته بـارز مقاله هاى این 

مجموعـه، نـام نویسـندة آن سـیدمهدى مقیم نـژاد و نثر خاص او اسـت. 

تحلیل درونى و جایگاه اثر
نگارنـده، سـیر نوشـتارِى کتاب خـود را از مقاالت نظـرى مفصل تا گفتارهایى کوتاه و شـخصى 
ترسـیم مى کنـد. او اذعـان مى کنـد کـه آنچـه نوشـته یـا ترجمـه شـده بـا اهمیت تـر از ِصـرف 
موضـوع آن اسـت، بـه ایـن معنـا کـه متـون ترجمه شـده در کتـاب حاصـل گزینـش از میـان 
مطالـب پرشـمارى اسـت کـه دربـارة موضوعـى واحـد، سـواى اهمّیـت ذاتـى، مى توانسـت در 
دسـترس همـگان باشـد. او در ادامـه مى افزایـد کـه اهمّیتـى نداشـت کـه موضـوع نوشـتار 
نمایشـگاه هنرمنـدى گمنـام باشـد یـا نمایشـگاه هنرمندى مشـهور، بلکـه انگیزة برخاسـته از 
آثـار کـه مى توانسـت ایده سـاز و طـراح مبحثى نظرى باشـد، مهم تـر مى نمود (نـک: همان: 10 
و 11). ایـن بـه ایـن معنـى اسـت که سیاسـت خاصـى بـراى انتخاب متن هـا، چـه تألیفى، چه 
ترجمـه بـه کار گرفته شـده اسـت: سیاسـتى ایده محـور. اما وجـود چنین چارچوبـى را مى توان 
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بـه تمـام مقاله ها تعمیـم داد؟
عناویـِن مقاله هـا بـا متن و برهـان آورى و توصیف هاى مندرج در آنها ارتباط مسـتقیم دارند 
و عمومـاً بـه اصـل مطلـب مقالـه ارجـاع مى دهنـد. برخـى از مقاله هـا بـا مقدمه و برخـى دیگر 
بـدون مقدمه شـروع مى شـوند. تلفـظ التین اسـامى خاص در پانوشـت و توضیحـات اضافى در 
پایـان فصـل و ارجاعـات درون متنـى در پایـان نقل قول هـا آمـده اسـت. عکس هاى شـاهد متن 
در میانـۀ متـن و همچنیـن در پایـان متن جـاى گرفته اند؛ هرچند بیشـتر ایـن تصاویر کیفیت 
مطلوبـى ندارنـد. نویسـنده در پایـان هـر مقالـه، به مـکان و زمـان اولین نشـر یا ارائـۀ مقاله نیز 
اشـاره کـرده اسـت. از ایـن رو تمـام مقاله هـا از شناسـنامۀ معتبـرى برخوردارند. هرچنـد که او 
(چنان کـه در مقدمـۀ کتاب اشـاره مى کنـد) در متن برخـى از مقاله ها تغییـرات کوچکى داده و 
تصاویـر جدیدتـرى را بـه آنهـا افزوده اسـت (نک: همـان: 11). مى تـوان غلط هـاى چاپى کتاب 

را انـدك شـمرد و نادیـده گرفـت. همچنین کاسـتى هاى سـهوِى دیگر نیز اندك اسـت9.
بـا توجـه بـه فهرسـت مقاله هـاى چهارده گانـۀ جلـد اول، درمى یابیـم کـه تقریبـاً تمـام 
مقاله هـا بـه نوعـى به عکاسـى مربوط مى شـوند، اما مقالـۀ اول و دو مقالۀ آخر از عکاسـى فاصله 
مى گیرنـد. اولیـن مقالـۀ کتـاب دربـارة ماهیت طراحى اسـت و مقاله هـاى آخر نیز بـه هنرهاى 
چندرسـانه اى و هنـر نورنـگارى مربـوط مى شـود. در واقـع بـه نحـوى آگاهانـه جلـد اول کتاب 
بـا موضـوع طراحـى شـروع و بـا چند مقالـۀ مفصل عکاسـى ادامـه یافتـه و با نمودهـاى هنرى 
جدیـد بـه پایـان مى رسـد. همچنین بیـن مضامیـن فصل هـاى اول و دوم نیز ارتبـاط معنادارى 
وجـود دارد؛ اولـى دربـارة ماهیت طراحـى و دومى دربارة ماهیت تصویر عکاسـى اسـت. این پل 
معنـادار مى توانـد زمینه هـاى پدیـدارى و مانـدگارِى تصویـر عکـس را بـه طراحى نسـبت دهد 
یـا حداقـل بیـن آنهـا رابطـه اى هدفمند و شـاید تاریخى برقـرار کنـد. چنان که در همـان مقالۀ 
اول ویژگى هـاى تصویـر طراحـى و تصویـر عکاسـانه را نیـز مقایسـه مى کند و وابسـتگى آن دو 
را بـه آموزه هـاى مهارتـى مى سـنجد (نـک: همـان: 18) ایـن موضـوع بدیـن سـبب مهم اسـت 
کـه مدخـل مناسـبى بـراى مقالـۀ دوم اسـت کـه خـود آن نیـز مقدمـۀ اصلـِى ده مقالـۀ بعدى 
کتـاب اسـت. محـور اصلـى مقالۀ دوم نور اسـت که بـدون وجـود آن ماهیت عکاسـى به مفهوم 
ریشـه دار آن پدیـدار نمى شـد. در جسـتجوى ماهیت شناسـى، نویسـنده بـه آموزه هـاى یونـان 
باسـتان رجـوع کـرده اسـت (نـک: همـان: 29) و از آنجا بـا یـادآورى مراتب تاریخى به شـکلى 
موجـز و بسـیار فشـرده بـه دریافت هـاى امروزیـن تصویر عکاسـى مى رسـد. «عکس هـا مظاهر 
تحریف شـدة جهان انـد، هرچنـد که با اسـتعداد ویـژة خود جلـوة قانع کننده اى از پیرامـون را به 
ُرخ مى کشـند و البتـه تـوان توجیهـِى نیرومنـد عکس هـا نیـز کماکان در همین مسـیر اسـت» 
(همـان، 36). بـه این ترتیب نویسـنده مدخلى مناسـب و بسـیار کوتاه براى خوانـش مقاله هاى 
بعـد فراهـم آورده اسـت. مقالـۀ دوم کتـاب بـا عنوان تحلیـل بالغى تصویـر، ترجمـۀ مطلبى از 
کتـاب تصویـر، موسـیقى، متـن روالن بـارت اسـت کـه در سـال 1977 میـالدى نوشـته شـده 
اسـت10. ایـن کتـاب محـل ارجاع مهمى بـراى محققـان و مترجمـان ایرانى بوده اسـت11. طرح 
موضـوع نشانه شناسـى در ایـن مقاله، زمینـه را براى طـرح موضوع بعدى آمـاده مى کند: عکس 

امر واقعى در بوتۀ بازخوانى، آزمایش و ستایش
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

و نشـانۀ زبانـى. ایـن مقاله بـر ارجاعات متنوع به نشانه شناسـان صاحب نام متکى اسـت. هرچند 
متـن در برخـى مقاطـع ُدچـار سـخت فهمى و پیچیدگـى مى شـود (نـک: همـان: 66-68)، امـا 
خوانـش دوبـارة متـن  همراه بـا خوانش منابع مـوازِى دیگرى در ایـن زمینه، مى توانـد در درك 
مطلـب مؤثـر باشـد. امـا مقالۀ «درآمـدى بر بحـث روایت در عکاسـى» هرچند در سـال 1381 
منتشـر و (ظاهـراً) در سـال 1388 بازنشـر شـده اسـت (نـک: همـان: 111)، کمـاکان از منابع 
بسـیار مفید براى طرح بحث عکاسـِى روایى اسـت و توانسـته انواع مجموعه  عکس و بسـیارى 
از دیدگاه هـاى متنـوع و متفـاوت روایت گـر در عکاسـى را تحلیـل کنـد. این مقالـه حتى بدون 
نیـاز بـه مقاله هـاى دیگـر کتـاب، به تنهایـى خـود مى توانـد موضـوع اصلـى بـراى کالس درس 
دانشـگاه باشـد. هفتمین مقالـه از مجلد اول با عنـوان «تاریخ فتومونتاژ؛ تاریخ اندیشـۀ آلترناتیو 
در عکاسـى» از جملـۀ مقاله هـاى مفیـد بـراى کار آمـوزش اسـت. نویسـنده در ایـن مطلب 45 
صفحـه اى توانسـته بـه نحـو مطلوبـى، بحث خـود را با نخسـتین عکس هـاى تاریخ شـروع کند 
و بـا تشـریح رونـد شـکل گیرى دسـتکارى ها در عکس هـا آن را ادامـه دهـد. او بـا برشـمردن 
مـوارد خـاص تاریخـى و اثرگـذار، پدیـدة فتومونتـاژ را در دوره هـاى متفـاوت بررسـى کـرده و 
بـه عصـر حاضـر مى رسـاند. امـا نتیجه گیـرِى خاصـى از رونـد تشریح شـده در متـن بـه دسـت 
نمى آیـد، بـه نظر مى رسـد که نویسـنده تفسـیر خـود از وقایع مرتبـط را در البـه الى گزارش ها 
و نقل قول هـاى متـن بیـان  کـرده اسـت. نهمیـن مقالـه بـا عنـوان «تصویرپـردازِى دیجیتـال و 
بازنمایـِى عکاسـانه» دربـارة موضـوع پدیدارِى رسـانه  و ابـزار جدید دیجیتال اسـت. موضوع کار 
ایـن مقالـه جریان هـاى جدید عکاسـى در سـال هاى اخیر را بـه لحاظ موضـوع و حتى مضمون 
نوشـتار و نـوع اسـتدالل ها متفـاوت مى نمایـد. در واقـع بـا پدیـدارى فرایند دیجیتال، بسـیارى 
از مباحـث بنیادیـن عکاسـى تغییـر ماهیت داده انـد. این متغیر جدیـد مى تواند قابلیت اسـتناد 
عکاسـانه را بـه چالـش ِکشـد. انتشـار ایـن مطلب در سـال 1388 بنابـر ضرورت و نیـاز به طرح 

نظریه هـاى جدیـد در جامعـۀ ایرانـى از اهمیـت خاصى برخوردار اسـت. 
مقالـۀ دهـم با عنـوان «فتومونتـاِژ واقع نما: مشـروعیت فلسـفِى تصویر دیجیتـال»، در واقع 
رهیافـت و منـش شناخت شناسـانۀ نویسـنده دربـارة رابطـۀ تصویـر دیجیتال و واقعیـت به نظر 
مى آیـد. از آنجـا کـه تمـام تصاویـر این مقاله را نویسـنده سـاخته و در نمایشـگاهى بـه نمایش 
گذاشـته اسـت، مى تـوان متـن را در واقـع دیالکتیکـى بین نویسـنده و پنداشـت هاى او در نظر 
آورد کـه از طریـق عکس هـاى شـاهد متـن (کـه در اینجـا بـا کیفیـت بسـیار بـد ارائه شـده اند 
و قابـل مقایسـه بـا نمونه هـاى اصلـى نیسـتند) نمـود عینـى مى یابـد. امـا پرسـش ایـن اسـت 
کـه عکس هـا مطابـق بـا آن قواعـد و سـویه ها عکاسـى شـده اند یـا متـن بـا مضمـون عکس ها 
تطبیـق یافتـه اسـت. بـه بیانـى دیگـر آیا متـن شـاهد عکس ها اسـت؟ مقالـۀ یازدهم بـا عنوان 
«مدرنیسـم در اثـر هنـرى» را ویکتـور برگیـن12 در کتـاب پایان نظریـۀ هنر13، در سـال 1986 
میـالدى نوشـته و مؤلـف کتـاب در سـال 1384 آن را ترجمـه و منتشـر کرده اسـت. این مقاله 
به رغـم سـال تألیـف و انتشـار، کمـاکان از منابـع منحصـر بـه فرد در حـوزة شناخت شناسـى و 
نظریه هـاى دوران مـدرن عکاسـى محسـوب مى شـود. هـر چنـد خوانـش و درك صحیـح تمام 
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مطالـب آن مى توانـد بـا سـختى صورت پذیـرد و نیاز به مطالعـۀ دوباره و اطالعات پیشـین دارد 
(بـراى نمونـه نک: همـان: 246 و 247). مقالـۀ دوازدهم نیز از مهم ترین متون کالسـیک دربارة 
نظریۀ عکاسـى اسـت. مقاله با عنوان «بردن بازى هنگامى  که قوانین آن دگرگون شـده اسـت: 
عکاسـى هنـرى و پسامدرنیسـم»، نوشـتۀ ابیگیل سـولمون گـودو14 اسـت که نخسـتین بار در 
سـال 1384 مؤلف آن را ترجمه و منتشـر کرده اسـت. از نکات جالب توجه این مقاله، انتسـاب 
آغـاز دورة عکاسـى هنـرى بـه عکس هـاى پل اسـتراند15 در دو شـمارة آخر مجلۀ کامـرا ورك16 
اسـت (نـک بـه همـان: 271). دو مقالـۀ آخر کتـاب اول نیز به هنرهـاى متأخر و چندرسـانه اى 
اختصاص دارد که مقالۀ اول تألیفى و در سـال 1384 منتشـر شـده اسـت و مقالۀ دوم ترجمه و 
در سـال 1386 منتشـر شـده اسـت. بر اسـاس تاریخ انتشـار مقاله هـاى چهارده گانـه این مجلد 
(تألیـف و ترجمـه)، مى توان سـال 1383 تا 1385 را پرکارترین سـال براى مؤلـف در نظر آورد.

امـا جلـد دوم کتـاب 26 مقالـه  نسـبتاً کوتـاه را در بـر مى گیرد که براسـاس دیـدگاه مؤلف 
بیشـتر دربـارة هنرمنـدان و آثـار هنـرى اسـت. سـاختار شـکلِى مقاله هـاى  مجلـد دوم ماننـد 
مجلـد اول اسـت. امـا بیشـتر مطالـب آن از صـدور حکـم و نظریه هاى جامعه شـمول و بررسـِى 
جریان هـاى فکـرى و نظریه پردازى هـاى کلـى دورى جسـته و بـه جـاى آن، بـه توصیـف و 
تحلیـل خـود هنرمنـدان یا آثـار خاص هنـرى پرداخته اسـت. مطالب تألیفى این مجلد بیشـتر 
بـر دریافـت و دیـدگاه شـخصى نویسـنده متکـى اسـت تـا بـر نقل هـاى صاحب نظـران دیگـر. 
بـا ایـن وصـف از حیـث سـودمندى چنـد مقالـه از ایـن مجموعـه مى توانـد ارزش هـاى ویژه تر 
یـا حتـى جامع تـرى عرضـه کنـد، ماننـد: «عکاسـى مسـتند بـه لحـن ژاپنـى: تحلیلى بـر آثار 
شـومى توماتسـو»17، «در جسـتجوى زمان از دسـت رونده: تأمالتى بر مجموعه عکس خواهران 
بـراون»18 اثـر نیـکالس نیکسـون19، «نـور سـیاه: تحلیلـى بـر آثار عکاسـى توهومـى اِنـادر»20، 
«اصالـت دروغ: دربـارة پرتره هـاى هیروشـى سـوگى موتو»21، «علیـه عکاسـى مؤلـف: دربـارة 

عکس هـاى یوآخیـم اشـمیت»22.  
لحـن بیشـتر مقاله هـا گزارشـى و توصیفـى اسـت، هر چنـد نویسـنده در البـه الى مطالب، 
تحلیـل و تفسـیرى نیـز افزوده اسـت، امـا مطالب ایـن مجلد به فراخـور جنس و کارکـرد خود، 
چالـش چندانـى را در پـى ندارند. بیشـتر آنهـا خواننده را با امـرى و هنرمندى و نـوع خاصى از 
عکاسـى یـا حتـى تفکرى نوپدید آشـنا مى کنند. بـا این وصف مقالۀ «نورسـیاه: تحلیلـى بر آثار 
عکاسـى توهومـى اِنـادر»، مورد پژوهى بسـیار جامـع و کارآمدى اسـت که در عین شناسـایى یا 
بازشناسـى عـکاس و آثـارش از منظرهـاى گوناگون، مى توانـد برخى ویژگى هـاى مهِم فرهنگى 
کشـور آفریقایـِى مراکـش را بنمایاند (نک: مقیم نـژاد 2، 1397: 89). از نمونه هـاى جالب توجه 
و کمتـر دیده شـدة دیگـر، تحلیلـى اسـت که نویسـنده دربارة نقاشـى بـدون عنـوان (1356) از 
احمـد عالـى، هنرمنـد پیشـینه دار و معاصر ایران نوشـته و نخسـتین بـار در سـال 1385 چاپ 
شـده اسـت.  مهم آن که بسـیارى از دانشـجویان و هنردوسـتان، از ماهیت نقاشـى بودن این اثر 
آگاه نیسـتند23 و آن را عکـس مى پندارنـد، زیـرا در حافظـۀ جمعى ما ایرانیـان، احمد عالى یک 
عـکاس پیشـرو شـناخته شـده و مى شـود، نـه نقاش. همچنیـن از آن جهـت مهم اسـت که نام 
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

کتـاب در واقـع از عنـوان همیـن مقالۀ کوتاه اقتباس شـده اسـت (نک: همـان: 209).

نقد و ارزیابى اثر: نقد درون ساختارى و نقد برون ساختارى
اگـر محققـى مقاله هـا و سـخنرانى ها و حتى مطالب پراکنـدة خود را در قالب کتـاب و مجموعه  
مقالـه منتشـر کنـد، مى توانـد منظـر جدیدى را بـراى خوانـش مطالب قبلـى فراهـم آورد؛ زیرا 
آورده هـا در کنـار یکدیگـر مى تواننـد  معنـا و هویـت جدیـدى بیابنـد. همچنیـن از آن جهـت 
نیـز مهـم اسـت کـه مخاطـب امـروز نیـز همـان مخاطـب دیـروز نیسـت و بازنشـر یـک متـن 
در سـال هاى بعـد مى توانـد خوانش هـا و برداشـت هاى مناسـِب روز را بـه دسـت دهـد. بـا ایـن 
وصـف، نویسـنده باید بـراى گزینش مطالب دالیل محکمى داشـته باشـد؛ همچنیـن او باید در 
چیدمـان جدیـد، اثرکـرِد متقابـِل مطالـب (مقاله ها) بـر یکدیگر را بـه طور جدى بسـنجد و آن 

را هماهنگ سـازد. 
براسـاس آنچـه آمـد، دو مجلد کتـاب مهدى مقیم نژاد بـه لحاظ شـکلى و محتوایى و حتى 
نـوع کاربـرى، و براسـاس توضیحـات نویسـنده، مى توانـد در چرخـۀ حضـور در جامعۀ عکاسـِى 
ایرانـى، وظایـف و توانایى هـاى خـود را در آوردگاه ظهـور بـه انجـام رسـاند، توقعى کـه نگارنده 
در هفـت بنـِد مقدمـۀ خویـش، از خوانـش متـن خـود و چگونگـِى مواجهـۀ مخاطـب بـا متـن 
طلـب مى کنـد. او بسـیار هوشـمندانه مى کوشـد کـه مباحـث ناهمگونـى را از حیث خاسـتگاه 
تولیـد و غایـِت مصـرف در یـک بوته عرضـه کند. در نـگاه کلى نگـر، او این کار را بـا موفقیت به 
انجـام رسـانیده اسـت. او توانسـته مقاله هـاى بلند حـاوى مباحث نظـرِى سـخت فهم را در کنار 
دل نوشـته هاى دو صفحـه اى خـود در یـک پیوسـتار قاعده منـد، به ترتیـب از کل به جـزء، کنار 

هم بگـذارد. 
حـال چـه مى شـد اگر به جـاى این دو مجلد، دو یا حتى سـه کتـاب با عناوین و سـاختارى 
مسـتقل، امـا بـا همیـن مطالـب بـه شـکل تفکیک شـده منتشـر مى شـد؟ هم اکنـون نیـز  جلد 
اول و جلـد دوم کتـاب نیـازى بـه یکدیگـر ندارنـد؛ البتـه (تـا حـدودى) خواننـدة جلـد دوم بـا 
آگاهـى از مندرجـات جلـد اول، بهتـر مى توانـد مطالـب را ریشـه یابى و درك کنـد. این موضوع 
مى توانسـت مخاطـب را از قیـد نـام و تأکیـد بـر یگانگـى مؤلف و مترجـم همۀ مطالـب برهاند. 
مهـدى مقیم نـژاد زحمـت و کار اصلـى در تولیـد محتـواى ایـن کتاب را سـال هاى پیـش انجام 
داده اسـت. ارزشـمند ترین بخـش کار او در تهیـه  و انتشـار ایـن مطالـب و مقاله هـا، چنان کـه 
خـودش در مقدمـۀ کتـاب اذعـان مى کنـد: امـر آمـوزش اسـت کـه دربـارة بسـیارى از آورده ها 
نیـز صـادق اسـت (نـک: مقیم نـژاد 1، 1397: 9). امـا در موقعیـت بازنشـر مطالـب، تجمیـع و 
به هم پیوسـتگى مطالـب گوناگـون مى توانـد از تأثیر آموزشـِى آنها بکاهد. در سـودمندى مطالب 
کتـاب شـکى نیسـت، امـا مى توانسـت در قالب دو یا سـه کتاب مجزا از هم منتشـر شـود تا بار 
آموزشـى ارزشـمند برخـى مقاله ها، از ارزش هاى معرفى و بازشناسـى برخـى هنرمندان و برخى 
عکس هـا، و ارزش هـاى شـاعرانه و دریافت هـاى شـخصى نویسـنده، تفکیک شـوند؛ و هریک در 
حـوزة خـود مـورد شناسـایى و فهـم قـرار گیرنـد. هم پوشـانى و ادغـام ارزش هـاى فعالیت یک 
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فـرِد محقـق، معلـم، مترجم و هنرمنـد مى تواند خطر به حاشـیه  رانده شـدن ارزش هـاى اصلِى 
نویسـنده را در پى داشـته باشـد.

بـر اسـاس تجربـۀ حاصـل از سـال ها تحقیـق و ترجمـه و تدریـس و سـایر امور وابسـته به 
آنهـا، و چنان کـه خـود نویسـنده در بند هفتـم مقدمه یـادآورى مى کند وقت آن اسـت که او به 
پژوهش هـاى پیوسـته ترى دسـت یازد (نـک: مقیم نـژاد 1، 1387: 12). این موضـوع با توجه به 
تـوان و اندوختـۀ فـراواِن او کـه از خـالل مطالـب همیـن کتاب نیز قابـل پیگیرى اسـت، نه تنها 
امـرى محـرز مى نمایـد که مى بایسـت بـراى او به وظیفـه  و تعهـدى در قبال جامعۀ عکاسـى و 

دانشـگاهى کشـور مبدل شود.
آخریـن نکتـه این کـه بازخوانـِى مطالـب بازنشرشـده  در ایـن کتـاب مى توانـد تلنگـرى به 
آن بخـش از جامعـۀ هنـرى و دانشـگاهى مـا باشـد کـه هـر مطلبـى را یک بـار مى خوانـد و 
بـاور مى کنـد کـه آن را فهمیـده اسـت؛ و زمانـى کـه دوباره بـا آن مواجه مى شـود مى اندیشـد 
کـه مطلـب جدیـدى را مى بینـد. این موضـوع شـاید مهم تریـن ره آورد کتـاب باشـد. بازخوانى 

مقاله هـاى ایـن کتـاب بـه دانشـجویان و عالقه منـدان بـه عکاسـى توصیـه مى  شـود.
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