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چکید  ه 

این مقاله به بررسی هند  سه د  ر »لحظه قطعی« هنری کارتیه برسون براساس الگو »تقارن حرکتی« می پرد   ازد  . الگو »تقارن 
حرکتی« که د  رسال1920 توسط جی همبیج با انتشار کتابی با نام »تقارن حرکتی: گلد  ان یونانی«  مطرح شد   برگرفته 
از برخی نسبت های هند  سی یونان باستان است که برخالف تقارن ایستا حول یک نقطه مرکزی د  ارای قابلیت حیات 
و حرکت بود  ه و از نظر ترکیب بند  ی ساختاری پیچید  ه و هند  سی را ایجاد   می کند   و د  ر قرن بیستم مورد   توجه برخی 
گرد  آوری  براساس  تحلیلی-توصیفی  رویکرد    با  و  بود  ه  کیفی  پژوهشی  تحقیق  این  است.  گرفته  قرار  مد  رن  هنرمند  ان 
کتابخانه ای اطالعات تالش کرد ه تا مفهوم هند سه و شیوه به کارگیری آن توسط کارتیه برسون را براساس الگو تقارن 
حرکتی جی همبیج بررسی کند . نتیجه این پژوهش  نشان می د هد  که کارتیه برسون، به عنوان یک هنرمند  مد رن که 
شیوه شخصی عکاسی خود  را  بر پایه مواجهه با سوژه و ثبت آنی لحظه د ر قابی هند سی بنا نهاد ه بود ، علیرغم میل به 
برخی  هند سی  ترکیب بند ی  برای  الگو  این  از  کالسیک  هند سه  و  طالیی  نسبت های  براساس  قاب هایش  ترکیب بند ی 

عکس هایش بهره برد ه است.
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مقد مه
د ر سال 1952 کتابی با عنوان  »لحظه قطعی« توسط د و ناشر به  طور

بعد   کمی  که  رسید   چاپ  به  نیویورک  و  پاریس  د ر  همزمان   
مقد س  عنوان     »کتاب  به  معروف،  عکاس  کاپا،  رابرت  توسط 
طرح  که  کتاب  این  گرفت.  نام   )Monro,  2019:  10(    »عکاسان
مجموعه  شامل  کرد ه  بود   طراحی  ماتیس  هنری  را  آن  جلد   روی 
وی  د ید گاه  از  کوتاه  مقد مه ای  و  برسون  کارتیه  هنری  عکس های 
برای  عکاسی  خالصه،  صور  »به  می شد .  عکس هایش  خصوص  د ر 
من، شناخت د ر کسری از ثانیه است، شناخت همزمان اهمیت یک 
روید اد  د ر کنار شناخت ترکیب بند ی ای د ارای سازمان یافتگی چنان 

.)Bair, 2006: 155( » د قیق که به آن روید اد  حیات بخشد
این شرح ساد ه و مختصر اما نه تنها هیچگاه توسط کارتیه برسون 
به صورتی مد ون و قابل اجرا برای عکاسان د یگر تبیین نشد  بلکه 
از طرف د یگر سخنان و مصاحبه های متناقض او پیرامون عکاسی، 
رپورتاژ و سورئالیسم که د ر طول سالیان مختلف حتی یکد یگر را 
لحظه  از  متفاوتی  برد اشت های  ایجاد   سبب  می کرد ند   نقض  کامال 

مورد  نظر او شد ه است. 
شهرت  به  مد رن  فتوژورنالیسم  پد ر  عنوان  به  که  برسون  کارتیه 
کاپا،  رابرت  همچون  عکاسانی  همراه  به   1947 د ر  و  بود   رسید ه 
بنیان گذاری  را  مگنوم  عکس  آژانس  راجر  جرج  و  سیمور  د یوید  
کرد ه بود  به کرات و با گریز به سمت نقاشی به عنوان نقطه آغاز 
از  نگاه هنری اش  اساس  به عنوان  کار خود  د ر هنر و سورئالیسم 
مستند   و  خبری  عکاسی  رایج  زیبایی شناسی  و  حد ود   و  تعاریف 
هنرمند   یک  را  خود   عمالً  و  گرفته  فاصله  معاصر خود   اجتماعی 
سوروالیست می د انست و عقید ه د اشت: »خود م را وقف هنر )آرت( 

.)Cookman, 2008: 66( »با آ بزرگ کرد ه بود م
کارتیه  هنری  نگاه  سورئالیستی  خاستگاه  و  ماهیت  شناخت 
مؤلفه  می شود   موجب  شخصی اش  بیان  و  عکاسی  شیوه  د ر  برسون 
آنی بود ن ثبت تصویر د ر لحظه قطعی به عنوان المانی سوررئالیستی 
ماهیت  د لیل  به  که  آنجا  از  و  گیرد   قرار  پذیرش  و  د رک  مورد  
قطعی  لحظه  متناقض  حتی  بعضًا  و  مختلف  تفاسیر  و  چندوجهی 
د رک د رست سازوکار عملی این شیوه عکاسی را با چالش مواجه 
اما جد ای  از مفهوم لحظه قطعی گرد د   فهم د رست تری  کند  سبب 
اساس  و  پایه  آن چه  برسون  کارتیه  نگاه  بر  سورئالیسم  تأثیر  از 
هد ف مند ی  و  پیچید ه  ترکیب بند ی  می باشد ،  شیوه  این  شکل گیری 
 است که او آن را از نقاشی و زمانی که د ر کالس های آند ره لوت 
شرکت می کرد  وام گرفت و آن را به شیوه ای به کار بست که به 
موجب آن بتواند  باالترین سطح از هماهنگی میان فرم و محتوا را د ر 

قاب هایش ایجاد  کند .
د ر این مقاله تالش شد ه ضمن اشاره به تعریف و سازوکار لحظه 

قطعی هنری کارتیه برسون و مبنای الگو تقارن حرکتی جی همبیج، 
ترکیب بند ی یا آن چه خود  او هند سه می نامند  به عنوان پایه و اساس 

این شیوه عکاسی براساس این الگو  مورد  بررسی قرار گیرد .

پیشینه پژوهش
منابع فارسی د ر خصوص»لحظه قطعی«  محد ود  است. از میان این 
منابع می توان به کتاب »تیر عکاسانه« نوشته کلمان شرو و ترجمه 
به  هنرمند   حرفه  انتشارات  توسط  که  کرد   اشاره   احمد ی  بهاره 
این کتاب به شرح زند گی هنری کارتیه برسون  چاپ رسید ه است. 
د ر  فارسی  منبع  و جامع ترین  می پرد ازد   او  عکاسی  زیبایی شناسی  و 
د ر  مقیم نژاد   مهد ی  می باشد .  قطعی  لحظه  و  برسون  کارتیه  مورد  
د وکتاب‘’د ر ستایش امور واقعی‘’ و ‘’عکاسی و نظریه’’ بنا به موضوع 
و  قطعی  لحظه  به  کتاب جستار هایی  از  بخش هایی  د ر  بحث  مورد  
کتاب  همچنین  می زند .  روایت  یا  زمان  مانند   مسایلی  با  ارتباطش 
ارتباط بی واسطه با پرتره ها ترجمه کریم متقی مجموعه از پرتره های 
او را به چاپ رساند ه است. از بین مقاالت د انشگاهی چاپ شد ه نیز 
قطعی  لحظه  با   رویکرد   تحمیلی  جنگ  عکاسی  بررسی  به  می توان 
کارتیه برسون نوشته مهد ی مرد انی اقد م اشاره  کرد  که د ر آن  به 
ریشه های شرقی و تأثیر تفکر» ذن« د ر لحظه قطعی پرد اخته می شود . 
به  این شیوه عکاسی  پیرامون  اما د ر میان مقاالت و کتب خارجی 
جز خود  کتاب»لحظه قطعی« که د ر 1952 به طور همزمان توسط 
به  پاریس  د ر  وقو  و  نیویورک  د ر  شوستر  و   سیمون  انتشارات 
برسون  کارتیه  نوشته  ذهن«  »چشم  کتاب  به  می توان  رسید   چاپ 
به چاپ رسید ه، مقاالت کالد  کاکمن  اپرچر  انتشارات  که توسط 
د ر سال های1998 و 2008 که به تغییر رویکرد  کارتیه برسون از 
عکاسی خبری به سورئالیسم پرد اخته است اشاره کرد . همچنین از 
مصاحبه های  به  می توان  قطعی«  »لحظه  مورد   د ر  منابع  مهم ترین 
خود  کارتیه برسون مانند  مصاحبه سال 1974 او با نشریه لوموند  
اشاره کرد . کتاب »روانشاسی عکاسانه: تصویر و روان« نوشته جان 
نوشته  قطعی«  لحظه  از  رمزگشایی  زمان؛  و  »عکاسی  مقاله   ، سولر 
اسمیت  د اگالس  نوشته  د یگر«  چین  به  چین  یک  »از  کالتر،  ریچ 
که به بررسی رویکرد  ضد  استعماری کارتیه برسون و عکس هایش 
د ر چین می پرد ازد  همچنین»شبکه قطعی، ساختن کارتیه برسون د ر 
نوشته  فوکوس«  نقطه  د ر  »قرارگرفتن  و  بر  ناد یا  نوشته  قرن«  نیمه 
جیمز مونرو که به بررسی تطبیقی کارتیه برسون و رابرت فرانک 

می پرد ازد  از منابع قابل ذکر د یگر د ر این زمینه می باشند . 

روش پژوهش
این تحقیق یک پژوهش کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی 
کتابخانه ای  اطالعات  و  د اد ه ها  شیوه جمع آوری  شد ه  است.  تد وین 
می باشد  بد ین صورت که از منابعی مانند  کتاب ها و مقاالت مکتوب 
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به لحظه قطعی کارتیه برسون و همچنین برخی  اینترنتی مرتبط  یا 
از عکس های او برای آنالیز سازوکاری هند سی قاب های او براساس 

الگو تقارن حرکتی  استفاد ه شد ه است. 

لحظه قطعی
کارتیه برسون خود  نقطه شروع »لحظه قطعی« را د ید ن عکسی از 
مارتین موناکچی می د اند ، عکسی که د ر آن پسر بچه هایی برهنه د ر 
ساحل به سمت د ریا می د وند . او د رباره آن می گوید : »نهایت فرم، 
حس زند گی و ذوق بی همتا. این عکس جرقه است که باروت د رونم 

را آتش زد «   )شرو، 1391: 42(. 
به  نمی توان  را  برسون  کارتیه  عکاسی  شیوه  یا  قطعی  لحظه  اما 
ساد گی الهام گرفته از یک اثر یا حتی یک مکتب د انست. همانطور 
برسون  کارتیه  »وقتی  می کند :  نقل  سانتاگ  سوزان  از  اسمیت  که 
و  انسان اند ،  هستند   چین  د ر  که  آنهایی  د اد   نشان  رفت،  چین  به 
برسون  کارتیه  »عکس های  د یگر  عبارت  به  هستند «  چینی  البته 
باز تعریف  را  واضح  امر  ساد گی  به  آنها  هستند ،  چندوجهی 
فهم  د ر  چند وجهی بود ن  همین   .)Smith,   2019:   59(   » می کند
برد اشت های  و  د اشته  وجود   نیز  قطعی  لحظه  سازوکار  و  مفهوم 
متفاوتی را از آن ایجاد  کرد ه است. حتی خود  کارتیه برسون نیز که 
د ر ابتد ا و پس از سفر 1931 اش به ساحل عاج که منجر به برگزاری 
اولین گالری عکسش د ر نیویورک شد ، با عنوان فتوژورنالیست آغاز 
به کار کرد  بعد تر حتی هرگونه تمایل یا ارتباطش با عکاسی خبری 
و مستند  اجتماعی را کتمان کرد  و صریحا عنوان می د اشت که تنها 
یک هنرمند  سورئالیست است. حتی تأکید  او بر عنوان هنرمند  نیز 
نکته قابل توجهی است چرا که نه تنها عکاس بود ن خود ش را کتمان 
ند اشتم،  عکاسی  د ر  کنجکاوی ای  هیچ  کلی  به طور  »من  می کند ، 
جیاکومتی،  و  نوباکوف  نیکالس  د وستانم،  اما  می گرفتم  عکس  بله 
که بتوانم به آنها اشاره کنم، کاری با عکاسی ند اشتند . زند گی من 
بود . نزد یک ترین د وستان من  ازغالبًا جای د یگری  غالبًا، حتی بیش 
کاری با عکاسی ند اشتند «   )Coocman, 1998: 8(، بلکه با وجود  
هیچ  قید   د ر  را  خود   نقاشی  و  فیلم  به  متناوب  سرک کشید ن های 
د سته بند ی ای قرار نمی د هد . د ر سال 1968 کارتیه برسون د ر نامه 
او  برای  زمینه ای  تنها  فتوژورنالیسم  که  می نویسد   سارکوفسکی  به 
نامه  این  د ر  ببرد .  پیش  را  سورئالیسم  د ر  خود   مسیر  تا  بود ه است 
می نویسد :  و  می کند   اشاره  کاپا  رابرت  همکارش  و  د وست  به  او 
»بگذار برایت از د لیل پشت این عنوان یعنی فتوژورنالیسم و کسی 
هشد ار  من  به  که  بود   کاپا  رابرت  او  بگویم.  د اد   پیشنهاد ش  که 
به  که  بچسبد ،   )چرا  تو  به  سورئالیست  برچسب  اگر  و گفت:  د اد  
است  زند گی  از  فهمی  من  برای  که  است  سورئالیسم  این  هرحال 
سورئال(،  نقاشی  نه  البته  د ارد ،  من  بر  را  تأثیر  قوی ترین  احتمااًل  و 
و  قیمتی  کارهایت  و  خواهی د اشت  نمایشگاهی  هرازچند گاهی  تو 

از  اما  بد ه  اد امه  د اری  د وست  که  کاری  به  بود .  خواهد   باارزش 
عنوان فتوژورنالیست استفاد ه کن که تو را د ر مواجهه مستقیم با هر 
آن  چیزی که د ر جهان روی می د هد  قرارد هد ، بگذار اینگونه باشد  

.)Coocman, 1998: 6(   »هنری
آنکه  از  بیش  برسون  کارتیه  نگاه  د ر  د رک  سورئالیسم  اهمیت 
سبب  به  باشد   او  آثار  زیبایی شناسی  با  مرتبط  یا  تاریخی  موضوعی 
د رک سازکار شیوه عکاسی اوست. می توان گفت کارتیه برسون، بر 
خالف گفته خود ش د ر خصوص عکس موناکچی، بیشترین تأثیر را 
از معلم نقاشی د وران نوجوانی اش یعنی آند ره لوت و همچنین آند ره 
برتون و د وستان سورئالیستش پذیرفته باشد  چرا که گرچه به گفته 
اما  بود   او  برای  عکاسی  شروع  زمینه ساز  موناکچی  عکس  خود ش 
شیوه عکاسی او به هیچ عنوان برگرفته از عکاس د یگری نبود  بلکه 
شیوه ای شخصی و ابتکاری براساس آموزه ها و گرایش هایش خارج 
از جهان عکس و به ویژه جهان عکاسی خبری و مستند  اجتماعی که 

کارش را با آن شروع کرد  بود .
لحظه قطعی کارتیه برسون شامل د و مؤلفه اصلی می شود . مؤلفه 
یافته و پیچید ه ای د ر تعامل  اول آن ترکیب بند ی هد فمند ، سازمان 
برسون  که  عکاس  شخصی  بیان  یا  نظر  مورد   معنای  راستای  د ر  و 
خود  آن را هند سه می نامد  و مؤلفه د وم که به موجب آن حضور 
سوژه د ر کسری از ثانیه د ر ترکیب بند ی هند سی قاب ثبت می گرد د ، 
آنیت است یعنی »شناختی همزمان، د ر کثری از ثانیه، از معنای یک 
روید اد  همزمان با ساختاربند ی د قیق فرم ها که به آن روید اد  بیان 

.)Monte-Serrat, 2015: 988(   » د قیقش را ببخشد
جریان سورئالیسم که به سرد مد اری آند ره برتون د ر نیمه اول قرن 
بیستم شکل گرفت مبنای فکری اش گذر از خود آگاه برای د رک 
هستی و یا خلق زیبایی بود . جریانی که تحت تأثیر نظریه پرد ازانی 
مانند  زیگموند  فروید  حتی حقیقت و خلق کرد ن را از طریق اتصال به 
عالم رویا میسر می د انست. سورئالیست ها باورد اشتند  که د رونی ترین 
خواست های ما از طریق ناخود آگاه ما می تواند  هرچیزی را د ر ما یا 
اطراف ما، چه اشیا و یا حتی رفتارهای ما تحت تأثیر قرارد هد . از 
همین منظر تفکرات آن ها ارتباط تنگاتنگی با نظریات فروید  و نقش 
رویا د ر خلق هنری د اشت اما از سوی د یگر مفهوم مهم د یگری که 
آن ها بد ان معتقد  بود ند  تجربه زیسته بود . سورئالیست ها باورد اشتند  
کسی که بتواند  زند گی را تا نامشخص ترین سر حد  ممکن تجربه کند  
انسانی است که می تواند  د یگران را تحت تأثیر خود  قرار د هد . »من 
باور د ارم که از طریق عمل زند گی کرد ن، کشف خود  ممکن می شود  
همزمان با کشف جهان اطراف ما که می تواند  به ما قالب بخشد ، اما 
همزمان می تواند  از ما تأثیرپذیرد . تعاد لی باید  میان این د و برقرار 
شود ، آن که د رون ماست و آن که اطراف ماست. د رنتیجه فرآیند ی 
Cartier-(   » پاید ار و د وجانبه هر د و این جهان ها یکی خواهند شد
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.)Bresson, 1999: 6

خلق  تکنیک  یک  کارگیری  به  واقع  د ر  قطعی  لحظه  د ر  آنیت 
بود .  هنری سورئالیستی روی د وربین عکاسی توسط کارتیه برسون 
ترکیب بند ی  عکاس  زمانی که  است.  ثانیه  از  کسری  قطعی  لحظه 
تمرین  از روی مهارت و  انتخاب می کند  که  هند سی قاب خود  را 
زیاد  حاصل شد ه، برای ثبت سوژه خود  باید  از تفکر فاصله گرفته 
و لحظه ای را که قراراست یگانه و غیرقابل تکرارباشد  به سرعت 
و از روی غریزه ثبت کند  تا د ر نتیجه این ترکیب، فرم و محتوا به 
هماهنگی مورد  نظر برسند . »مفهوم سورئالیسم توسط برتون عمیقًا 
Cooc-(    «د ر من نشست، نقش آنیت د ر بیان و غریزه و البته طغیان

man, 1998: 7(. این عمل که می توان آن را مشابه تکنیک نوشتن 

خود  کار  د ر نویسند گان سورئالیست د انست د ر واقع موجب می شود  
که خود آگاه انسان به همراه تمامی فیلترهای اخالقی، زیبایی شناسی، 
البته  شود .  زایید ه  هنرمند   ناخود آگاه  از  اثر  کناررفته   ... و  باورها 
آن چه کارتبه برسون به عنوان یک سورئالیست از آن بهره می برد  
نباید  با شیوه رمانتیک های قرن هجد ه که با استفاد ه از مواد  توهم 
زا د ست به خلق اثر می زد ند  اشتباه شود  چرا که آنیت د ر اینجا به 
یعنی بد ون  به ناخود آگاه از طریق غریزه است،  اتصال عمل  معنای 
فکر نه بد ون هشیاری و آن چه د ر این مقوله تأثیر گذار است تجربه 

زیسته هنرمند  است.
لذا تمام این مباحث می بایست د ر فریمی مورد  بحث یا ثبت قرار 
عکاس  هنرمند   توسط  سوژه  با  عکاس  مواجه  از  پیش  که  گیرد  
این عمل که  باشد .  به صورت هند سی و هد فمند  ترکیب بند ی شد ه 
پایه و اساس لحظه قطعی کارتیه برسون است  همان هند سه مورد  

نظر اوست.

تقارن حرکتی
 1618 معاد ل   )ϕ(   فی عد د   همان  یا  طالیی  نسبت هایی  یا  نسبت 
نسبتی هند سی است که د ر د وران کالسیک توسط هنرمند ان یونانی 
د ر طراحی، معماری و مجسمه سازی به کار می رفته است و بعد ها 
مجد د ا د ر د وران نئو کالسیک و حتی مد رن توسط هنرمند انی مانند  
این گونه  نسبت  این  هند سی  تعریف  است.  کارگرفته  شد ه  به  د الی 
است که اگر طول مستطیلی به مساحت واحد  که عرض آن یک 
واحد  کم تر از طول آن باشد  برابر می شود  با یک به عالوه راد یکال 
پنج تقسیم بر د و. به بیان د یگر مربعی به ضلع واحد  را از مستطیلی 
به عرض واحد  و طول 1.618 جد ا کنیم نسبت طالیی را خواهیم 
می توان  اصلی  مستطیل  د رون  مستطیلی  هر  با  را  فریند   این  د اشت. 
تکرار کرد . اهمیت نسبت طالیی د ر هنر از این جهت است چشم 
به صورت خود کار حس خوشایند ی از تماشای این نسبت ها د ریافت 

می کند .
اما تقارن حرکتی نخستین بار توسط جی همبیج و با انتشار کتاب 

این  د ر  د ر سال 1920 مطرح شد .  یونانی«  تقارن حرکتی: گلد ان   «
کتاب همبیج مد عی شد  که اصول فراموش شد ه ای از اصول هند سی 
با  مرتبط  آنها  بیشتر  که  نسبت هایی  براساس  را  باستان  یونان  هنر 
نسبت های طالیی بود ند  بازیافته است. »هنر مد رن به د نبال اید ه های 
د نبال عالی ترین  به  باستان  یونان  تازه و روش های فرد ی است. هنر 
Ham-(    تثبیت شد ه اصول  کارگیری  به  و  نسبت ها  رعایت  «شکل 

bidge, 1920: 62(. او با بازطراحی خطوط این نسبت ها بر روی 

توضیح  را  آنها  سازمان یافتگی  نحوه  کتابش  د ر  یونانی  گلد ان  یک 
و د ر نهایت نام آن را تقارن حرکتی نامید  و مد عی شد  که تقارن 
حرکتی د ر عالی ترین شکل خود  د ر طبیعت د ر بد ن انسان و گیاهان 
د ید ه می شود . »تقارن حرکتی بازنمایی بصری معاد الت هند سی است، 
 Leaf Glover,(   »است هند سه  خود   تقارن حرکتی  یعنی  این  که 

.)2019: 23

علت این نامگذاری او آن است که همبیج تقارن حرکتی را نقطه 
مقابل تقارن ایستا معرفی می کند . به بیان ساد ه او چید مان واحد های 
قرار  تقارن حرکتی  با  تقابل  د ر  را  نقطه مرکزی  بصری حول یک 
می د هد  که د ارای قابلیت حیات و حرکت است و از نظر او به نظر 
زیبایی شناختی د لپذیرتر و از نظر ترکیب بند ی ساختاری پیشرفته و 
هند سی است. یعنی بد ون آنکه مفهوم تقارن لزوما از انعکاس د ر د و 
سوی یک قاب حاصل گرد د ، به طرز د یگری حسی خوش آیند  برای 

ذهن پد ید  آورد .
اما خطوط تقارن حرکتی چه هستند ؟ د ر واقع این خطوط ریشه 
د ر مستطیل هایی هم مصد ر با قطر های، د ارند  که می توان به کمک 
تقارن  خطوط  کرد    )تصویر  1(.   رسم  را  آنها  پرگار  و  کش  خط 
حرکتی براساس همین مستطیل های مصد ر ترسیم می شوند    )تصویر  2( 
گرفتن  قرار  از  ترکیب بند ی  یک  د ر  حرکتی  تقارن  نهایت  د ر  و 
صحیح این نسبت ها که مستطیل هایی یکسان و زاویه هایی هم مقد ار 

می باشند  بد ست می آید .
این الگو از د و قطر اصلی به نام های باروک   )از سمت چپ پایین به 
سمت راست باال( و سینستر   )از سمت راست پایین به سمت چپ باال( 
این د و قطر اصلی ترسیم  تشکیل می شود  که سایر خطوط براساس 
قطرها  از  یک  هر  متقابل  رأس  هر  از  که  صورت  بد ین  می شوند  
تا ضلع مستطیل  و  ترسیم  قطر  به  نسبت  د رجه  نود   زاویه  با  خطی 
نسبت های  از  برگرفته  که  ترکیب بند ی  الگو  این  مییابد .  امتد اد  
امتد اد   بر ریتم، تعاد ل و  طالیی می باشد  امکان کنترل پیشرفته تری 
از نظر بصری به نسبت خطوط یک سوم به عکاس می د هد . بنابراین 
به طور خالصه الگو تقارن حرکتی از د و قطر اصلی باروک و سنیتر 
و چهار خط متقاطع که با زاویه نود  د رجه نسبت به د و قطر د ر 
مستطیل های طالیی رسم می شوند  تشکیل می شود . محل تالقی قطرها 
با خطوط متقاطع نقاطی هستند  که چشم د ر مواجه با یک قاب ابتد ا 
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به آنها جذب می شود .

 هند سه د ر لحظه قطعی
بحثی  صرفًا  قطعی،  لحظه  د ر  هند سه  بر  برسون  کارتیه  تأکید  
به  که  می د ارد   بیان  را  مکانیسمی  واقع  د ر  و  نبود ه  زیبایی شناختی 
موجب آن ترکیب بند ی همزمان با ثبت آنی حضور سوژه د ر قاب 

می بایست به باالترین سطح هماهنگی با معنا برسد .
و  عکس(  د ر  شکل گیرند ه  »فضا   )فرم  تالقی  نتیجه  هماهنگی  این 
 )Cutler, 2012:  4(   ») زمان  )روید اد ی که روایتی از آن گرفته شود
به  را  خود   نظر  مورد   قاب  می بایست  ابتد اً  عکاس  یعنی  می باشد . 
منتظرحضور  سپس  و  کرد ه  ترکیب بند ی  هد فمند   و  د قیق  صورتی 
محض  به  و  باشد   گرفته  نظر  د ر  آن  برای  که  جایی  د ر  سوژه اش 
حضور سوژه، لحظه را ثبت کند . نکته مهم اما اینجاست که کارتیه 
فرایند   از  الگوگرفتن  معنای  به  ترکیب بند ی  بر  تأکید  اش  برسون 
د و  جنس  تفاوت  به  نظر  با  که  امری  بود   نقاشی  د ر  ترکیب بند ی 
با سوژه  ای د ر حال  ناپاید ار  حوزه عماًل عکاس را که د ر موقعیتی 
گذر روبه رو است با پیش فرضی د شوار روبه رو می کند . حتی خود  

با   1951 سال  د ر  مسکلت  د نیل  با  مصاحبه اش  د ر  برسون  کارتیه 
بعضی  ترکیب بند ی  کنی؟  باور  »می توانی  می د ارد :  عنوان  شگفتی 
گرفته  شاتر(  ثانیه   )سرعت  یک صد م  د ر  که  من،  عکس های  از 
 Monro, 2019:(   »شد ه اند ، د قیقًا منطبق بر نسبت های طالیی است؟
12(   )تصویر 3( نکته مهم د یگر آنکه، استفاد ه از نسبت های طالیی 

که د ر نقاشی، معماری و مجسمه سازی یونان باستان به کار می رفتند  
و  است.  هند سی  الگو  بر  بصری  المان های  د قیق  تطبیق  منزله  به 
نظر  به  شد نی  امری  اجتماعی  مستند   و  خبری  عکاسی  د ر  امر  این 
نمی آید  مگر آنکه عکاس بسیاری از سوژه ها و موقعیت ها را فد ای 
ترتیب  بد ین  و  کند   هند سی  د قیق  نسبت های  براساس  ترکیب بند ی 
با زیبایی شناسی کالسیک یونان باستان د ر  تصویری هند سی منطبق 
ازای چند ین عکس مهم گرفته نشد ه ارائه د هد . یکی از چالش های 
لحظه قطعی برای عکاسانی که بخواهند  آن را د نبال کنند  عد م شرح 
مصاحبه ها  البته  و  برسون  کارتیه  توسط خود   آن  از  د ستورالعملی 
است.  لحظه  پیرامون  د یگران  یا  و  او  متناقض  گه گاه  گفته های  و 
برسون  کارتیه  آن چه  یا  ترکیب بند ی  د ر خصوص   موضوع  همین 
بر  او  تأکید   د ارد .  وجود   نیز  می نامید   هند سه 
هند سه که د ر مورد  بعضی عکاسان می گفت: »این 
عکاسان فقط غریزه د ارند...، چه کسی بود  که د ر 
هند سه  که  آن کس  بود   نوشته  د ر  باالی  رنسانس 
 )Coocman, 2008: 69(   »نمی د اند  وارد  نشود ؟
ترکیب بند ی های  هند سی  ساختار  مشخص  به صورت 
 1977 سال  د ر  چه  اگر  و  کند   نمی  مشخص  را  او 
کوتاهی  یاد د اشت  د ر  سورئال  عکاس  تابارد ،  موریس 
د ر  احتمااًل  او  که  نوشت  برسون  کارتیه  د ر خصوص 
می برد .»  بهره  تقارنی  هند سه  از  از عکس هایش  بعض 
احتمااًل د ر نتیجه شرکت د ر کالس های آند ره لوت، 
برای  سیستمی  که  را  حرکتی  تقارن  برسون  کارتیه 
ترکیب بند ی و متد ی برای طراحی طبیعی هند سی است 
د اشته  خود   ترکیب بند ی های  د ر  را  تعاد ل  و  جریان  امتد اد ،  تا  برگزید  
این  از  استفاد ه  به  او مستقیما  خود    .)Monro, 2019: 12(   » باشد
تقارن  هند سی  الگو  طرفی  از  نمی کند .  اشاره  مشخص  به طور  الگو 
حرکتی د ر نیمه اول قرن بیستم د ر میان بسیاری از هنرمند ان مورد  

پذیرش واقع گشته و رایج شد ه بود .
همانطور که پیشتر گفته شد  تقارن حرکتی الگویی است براساس 
د و قطر اصلی باروک و سینستر و خطوط متقاطع د یگر با زاویه نود  
د رجه از هر رأس بر روی قطرها رسم شد ه و امتد اد  می یابند . د ر 
این بخش برای بررسی بهره برد ن یا عد م بهره  رفتن کارتیه برسون 
بر  حرکتی  تقارن  خطوط  د اد ن  قرار  از  حرکتی،  تقارن  الگو  از 

عکس های او استفاد ه شد ه است.

)publicseminar.org( :تصویر 1. به د ست آورد ن مستطیل های هم مصد ر از مربع به ضلع واحد، منبع

)publicseminar.org( :تصویر2. ترسیم خطوط تقارن حرکتی براساس د و قطر اصلی، منبع

 

 

 

تصویر 3. تطابق مارپیچ طالیی یا د نباله فیبوناچی با عکس کارتیه برسون.
)Monro, 2019: 12( :منبع
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د ر عکس مارسی   )تصویر4( می توان مشاهد ه کرد  که کارتیه برسون 
پیش زمینه،  د ر  خوابید ه  مرد   چپ  د ست  عکس،  ترکیب بند ی  د ر 
سر، د ست راست او روی شکمش و زانو پای چپ او را روی قطر 
باروک و پای چپ او را همانند  مرد ی که د ر پس زمینه نشسته روی 
قطر سینستر قرار د اد ه است. تکرار نقاط د ست ها، چانه و زانو مرد  
روی قطر باروک می تواند  مصد اق قاعد ه همنشانی از قواعد  گشتالت 
محسوب شود  همچنین امتد اد  د و خط متقاطع تقارن حرکتی از د و 
رأس پایین مستطیل پرپکتیو عکس را مشخص می کند . همچنین شکل 
قطر  با  متقاطع  تقاطع خط  نقطه  د ر  نیز  پس زمینه  د ر  مرد   نشستن 
اصلی سینستر از الگو قرارگیری این د و خط طبق زاویه نود  د رجه 
پیروی می کند  و این د رحالی است که جهت نگاه او نیز به موازات 
برسون  کارتیه  تأکید   د ارد .  قرار  سینستر  اصلی  قطر  امتد اد   د ر  و 
ارتباط  شکل گیری  منزله  به  هد فمند   و  پیچید ه  ترکیب بند ی  بر 
او  ساختاری و معنایی د ر قاب است از همین رو ترکیب بند ی های 
اصول  از  را  معنایافتگی  و  هند سی  اصول  از  را  سازمان یافتگی شان 

گشتالت می یابند .
د ر عکس معروف کارتیه برسون از ایستگاه سنت لزر   )تصویر 5( 
که به نوعی از نماد های لحظه قطعی نیز گشته است و تنها عکس 
انعکاس  می توان مشاهد ه کرد  که  است  برسون  کارتیه  کراپ شد ه 
باروک عکاسی شد ه است د ر  با قطر اصلی  مرد  د رون آب منطبق 
حالیکه امتد اد  پشت مرد  به موازات قطر اصلی سینستر قرار د ارد  
همچنین پوستری که روی د یوار د ر پس زمینه قرار د ارد  و مرد  و 
تصویرش د ر پیش زمینه به نوعی انعکاسی از آن هستند  روی نقطه 
انطباق یکی از خطوط متقاطع با قطر اصلی باروک قرار د اد ه شد ه 

)www.magnumphotos.com( :تصویر 5. پشت ایستگاه سنت لزر، 1932. منبع
 

است که به وضوح انطباق این عکس با الگو هند سی تقارن حرکتی 
نشان د اد ن  از  عالی ای  نمونه  همچنین  عکس  این  می د هد .  نشان  را 
چید مان  با  همزمان  چگونه  برسون  کارتیه  که  است  موضوع  این 
از اصول روانشانسی گشتالت د ر  قاب  المان های بصری د ر  هند سی 
نرد ه ها و حس  تکرار خطوط  است؛  استفاد ه می کرد ه  نیز  د ریافت 
اظطرابی که آستانه تماس مرد  با آب ایجاد  می کند  و همچنین نسبت 

شکل- زمینه ای که انعکاس مرد  را از بافت زمینه اش جد ا می کند .
نکته مهم د یگر د ر ترکیب بند ی های کارتیه برسون این که نه تنها 
توانایی  امروزی  د روبین های  مانند   او  میلی متری   35 لیکا  د وریبن 
نشان د اد ن خطوط گرید  را برای عکاس ند اشت بلکه ماهیت عکاسی 
او به عنوان یک عکاس خبری یا مستند  اجتماعی که د ائمًا با سوژه ها و 
موقعیتی هایی فراررو د ر رو بود ، با این حال مطابقت المان های بصری 
با الگو هند سی ترکیب بند ی نشان از تمرکز او بر اصل هند سی بود ن 
تصویر است. د ر عکس تاجگذاری جرج ششم د ر لند ن   )تصویر  6( ، 
می توان د ید  که مرد ی که روی زمین د راز کشید ه روی خط متقاطع 
باروک قرار گرفته است و همچنین بد ن مرد   عمود  بر قطر اصلی 
روی زمین با رأس سر پسری که د ر مرکز باالی قاب ایستاد ه مثلثی 
د ر وسط عکس ایجاد  می کند  که نقاط سفید  روزنامه های روی زمین 
را به د ایره های سرهای انسانی د ر نیمه باالی تصویر متصل می کند . 
همانطور که همبیج اشاره می کند  تقارن حرکتی د ر مقایسه با تقارن 
حرکت  و  ناایستایی  همراه  به  را  تعاد ل  حس  همان  می تواند   ایستا 
کارتیه  خصوص  د ر  مقیم نژاد   که  همانطور  د هد .  نشان  قاب  د ر 
د ارای  به همین سبب  او  از عکس های  بسیاری  برسون می گوید :»... 
معرفه های  نتیجه  کنش مند ی  این  هستند .  باالیی  کنش مند ی  سطح 
حرکتی قد رتمند ی نظیر شبکه تباد ل نگاه ها، جابه جایی شخصیت ها 
و وجود  متعد د  فضاهای فراکاد ری... است«   )مقیم نژاد ، 1397: 91(. 
یکی از د غد غه های کارتیه برسون سطح کنش مند ی تصویر و قابلیت 
روایت مند ی آن نیز بود ه است چنانچه خود  می گوید : »گاهی یک 

)www.magnumphotos.com( :تصویر  4. مارسی، 1932. منبع
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محتوایی  و  غنی  و  قد رتمند   چنان  ترکیب بند ی ای  که  تک عکس، 
چنان تابان که از آن بیرون می زند  د ارد ، که همان تک عکس یک 

.)Culter, 2012: 5(   »روایت کامل است
د ر عکس 1961 از یونان   )تصویر   7( کارتیه برسون د ختر بچه ای 
اصلی  قطر  امتد اد   د ر  و  قاب  مرکز  د ر  د رست  د وید ن  حال  د ر  را 
سینستر عکاسی کرد ه است د ر حالیکه تکرار د رهای چوبی به شکل 
هند سی مستطیل او را احاطه کرد ه اند  و تصویر توسط سایه و آفتاب 
به د و قسمت جد ا شد ه است. اینکه کارتیه برسون بیان می د ارد  »د ر 
همزمان  ترکیب  و  همکاری  یک  نتیجه  ترکیب بند ی  عکس،  یک 
کسی  می بیند .  چشم  که  المان هایی  ارگانیک  هماهنگی  است، 
نمی کند ،  تحمیل  به سوژه  اصالحیه  عنوان یک  به  را  ترکیب بند ی 
چرا که جد اکرد ن فرم از محتوا غیرممکن است. ترکیب بند ی باید  
 ،)Cartier-Bresson, 1999:  1(   » د اشته باشد را  خود   ممتنع بود ن 
از شیوه ترکیب بند ی اش  او  به خوبی می توان مقصود   د راین عکس 
را  خود   نظر  مورد   قاب  ابتد ا  عکاس  آن  د ر  که  کرد   مشاهد ه  را 
می بایست براساس هند سه مشخص کند  و سپس لحظه ای از حضور 
سوژه اش د ر آن قاب را به صورت آنی ثبت کند . این آنیت د ر کنار 
قبل و  منجمد  می کند  که  را  از یک روید اد   نقطه ای  قاب  هند سه 

بعد  از آن برای بیند ه همچنان د ر جریان خواهد  بود . د ر این عکس 
با وجود  اینکه د ختربچه د رست د ر مرکز قاب عکاسی شد ه است 
اما جهت د وید ن او د ر امتد اد  قطر سینستر که همزمان امتد اد  پله ها 
به  را  قاب  مرکز  سنگینی  می کند   قطع  را  باروک  قطر  موازات  به 

وضعیت حرکت و عد م ایستایی تغییر می د هد .

نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارتیه برسون هنر را با نقاشی و شرکت د ر کالس های آند ره لوت 
آغاز کرد  و د ر نهایت هم سال های پایانی عمرش را با کنارگذاشتن 
که  قطعی«  د ر»لحظه  هند سه  مفهوم  پرد اخت.  نقاشی  به  د وربین 
باشد   با معنای عکس  می بایست فرمی پیچید ه د ر تعامل حد اکثری 
نیز از همین نگاه نقاشانه او به ترکیب بند ی به عنوان یک عکاس 
برسون  کارتیه  عکس های  بررسی  با  و  مجموع  د ر  می شود .  ناشی 
می توان گفت آن چه د ر مورد  او به نظر می رسد  بیشتر تمایل او به 
ثبت تصویر براساس تطبیق د قیق با نسبت های طالیی هند سی همانند  
نقاشان کالسیک است. ترکیب بند ی یا همانگونه که کارتیه برسون 
خود  می گوید ، هند سه، اساس لحظه قطعی را تشکیل می د هد . کارتیه 
برسون معتقد  است که یک عکس می بایست د ارای فرمی پیچید ه و 
هد ف مند  د ر راستای معنای مورد  نظر یا بیان شخصی عکاس باشد . 
این فرم پیچید ه از ثبت آنی حضور سوژه د ر قابی که از قبل توسط 

عکاس براساس هند سه د ر نظر گرفته شد ه است بد ست می آید .
از طرفی تقارن حرکتی نیز که د ر اوایل قرن بیستم توسط همبیج 
براساس نسبت های طالیی مطرح شد  الگویی براساس هند سه است، 
هنرمند ان  توجه  مورد   بیستم  قرن  اول  نیمه  یعنی  زمان  همان  د ر 
بسیاری قرار گرفت. این الگو هند سی که پایه آن نسبت های طالیی 
می باشد  از د و قطر اصلی باروک و سینستر و خطوط متقاطع عمود  
بر آنها تشکیل شد ه است و براساس آن ترکیب بند ی از نظر ریتم و 

تعاد ل ارتقا پید ا می کند .
به  برسون مستقیمًا  اگرچه خود  کارتیه  پژوهش،  این  نتیجه  طبق 
استفاد ه از الگو تقارن حرکتی اشاره نمی کند  و براساس صحبت های 

تصویر6. تاجگذاری جرج ششم. لند ن، 1937.
)www.magnumphotos.com( :منبع
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و  طالیی  نسبت های  بر  منطبق  می بایست  اید ه آل  عکس  او  خود  
هند سه کالسیک باشد ، اما انطباق عکس های او با این الگو، که د ر 
آن زمان الگویی جد ید  اما محبوب د ر میان بعضی هنرمند ان مد رن 
بود ه، نشان می د هد  که برخی از عکس های کارتیه برسون با خطوط 
الگو تقارن حرکتی مطابقت د ارد  و او از این الگو برای ترکیب بند ی 

هند سی قاب هایش د ر آنها بهره می برد ه است. 

پی نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Robert Capa
2. Henri Matisse: نقاش و مجسمه ساز مکتب فوویسم و امپرسیونیزم
3. David Seymour
4. George Roger
5. Andre Lothe
6. Simon and Schuster Publication
7. Verve Publication
8 . Andre Breton
9 . Sigmund Freud

نام فید یاس مجسمه ساز یونانی است که احتمال  10. »فی« برگرفته از 
پیش از اقلید وس نسبت عد د ی طالیی را د ر شیوه هنری اش به کار می برد ه 

است.
11. Reciprocals
12. Daniel Masclet
13. Coincidence
14  Gestalt Psychology:

روانشناسی گشتالت نخستین بار توسط ماکس ورتایمر مطرح شد  و با 
فرض قرارد اد ن اینکه ذهن انسان تمایل به د رک پد ید ه ها از طریق یکی 
ذهن  قابلیت  منطبق براین  را  اصولی  د ارد   آنها  تقسیم بند ی کرد ن  و  کرد ن 

د ر د ریافت مطرح د اشت که به اصول روانشناسی گشتالت معروف است.
15. Figure-ground relationship
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Henri Cartier-Bresson is among the most consid-
ered and also the most debatable artists and pho-
tographers of the modern era. Shifting from paint-
ing to photography and from photojournalism into 
surrealism as an artist makes his career a bit vague 
and his personal approach of photography ambigu-
ous as a practical approach. Known as the ‘decisive 
moment’ his practical theory is based on reaching the 
most harmonic point possible between the form and 
the meaning in a single photo and that photo should 
necessarily be captured in an unrepeatable moment 
that is a unique one. The ‘decisive moment’ was pro-
posed by Cartier Bresson through the publication of 
his book under the same name in 1952. The book 
contained a selection of Cartier Bresson’s photos and 
a brief introduction in which he explained some fea-
tures of his artistic vision and photography approach. 
The book was soon titled as the ‘Bible of Photogra-
phy’ by Robert Capa, his friend, his colleague and a 
co-founder of Magnum Photos. The decisive moment 
has two major components; first a complex, mean-
ingful composition that Cartier-Bresson himself calls 
it ‘Geometry’ and the second, is ‘Spontaneity’ in ac-
tion meaning that the photographer should skip any 
kind of contemplation and hesitation while capturing 
the moment that is due to Cartier-Bresson’s admis-
sion to surrealism as an artist. Cartier-Bresson’s em-
phasis on the geometrical composition as the major 
and fundamental component of the decisive moment 
roots back in his tendency toward painting However, 
the contradictions between Cartier-Bresson’s role as 
a photojournalist or documentary photographer and 
his artistic vision and his artistic stem caused some 
ambiguities in the quality and the possibility of ap-
plying the geometrical ratios used in the realm of 
painting as a rule for composition in photography 
specially in photojournalism where every second 

has the potential to lead into a photograph and there-
fore such obsession with composition might result 
in missing important moments in an event. In 1920, 
contemporary to young Cartier-Bresson, Canadian 
Jay Hambidge invented ‘Dynamic Symmetry’ arma-
ture as a system of geometrical composition based 
on the Greek Golden ratio which became popular 
among his contemporary visual artists. The ‘Dynam-
ic Symmetry’ consists of two major diagonals named 
the ‘Baroque Diagonal’ and the ‘Sinister Diagonal’ 
and the rest of the armature or the grid named as the 
‘Reciprocals’ are drawn, at a ninety-degree ratio to-
ward the major diagonals. Hambidge believed that 
applying the Dynamic Symmetry has the benefit to 
promote balance, flow and rhythm in a composition 
and the whole idea is in contrast to static symmetry 
therefore it can bring more dynamicity, and in result 
movement and life in a frame.
 This article initially studies the components and the 
qualities of the decisive moment and its roots and 
then explains the dynamic symmetry as a system 
of composition based on the geometrical propor-
tions and then by applying the dynamic symmetry 
armature or grid to some of Cartier Bresson’s photos 
evaluates the amount of concordance between Cart-
ier Bresson’s arrangement of the visual elements in 
his composition with the order of the Dynamic sym-
metry armature.
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