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چکید ه 
این مقاله به بررسی سازوکار »لحظه قطعی« هنری کارتیه برسون بر پایه د و المان »آنیت« و »مواجهه تصاد فی« می پرد ازد . 

این د و المان د و مفهوم سوررئالیستی بود ه که اولی بیان می د ارد  راه اکتشاف برای هنرمند  از طریق ارتباط با ناخود آگاه 

او میسر می شود  و د ومی مطرح می کند  که مواجهات روزمره انسان با پیرامونش بی معنی و اتفاقی نبود ه، بلکه بر اساس 

یا  و  اکشتاف  از  سطحی  می توانند   فرد   هر  اطراف  اشیا  آن  به موجب  و  می د هد   روی  هر کس  د رونی  نیاز  و  خواست 

آشکارسازی را برای او به همراه د اشته باشند . این تحقیق، پژوهشی کیفی بود ه و با رویکرد  تحلیلی-توصیفی بر اساس 

گرد آوری کتابخانه ای اطالعات تالش کرد ه با بررسی مؤلفه های »هند سه« و»اصول گشتالت« د ر کنار »آنیت« و »مواجهه 

تصاد فی« سازوکار این شیوه عکاسی را به طور واضح تبیین کند . نتیجه این تحقیق نشان می د هد  لحظه قطعی برخالف برخی 

تفاسیر نامفهوم پیرامون آن شکلی از کاربرد  سوررئالیسم د ر عکاسی مبتنی بر ساختاری هند سی و هد فمند  د ر راستای  

ارتباط میان ناخود آگاه و د رونیات عکاس با جهان پیرامون و مواجهات او می باشد  که عالی ترین سطح آن د ر هماهنگی 

میان هند سه و شکلی از تجلی د رونیات عکاس د ر جهان بیرون روی خواهد  د اد .
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مقد مه
مکتب های  تجربه  از  پس  هنر  آن  د ر  که  بود   قرنی  بیستم  قرن 
نوظهور و ناپاید ار و تغییرات سریع، آرام آرام به سمت بیان شخصی 
ظهور  بزرگی  و  خالق  هنرمند ان  فرایند   این  د ر  رفت.  هنرمند ان 
برای سایرین  الگویی  به عنوان  بیان شخصی شان  یا  کرد ند  که سبک 
قرار گرفت. یکی از این هنرمند ان برجسته هنری کارتیه برسون بود  
که شیوه عملی عکاسی او د ر نیمه قرن بیستم مورد  استقبال عکاسان 
قرار گرفت و موجب شد  تا به امروز این شیوه با نام »لحظه قطعی« 
همچنان موضوع مقاالت و مباحث مرتبط با عکاسی باشد . اما لحظه 
قطعی نه تنها هیچ گاه توسط خود  کارتیه برسون به صورت مشخص 
تبیین  عکاسی  هنرجویان  برای  تکنیک  یک  به عنوان  قابل اجرا  و 
نشد  بلکه سخنان گهگاه متناقض او د ر مصاحبه ها و محافل مختلف 
ماهیت  د رک  سخت شد ن  و  گمراهی  سبب  موارد   از  بسیاری  د ر 
این شیوه عکاسی نیز شد . از سوی د یگر د رحالی که کارتیه برسون 
عکاس  یا  فتوژورنالیست  یک  به عنوان  کارش  مد یون  را  شهرتش 
او  به  فتوژورنالیسم مد رن که رسانه ها  پد ر  با عنوان  بود  و  مستند  
از  بیش  می کرد ،  به خود  جلب  را  زیاد ی  توجهات  بود ند   بخشید ه 
بد اند ، یک  یا حتی یک عکاس  آنکه خود  را یک عکاس مستند  
هنرمند  سوررئالیست می د انست: »من خود م را وقف هنر)آرت( با آ 

.)Cookman, 2008: 66(»بزرگ کرد ه بود م
»آنچه کارتیه برسون گمان می برد  که می تواند  برای عکاسان جوان 
جهان  و  هنری  جهان  میان  تفاوت  برد اشتن  میان  از  باشد ،  جذاب 
اینکه  به  توجه  بد ون  خوب،  عکس های  تمام  اینکه  و  بود   خبری 
کجا قرار است منتشر یا به نمایش گذاشته شوند  به انگیزه و مهارت 
مشابهی نیاز د ارند «)Bair, 2016: 155(. اما تناقض میان طرز فکر 
و صحبت های کارتیه برسون و عکس هایش از یک سو و از طرف 
د یگر تجاری شد ن شیوه عکاسی اش که حتی خود  او بارها نام لحظه 
قطعی را رد  کرد ه  بود  و از آن به عنوان نامی جذاب اما ناد رست یا 
ناقص یاد  می کرد  سبب شد  تا نگاه به شیوه عکاسی او گمراه کنند ه 
 شد ه و تعابیر و تعاریف مختلفی از فلسفه تا روانشناسی به خود  گیرد  
و د ر نهایت حتی گاهی به عنوان مسأله ای نامشخص و غیرقابل فهم 

کنار گذاشته  شود .
د ر ایران، به سبب کمبود  منابع فارسی مرتبط این آسیب بیشتر به 
چشم می خورد  و حتی د ر بحث پژوهش نیز چالش هایی را به همراه 
د ارد . برای مثال د ر پژوهشی با عنوان »بررسی عکاسی جنگ تحمیلی 
با رویکرد  لحظه قطعی کارتیه برسون« توسط مهد ی مرد انی اقد م، 
اساس  بر  را  ایران  د ر  است عکاسی جنگ  پژوهشگر تالش کرد ه 
لحظه قطعی توضیح د هد . او بخش اصلی این پژوهش را صرف توضیح 
از  حتی  و  کرد ه  آن  به  قطعی«  »لحظه  نسبت د اد ن  و  بود یسم1  ذن 
»هایکو« به عنوان سازوکاری مشابه آن د ر اد بیات نام برد ه که توجه 

به مصاحبه های خود  کارتیه برسون چنین برد اشتی ناد رست می نماید  
هنری  قطعی  لحظه  نظریه  تطبیقی  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  د ر  یا 
نگاشته  پرلز«  فرد ریک  گشتالت د رمانی  نظریه  با  برسون  کارتیه 
مهناز شعبانی، نویسند ه به عنوان وجه مشترک د و نظریه بیان می د ارد  
این د و  باشد  که  باید  »متمرکز و هشیار«  فرد   که د ر لحظه قطعی 
صفت د ر تناقض با مؤلفه »آنیت« د ر لحظه قطعی قرار می گیرد  که 
به واکنش غریزی د ر مواجهه با سوژه و به تبع آن حذف خود آگاه 
و تمام پاالیه های اخالقی، اجتماعی  غیره ناظر بر آن د ر لحظه ثبت 

عکس اشاره د ارد .
این مقاله تالش کرد ه است تا با بررسی نگاه هنری کارتیه برسون 
متأثر از افراد ی نظیر آند ره لوت2 و آند ره برتون3، مؤلفه های سازند ه 
آن را تبیین کرد ه و توضیح د هد  که براساس گفته های خود  کارتیه 
برسون، لحظه قطعی تنها تأثیر پذیرفته از سوررئالیسم نبود ه بلکه د ر 

واقع شکلی از کاربرد  سوررئالیسم د ر عکاسی بود ه است.
ترکیب بند ی  و  »هند سه«  از  استفاد ه  نحوه  به  ابتد ا  فرایند   این  د ر 
هند سی قاب های کارتیه برسون به عنوان پایه و اساس عکس های او 
و سپس انطباق المان های بصری قاب های او با »اصول گشتالت« اشاره 
گشته و د ر نهایت »آنیت« و »مواجهه تصاد فی« به عنوان د و مؤلفه 
بررسی  د ر شیوه عکاسی وی مورد   از مکتب سوررئالیسم  برگرفته 

قرار می گیرند .

پیشینه پژوهش
 1952 سال  د ر  برسون  کارتیه  توسط  نخستین بار  قطعی«  »لحظه 
بیشترین  این حال  با  شد   مطرح  و  منتشر  عنوان  باهمین  کتابی  د ر  و 
د ر  او  مصاحبه های  از خالل  می بایست  را  نظریه  این  از  اطالعات 
با  مصاحبه  مانند   مختلف  منابع  و  مجالت  د ر  د ید گاه هایش  مورد  
نشریه لوموند 4 د ر 1974 جست چراکه خود  کتاب به شرح د قیقی از 
شیوه عملی و سازوکار این نظریه نمی پرد ازد . د ر میان منابع فارسی، 
بهاره  نوشته کلمان شرو و ترجمه  به کتاب»تیر عکاسانه«  می توان 
چاپ  به  هنرمند   حرفه  انتشارات  توسط  که  کرد   اشاره   احمد ی 
و  برسون  کارتیه  هنری  زند گی  شرح  به  کتاب  این  است.  رسید ه 
مهد ی  همچنین  می پرد ازد .  او  آثار  از  برخی  زیبایی شناختی  بررسی 
و  »عکاسی  و  واقعی«  امر  ستایش  »د ر  کتاب خود   د و  د ر  مقیم نژاد  
از کتاب جستار هایی  به فراخور موضوع د ر بخش هایی  بنا«  نظریه 
به لحظه قطعی و ارتباطش با مسائلی مانند  زمان یا روایت می زند . 
مجموعه  متقی  کریم  ترجمه  پرتره ها«  با  بی واسطه  »ارتباط  کتاب 
از پرتره های او را به چاپ رساند ه و نکاتی پیرامون آنها را شامل 
»بررسی  به  د انشگاهی چاپ شد ه می توان  مقاالت  میان  د ر  می شود . 
برسون«  کارتیه  قطعی  لحظه  رویکرد   با  تحمیلی  جنگ  عکاسی 
نوشته مهد ی مرد انی اقد م اشاره  کرد  که د ر آن غالبًا به ریشه های 
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شرقی و تأثیر تفکر» ذن« د ر شیوه کارتیه برسون پرد اخته می شود . 
با توجه به پراکند گی مباحث مربوط به لحظه قطعی منابع فارسی 
موجود  د ر توضیح نظریه لحظه قطعی د چار کاستی بود ه و غالبًا با 
رویکرد ی  به عنوان  را  قطعی  لحظه  برسون  کارتیه  از  نقل قول هایی 
فلسفی نشان د اد ه یا توجیه می کنند  که این نظریه را از اصل آن که 
بر اساس رویکرد  شخصی کارتیه  برای عکاسی و  شیء وه ای عملی 
برسون است فاصله می د هد . از میان منابع التین نیز می توان به کتاب 
اپرچر5 انتشارات  توسط  که  برسون  کارتیه  نوشته  ذهن«   »چشم 

 به چاپ رسید ه،د و مقاله  کالد  کوکمن د ر سال های 1998 و 2008 
به  خبری  عکاسی  از  برسون  کارتیه  رویکرد   تغییر  بررسی  به  که 
»روانشناسی  کتاب  و  پرد اخته  او  از  نقل قول هایی  با  سوررئالیسم 
عکاسانه: تصویر و روان« نوشته جان سولر که د ر آن نحوه استفاد ه 
کارتیه برسون از اصول د ریافتی روانشناسی گشتالت صحبت می شود  

اشاره کرد .

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

او برای آنالیز ساختار لحظه قطعی استفاد ه شد ه است. 
لحظه قطعی6

     هنری کارتیه برسون د ر سال 1908 د ر شانتلو7 فرانسه به د نیا آمد . 

او فرزند  خانواد ه ای ثروتمند  بود  که د ر صنعت ریسند گی فعال بود ند  
اما او از همان ابتد ا مسیرش را از صنعت و تجارت جد ا کرد  و با 
شرکت د ر  کالس های نقاشی آند ره لوت وارد  جهان هنر شد . کمی 
بعد  د ر جوانی تحت تأثیر آند ره برتون و مکتب سوررئالیسم قرار 
گرفت و با شروع سفرهایش به شرق، آفریقا و کشورهای مختلف 
اروپا و البته آمریکا مجموعه ای از عکس هایش را تحت عنوان »لحظه 
قطعی« د ر 1952 د ر کتابی به همین نام منتشر کرد . او خود  معتقد  
 بود  که نخستین جرقه از لحظه قطعی را عکسی از مارتین موناکچی8 
که د ر آن پسربچه هایی به سمت د ریا می د وید ند  د ر ذهنش ایجاد  
کرد .»نهایت فرم، حس زند گی و ذوق بی همتا. این عکس جرقه است 

که باروت د رونم را آتش زد «)شرو، 1391: 42(.
اما آنچه بیشتر از عکس موناکچی اهمیت د اشت د ر واقع   تأثیرپذیرفتن 
عمیق کارتیه برسون از لوت و برتون بود . آموزه های لوت که مبتنی بر 
ترکیب بند ی د قیق هند سی د ر هنگام طراحی بود  هند سه را به عنوان 
پایه و اساس لحظه قطعی د ر ذهن کارتیه برسون تثبیت کرد . اهمیت 
هند سه تصویر که با بررسی عکس های کارتیه برسون می توان به آن 
پی برد  تا حد ی بود  که او د ر مصاحبه اش با لوموند  د ر نقد  عکاسانی 

که به هند سه توجه ند ارند  گفت: »این عکاسان فقط غریزه د ارند  ...، 
چه کسی بود  که د ر رنسانس باالی د ر نوشته بود  آن کس که هند سه 

)Coocman, 2008: 69(»نمی د اند  وارد  نشود ؟
عصر  د ر  که  می کرد   اشاره  افالطون  آکاد می  به  به اشتباه  او  البته 
سازند ه  عنصر  اولین  به عنوان  هند سه  جایگاه  اما  نبود   هم  رنسانس 
لحظه قطعی از همین کالم او به خوبی واضح است. بااین حال آنچه 
لحظه قطعی را برای بسیاری به نظریه ای نامفهوم یا غیرعملی تبد یل 
عکاسی  شیوه  این  سازند ه  عنصر  د ومین  د قیق  شناخت  عد م  می کند  
سوررئالیسم شکل  به  برسون  کارتیه  گرایش  تأثیر  تحت  که  است 
گرفت. عناوینی که به کارتیه برسون نسبت د اد ه می شد  که د ر رأس 
آن » پد ر فتوژورنالیسم مد رن« قرار می گرفت تناقضی بزرگ میان 
شیوه عکاسی او و عنوان کاری اش ایجاد  می کرد  که همین تناقضات 
حتی  که  جایی  تا  می ساخت  د شوار  را  قطعی  لحظه  سازوکار  فهم 
بسیاری از منتقد ان با تصاد فی خواند ن عکس های او لحظه قطعی را 

شیء وه ای ناکارآمد  و نامفهوم می خوانند . 
تهیه  اساسش  که  او  کار  میان  تناقض  توصیف  د ر  برسون  کارتیه 
مستند ات از وقایع روز برای چاپ د ر نشریات بود  با شیوه شخصی 
عکاسی اش که بر پایه بیان شخصی هنرمند  عکاس د ر قابی که د ر 
گرفته  باشند ،  قرار  هماهنگی  سطح  عالی ترین  د ر  محتوا  و  فرم  آن 
می گفت: »آنها می خواهند  لباسی را بر تن من کنند  که مناسب من 

.)Coocman, 1998: 7(»نیست
د ر این مقاله ابتد ا به »هند سه« و »اصول گشتالت« به عنوان د و مؤلفه 
اساسی د ر ترکیب بند ی کارتیه برسون اشاره شد ه و سپس »آنیت« و 
»مواجهه تصاد فی« به عنوان د و مؤلفه سوررئالیستی د ر شیوه عکاسی 

وی مورد  بررسی قرار می گیرند .

هند سه
یا آن  قاب  پیچید ه  ترکیب بند ی  قطعی،  لحظه  مؤلفه سازند ه  اولین 
چیزی است کارتیه برسون خود  هند سه می نامند . »د ر یک عکس، 
ترکیب بند ی نتیجه یک همکاری و ترکیب هم زمان است، هماهنگی 
ارگانیک المان هایی که چشم می بیند . کسی ترکیب بند ی را به عنوان 
از  یک اصالحیه به سوژه تحمیل نمی کند ، چراکه جد اکرد ن فرم 
محتوا غیرممکن است. ترکیب بند ی باید  ممتنع بود ن خود  را د اشته 

.)Cartier-Bresson, 1999: 1(» باشد 
برسون  کارتیه  ترکیب بند ی  د ر  هند سه  شد   اشاره  که  همان طور 
متأثر از آموزه های آند ره لوت و شرکت د ر کالس های نقاشی او بود  
اما برسون د ر واقع شکلی از آن آموزه ها را برای شیوه عکاسی  خود  
ثانیه ای  از  کسری  نیست.  نقاشی  مانند   »عکاسی  بود .  کرد ه  تعریف 
شما  چشمان  هستید ،  عکس گرفتن  مشغول  شما  که  است  خالقانه 
زند گی  خود   که  را  بیان  حالت  یک  یا  ترکیب بند ی  یک  باید  
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خالق  عکاس  که  است  لحظه ای  همان  آن  ببیند .  می د هد   پیشنهاد  
است«)Suler, 2013: 10(. شیوه ترکیب بند ی د ر عکاسی کارتیه 
برسون به این صورت است که عکاس می بایست د ر نتیجه تمرین های 
هنگام  د ر  سپس  و  کند   پید ا  تسلط  ترکیب بند ی  اصول  به  بسیار 
بچیند   را  قابش  د ر  موجود   احتمالی  المان های  به گونه ای  عکاسی 
که پیچید ه ترین شکل بصری با نظر به مفهومی که د ر ذهن عکاس 
است آماد ه حضور آنی سوژه و ثبت  آنی لحظه مواجهه شود . د ر 
واقع برخالف مؤلفه های سوررئالیستی لحظه قطعی که به آنها اشاره 
خواهد  شد  هند سه ناشی از تمرین و تالش بسیار عکاس د ر د ید ن 
و انتخاب کرد ن المان ها و توانایی ارتباط د اد ن آن با سوژه بر مبنای 

هند سه است. 
با  را  د ر عمل عکاس  د ر عکس،  بر هند سه  برسون  کارتیه  تأکید  
از  برسون  کارتیه  منظور  اگر  می کند .  روبه رو  نیز  جد ی   چالشی 
ترکیب بند ی هند سی استفاد ه از نسبت های طالیی)شکل 1( و هند سه 
مورد  استفاد ه نقاشان و مجسمه سازان باشد  بنابراین عکاس می بایست 
د ر ترکیب بند ی اش نسبت و ساختاری را لحاظ کند  که یک نقاش 
می تواند  پای بوم نقاشی به خواست خود  آن را بکشد )خلق کند (. این 
تفاوت میان د و مد یوم که د ر نقاشی هنرمند  به خلق ترکیب بند ی 
ترکیب بند ی  انتخاب  به  مجبور  هنرمند   عکاسی  د ر  اما  می پرد ازد  
خود  است اگر با این واقعیت همراه شود  که سوژه عکس می تواند  
بسیار فرار و تغییرپذیر باشد ، برای عکاسی که بخواهد  نسبت های 
هند سی را د ر کسری از ثانیه از طریق انتخاب المان های بصری د ر 
قابش رعایت کند  موضوعی د شوار با خطر از د ست د اد ن سوژه های 
لحظه ای محسوب می شود . بنابراین هنرمند  عکاس می بایست چنان 
مهارتی د ر تشخیص و انتخاب ترکیب بند ی خود  بر اساس نسبت های 
هند سی د اشته باشد  که این شیوه ترکیب بند ی او را از سوژه مورد نظر 

خود  غافل نکند .
برای  عکاسی  د ر  طالیی  نسبت های  از  استفاد ه  که  آنجایی  از 
از  بسیاری  د ر  ناشد ني  و  د شوار  امری  هند سی  ترکیب بند ی 
مواقع    به نظر می رسد ، یکی از فرضیات د ر خصوص کارتیه برسون 
مبنای هند سی  به عنوان  تقارن حرکتی9  الگو  از  او  استفاد ه  می تواند  

د ر  که  همان طور  حرکتی  تقارن  خطوط  باشد .  ترکیب بند ی هایش 
شکل 2 د ید ه می شود  د ر واقع خطوطی هستند  که به صورت هند سی 
و  امتد اد   تعاد ل، جریان،  بهبود   و  کنترل  امکان   و  می شوند   ترسیم 
ریتم را د ر یک ساختار بصری برای هنرمند  ایجاد  می کند . خطوط 
سینستر11  و  باروک10  نام های  به  اصلی  قطر  د و  از  حرکتی  تقارن 
تشکیل شد ه و سایر خطوط بر اساس نسبت های هند سی  نسبت به 
د و قطر اصلی ترسیم می شوند . این شیوه تعریف قوانین ترکیب بند ی 
نخستین بار توسط جی همبید ج12 ابد اع شد  و مورد  توجه هنرمند ان 
برسون خود   کارتیه  البته  قرار گرفت.  بیستم  قرن  اوایل  د ر  زیاد ی 
هیچ گاه به استفاد ه از این الگو د ر ترکیب بند ی عکس هایش اشاره ای 

نمی کند .
شکل 2 و شکل 3 خطوط الگو تقارن حرکتی و همین طور خطوط 
یک سوم که بسیاری از عکاسان از آن برای ترکیب بند ی بهره می برند  
را روی طرحی گرافیکی از عکس د وچرخه سوار کارتیه برسون نشان 
می د هد . تفاوت بهره برد ن از الگو تقارن حرکتی به نسبت خطوط 
یک سوم امکانات بیشتر این الگو د ر ساختاربند ی هند سی قاب است 
البته همان طور که د ر شکل 1 مشخص است منظور کارتیه برسون 
از هند سه د ر ترکیب بند ی اش استفاد ه از نسبت های طالیی برگرفته 

از آموخته های وی د ر کالس های نقاشی لوت است. 
و  بود   آموخته  نقاش  یک  به عنوان  را  هند سه  برسون  کارتیه 
برخالف سایر عکاسان خبری و مستند  اجتماعی هم زمانش که سوژه 
را هسته مرکزی عکس خود  می د انستند ، با اهتمام به ترکیب بند ی 
بافتی  تنها د ر  نقاشی سوژه را  به شیء وه ای برگرفته از هند سه د ر 
هند سی می پذیرفت. کارتیه برسون همچنین د ر سفری که به آفریقا 

شکل 1. تطابق مارپیچ طالیی یا د نباله فیبوناچی با عکس د وچرخه سوار 
(Monro, 2019, 12 )کارتیه برسون مأخذ

شکل 2. خطوط تقارن حرکتی بر روی طرح گرافیکی از عکس

شکل 3. خطوط یک سوم بر روی طرح گرافیکی از عکس
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د اشت »با یک شکارچی آشنا شد  و شکار د ر شب را از او آموخت، 
مسأله ای که د ر طول سال های بعد  عمیقًا با عکاسی او ارتباط پید ا 
ساختار  یافتن  همان  واقع  د ر  ارتباط  این   .)42  :1391 کرد «)شرو، 
هند سی قاب قبل از مواجهه با سوژه را تد اعی می کند . گویی عکاس 
مواجهه)شکار(  سپس  و  کرد ه  آماد ه  را  هند سی)د ام(  ساختار  ابتد ا 
به وسیله ناخود آگاه او رخ خواهد  د اد . نکته مهم د یگر د ر خصوص 
ترکیب بند ی کارتیه برسون آنکه، هند سه از منظر او صرفًا مؤلفه ای 
ارتباط  و  از هماهنگی  د ر شکلی  نبود ه و می بایست  زیبایی شناختی 
با معنا یا بیان هنرمند  قرار بگیرد  که بهره گیری از اصول گشتالت 

می تواند  این امکان را فراهم آورد .
گشتالت13

گشتالت د ر زبان آلمانی به معنای شکل یا سازمان یافتگی می باشد . این 
نظریه که توسط ماکس ورتهایمر14، روانشناس اتریشی- مجارستانی 
نظریه  این  می پرد ازد .  ذهن  شناختی15  عملکرد   بررسی  به  شد   طرح 
تجربه  معناد ار  کل هایی  د ر  را  د نیا  ما  که  می گذارد   این  بر  را  بنا 
ترجیح  روید اد ها  با  مواجهه  د ر  ما  ذهن  که  معنا  این  به  می کنیم 
به صورت  را  آنها  جد اگانه  محرک های  د ریافت  به جای  می د هد  
محرک هایی که د ر ترکیب باهم هستند  به عنوان کلی سازمان یافته 
ببیند . یعنی مثاًل هنگام گوش د اد ن به اجرای یک ارکستر موسیقی 
ذهن به صورت خود کار تمایل د ارد  تا ترکیب همه صد اها را باهم 

د ریافت کند  تا اینکه روی تک تک آنها متمرکز شود .
که  می د هد   پیشنهاد   را  اصولی  گشتالت  بصری  د ریافت  بحث  د ر 
تصویر  یک  با  مواجهه  د ر  را  ذهن  عملکرد   می توان  آن  به موجب 
فهم یا مد یریت کرد . این اصول همگی براساس یک قاعد ه کلی کار 

می کنند  و آن چگونگی کنار هم قرارگرفتن16 است.
گرایش  کامل کرد ن،  تشابه17،  به   می توان  اصول  این  میان  د ر 
که  حالتی  یا  اضطراب19  آستانه  شکل- زمینه18،  نسبت  مشترک، 
گرفته  است،  قرار  اضطراب آمیز  وضعیتی  د ر  سوژه  آن  به موجب 
موجب  که  نقاطی   یا  کانترپارت21  هم زمانی20،  هند سی،  شکل های 
تعاد ل یکد یگر می شوند ، اسپکتیو ویو22 یا میزان آشکارسازی سوژه 

نسبت به عکس به عنوان نمونه اشاره کرد .
ما  ذهن  اگر  می گوید   د ر گشتالت  کامل کرد ن  اصل  مثال  به عنوان 
تصویر نیمی از چرخ یک د وچرخه را ببیند  آن را یک چرخه نصفه 
تجسم  کامل  چرخ  یک  را  آن  خود کار  شکل  به  بلکه  نمی پند ارد  
می کند  یا به موجب قاعد ه شکل- زمینه که د ر آن تفاوت میان سوژه 
و بافت عکاسی سبب ایجاد  الیه های متفاوت د ر ذهن می شود )چیزی 
مانند  عوض کرد ن نقطه فوکوس د ر د وربین( یا مثاًل ذهن چند  المان 
به سرعت  را  باشند   د اشته   مشابه  یا جهتی  هند سی  بصری که شکل 

کنار هم تشخیص می د هد .

برای  ترکیب بند ی  شد ،  گفته  هند سه  خصوص  د ر  که  همان طور 
کارتیه برسون به منزله امری صرفًا زیبایی شناختی نبود  بلکه ارتباط 
میان بافت هند سی عکس و لحظه ثبت مواجهه با سوژه می بایست 
از  گرفتن  بهره  به واسطه  که  امری  می د اشت.  نیز  معنایی  کارکرد  

اصول د ریافتی گشتالت می تواند  محقق شود .
 ،)5 لزر)شکل  ایستگاه سنت  از  برسون  کارتیه  معروف  د ر عکس 
مرد   سایه  انعکاس  کانترپارت  قائد ه  از  استفاد ه  با  برسون  کارتیه 
قاب  مستطیل   قطر  روی  باهم  تقارن  د ر  را  د یوار  روی  پوستر  و 
افتاد ه روی زمین هرکد ام  قرار می د هد . نرد ه ها و میله ها و نرد بان 
با  که  سوژه  و  قرارگرفته اند   قاب  د ر  مشترک  سویه  و  شباهت  با 
تکنیک شکل-زمینه از بافت زمینه عکس تفکیک شد ه د ر وضعیتی 
از  بنا به اصل آستانه اضطراب ذهن را د ر اضطرابی  قرار د ارد  که 
متوجه  خود کار  به صورت  ذهن  چراکه  می د هد   قرار  سوژه  آیند ه 
د رحالی که  افتاد ه  گل  د رون  تصویر  ثبت  پس  ثانیه ای  مرد   می شود  
آنچه د ید ه می شود  قبل از وقوع این اتفاق است. این ویژگی آخر د ر 
واقع، ویژگی ای است که  بحث روایتمند ی تک عکس ها د ر لحظه 

قطعی را نیز سبب می شود  که د ر حیطه این پژوهش نمی باشد .
بنابراین نکته حائز اهمیت این که شناخت کارتیه برسون از اصول 
گشتالت به صورت هم زمان د ر هر د و مرحله ثبت لحظه قطعی مورد  
استفاد ه می گرفته. یعنی چه د ر هنگام چید مان المان های بصری برای 
ترکیب بند ی چه د ر لحظه شکار سوژه یا مواجهه با آن. اهمیتی که 
د ر  قواعد   این  د ریافتی  تأثیر  واقع  د ر  د ارد   اصول  این  از  او  استفاد ه 
را  قطعی  لحظه  اصل  برسون  کارتیه  که  همان طور  معناست  تولید  
می د هد  صرف  قرار  عالی ترین سطح  د ر  محتوا  و  فرم  هماهنگی  بر 
استفاد ه زیبایی شناختی از المان های بصری د ر لحظه قطعی از اساس 
منتفی است و هرگونه انتخاب باید  د ر راستای معنای مورد نظر قاب 
یا بیان شخصی هنرمند  عکاس از لحظه باشد  تا »شناختی هم زمان، د ر 
کسری از ثانیه، از معنای یک روید اد  با ساختاربند ی فرم آن، به آن 

.)Monte-Serrat, 2015: 988(» روید اد  بیان د رستش را ببخشد

کارتیه برسون و سوررئالیسم
هند سه د ر ترکیب بند ی و استفاد ه از اصول گشتالت برای چید مان 
المان های بصری توسط کارتیه برسون مؤلفه های شناخته شد ه تر شیوه 
عکاسی او هستند  که بیشتر مورد  بحث قرار گرفته اند  اما آنچه کم تر 
بد ان پرد اخته  شد ه و  د ر بسیاری از موارد  سبب تفاسیر و توضیحات 
انتزاعی یا فلسفی د ر خصوص لحظه قطعی شد ه تأثیر سوررئالیسم بر 

شیوه شخصی عکاسی کارتیه برسون بود ه  است.
پیش از آنکه به آنیت و مواجهه تصاد فی به عنوان د و مؤلفه برگرفته 
از سوررئالیسم مورد  استفاد ه کارتیه برسون پرد اخته شود  نیازاست 
لحظه  عنوان  تحت  شخصی اش  شیوه  که  هنر  د ر  او  شخصی  تمایل 
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قطعی را حاصل شد  مورد  بررسی قرار گیرد .
د ر  فتوژورنالیسم همان طور که کوکمن  از  برسون  کارتیه  ارتجاع 
عکاسی  خود   به  بزرگ تر  مقیاسی  د ر  می پرد ازد   بد ان  خود   مقاله 
ند اشتم،  عکاسی  د ر  کنجکاوی ای  هیچ  به طورکلی  »من  برمی گشت. 
بله عکس می گرفتم اما د وستانم، نیکالس نوباکوف23 و جیاکومتی24، 
که بتوانم به آنها اشاره کنم، کاری با عکاسی ند اشتند . زند گی من 
غالبًا، حتی بیش از غالبًا جای د یگری بود . نزد یک ترین د وستان من 

.)Coocman, 1998: 8(» کاری با عکاسی ند اشتند
د ر سال 1968 کارتیه برسون د ر نامه ای به سارکوفسکی25 می نویسد  
که فتوژورنالیسم تنها زمینه ای برای او بود ه است تا مسیر خود  د ر 
همکارش  و  د وست  به  او  نامه  این  د ر  ببرد .  پیش  را  سوررئالیسم 
رابرت کاپا26 اشاره می کند  و می نویسد : »بگذار برایت از د لیل پشت 
بگویم.  د اد   پیشنهاد ش  که  کسی  و  فتوژورنالیسم  یعنی  عنوان  این 
برچسب  »اگر  و گفت:  د اد   من هشد ار  به  بود  که  کاپا  رابرت  او 
سوررئالیست به تو بچسبد ،)چراکه به هرحال این سوررئالیسم است 
که برای من فهمی از زند گی است و احتمااًل قوی ترین تأثیر را بر 
نمایشگاهی  تو هرازچند گاهی  نقاشی سوررئال(،  نه  البته  د ارد ،  من 
خواهی د اشت و کارهایت قیمتی و باارزش خواهند  بود . به کاری که 
د وست د اری اد امه بد ه اما از عنوان فتوژورنالیست استفاد ه کن که 
تو را د ر مواجهه مستقیم با هرآن چیزی که د ر جهان روی می د هد  

 .)Coocman, 1998: 6(»قرار د هد ، بگذار این گونه باشد  هنری
از  بیش  برسون  کارتیه  گفت وگویی  می توان  سخن،  این  استناد   به 
آنکه یک عکاس مستند  یا فتوژورنالیست بود ه باشد  یک هنرمند  
سوررئالیست بود ه که عکس هایش د ر میان رپورتاژها قرار می گرفته 

و به عنوان عکس هایی مستند  به چاپ می رسید .
لذا د رک ماهیت نگاه کارتیه برسون این فرصت را فراهم می آورد  
تا بتوان سازوکار شیوه عکاسی او را به صورت عملی و مشخص آنالیز 
سبب  می تواند   او  هنری  نگاه  از  بخش  این  د ر  ابهام  چراکه  کرد  
عواملی  بعضًا  و  قطعی شود   لحظه  مطالعه  د ر  اشتباهاتی  و  گمراهی 
که او به صورت جزئی و به عنوان یک هنرمند  با آنها برخورد  د اشته 
بود یسم،  و  »ذن«  موضوع  یا  آفریقا  به  سفر  د ر  شکار  مسأله  مانند  
به عنوان الگو عملی لحظه قطعی د ر مقاالت و کتاب ها مطرح شود  
با واقعیت ساختاری نگاه کارتیه برسون تفاوت  د ارد . یا حتی  که 
واقعی«  امر  ستایش  »د ر  کتابش  د ر  مقیم نژاد   مهد ی  که  همان طور 
یا  قاب و  نگاه های سوژه ها د ر  از شبکه  برسون  استفاد ه کارتیه  به 
استفاد ه از فضاهای فراکاد ری اشاره می کند : »کارتیه برسون از جمله 
بهد ست  زمان  از  عکاسانه  معنایی  می کرد   تالش  که  بود   عکاسانی 
اصرار خود   به  استناد   با  د رحالی که  مقیم نژاد ، 1397: 90(  آورد «) 
برسون مبنی بر هنرمند  و نه عکاس بود ن)آرتیست با آ بزرگ27( و 
بلکه  قرار می گیرد   این فرض مورد  سؤال  نه تنها  سوررئالیست بود ن 

مکتب  د ر  مفاهیم  پرد اخته شد ه ترین  از  یکی  به عنوان  زمان  مفهوم 
سوررئالیسم چه د ر آثار تجسمی چه سینما یا اد بیات به عنوان یکی از 
سوژه های عکاسی او می تواند  د ر نظر گرفته  شود  تا اینکه به تفسیری 
فلسفی از سازوکار عکاسی او تبد یل شود . البته منظور از این سخن 
سلب تفسیر از لحظه قطعی نیست بلکه اشاره به این نکته است که 
اساس شیوه  بد ون د ر نظرگرفتن ماهیت فکری و  تفسیرهای نظری 

عملی کارتیه برسون می تواند  سبب نامفهوم شد ن سازوکار آن شود .
حتی خود  عنوان »لحظه« که کارتیه برسون  با تجاری خواند ن آن 
عد م تمایلش را بد ان ابراز کرد ه نه تنها د ر سازوکار لحظه قطعی به 
تکنیک  آنیت سوررئالیستی  به  بلکه  نمی گرد د   زمان بر  از  مفهومی 
عکاسی برسون اشاره د ارد . چیزی مشابه آنچه تحت عنوان تکنیک 
نوشتن خود کار28 توسط نویسند گان سوررئالیست ابد اع شد  تا متأثر 
از مفاهیم مکتب فکری شان با کنارگذاشتن آگاهی ذهن خلق اثر را 

به ناخود آگاه وصل  کند . 
نه  به عنوان یک هنرمند  سوررئالیست)و  برسون  اما فرض کارتیه 
یک عکاس فتوژورنالیست(، منوط به بررسی د و مؤلفه ای است که 
و مواجهه  آنیت  یعنی،  است  نشأت گرفته  از سوررئالیسم  مستقیمًا 

تصاد فی که د ر اد امه به آن پرد اخته خواهد  شد .
آنیت29، مواجهه تصاد فی30

ترکیب بند ی  است. زمانی که عکاس  ثانیه  از  قطعی کسری  لحظه 
هند سی قاب خود  را انتخاب می کند ، که از روی مهارت و تمرین 
زیاد  حاصل شد ه، برای ثبت سوژه خود  باید  از تفکر فاصله گرفته 
و لحظه ای را که قراراست یگانه و غیرقابل تکرار باشد  به سرعت 
و از روی غریزه ثبت کند  تا د ر نتیجه این ترکیب، فرم و محتوا به 
برتون  توسط  سوررئالیسم  »مفهوم  برسند .  هماهنگی  باالترین سطح 
البته طغیان«  و  غریزه  و  بیان  د ر  آنیت  نقش  نشست،  د ر من  عمیقًا 

.)Coocman, 1998: 7(

اما این آنیت چه د لیل و کارکرد ی از منظر سوررئالیسم    د اشت و چرا 
باید  به عنوان مؤلفه سازند ه لحظه قطعی تلقی شود ؟ سوررئالیست ها 
باور د اشتند  که د رونی ترین خواست های ما از طریق ناخود آگاه ما 
می تواند  هر چیزی را د ر ما یا اطراف ما، چه اشیا و یا حتی رفتارهای 
ارتباط  آنها  تفکرات  منظر  همین  از  د هد .  قرار  تأثیر  تحت  ما 
تنگاتنگی با نظریات فروید 31 و نقش رؤیا د ر خلق هنری د اشت اما 
از سوی د یگر مفهوم مهم د یگری که آنها بد ان معتقد  بود ند  تجربه 
زیسته بود . سوررئالیست ها باور د 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  همان طور که کارتیه برسون 
می گوید : »من باور د ارم که از طریق عمل زند گی کرد ن، کشف خود  
ممکن می شود  هم زمان با کشف جهان اطراف ما که می تواند  به ما 
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باید   تعاد لی  پذیرد .  تأثیر  ما  از  می تواند   هم زمان  اما  بخشد ،  قالب 
میان این د و برقرار شود ، آن که د رون ماست و آن که اطراف ماست. 
د رنتیجه فرآیند ی پاید ار و د وجانبه هر د و این جهان ها یکی خواهند  
شد «)Cartier Bresson, 1999: 6( و این تجربه زیسته از طریق 

حذف خود آگاه د ر خلق هنری متجلی خواهد  شد .
د ر واقع آنیت د ر مکتب سوررئالیسم تکنیکی بود  که تالش می کرد  
با حذف کرد ن قوه تفکر و خود آگاه که د ر د رون خود  پاالیه های 
مختلفی مانند  اخالق، اصول مختلف و غیره را د ربر د اشت، خلق اثر 

را به د رونی ترین نقطه هنرمند  متصل کند . 
قطعی  لحظه  سازوکار  د ر  سوررئالیسم  از  که  د یگری  مؤلفه  اما 
بود .  تصاد فی32  ابژه  یا  مواجهه  اید ه  کرد ،  پید ا  تعیین کنند ه  شکلی 
چنانچه خود  کارتیه برسون می گوید : »آنچه آند ره برتون د ر کتاب 
گفتگوهایش د ر مورد  ابژه تصاد فی بیان می کند  برای من د قیقًا همان 
Cooc-( می نامند  رپورتاژ  یا  فتوژورنالیسم  مرد م  که  است  «چیزی 

.)man, 2008: 66

ابژه تصاد فی یا مواجهه تصاد فی، باوری سوررئالیستی است که بیان 
می د ارد ، مواجهات روزمره، خصوصًا با اشیا به ظاهر بی اهمیت، د ر 
قابلیت  که  هستند   روید اد هایی  بلکه  نیست  بی معنا  تصاد فاتی  واقع 
خواست  یا  ناخود آگاه  با  ارتباط  قبل  از  انسان  برای  آشکارسازی 

د رونی فرد  یا هنرمند  را د ارند .
و  مواجهه33  اول  مرحله  می شود ؛  تشکیل  مرحله  د و  از  باور  این 
میان  ارتباط  نتیجه  د ر  که  آشکارسازی  یا  اکتشاف34  د وم  مرحله 
آن مواجهه و د رونیات فرد  حاصل می شود . »یکی روی می د هد  د ر 
جهان خارج که منجر به وجود  شیء  د ر جای د رست و د ر زمان 
د رست می شود  و د یگری د ر ناخود آگاه و د رون فرد  که منجر به 
 C.Ray,(» نیاز او بد ان شیء د ر همان زمان و همان مکان می شود

 .)1975: 134

چه  »سورئالیسم  عنوان  با  مقاله اش  همان  اد امه  د ر  ری  سی  پاول 
این  د قیق تر  تفحص  به  برتون  آند ره  از  به خاطره ای  اشاره  با  بود ؟« 
از برتون نقل می کند  که چگونه د ر یک  اید ه می پرد ازد . سی ری 
د ر  قد م زد ن  د ر حال  آلبرتو جیاکومتی  همراه  به  او  که  بعد ازظهر 
پاریس بود ند ، برتون یک قاشق عجیب چوبی و جیاکومتی نیز یک 
ماسک را پید ا می کند : »از نظر برتون د ر آن لحظات مواجهه)ابژه( 
تصاد فی د ر حال روی د اد ن بود ه است: او یک قاشق و جیاکومتی یک 
ماسک پید ا کرد ه بود  چراکه این اشیا نیاز آنها را د ر همان لحظه 
مد ت ها  که  اغواگری  تصویر  می توانست  عجیب  قاشق  د رمی یافت؛ 
د رون ذهنش شکل گرفته بود  نماد  بیرونی بخشد  و آن ماسک چیزی 
بود  که جیاکومتی می توانست به کمک آن مجسمه ای را که مد ت ها 

.)Ibid, 134(» نیمه کاره ماند ه بود  کامل کند
مقاطعی،  د ر  جهان  که  است  باور  این  بر  تصاد فی  مواجهه)ابژه( 

طریق  از  می کند   تالش  انسان،  زند گی  سرنوشت ساز  مقاطع  قاعد تًا 
او  به  پیش بینی نشد ه  مواجهات  و  اشیا  کمک  با  گرفتن  ارتباط 
کمک کند . نه آن شیء  لزومًا شیء ای خارق العاد ه ای است و نه آن 
د ر زند گی هر  لحظاتی  واقع چنین  د ر  فاجعه.  لزومًا یک  موقعیت 
انسانی به وفور پید ا می شوند  مانند  ترد ید  د ر پذیرفتن یک موقعیت 
شغلی خاص یا سفر به شهری د یگر یا هر تصمیمی که فرد  قاد ر به 
گرفتن آن نباشد ، د ر چنین لحظاتی گویی انسان به د نبال نشانه هایی 
چنین  مواقع  از  بسیاری  د ر  البته  و  کنند   کمک  او  به  تا  می گرد د  
که  می د ارد   بیان  سوررئالیسم  بنابراین  می د هند   رخ  نیز  نشانه هایی 
چنین ابژه )مواجهه( هایی د ر چنین شرایطی می توانند  د ر مسیر انسان 
قرار بگیرند  و یا به تعبیری د یگری انسان یا  فرد  هنرمند  می تواند  آه 
د نبال آنها یا گرفتن نشانه ای از آنها باشد  و به همین رویه، می توان به 

د نبال چنین مواجهه هایی نیز گشت.
شانس  پایه  بر  لزومًا  مواجهه  خود   تصاد فی،  )ابژه(  مواجهه  د ر 
صورت می گیرد  اما الزام آن مواجهه ریشه د ر د رونی ترین نیاز فرد  
د ارد  حتی اگر آن فرد  د ر آن لحظه خود  متوجه فکر یا امر د یگری 
باشد  و آشکارسازی و اکتشافی که از پس آن برای فرد  رخ می د هد  
نیز د ر نتیجه اتصال میان همان شیء و خواست یا نیاز د رونی فرد  
به ظاهر  موقعیت یک شیء   یا  لحظه  آن  د ر  به عبارت د یگر  است. 
ریشه  که  می شود   ذهنیت35  نوعی  صاحب  فرد   د رون  از  بی اهمیت 
د ر د رونیات و ناخود آگاه فرد  د اشته و منجر به اکتشاف یا د ریافت 

برای او می شود .
به همین د لیل سوررئالیست ها به پرسه زد ن د ر کوچه و خیابان ها، 
مغازه های د ست د وم فروشی، بازارها وغیره شهره بود ند . د ر واقع آنها 
به د نبال این مواجهه و به د نبال آن آشکارسازی از آنچه د ر د رون 
خود  د اشتند  می گشتند  و بنابراین این که بسیاری از عکس های معروف 
کارتیه برسون از روزمره های به ظاهر بی اهمیت د ر مکان های شاید  
یا فتوژورنالیستی بود ه نیز قاعد تًا همین رویکرد   فاقد  ارزش خبری 
سوررئالیستی او به مواجهه و کشف بود ه است که شاکله نگاه هنری 
او د ر ثبت لحظات را تشکیل د اد ه. »آنها )سوررئالیست ها( پرسه زد ن 
را تمرین می کرد ند  د ر خیابان ها و یا مکان هایی که از روی شانس 
 Lingis, 2017:(» به آنها می رسید ند  د رحالی که بی هد ف می گشتند
269( حال چه د ر ثبت وقایعی مانند  مرگ گاند ی چه د ر گذری از 

کوچه پس کوچه های پاریس.
مؤلفه  د و  برسون،  کارتیه  خود   صحبت های  استناد   به  لذا 
سوررئالیستی که باید  د ر عکس های او جستجو کرد  این چنین تعریف 
د ید ن  لحظه  د ر  غریزی  و  آنی  به طور  یعنی عکس  آنیت:  می شوند : 
سوژه  ثبت شد ه است به شکلی که اگر خارج از حیطه سوررئالیسم 
بد ان نگاه شود  گویی عکس به صورت شانسی و اتفاقی گرفته شد ه 
است د رحالی که از منظر سوررئالیستی د قیقًا همین لحظه د رست ترین 



رهپویه  هنر/ هنرهای تجسمی
32

آٍن ثبت شد ه می باشد .
و  قبلی  قصد   یا  برنامه  هیچ  بد ون  سوژه ها  یعنی  تصاد فی:  مواجهه 
بر اساس مواجهات روزمره عکاسی شد ه اند . مواجهاتی که از منظر 
سوررئالیسم برگرفته از خواسته یا نیاز د رونی هنرمند  تلقی می شوند  

و د ر ارتباط با ناخود آگاه او قد رت بیانگری می یابند .
د ر اد امه این د و مؤلفه د ر سه عکس شاخص کارتیه برسون به عنوان 

لحظه قطعی بررسی خواهد  شد .

1. د وچرخه سوار، پاریس ؛ 1932
قبل  کمی   یا حد اقل  قبل  یا  برسون  کارتیه  احتمااًل  این عکس  د ر 
انتخاب کرد ه است چراکه  را  از حضور د وچرخه سوار قاب خود  
و  پله ها  ترکیب  است.  گذر  حال  د ر  به سرعت  د وچرخه سوار 
کنار  د ر  را  او  قاب  هند سی  چینش  پیاد ه رو  سنگ  قوس  و  نرد ه ها 
تأثیر د ریافتی المان های بصری مانند  تکرار، ریتم و حرکت هم سو 
تشکیل می د هد . مؤلفه هایی که ناشی از مهارت او و شناخت عناصر 
بصری اش است. اما سوژه، یعنی مرد  د وچرخه سوار با اینکه  با وجود  
سرعت زیاد ش ماهرانه  د ر نقطه ای ثبت شد ه که ترکیب هند سی 
عکس د قیقًا منطبق با نسبت های طالیی شود )شکل 1(، آنی از یک 
روید اد  پیش بینی نشد ه است که حضور او بد ون هیچ معلولیت منطقی 

یا معنایی  ثبت شد ه است.
از آنجایی که »سوررئالیسم، واقعیت را د ر الیه هایی می پند ارد  که 
چند ان براساس روابط علی و معلولی روی نمی د هند ، بلکه براساس 
د هد   روی  چیزی  اساس  با  مواجهه  از  می تواند   که  اساسی  نیازی 
 .)Fijalkowski and Richardson, 2016: 153(» می پند ارند
انتخاب کرد ه  می توان گفت کارتیه برسون قاب مورد نظر خود  را 
از  پس  بالفاصله  یا  است  شد ه  سوژه اش  منتظر حضور  سپس  است، 
د ید ن او این لحظه را ثبت کرد ه است. این حضور یا مواجهه با د و 
اتفاقی و بد ون برنامه ای  انطباق است، یک آن که قاعد تًا  قابل  معنا 
قبلی بود ه که آن را منطبق بر مؤلفه مواجهه تصاد فی می کند  و د و 
اینکه ثبت آن قطعًا به صورت آنی صورت گرفته است چراکه گرچه 
د وربین های د یجیتال امروزی با تکنولوژی عکاسی پیاپی  امکان ثبت 

تصاویر متوالی از یک لحظه را فراهم آورد ه اند  اما د وربین لیکا 35 
میلی متری کارتیه برسون نه تنها چنین فرصتی را به او نمی د اد  بلکه 
را  ثبت شد ه  قاب  نمی توانست  نیز  عکس  ظهور  هنگام  تا  حتی  وی 
ببیند ، یعنی تنها یک فریم که د ر آِن گذرا مواجهه  می بایست ثبت 
می شد . لذا بنابر د و مؤلفه مطرح شد ه از  سوررئالیسم؛ مواجهه کارتیه 
برسون با د وچرخه سوار بهترین سوژه برای قاب او د ر آن روز و د ر 
آن زمان بود ه که می توانسته به خلق اثری هنری برای وی بیانجامد  و 
این مواجهه بر اساس نیاز او از طریق مواجهه یا ابژه ای تصاد فی  برای 
او رقم خورد ه و لحظه ای که او به طور غریزی د کمه شاتر را فشار 
د اد ه د رست ترین لحظه برای آشکارسازی واقعیت قاب و بیان د رست 
را  لحظه  ناخود آگاه خویش  به واسطه  طریق  این  از  او  آن، چراکه 
ثبت کرد ه است. بنابراین رویه، این عکس ترکیبی از مهارت وی د ر 
ترکیب بند ی هند سی و تالشش برای ایجاد  ارتباط میان ناخود آگاه 
خویش و جهان بیرون برای بیان شکلی از واقعیت مد نظر وی خواهد  

بود .

2. ایستگاه سنت لزر؛ 1932
د ر عکس ایستگاه سنت لزر)شکل 5(، آنچه هسته مرکزی این عکس 
را تشکیل می د هد  تقارن پوستر روی د یوار با انعکاس تصویر مرد  د ر 
آب یا گل زیر پای اوست که  به انضمام خود  مرد ، مثلثی هند سی 
از تکرار یک شکل را د ر بافتی از تکرار خطوط نرد ه ها و میله ها 
و نرد بان روی زمین شکل می د هد . اگرچه ترکیب سوژه، یعنی مرد  
د ر حال پرید ن، با انعکاس خود  او و تصویر پوستر معنا پید ا می کند ، 
نحوه قرار گرفتن سوژه د ر قاب مجد د اً نه فرایند ی قابل پیش بینی و نه 
کارگرد انی شد ه و نه حتی قابل تکرار است و از این رو منطبق با د و 
مؤلفه مواجهه تصاد فی)مواجهه کارتیه برسون با مرد  د ر حال پرید ن 
برحسب شانس یا اتفاقی بود ه که به خواست د رونی عکاس مرتبط 
می شود ( و آنیت)ثبت غریزی لحظه بهترین ترکیب ممکن از آن را 
بر اساس ناخود آگاه هنرمند  شکل د اد ه( است. بنابراین د ر این لحظه 
هم عکس زاد ه آٍن مواجهه عکاس با سوژه  است که د ر قابی هند سی 
یا ناخود آگاه عکاس)اعتماد  به فشارد اد ن د کمه شاتر  توسط غریزه 

شکل 4.  د وچرخه سوار، 1932، کارتیه برسون.
www.magnumphotos.com :مأخذ

شکل 5. ایستگاه سنت لزر، 1932، کارتیه برسون. 
www.magnumphotos.com :مأخذ
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آشکارسازی  »فرآیند   گفت:  می توان  و  است  شد ه  ثبت  لحظه(  د ر 
که از طریق شانس  برای فهم خواست ناخود آگاه اجازه د اد ه شد ه 
تنها از طریق  اما  نباشند   است؛یا شاید  خواست هایی که ناخود آگاه 
Fijalkowski and Rich-( «حضور شانس به واقعیت تبد یل شوند 

.)ardson, 2016: 145

پایه و اساس هر د و مؤلفه آنیت و مواجهه  قابل ذکر آنکه  نکته 
هیچ گاه  ازاین رو  و  است  هنرمند   د رونیات  و  ناخود آگاه  تصاد فی، 
هنرمند   خود   اگر  حتی  ند ارد   وجود   آنها  منبع  به  د سترسی  امکان 
این  د ر  چراکه  نیست  ممکن  باز  نیز  کند   اعالم  را  آنها  بخواهد  
صورت خود آگاه او فعال می شود  لذا هرگز نمی توان متر و معیاری 
برای سنجش آن د ر نظر گرفت بلکه آنچه قابل مشاهد ه است تأثیر 
این فرایند  بر اثر هنری و د ر اینجا عکس های کارتیه برسون است؛ 
فرایند ی که د ر واقع شکلی از بیان همان ناخود آگاه و د رونیات تلقی 
می شود  و تجلی آن د ر هنر، بیان هنرمند انه ناخود آگاه و لحظه قطعی 

شکلی از بیان آن د ر عکاسی خیابانی و مستند  اجتماعی می شود .

3. مراسم گاوبازی، والنسیا؛ 1933
و  پد ید ارشناسی  میان  »ناخود آگاه  عنوان  با  مقاله اش  د ر  لینگس 
پیرامونشان  جهان  به  سوررئالیست ها  نگاه  توضیح  د ر  روانکاوی« 
از آند ره برتون نقل می کند  که: »این جهان است که د رباره انسان 
 Lingis,(»می بایست مورد  واکاوی قرار گیرد  نه انسان د رباره جهان

.)2017: 272

جهان  د ر  را  بیانش  واسطه  سوررئالیست  هنرمند   همین رو  از  و 
پیرامونش جستجو می کند . جهانی که از طریق ارتباط با ناخود آگاه 
 ،)6 گاوبازی)شکل  مراسم  عکس  د ر  می یابد .  را  بیان  از  شکلی  او 
همچنان هند سه د ر ترکیب بند ی  د ر عالی ترین سطح  خود  حضور 
گرفته  قرار  طالیی(  قاب)نسبت   1.6 نسبت  روی  که  مرد ی  د ارد . 
برای  نگهبان می رسند .  نور د ر عینک  انعکاس  به  د ایره هایی که  و 
بررسی سازوکار این عکس نیز می توان مشاهد ه کرد  که ذهن عکاس 
آگاهانه و با مهارت باال ترکیب هند سی مورد نظر خود  را انتخاب 
کرد ه است اما د ر مورد  سوژه های عکس چطور؟ آیا قرارگرفتن این 
د و مرد  د ر تصویر از قبل هماهنگ شد ه یا بر اساس معنای مشخصی 
با د و مؤلفه  انطباق شکل حضور د و سوژه د ر عکس  اتفاق گرفته؟ 
اینجا  مؤلفه  د و  این  نشان می د هد  که  اما  تصاد فی  آنیت و مواجهه 
نیز د ر لحظه ثبت تصویر د ر جریان اند . از یک سو هنرمند ی که به 
ارتباط د رون خود  و محیط پیرامونش به عنوان پیوند ی آشکارکنند ه 
اعتماد  می کند  و از سوی د یگر هر آٍن مواجهه ای که گمان می برد  
چنین اکشتاف یا آشکارسازی ای را برای او به ارمغان آورد ه به طور 
غریزی ثبت می کند  و باور د ارد  که همان آٍن غریزی  عالی ترین شکل 
ممکن برای ثبت لحظه است. نکته مهم آنکه نگاه معنایی بر پایه نقد  

تصویر ارتباطی با آنالیز سازوکار آن یعنی د و سطح هند سه ترکیب 
و شاکله سوررئال آن ند ارد  و این د و سطح صرفًا معطوف به خلق 
قطعی  لحظه  را  آن  برسون  کارتیه  که  ویژگی هایی  با چنین  تصویر 
خواند ه است شد ه اند . کارتیه برسون احتمااًل د ر گوشه وکنار مید ان 
گاوبازی به د نبال چیزی مشابه قاشقی که آند ره برتون و یا ماسکی 
که جیاکومتی پید ا کرد  می گشته که با این د و مرد  مواجهه شد ه و 
د ر همان آن مواجهه بعد  از انتخاب هند سه قاب د کمه شاتر را فشار 
د اد ه تا آنچه جهان پیش روی او گذاشته از طریق ناخود آگاهش به 

اثری هنری تبد یل شود .

نتیجه گیری
بررسی مؤلفه های سازند ه لحظه قطعی کارتیه برسون شامل هند سه 
د ر ترکیب بند ی، اصول شناختی گشتالت و آنیت و مواجهه تصاد فی 
نشان می د هد  که کارتیه برسون هرکد ام از این مؤلفه ها را از جایی 
شیوه  سازوکار  به عنوان  را  آنها  از  ترکیبی  و  گرفته  استقراض  به 
و  نقاشی  از  را  هند سه  او  گرچه  است.  کرد ه  اختیار  شخصی خود  
اصلی  مؤلفه  د و  اما  اقتباس کرد ه  روانشناسی  از  را  اصول گشتالت  
عکاسی او آنیت و مواجهه تصاد فی برگرفته از سوررئالیسم می باشند  
و از همین رو می توان شیوه شخصی عکاسی او را به عنوان شکلی از 
کاربرد  سوررئالیسم د ر هنر، همانند  هنرمند انی نظیر سالواد ر د الی36، 
مارک روتکو37 و جکسون پوالک38 شیوه ای شخصی از بیان د ر هنر 

مد رن نامید . 
بر  غیرکاربرد ی  یا  گنگ  نامفهوم،  نظریه ای  نه تنها  قطعی  لحظه 
اساس فلسفه، ذن یا  توصیف د یگری نیست بلکه سازوکاری کاماًل 
با  عکسی  می تواند   عکاسی  هر  آن  الگو  طبق  بر  و  د ارد   مشخص 
ساختار لحظه قطعی بگیرد  اما صرف تبیین این ساختار نباید  به منزله 
که  همان طور  چراکه  گرد د   تلقی  لحظه  این  به  رسید ن  ساد ه بود ن 
هند سی  ترکیب بند ی های  می د هد   نشان  برسون  کارتیه  عکس های 
شناخت  و  بسیار  ممارست  و  تمرین  از  ناشی  عکس ها  پیچید ه 
چگونگی کارکرد  المان های بصری د ر قاب و همچنین آنیت د ر ثبت 
لحظه براساس انطباق سوژه با کلیت معنایی فرم و برگرفته از غریزه 

شکل 6. مراسم گاوبازی، 1933، کارتیه برسون.
www.magnumphotos.com :مأخذ
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و نیاز د رونی هنرمند  عکاس است که می بایست از تجربه زیسته او 
به عنوان یک انسان د ر شناخت خود  و جهانش سرچشمه بگیرد . 

د ر این مقاله پس از بررسی هند سه و اصول گشتالت به عنوان د و 
مؤلفه اولیه لحظه قطعی و تحلیل و آنالیز سه عکس شاخص کارتیه 
برسون و انطباق آن با د و مؤلفه آنیت و مواجهه تصاد فی برگرفته از 

مکتب سوررئالیسم نتایج زیر حاصل شد :
به  به عکاسی مستند ،  اشتغال  ظاهری  1. کارتیه برسون علی رغم 
استناد  صحبت هایش، نه تنها خود  را یک فتوژورنالیست نمی د انسته، 
بلکه خود  را هنرمند ی سوررئالیست می د انسته که به واسطه فرصتی 
که شغلش برای او به ارمغان آورد ه بود  به تجربه د ر سوررئالیسم 

می پرد اخته است.
2. لحظه قطعی، عکاسی مستند ِ تأثیر پذیرفته از سوررئالیسم نبود ه، 
بلکه د ر واقع شکلی از کاربرد  سوررئالیسم د ر عکاسی و شکلی از 

بیان د ر هنر مد رن محسوب می شود .
براساس  قابل اجرا  و  مشخص  سازوکاری  د ارای  قطعی  لحظه   .3
د ر  هند سه  اساس  بر  قاب  انتخاب  اول  مرحله  می باشد .  مرحله  د و 
ترکیب بند ی و مرحله د وم ثبت آنی و غریزی لحظه مواجهه با سوژه 

که می توان آن را د ر شکل 7 مشاهد ه کرد .

پی نوشت ها
1. Zen Buddhism
2. Andre Lohte
3. Andre Breton(1896-1966):

آند ره برتون شاعر، نویسند ه، هنرمند  و نظریه پرد از سورئالیسم بود  
این  و  منتشر  را  مانیفست سوررئالیسم  یا  بیانیه  سال 1924  د ر  که 

مکتب را بنیان نهاد 

4. Le Mond

5. Aperture

6. Decisive Moment/ Image a la Sauvette

 7.Chanteloup-en-Brie

8. Martin Munkasci

9. Dynamic Symmetry

10. Baroque

11. Sinis ter

12. Jay Hambidge

13. Ges talt

14. Max Wertheimer

15. Cognitive

16. Going together

 17. Similarity

18. Figure-Ground Relation

19. Proximity

20. Coincidence

 21. Counter part

22. Aspective view

23. Nicolas Nabokov(1939- 1978):نویسند ه و شاعر روس
 24.Alberto Giacometti(1901- 1966):

نقاش و مجسمه ساز پیشتاز مکاتب سوررئالیسم و فوتوریسم
25. John Szarkowski(1925- 2007):

عکاس، منتقد  و تاریخ نگار آمریکایی
26. Robert Capa

27. Artis t with capital ‘A’

28. Automatic writing

29. Spontaneity

30.Chance Encounter

31. Sigmund Freud

32. Objective Chance

33. Encounter

34. Discovery

35. Subjectivity

36. Salvador Dali

37. Mark Rothko

38. Jackson Pollock
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In 1952, A book titled “The Decisive Moment” was pub-

lished in New York which became a turning point for both 

documentary photography and photojournalism. This book 

which was contained mos tly with Henri Cartier-Bresson’s 

photos soon brought the title “father of modern photo-

journalism’ to its own author and caused many to be ab-

sorbed by his approach of capturing photos. The idea was 

about the possibility and try to capture a moment in which 

both form and meaning would coalesce in the in highes t 

accord possible and the photographer was supposed to 

catch a very fleeting moment that was inevitably unique 

and unrepeatable. However, the contradictions between 

Cartier-Bresson’s role as a photojournalis t or documentary 

photographer and his artis tic vision and his artis tic s tem 

caused some ambiguities in unders tanding his approach 

and technique. On one hand, he was a photojournalis t 

whose photos were published in magazines as reportages 

of the contemporary events alongside with being the Co-

founder of Magnum Photos together with photographers 

like Robert Capa, on the other side his artis tic vision had a 

deep tendency toward Surrealism which was at odds with 

his professional role demands. Also as many of the knowl-

edge about Decisive moment was from Cartier Bresson’s 

various interviews or quotations published randomly in 

magazines or newspapers, the problem with unders tand-

ing the moment he describes faces more difficulties as his 

own declarations sometimes have contradictions with each 

other and one may deny the other totally.In Iran, due to the 

lack of translated sources about both Decisive Moments 

and Cartier-Bresson himself and also lack of availability 

to his interviews or written articles and books, such ambi-

A S tudy on Henri Cartire-Bresson’s Decisive Moment with Emphasis on Surism 
Efficacy in His Artis tic Vision
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guities have enlarged in a way which has resulted in dif-

ficulties in both unders tanding of the theory and using it 

as a practical approach. In result of such misunders tand-

ings there are even articles that try to jus tify the moment 

as a profound philosophical incident that have neither no 

clear guideline as a practical approach of capturing photos 

nor an unders tanding of the visual techniques that Cartier 

Bresson would use. There are also articles that discuss the 

Decisive Moment as an act of meditation and intuition 

s temming from Zen Buddhism.

This article amid s tudying four elements including 

‘Geometry’,‘Ges talt Principles’,and ‘Spontaneity’ and 

‘Chance Encounter’, the two later s temming from surreal-

ism, tries to both define the moment clearly and also clarify 

its practical s tructure. In this article, Surrealism as the ba-

sis of Cartier Bresson’s artis tic vision has been considered 

as the main component of his mind and based on that the 

spontaneity in act has been described with the targets and 

the reasons that are behind it in surrealis tic approach. Also, 

the Surrealis tic notion of chance encounters and discov-

ery through the moment of revelation has been described 

in Cartier Bresson’s approach. Finally, the article s tudies 

the moment’s s tructure based on two major components 

which are ‘Geometry’ and ‘Spontaneity’ and the way they 

take place alongside ‘Ges talt Principles’ and ‘Chance En-

counter’ in the attempt to coalesce the form and the mean-

ing of a potential decisive frame.
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