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چکیده
عکاسی خیابانی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هنر عکاسی معاصر، صحنه هایی از زندگی روزمره مردم را سوژه خود 
قرار می دهد و موضوع اصلی خود را از زندگی مدرن وام گرفته است. این مقاله بر آن است تا عکاسي خیابانی در ایران را 
در بازه تاریخی سال های 1370 تا 1395 مورد مطالعه قرار داده و چگونگی شکل گیری و سیر موضوعی عکاسی خیابانی 
در ایران و نیز ویژگی  های این ژانر را در آثار عکاسان ایرانی مورد مطالعه قراردهد. این پژوهش در نظر دارد که به اهمیت 
ثبت حوادث و اتفاقات حوزه ی عکاسی توسط نهادهای مختلفی که با عکاسان و عکاسی در ارتباط اند بپردازد. با توجه 
به کمبود منابع درباره سیر شکل گیری عکاسی خیابانی در ایران، این مقاله با جست وجو در آثار خلق شده توسط عکاسان 
ایرانی، عکس ها و مجموعه هایی که در بازه تاریخی مورد نظر این مقاله قرار دارند را انتخاب و به بررسی رویکردها 
و علت خلق اثر در مجموعه های یاد شده پرداخته است. شیوه ی گردآوری اطالعات، مطالعات کتابخانه ای بوده و برای 
جمع آوری عکس از مجالت و مقاالت مصور و در صورت نیاز از منابع اینترنتی و همچنین آرشیو شخصی نگارنده استفاده 
سال های  در  است که  بدین صورت  می شود  نظر حاصل  مورد  تحلیل عکس های  و  دسته بندی  از  که  نتایجی  است.  شده 
گذشته عالوه بر کم رنگ شدن نقش و حمایت نهادهای دولتی، شاهد افزایش تعداد عکاسانی که به موضوع شهر و خیابان 
پرداخته اند هستیم و از سوی دیگر تنوع رویکردها و نگاه به عکاسی خیابانی و کاهش حجم تمرکز عکاسی خیابانی در 

شهر تهران هم از دیگر نتایج به دست آمده در این پژوهش می باشد.
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مقدمه
عکاسی خیابانی از سال های آغازین اختراع دوربین عکاسی توجه 
در سال هایی که  است.  به خود جلب کرده  را  از عکاسان  بسیاری 
عکاسان  به  بیشتری  حرکت  آزادی  الیکا،  کوچک  دوربین های 
و  شدند  خیابانی«  »عکاسی  پیشرِوِ  عکاسان،  این  از  نسلی  می دادند، 
این  ترتیب شهر  به  پیدا کرد)متوهمیان، 2014(.  بسیاری  طرفداران 
بسیاری  و  گرفته  قرار  عکاسان  از  بسیاری  آثار  موضوع  خیابان  و 
پارک ها،  خرید،  مراکز  در  سبک  این  دیده شده  تصاویر  بهترین  از 
به  را  درخشانی  عکس های  و  شد  گرفته  غیره  و  مترو  موزه ها، 
وجود آورده اند. همچنین ثبت تصویر خیابان و محیط شهری جدا 
انکاری  غیرقابل  استنادی  ارزش های  از  آن،  هنری  ارزش های  از 
برخوردار  است. گرایش به مطالعه شهر و خیابان در مجامع فرهنگی 
و دانشگاهی موضوعی مهم و قابل بحث بوده و عکس در این میان 
منبعی مهم برای پژوهشگران این امر به حساب می آید. به این دلیل 
که عکاسی همواره متأثر از مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیاری بوده، 
امکان اتخاذ رویکردهای متفاوتی در بررسی آن وجود دارد. با توجه 
این  است،  مرتبط  تاریخی  دوره ای  با  پژوهشی  نمونه ی  که  این  به 
رویکرد به رویکرد تاریخی نیز نزدیک می شود. همان گونه که اشاره 
شد، هدف از این مرور ، دستیابی به محوریتی کلی است، از این رو 
تمامیت در بررسی تاریخ عکاسی خیابانی چندان حائز اهمیت نیست. 
به بیان دیگر، از قلم افتادن برخی متون، ضربه ای به محوریت کلی این 
مقاله وارد نمی آورد. پژوهش حاضر با تمام کاستی ها و ضعف های 
از  را،  ایران  تاریخی عکاسی خیابانی در  خود در تالش است، سیر 
سال های 1370 تا 1395، با ذکر نمونه های موجود تدوین کرده و در 
ادامه به بررسی و تحلیل عکس های خیابانی در بازه تاریخی مذکور 
تحلیل  ابتدا  هستیم،  آن  دنبال  به  نوشتار  این  در  که  آنچه  بپردازد. 
عکاسی خیابانی در ایران و در ادامه جهت گیری موضوعی عکاسی 
آثار  با جستجوی ویژگی های عکاسی خیابانی در  ایران  خیابانی در 
عکاسان ایرانی است. از آن جا که هدف این تحقیق مطالعه جایگاه 

عکاسی خیابانی در ایران است سؤاالت زیر مطرح می شود:
1. عکاسی خیابانی در ایران از چه مؤلفه هایی برخوردار است؟

2. عوامل مؤثر بر سیر تحول عکاسی خیابانی در ایران چه بوده اند؟
عکاسی  از  مثال هایی  بعنوان  پیش رو  مجموعه های  بررسی  در 
خیابانی ایران در مقایسه با عکاسانی هم چون هانری کارتیه برسون، 
یا حتی آماتورهای معاصر  اونز، رابرت فرانک و  استیگلیتز، واکر 
با کادر بندی آزاد و زوایای  پاال که عکاسی خیابانی را  مانند روی 
دید تازه به سمت بیان های سورئالیستی و ذهنی تر برده اند و یا برای 
عکاسان  کار  برده اند،  بهره  آن  از  پرتره پردازی  و  سریالی  عکاسی 
ایرانی که به عکاسی خیابانی پرداخته اند در جایگاه آزمون و خطا 
را واجد  آنها  نمی توان  این جهت که  از  بوده  است. آزمون و خطا 

شمار  به  مطالعاتی  انگیزه های  و کوششی حاوی  گرایشی سبک دار 
آورد.

پیشینه پژوهش
زمینه  این  در  پژوهش های صورت گرفته  پیشینه  و  سوابق  بررسی 
به  بررسی های چشم گیری  و  تحقیقات  تاکنون  است که  آن  گویای 
صورت اختصاصی در رابطه با عکاسی خیابانی در ایران انجام نشده 
مورد  موضوع  با  ارتباط  در  پیش ازاین  که  مواردی  جمله  از  است. 
نظر کار شده می توان به بررسی مجموعه عکس های عکاسان مورد 
بر  »تحلیلی  کرد.  اشاره  دانشگاهی  پایان نامه  قالب چند  در  مطالعه 
عکاسی مستند نوین و تأثیرات آن بر عکاسی مستند ایران«)1389( 
نوشته محمد رحیمی در دانشگاه هنر، »بررسی تحول میدان عکاسی 
ایران در دهه 70 و 80 ه ش«)1391( از فرناز مهرپرور و »تحلیل 
نشانه شناختی عکس هاي خیابانی از سبک زندگی روزمره در شهر 
آزاده  نوشته  شمسی(«)1391(  هجري  تهران)دهه هاي1370-1340 
و  »بررسی  فرهنگ،  و  علم  دانشگاه  در  دو  هر  فراهانی،  فرمهینی 
تحلیل عکس های مناظرشهری در ایران )دهة70 و80 ه.ش(« )1392( 
عکاسی  انسانی  در  هویت  تطبیقی  »بررسی  و  ثابت زاده،  مسعود  از 
»بررسی و تحلیل مؤلفه ها  خیابانی دوران مدرن و متأخر«)1396( 
و معیارهای عکاسی خیابانی و سنجش آن در عکاسی ایران« )1397( 
شده اند،  نگارش  هنر  دانشگاه  در  سه  هر  که  فرهنگ  شیوا  نوشته 
عکاسی  پیشینة  بر مرور  عالوه  که  هستند  پایان نامه هایی  جمله  از 
خیابانی و شهری و پرداخت به جریان و رویکرد های مطرح در این 
گونه از عکاسی، به ذکر مجموعه هایی از آثار عکاسان شاخص از 
آغاز تا دوران معاصر پرداخته اند و نیز از منظر بازه تاریخی مورد 

بررسی با موضوع مورد نظر نگارنده اشتراکات بسیاری دارند.

عکاسی ایران از آغاز تا ابتدای دهه هفتاد شمسی
وقفه اي  با  میالدي   1839 سال  در  اختراع  اعالم  از  پس  عکاسي 
اوایل  و  قاجار  شاه  محمد  اواخر حکومت  در  یعني  سال   5 حدود 
حکومت ناصرالدین شاه، به ایران وارد شد. در بدو پیدایش عکاسي، 
ابنیه و  از  تا عکاسی  فنی عکس برداری موجب  شد  محدودیت های 
عمارات رونق پیدا کند. در سال های آغازین پیدایش عکاسی در ایران 
برخی از اروپاییانی که در مشاغل گوناگون در استخدام دولت ایران 
بودند نیز به تجربیاتی در این زمینه دست زدند. ژول ریشار فرانسوی 
و ملک قاسم میرزا شاهزاده ایرانی از جمله پیشروانی هستند که به 
عکاس باشی،  آقارضا  و  کردند  عکاسی  ایران  در  داگرئوتیپ،  شیوه 
اولین عکاس حرفه ای و پرکار دربار ناصرالدین شاه که بسیاری از 
سفرها، مراسم و جنبه های گوناگون دوران حکومت ناصرالدین شاه 
را ثبت کرده است. از دیگرعکاسان دربار می توان از عبداهلل میرزا 
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قاجار، لوئیجی پشه و آنتوان سوریوگین نام برد که عکس های ایشان 
و  مردم  زندگی  وضعیت  گویای  که  است  بی نظیری  تاریخی  سند 
درباریان بود. آنچه از روی آثار و نوشته های دوران قاجار به دست 
آمده نشان می دهد که ایران در اواخر قرن نوزدهم در حال دگرگونی 
بوده و جامعه سنتی ایران در تالش برای انطباق خود با علوم و فنون و 
اندیشه های غرب به سر می برده است. از اوایل سلطنت مظفرالدین شاه 
فن  و  نمود  دایر  عکاسخانه ای  دارالفنون  باالخانه  در  عبداله میرزا 
عکاسی را متداول کرد. با آغاز جنبش مشروطیت مردم تمایل داشتند 
چهره های  ثبت  به تدریج  و  نمایند  مشاهده  را  خود  رهبران  چهره 

معروف گسترش یافت)شیخان، 1395(. 
و  شد  خارج  دربار  انحصار  از  عکس  مختلف،  تحوالت  ایجاد  با 
با  گرفت.  قرار  عکاسی  موضوع  واقعی  و  اجتماعی  موضوعات 
تحوالت جنبش مشروطیت زمینه برای عکاسی مطبوعاتی فراهم شد. 
از معروف ترین عکاسان دوران مشروطه می توان به بارون استپانیان 
مشروطه  اتفاقات  از  تأثیرگذارش  عکس های  برای  که  کرد  اشاره 
فعالیت  سرآغاز  که  مطبوعات  اول،  پهلوی  دوران  در  دارد.  شهرت 
یافتند  وسیع تری  فعالیت  بود  شده  شروع  مشروطیت  از جنبش  آنها 
و کاربرد عکس بیشتر شد و تحوالت اساسی در عکس ها ظاهر شد. 
عکس های این دوران بسیار برجسته و متفاوت است)تاریخ عکاسی 

در ایران، 1398(.
پهلوی دوم دوران ورود همه جانبه فنون و تجهیزات غربی به ایران 
و روی آوری هنرمندان به شیوه های مدرن غربی بود. در این دوران 
فعالیت مطبوعات، عکس  پیشرفت تجهیزات عکاسی و گسترش  با 
شهری  شخصیِت  تهران  گشت.  بدل  تأثیرگذار  و  مهم  عنصری  به 
مدرن به خود گرفته و عکاسان همسو با این تغییر در شهر حضوری 
زدن  پرسه  با  شهر  از  ثبت چشم اندازهایی  بر  عالوه  و  داشته  فعال 
اواخر  پرداختند.در  روزمره  زندگی  تصویرکردن  به  خیابان ها  در 
پیچیده شدن  و  هنری  گرایشات  و گسترش  ظهور  به  دلیل   40 دهه 
عکاسی  که  آمد  بوجود  جدیدی  فضای  به تدریج  سیاسی،  مبارزات 
را نیز متأثر ساخت. سید محمود پاکزاد و سید جواد تهامی از جمله 
عکاسان پرکار دوره پهلوی می باشند که موضوع اکثر عکس هایشان 

را شهر تهران تشکیل می دهد.
در  شمسی   1357 سال  در  بیستم  قرن  اواخر  انقالب  بزرگ ترین 
انقالب های مشابه به  ایران رخ داد که برخالف دیگر  شرایطی در 
طور مثال در روسیه، کوبا و غیره فاقد بستر فرهنگی مناسبی در عرصه 
دادگاه ها،  تظاهرات ها،  همچون  گوناگون  تحوالت  سیر  بود.  هنر 
اعدام ها، درگیری های مردم با حکومت    و    کشتارهای گسترده    همگی 
سوژه هایی ناب برای عکاسان بود. فضای حاکم بر جامعه آن روزها  
بستر تولد عکاسی فتوژورنالیستی و مستند را در ایران رشد داد و نگاه 
مطبوعات خارجی به خصوص تایم و آژانس های عکس نیز به سوی 

ایران معطوف شد. همچون کاوه گلستان و بهمن جاللی اشاره کرد.
عکاسانی چون نصراهلل کسراییان، کامران عدل،کاوه کاظمی، یحیی 
با نگاه منتقدانه  نمونه آثاری  ارائه  نیز در  دهقانپور و عباس عطار 

موفق بودند)جاللی، 1395(.
با آغاز جنگ ایران و عراق، عکاسی شکلی مردمی  پیدا کرد. عالوه 
بر عکاسان تجربی و آکادمیک قدیمی  ایران ، مردم عادی هم به طور 
خودجوش دست به تهیة عکس از این وقایع زدند، به گونه ای که در 
مبحث عکاسی جنگ، ایران از نظر تعداد عکس های گرفته شده از 
خط مقدم جبهه در جهان کم نظیر است. در دوران انقالب و جنگ 
تمامی  جریان ها و گرایش های عکاسی ایران مانند دیگر جریان های 
قرار  دوران  آن  اتفاق های  و  تأثیر حوادث  اجتماعی تحت  و  هنری 
خبری  و  اجتماعی  مستند  عکاسی  به  عکاسان  اغلب  و  گرفت 
پرداختند. آکادمیک شدن آموزش عکاسی یکی از مهم ترین تحوالتی 
اتفاق  ایران در دهه 60  به  است که در طول دوران ورود عکاسی 
افتاد. از دیگرسو انتشار نشریات هنری به خصوص مجالت تخصصی 
عکاسی و همچنین آغاز ساالنه عکس موزه هنرهای معاصر هم از 
دیگر اتفاقات مهم بود که سبب شد منتقدین و مورخان هنر تریبون 
مناسبی برای تحلیل و انتقاد جامعه عکاسی بیابند.در ادامه به بررسی 
شمسی   1395 تا   1370 از  پس  ایران  در  خیابانی  عکاسی  وضعیت 

پرداخته می شود.

عکاسی خیابانی در ایران از 1370 تا 1395
است، جامعه  به دوران سازندگی مشهور  ابتدای دهه 70 که  در 
هم  و  بود  گذاشته  سر  پشت  را  جنگ  و  انقالب  تازگی  به  ایران 
عکاسان  تایید  مورد  خبری  و  اجتماعی  مستند  عکس های  چنان 
در  تهران  و  ایران  در  که  بسیاری  تغییرات   .)1 داشت)عکس  قرار 
طی دهه 70 اتفاق افتاد زمینه ساز ظهور مجموعه عکس هایی از این 
تغییر  با  بعد  به   1374 سال  از حدود  که  گونه ای  به  شد  تغییرات 
روی  خالق  و  هنری  عکاسی  سمت  به  برخی  عکاسان،  ذائقه  در 
تهران  شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  سال 1380  در   آوردند. 
شهر  مستند  ثبت  و  جمع آوری  به  عکس هایی  مجموعه  سفارش  با 
تهران و حومه اش پرداخت. هدف این پروژه ها مستندکردن تهراِن 
در حال گذار، محله ها، ثبت زندگی روزمره مردم و به طور کلی 
عکاسانی  دوره  این  بود.در  شهرداری  عمرانی  و  شهری  فعالیت های 
مانند یحیی دهقان پور، محمود مروتی و جاسم غضبان پور، راهنمای 
شکل گرفته  آثار  اکثریت  بودند.  مسیر  این  در  جوان تر  عکاسان 
و  خیابانی  و  شهری  مناظر  و  تهران  شهر  بر  متمرکز  دهه،  این  در 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی ساکنین شهر بودند. با نزدیک شدن 
می خورد،  به چشم  مجموعه ها  بررسی  در  آن چه  دهه80  نیمه  به 
کم رنگ شدن نقش حمایت نهادهای دولتی است و عکاسان در این 
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دوره معدود آثار خود در زمینه عکاسی خیابانی را 
در گالری های خصوصی و با نگاه و بینش شخصِی 

خود به نمایش گذاشتند.
به تدریج رویکرد عکاسان به سمتی رفت که با 
خلق آثاری که مورد تأیید منتقدین و گالری داران 
از جمله گالری داران خارجی بود، دست به تولید 
سرمایه اقتصادی و نمادین زدند که پیامدهای آن با 
ورود به دهه90 و به نوعی همه گیرشدن عکاسی 
ادامه،  در  شد.  نمایان  شده  صحنه آرایی  و  هنری 
پرداخته  نمایشگاه هایی  و  مجموعه ها  بررسی  به 
مجموعه  در  رایج  دسته بندی های  در  که  می شود 
در  نگارنده  می گیرند.  قرار  خیابانی  کارهای 
بررسی مجموعه ها و آثار عکاسان پیش رو، چهار 
را  خیابانی  عکاسی  در  رایج  و  متفاوت  رویکرد 
برای دسته بندی عکس ها در نظر گرفته است که 

در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

رویکرد مستند اجتماعی در عکاسی خیابانی
که  مستند  رویکرد  با  ایرانی  عکاسان  جمله  از 
عکس های خیابانی او از نقاط قوت و اوج کاری اش 
را  مرادی  است.  جورابی  مرادی  عباس  می باشند، 
اغلب به عنوان عکاس جاده ای در نظر می گیرند و 
بخشی پروژه های او به سفارش و نتیجه همکاری 
نمایش  به   1373 سال  در  که  است  شهرداری  با 
سفید،  و  سیاه  عکس های  این  در  او  شد.  گذاشته 
بر خالف دیگر نمایشگاه های شهرداری که بسیار 
وابسته به موضوع بود، همچون عکاسی مدرن به 
بیان بینش و نگاه عکاسانة خود پرداخته و موضوع 
از درجة چندمِ اهمیت برخوردار است)ثابت زاده، 
به  و  بود  مطلق گرا  و  نابگرا  مرادی   .)68  :1392
وجه  و  مدرنیسم  تصویری  آرمان های  به  شدت 
صرفًا تصویری و دیداری، و فرم عکس باور داشت 
و در انتخاب ابزار و ارائه هم دست به تجربه گری 
میلی متری   35 کوچک  قطع  دوربین  از  او  زد. 
قاب  و  استفاده  پانوراما  دوربین  همچنین  و 
می کند.  تقسیم  تکه  چند  به  گاه  را  عکس هایش 
مرادی عالقه مند  به جریان مناظر اجتماعی دهة 
60 بود و با توجه به فضای تصویری عکس هایش 
چون  عکاسانی  آثار  از  متأثر  که  گفت  می توان 
بوده  است)حرفه هنرمند،  فریدلندر،  وینوگراند و 

ش. 8 ،1383( )عکس 2 و 3(.
محمود مروتی عکاس دیگریست که مجموعه 
عکس هایی از میدان های شلوغ شهر تهران را ثبت 
مستند،  به صورت  که  عکس ها  این  است.  کرده 
با لنز واید عکاسی شده اند، عمق میدان و وضوح 
در  همکاری  سابقه  که  عکاس  این  دارند.  خوبی 
پروژه های مختلف با حمایت شهرداری به جهت 
این  ثبت  در  دارد،  را  خیابان  و  شهری  مطالعات 
عکس ها بهره زیادی از تأکید بر مرکز کادر برده 
است و عوامل محیطی مختلفی ازجمله انسان ها، 
وسایل نقلیه و غیره را در عکس هایش جای داده 
از  که  عکس هایی  در  همچنین  موارد  این  است. 
سطح خیابان ثبت شده، دیده می شود. عکاس در 
تعدادی از عکس های خیابانی خود از دل هیاهوی 
و   4 است)عکس  پرداخته  عکاسی  به  جمعیت 
مناظری  می توان  همچنین  مجموعه  این  در   .)5
اکثر  که  زمانی  در  را  شهر  جنوب  و  مرکز  از 
بوده،  عکاسان توجه  شان به مرکز شهر معطوف 

شاهد بود)ثابت زاده، 1392: 72(.
»از تجریش تا راه آهن« عنوان کنایه آمیزی است 
به عکس های خیابانی اثر الله رهبر که دو طبقه 
است.  داده  درخود جای  را  تهران  شهر  اجتماعی 
تاریخی  حافظه  از  زیادی  بخش  ولیعصر  خیابان 
شهروندان و حتی مردم ایران بوده و تصاویر این 
مجموعه که به حضور انسان، شهر و خیابان توأم 
تجریش  میدان  دو  فاصل  حد  در  دارد  نظر  باهم 
که  عکس ها  این  شده است.  عکاسی  راه آهن  و 
شده  گرفته  واید  لنز  با  شده اند،  ثبت  سیاه وسفید 
در خود جای  بصری  نظر  از  را  زیادی  و گستره 
نشانگر  خوبی  به  کامل،  وضوح  با  که  داده اند 

تهران در اواخر دهة 70 است)عکس 6(.
»خیابان  عکس  گروهی  نمایشگاه  در بررسی 
در  که  وثوق نیا  مهدی  انتخاب  ولیعصر« به 
شهری  فضاهای  درآمد،  نمایش  به   1395 سال 
یا  داللت  دارای  انسان ها  با  دوجانبه  تعامل  در 
معنای نشانه ای می شوند و به نوبه خود به همان 
انسان ها معنا و ارزش می دهند. خیابان ولیعصر به 
داللت های  شهری  شمایل گونه  فضای  یک  عنوان 
دارد.  همراه  به  متناقضی  گاه  و  متفاوت،  متنوع، 

عکس 1. نعمت  اهلل گودآسیایی، اتوبوس، 1372
)مهرپرور، 1391(

عکس 2.  عباس مرادی جورابی،   پل سید 
خندان، تهران، 1373

)نمایشگاه الکترونیک شهر تهران(

عکس   3.   عباس مرادی جورابی، پل سید 
خندان، تهران، 1373

)نمایشگاه الکترونیک شهر تهران(

عکس 4. محمود مروتی، قصرالدشت 
تهران، 1376

)نمایشگاه الکترونیک شهر تهران(

ولیعصر،  میدان  مروتی،  محمود   .5 عکس 
1379)نمایشگاه الکترونیک شهر تهران(

تا راه آهن،  از تجریش  عکس  6. الله رهبر، 
1379)آرشیو نگارنده(
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تنها یک نمونه جذاب این تناقض ها و تفاوت ها 
این است که این خیابان به گونه ای نمادین پایین 
هر  است.  داده  جا  خود  در  را  شهر  باال  و  شهر 
فرآیند  مجموعه  این  عکاِس  هنرمنداِن  از  یک 
با  شهری  فضای  این  از  را  خود  داللت پردازی 
رویکردِ خود به تصویر کشیده اند. البته فراموش 
این  در  خود  هم  عکس ها  انتخاب  که  نکنیم 
مهمی ایفا  بسیار  نقش  داللت پردازی  فرآیند 
می کند)نجومیان، 1395(. درون این فضای شهری، 
جهت نگاه هر عکاس نه تنها روایت گر این فضای 
عکاسان  از  یک  هر  درباره  بلکه  است  متناقض 
آنچه  اما  می کند.  برمال  را  بسیاری  ناگفته های 
تنهایی  روایت  است  مشترک  عکس ها  تمام  در 
و  تحمیل کننده،  ساختمان های  هجوم  انسان ها، 
نشانه های  دیگر  عبارت  به  یا  تبلیغات  یورش 

متفاوت  هویت های  با  انسان هایی  عکس ها  انسان هاست.  بر  تبلیغی 
و متنوع در شهر را به نمایش می گذارند که هر یک در تالشند تا 
فضای شهری را ازآِن خود کنند)عکس 7(. از سوی دیگر، یا از پشت 
پنجره های خاک گرفته و کدر دنیای تنهای آدم های شهر به تصویر 
کشیده شده  است، و یا خیابانی خالی از انسان و پر از حضور قدرتمند 
به ساختمان ها  تنها  این تحمیل  اما  تبلیغات را شاهدیم.  ساختمان و 
بسنده نمی شود؛ تبلیغات خیابانی در همه جای خیابان حاضرند بدون 
باشند.  ارتباطی داشته  انسان های اطرافشان  با زندگی و دنیای  اینکه 
شهری که از ویترین مغازه هایش و تابلوهای بیلبورد ریز و درشت اش 
انسان ها  و  است  دربرگرفته  را  ما  اتوبوس هایش  شیشه ی  تا  گرفته 
درون این نشانه هاِی غریب گرفتارند. تمام این عکس ها از نقطه نظر 
عکاسانی به تصویر کشیده شده اند که هر روز با آن در تعامل هستند 
و عالوه بر تصویری که از زندگی انسان های خیابان ولیعصر می بینیم 
با دنیای عکاس هم آشنا می شویم، دنیایی که از همان جنِس انسان های 

به تصویر کشیده شده است.

رویکرد رمانتیک و دراماتیک در عکاسی خیابانی
عکاسانی که گرایش به احسا س های انسانی را در حد کمال گرایانه ای 
در آثارشان به نمایش می گذارند و حاالت دراماتیک انسانی حداقل 
دستگیر مان  عکس ها  مجموعه  این  تماشای  از  که  است  چیزی 
ایشان چنین می گوید: »حتی زمانی هم که  می شود. سانتاگ درباره 
و  امر  چنگ  در  باز  باشد،  واقعیت  بازنمایی  پایبند  سخت  عکاس 
به  را  تو  آنچه  است.  اسیر  خویش  وجدان  و  ذوق  ضمنی  نهی های 
خود فرا  می خواند احساس لطیف و دست نخورده عکاس است که 
آرام آرام در غالبی از واقعیت که همان زندگی روزمره است جای 

می گیرد و تو را وادار می کند از دریچه ای غیر از 
آن دیدی که برای پذیرش عکس های صرفًا مستند 
انتخاب می کنی به عکس ها بنگری. چون عنصری 
است«)عالیی،  جاری  آثارشان  در  ذوق  نام  به 
1389(. این مهم در عکس های شهریار توکلی به 
خوبی به نمایش درآمده است. توکلی برای  توجه 
ویژه اش به شهر و خیابان در شب ،شناخته شده و 
در آثارش کم تر از حضور انسان بهره برده است.

پروژه عکاسی شب او، زوایای دیگری از خیابان 
از  استفاده  که  می  دهد  نشان  تاریکی  از  پس  را 
نور مصنوعی از ویژگی های منحصربه فرد سبک 
اوست. توکلی از نور مصنوعی جهت روشن کردن 
درخت ، ماشین یا جهت ایجاد یک نقطه روشن 
برای جلب نظر بیننده استفاده می  کند. عکاسی با 
طوالنی،  نوردهی  و  شب  در  روز  رنگِی  نگاتیو 
غلظت رنگ ها را بیشتر و زیبایی چشم نوازی به عکس ها داده است. 
شهر در شب به محیط غریب، سوررئال و غیرمنتظره ای تبدیل شده، 
آن  مانند  می کند.  فراهم  مخاطب  برای  را  خیال پردازی  مجال  که 
را می توان در عکس های براسایی از پاریس در شب دید. توکلی از 
معدود عکاسانی است که دیدگاه شخصی اش درباره عکاسی شب را 
تکراری و رویداد های  به صحنه های  آن  توسط  نکرده و حتی  رها 
کم اهمیت، و گاهاً  ترسناک در شب اعتبار بخشیده است.صحنه هایی 
انسان  حضور  از  خالی  و  ساکت  آرام،  می کند  انتخاب  او  که 
در  روشن  اتاق های  مانند  انسان  حضور  نشانه های   .)8 است)عکس 
عکس ها مشاهده می شود، اما سکوت شهر را بر هم نزده و آرامش 
ذاتی شب را حفظ کرده است.برای توکلی، فارغ از شهر، شب بهانه 
بهتری برای عکاسی است، هرچند که در عکس ها این دو جدایی ناپذیر 
می نمایند. شبانه های توکلی را عالوه بر توجه به کیفیات بصری و 
و  بررسی  روان کاوانه  منظری  از  می توان  آنها،  اجتماعی  ارجاعات 
برخی ریشه ها و عوامل روانی حاکم بر خالقیت هنری موجود در 
آنها را جستجو کرد. شب نمادی است از زنانگی، ناخودآگاه، وجوه 
لذت هایی  از  عکس ها  فضای  انسان  روان  و  هستی  مبهم  و  تاریک 
نهفته در دل شب و در پس دیوار خانه ها حکایت می کند. از سوی 
دیگر شب، زمان عبادت و سیر و سلوک عارفانه بوده  است و این دو 
وجه پابه پای هم، در فرهنگ ما شب را همراهی کرده اند. در نتیجه 
چراغ روشن خانه ها، هم می تواند نمادی از زمینی ترین لذات باشد و 
هم جایگاه عرفان و شهود. بنابراین شبانه های توکلی را باید در بستر 
فرهنگی مورد توجه قرار داد که عکاس به آن تعلق داشته و در آن 

پرورش یافته است)حبیب زاده، 1391: 11(.
و  من  »شب گردي هاي  نام  با  توکلي  شهریار  مجموعه  دیگر  در 

عکس   7. سروش  نعیمی  ذاکر، تهران، 1395
)نجومیان، 1395، وبگاه عکاسی(

عکس 8.  شهریار توکلی، تهران، 1379
)وبگاه شهریار توکلی(
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بسته شده  است، عکاس  با 24 عکس  که  تن«  جی 
به موضوعات مورد عالقه اش همچون شهر و شب 
برخوردی بسیار شخصی داشته است)عکس 9(. این 
دوربین  با  که  گذشته  مجموعه های  برخالف  آثار 
قطع متوسط و سه پایه عکاسی شده و کادری مربع 
بدون  و  تن«،  جی  »کامپکت  دوربین  با  داشتند، 
استفاده از سه پایه عکاسی شده  است. حضور انسان 
به  موبایل  دختر  شهر،  به  مشرف  بلندي  بر  ایستاده 
تیر  نارنجي  نور  زیر  در  ایستاده  تنهاي  مرد  دست، 
با  انسان هایي  و  اتومبیل  داخل  کودک  برق،  چراغ 
فاصله ي  که  رویشان  بر  شهر  چراغ هاي  انعکاس 
صرفًا  است،  لمس  قابل  وضوح  به  آنها  با  عکاس 
و  شب  فضاي  نمایشي ترشدن  براي  هستند  ابژه هایي 
شب گردي، به گونه اي که به نظر مي رسد اتومبیل و 
سگ در حال پرسه زني در خیابان نیز بخشي از این 
نمایش هستند. آنها ابژه هایي هستند که حضورشان 
اتفاقي است که در شب گردي ها رخ داده است، نه 
اینکه حضور آنان شب گردي ها را ساخته و پرداخته 
باشد. بنابر این به نظر مي رسد حضور در واقع خالي 
از حضورشان، آنها را به اِلمان هایي منفعل از فضاي 
بیننده،  این امر در ذهن  شب تبدیل کرده است که 

تنهایي هاي یک شب گرد را برجسته تر مي نماید)شمس الهی، 1396(.
از موارد قابل توجه در نگاه کلي به آثار، تأکید عکاس بر ایجاد 
چه  چنان  مي باشد.  عکس ها  کلیه ي  در  همگون  و  یگانه  حسي 
نمي کند  استفاده  مجزا  عناوین  از  آنها  نام گذاري  در  حتي  مي بینیم 
و حداقل اطالعات ممکن را توسط نام گذاري عکس براساس محل 
عکاسي به ما مي دهد. عناویني چون تهران، درکه، رامسر، مارلیک 
عکاس  سوي  از  خاص تر  عناوین  اختصاص  که  صورتي  در  غیره  و 
به عکس ها مي توانست موجب تحمیل شدن احساس شخصي وي به 
مخاطب و ایجاد گسست در احساس همگون بیننده نسبت به کلیه 
براي شناخت  ما  تنها کلید  عناوین  این  دیگر  از سوي  آثار شود.  ي 
جغرافیاي عکس هاست، زیرا خیابان هاي عکاسي شده مي توانند هر 
کجا واقع شده باشند به گونه اي که حتي اثر باستاني مشهوري چون 
معبد چغازنبیل مي توانست براي ما ناشناخته باقي بماند، اما مي دانیم 
مهم ترین وجه اشتراک میان تمامي این عکس ها شب و نمایش آن 
مختلف  شهرهاي  در  شبگردي هایي  قالب  در  کوچک  دوربیني  با 
وجود  آثار  این  ویژگي هاي  دیگر  از  است.  عکاس  هدف  مهم ترین 
گرین هاي بي شمار بر روي هر کدام از آنهاست، که هرچند تا حدودي 
لطافت را ازعکس ها ربوده اما سبب ایجاد تصاویر خشن نشده  است. 
شهریار  عکس هاي  به  خاص  ویژگي  یک  گرین ها  مي رسد  نظر  به 

صدا.گویي   تک تک   گرین ها  بخشیده اند،  توکلي 
به  عکس  اعماق  از  که  هستند  حامل  اصواتي  
گوش مي رسند، به گونه اي که شاید بتوان صداي 
پرسه زن  درکه، زوزه هاي سگ  جیرجیرک هاي 
جهت  متوقف شده  اتومبیل  موتور  صداي  یا  و 
شنید. گرین هایي  این گرین ها  میان  از  را  عکاسي 
این  تصویري  هویت  از  بخشي  به  تبدیل  که 
عکس ها شده اند و آنان را از شبگردي هاي دیگر 
از  او  آثار  در  گذاشتند.  مي سازند،  جدا  عکاسان 
نورهای بسیار کِم محیطی استفاده شده تا موضوع 
اصلی تأللو خاصی داشته باشد و در اعماق تاریکی 
ذهن مخاطب را به سمت لکه ای روشنایی رهنمون 

کرده است.
دوربین  با  یادداشت برداری  مجموعه  در  غزالی 
است.  پرداخته  خیابان  یادداشت   به  عکاسی 
آثار  از  بخش هایی  و  بوده  سفید  و  سیاه  عکس ها 
داده اند.  ماهیت  تغییر  صورتی  رنگی  لکه های  با 
محمد غزالی عکاِس مستند نیست بلکه مواد خامِ 
او عکس های مستندی است بوده که در طول تولید 
با  هنرمند  ذهنیت  راستای  در  نهایی،  ارائه  و  اثر 
دست کاری هایش شکل دیگری به خود می گیرند. 
بسیار  غزالی  کار  در  نهایی  ارائه  چگونگی  و  چاپ  ایده  همچنین 
این تکه های  او معمواًل کوچک است و گاه  آثار  ابعاد  است.  مهم 
کوچک را در کنار هم قرار داده تا به ابعاد بزرگ تری برسد. به 
خلوت  آن  از  و  دارد  حضور  خود  تنهایِی  در  عکاس  می رسد  نظر 
تجربه ای  شده،  عکاسی  زمستان  در  که  آثار  این  می نگرد.  شهر  به 
زیبایی شناختی از  خستگی  و فرسودگی خیابان هاست)عکس 10(. 
به  وی  رویکرد  قرمز«،  »روبان  نام  با  غزالی  مجموعه ی  دیگر  در 
عکاسی به انحای مختلف مهر پایانی بر سیطره ی نگاه های سنتی در 
جدید  مکاشفه ای  سرآغاز  و  دوربین،  و  عکس  و  عکاس  خصوص 
در ساحت این مفاهیم است. کانون نگاه او ویران سازی عکاسی به 
تعبیر آشنایی است که می شناسیم. مجموعه کارهایش با عنوان روبان 
قرمز، به شیوه ای بنیادین تعریفی دوباره از نقش هنرمند، غایت کار 
نمودن  بی جا  با  او  آثار  می دهند.  ارائه  ایران  عکاسی  آینده ی  و  او 
ارزش های دیربنیادی نظیر مؤلف، هنر و اصالت است. غزالی در این 
مجموعه به عکاسی از چهرة شهدا به صورت نقاشی های دیواری که 
در سطح شهر اجرا شده، پرداخته است)عکس 11(. در این مجموعه 
خط  است،  شهری  فضای  از  سفید  و  سیاه  عکس  هشت  شامل  که 
قرمزی مانند روبان  ترسیم شده که از چهرة شهدا شروع و تا پایین 
مبارک  نشانه ای  این  از  پیش  تا  که  قرمز  روبان  دارد.  ادامه  کادر 

عکس 10. محمد غزالی، یادداشت برداری، 
1386)وبگاه محمد غزالی(

عکس   9.   شهریار   توکلی، تهران، 1388
)وبگاه شهریار توکلی(

عکس  11. محمد غزالی، روبان   قرمز، 1387
)وبگاه محمد غزالی(
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می نمود، این بار بر سیمای فردی که دیگر در میان 
ما نیست تصویر شده، مانند خونی که از او بر شهر 
و اثر جاریست. حضوری که به اثر جهتی مبهم و 
چندگانه می دهد  و تبدیل به عالمت سؤالی در ذهن 

مخاطب می شود)ثابت زاده، 1392: 87(.
نام »تهران  با  محمد غزالی در دیگر مجموعه اش 
به  را  عکس  هفت  و  بیست  راست«  به  کمی مایل 
نمایش گذاشته است که در سال های 1389 تا 1392 
گرفته شده اند)عکس 12(. عکس های غزالی همواره 
رویکردی مفهومی دارند و در همین مجموعه، او با 
تکنیک خاصی که برگزیده و حتی مخدوش نمودن 
اصالتی  و  هویت  پی  در  اثر،  از  بخشی  آگاهانه ی 
می رود که در زردی و کم رنگی آشنای عکس های 
تاریخ  شاید  و  پیوسته اند  تاریخ  به  گویی  قدیمی، 
همواره  که  غزالی  شوند.  قلمداد  گذشته  مصرف 
رویکرد  با  و  رفته  فراتر  عکاسی  مدیوم  از 
بینِ رسانه ای  ساحتی  به  آثارش  در  مفهومی  
با  نیز  تازه  مجموعه  این  در  می یابد،  دست 
تاریخ  عکاسی  فیلم های  هوشمندانه  انتخاب 
است؛  داده  ادامه  را  روند  این  گذشته  مصرف 
شمسی   50 دهه  در  که  پوالروید  فیلم  انتخاب 
ویژه ای  جایگاه  عکاسی  به  ان  عالقه مند  میان 
را  راست«  به  کمی  مایل  »تهران  پروژه  داشت 
نوستالژیک تر نموده است. آن چه در این عکس ها 
ثبت شده، بخش هایی از خیابان  است. این که کدام 
هم  اهمیتی  چندان  شاید  شهر  کدام  و  خیابان ها 
نداشته باشد، البته همان گونه که از عنوان مجموعه 
پیداست، خیابان های تهران است. این عکس ها، که 
به واسطه ی فاسدبودن فیلمشان احساسی از کهنه گی 

را القا می کنند، در واقع هیچ توصیف سنجیده و یا تحلیل دقیقی از 
این عکس ها مستند، خیابانی  از سوی دیگر،  نمی دهند.  ارائه  چیزی 
عکاس  نظارت  و  قدرت  تسلط،  میزان  امر  همین  هستند.  اتفاقی  و 
خنثی  نگاه  آن  به  را  عکس ها  این  و  کرده  کم  را  نهایی  تصویر  بر 
نزدیک  است  آن  مدعی  مستند  عکاسی  که  بی غرضی  و  بی طرف  و 
با  پوالروید  نوستالژیک بودن  ویژگی  غزالی،  در عکس های  می کند. 

خاطره ی جمعی خیابان هم سو گردیده است)روح بخشان، 1392(.

رویکرد کاندید در عکاسی خیابانی
آنچه در این فرم عکس ها به خوبی دیده می شود برخورد و انعکاس 
تهران  مجموعه  است.  همنوعان  زندگی  لحظات  صادقانه ی  بسیار 

پروژة عکاسی  تنها  نیکوبذل  مرتضی  اثر  در شب 
آینه شهر است، که در دهه70  از سری  در شب 
شده است)ثابت زاده،   1392:   74(.    نیکوبذل   عکاسی 

در ثبت لحظه های زندگی به صورت خالصه شده 
است.  بوده  موفق  بسیار  که هست،  طور  همان  و 
جنب وجوش  پر  بسیار  تهران  عکس ها  این  در 
دارد.  ادامه  خیابان ها  در  روزمرة  زندگی  و  بوده 
عکاس در بسیاری از فریم ها با نگاهی خوشبینانه 
و گاه تحسین برانگیز به ثبت خیابان پرداخته که 
رنگی بودن عکس ها هم به نتیجه مثبت اثر کمک 
کرده است)همان(. عکس ها از منظر کیفی دارای 
خیابانی  دسته  در  جایگیری  برای  کافی  جزئیات 
هستند ومشکالت عکاسی در شب بر نتیجه آثار 

تقریبًا بی تأثیر بوده است)عکس 13(.
خیابان  از  پانوراما  سفید  و  سیاه  عکس  هشت 
از  منزوی  تهمینه  عکاسانه  ثبت  حاصل  انقالب 
شهر تهران است که در مجموعه مستندنگاری های 
ناواضح در سال 1389 ارائه شد. عکس ها به علت 
نگاتیو  همراه  به  متوسط  قطع  دوربین  از  استفاده 
قطع کوچک دارای عدم وضوح هستند)ثابت زاده، 
نوعی  به  عمدی  وضوح  عدم  این   .)99  :1392
چون  اهدافی  به  رسیدن  برای  را  عکاس  مسیر 
تجارب  کسب  و  تصاویر  خاطره  انگیزبودن 
کرده است.  هموار  خیابانی  عکاسی  در  جدید 
قشر  خصوص  به  خیلی ها،  برای  انقالب  خیابان 
است  پرخطر  گاه  و  پرخاطره  تجربه ای  دانشجو 
آلودگی،  تا  کافه  و  کتاب فروشی  و  دانشگاه ها  از 
به  اینجا  اش.  همیشگی  شلوغی  سیاست زدگی و 
گاهًا  و حتی  تهران  مردم  مشترک  تجربه   نوعی 
مسافران است. عکاس در تجربة پرسه  زنی در خیابان انقالب و در 
سیروسلوک عکاسی اش در خیابان ها قدم می زند و به مکاشفه ی آن 

چه در روزمرگی این مکان پنهان شده می پردازد)عکس 14(.
عکس های مجموعه ی »جای سر خوبان«، اثر محمد غزالی در نگاه 
اول بسیار معمولی اند. زاویه دید خیلی عادی، تصاویر تکراری شهر 
تهران، رنگ های غیر طبیعی، در بعضی از آنها حتی اشتباه نورسنجی 
به خود  را  زیادی  توجه  عنوان عکس هاست که   اما  دیده می شود. 
کار  پیکره های  دید  از  شهر  به  نگاه  آن  علت  و  می کند  جلب 
گذاشته شده در گوشه  وکنار شهر است)عکس 15(. عکاس به جای 
مجسمه ها به شهر نگاه می کند و ما را هم در این جایگاه شریک 
احساساتی گری،  از  و خالی  نگاه خنثی  تصاویر سکون،  در  می کند. 

عکس 12. محمد غزالی، بدون عنوان، 
1392)وبگاه محمد غزالی(

عکس 13. مرتضی نیکو بذل، تهران درشب، 
1378)نمایشگاه الکترونیک شهر تهران(

عکس 14.   تهمینه   منزوی، خیابان   انقالب،
1389)وبگاه عکاسی(

عکس    15.    محمد    غزالی،    سید محمد 
حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، 

شاعر  سده  13 و  14  ه.ش.، 1390 
)وبگاه   محمد  غزالی(
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می خورد  به چشم  فاصله  با  دید  و  افق صاف  خط 
لوئیس  مثل  جدید  زمین نگاران  عکس های  در  که 
دیده  آمریکا  دهه ی 1970  در  استفان شور  و  بالتز 
شبیه  خیلی  ضمن  در  ویژگی ها  این  ولی  می شود. 
جای  در  مجسمه ها  هست.  هم  مجسمه ها  دید  به 
افق  خط  کنند.  حرکت  نمی توانند  و  ثابتند  خود 
مجسمه ها  آنهاست.  سر  ثابت بودن  به  هم  صاف 
در محلی نصب می شوند و در حاشیه آن چه اتفاق 
می افتد قرار دارند. به این ترتیب این عکس ها به دید 
مجسمه ها بسیار نزدیک هستند. زیرا دیدی خنثی 
و با فاصله به موضوع دارند)باباگلی،1390(. برای 
عکاس ایده اهمیت بسیاری دارد و برای انتقال بار 
برده  بهره  بسیاری  نکات  از  نظرش  مورد  معنایی 
میان  این  در  و  نبوده است  موفقیت آمیز  که  است 
عکاس و عکس ها هستند، که بر جنبة نظری خود 
انتخاب  بحث  در  اثر.  صوری  جنبه  تا  استواراند 
مشاهده  موضوع  این  تکرار  هم  عکس ها  عنوان 
هنرمند  طرف  از  انتخابی  عنوان  که  چرا  می شود 
برای هر اثر هنری می تواند بخشی از ایده و ذهنیت 
هنرمند باشد.موردی که در این مجموعه، با انتخاب 

کنایه آمیِز عنوان ها، به زعم عکاس بخش زیادی از بار معنایی آثار 
را منتقل کرده است. در این مجموعه محمد غزالی با شیوه ی خاص 
دوربین  از  و  می کند  اشاره  عکس ها  تاریخی  موضوع  به  ارائه اش، 
تصاویر  به  تفاوت   این  استفاده کرده است.  واید  لنز  و  قطع کوچک 
غزالی بیان مستقل و هماهنگ با موضوعش را می دهد. عکس ها از 
نظر کیفی و بصری یادآور عکس های فوری قدیمی  هستند. عکاس، 
با  همراه  و  کرده   استفاده  گذشته  مصرف  تاریخ  با  اسالیدهایی  از 
غیرواقعی  رنگ های  دارای  نوعی  به  رنگی، عکس ها  نگاتیو  ظهور 
شده اند. گرین شدید آثار در اثر چاپ عکس ها در ابعاد بزرگ افت 
و  آماتوری  بسیار  تصاویر  نتیجه  و  است  داشته  دنبال  به  کیفیت  را 
خام است که به نظر می رسد بخشی از بیان شخصی عکاس بوده است.

بهمن جاللی که بیشتر او را با عکس های انقالب و جنگ اش بیاد 
می آوریم، مجموعه های مختلفی در کارنامه کاری خود دارد. جاللی 
انقالب،  زمانی  ُبرهه  سه  در  ایران  شهرهای  از  مستند  عکاسی  به 
از  عکاس  این  خیابانی  تصاویر  پرداخت.ثبت  آن  از  پس  و  جنگ 
فضای شهری تهران اغلب سیاه وسفید، دارای رنگ های خنثی و سرد 
عمق  و  باز  دید  زوایه  انتخاب  حاصل  عکس ها  زیاد  گسترة  است. 
میدان زیاد است و به خوبی معرف شهر و بیانگر توصیف عکاس از 

آن است)عکس 16(.
امور  پیشین«  »خواهرخوانده های  نمایشگاه  در  علی  ابن  پرستو 

خیابان ها،  در  مردم  زندگی  رایج  و  روزمره 
و  تهران  کالنشهر  دو  تفریحی  مراکز  پارک ها، 
لندن را نشان داده و به نوعی نمادی از زندگی را 
تصویر کرده است)عکس 17(. در متن معرفی آثار 
این نمایشگاه آمده است: »خواهرخواندگی شهری؛ 
اشاره به پیمانی است که بین سران دو شهر برای 
ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی 
حاصل  نمایشگاه  این  عکس های  می شود.  بسته 
دو  خیابان های  در  من  کنجکاوی های  و  نگریستن 
شهر تهران و لندن است. تهران، زادگاه من، شهری 
که افکار و ایده هایم از آن تغذیه می شود و لندن، 
مهاجر،  معنای  نخستین بار  برای  آن  با  که  مکانی 
مهاجرت و سرزمین مادری را لمس کردم، شهری 
که تنها لنز دوربینم به من امکان نزدیک شدن به 

مردمانش را می داد«)ابن علی، 1393(.

رویکرد فرمالیستی در عکاسی خیابانی
خاص  دید  زاویه  انتخاب  با  دهقانپور  یحیی 
را  اثر  فرمی  ویژگی های  عکس هایش،  ثبت  در 
است.دهقانپور  کرده  قلمداد  آن  معرف  مهم ترین 
در گشت وگذار خیابانی خود مانند سایر مجموعه 
میلیم تری   35 دوربین  و  باز  زاویه  لنز  از  استفاده  با  عکس هایش 
.)18 است)عکس  پرداخته  شهر  سطح  در  مختلف  پل های  ثبت  به 

عکس ها دارای عمق میدان باال و وضوح کامل هستند. آنها در اکثر 
موارد بسیار وابسته و در خدمت موضوِع خود هستند و در مواردی 
اندک هم عکاس از پل به عنوان بهانه ای برای بیان مسأله ای اجتماعی 
و یا گرایشات فرمالیستی خود بهره برده است. دهقان پور برای تنوع 
تصویری و خروج از ثبت صرف مستند در شیوه عکاسی اش، با تغییر 
زاویه و نقطه دید در برخی عکس ها به ثبت کادرهای متفاوتی اقدام 
کرده است. این انتخاب که از نقاط قوت پروژه می باشد که به رغم 
جهت گیری های  و  نمانده  خود  موضوع  به  محدود  سفارشی بودن، 
عکاس هم در آن دیده می شود. لنز زاویه باز و اطالعات زیاد درون 
کادر، آنها را از حالت تک ُبعدی خارج کرده و دامنة دید گسترده ای 

را در مقابل بیننده خود قرار می دهد.
عکاسی  حوزه  در  تحصیالتش  و  عالقه  واسطه  به  مهاجر  مهران 
زبان  و  عکاسی  بین  مکالمة  به  خود  آثار  اغلب  در  زبان شناسی  و 
پرداخته و کارنامه برجسته ای در هر دو گرایش دارد. در مجموعه« 
هول،  پین  دوربین  با  عکاسی  بر  عالوه  »مهاجر  بی تاریخ  تهران، 
برده  بهره  کلمات  موثر  حضور  از  هم  مجموعه  عنوان  انتخاب  در 
است)عکس 19(. استفاده از پین هول و عدم استفاده از لنز، نتایجی 

عکس 16.  بهمن جاللی، تهران، 1386
)آرشیو نگارنده(

عکس 18. یحیی دهقان پور، پل های شهر 
تهران، 1375

)نمایشگاه الکترونیک شهر تهران(

عکس 17. پرستو ابن علی ، قیطریه، 
تهران ،1393)آرشیو نگارنده(
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با  نوردهی  عکس ها،  تصویر  پایین  کیفیت  مانند 
زمان طوالنی به علت استفاده از دیافراگم بسته، را 
این ترتیب تحرکات وسایل  به دست داده است. به 
و  شده  محو  متحرکی،  هرچیز  و  فیگورها  نقلیه، 
به  عکاس  می رسد.  نظر  به  متروک  و  خالی  شهر 
برای  هول  پین  دوربین  با  عکاسی  ابزار  از  خوبی 
نمایش و فهم دگرگونی در نقش و عملکرد، تحول 

در شکل و ساختار و تغییر معنا و مفهوم شهر به مخاطب بهره برده 
است)ثابت زاده، 1392: 95(. 

نتیجه گیری
در بررسی تاریخ عکاسی خیابانی در دهة 70، نظارت و حمایت 
نهادهای دولتی نقش پررنگی در تهیه عکس های مستند برای درک 
اجتماعی شهر و موقعیت جامعة شهری در دهة70 ایران، با تمرکز بر 
شهر تهران در دوران سازندگی بعد از اتمام جنگ به دست می دهد 
و نیز، دوران مهمی از عکاسی شهری وخیابانی ایران در این عکس ها 
قابل مشاهده است. نحوه ثبت اثر در اکثر این مجموعه ها مستند بوده 
و رویکرد عکاس در پرداخت به موضوع، به نوعی صرفًا مستندسازی 
خود  شخصی  بیان  به  جا  هیچ  در  تقریبا  عکاس  و  بوده  است  شهر 
دولتی  نهادهای  توسط  عکس ها  سفارشی  بودن  که  است  نپرداخته 
عباس  همه  از  بیش  میان  این  است.در  بوده   تأثیرگذار  امر  این  در 
به  رویکردشان  در  رهبر  الله  و  دهقانپور  یحیی  مرادی جورابی، 
موضوع عکاسی، به بیان شخصِی خود از موضوع پرداخته اند و این 
امر، عکس های آنها را از بیان مستند به تنهایی اندکی دور کرده و به 
رویکرد اجتماعی در عکاسی نزدیک کرده است. در بررسی عکاسی 
خیابانی دهة80 ایران و پس از آن در دهه90، پراکندگی در انتخاب 
رویکرد در ثبت مجموعه عکس ها بیش ازپیش به چشم می خورد و 
در مواردی نسبت به گذشتة خود بسیار متفاوت است.برخی عکاسان 
به عکاسی شهری گرایش داشته اند مانند مناظر شهرِی بهمن جاللی، 
که در آن با شهری خاکستری و خلوت مواجه ایم و گونه ای دیگر 
به خیابان و  تطبیقی  با عکاسی  یزدی پور که  مانند کارهای محسن 
مجموعه  در  توکلی  شهریار  می نگرد.  آن  در  شده  ایجاد  تغییرات 
شب گردی هایش در برخوردی قابل تأمل با رسانه عکاسی، به نوعی 
بیانی اجتماعی  و شخصی دست می زند. و مهران مهاجر، با استفاده از 
دوربین پین هول، در عکاسی از تهران به آن شخصیتی متفاوت می دهد 
که در سطحی دیگر در عکس های تهمینه منزوی مشاهده می شود. 
ادامه به نوعی شاهد گرایش عکاسان به جریان مکان نگاری و  در 
ثبت تصاویر زیبایی شناسانه از  فضای سرد خیابانی هستیم. عکاسانی 
به دنبال جریان مفهومی در عکاسی معاصر، به  این دهه که  که در 
گرایشات  کردن  وارد  با  و  نبوده اند،  وفادار  زیاد  رسانه  این  عینیت 

ذهنی خود در خلق اثر و دوری جستن از امر ثبت 
صرف مستند، به ساخت اثر خود پرداخته اند. در 
نهایت نقش مهمی در این برخورد با رسانة عکاسی 
بودن  بکر  بخش هایی،  در  و  دارد  برعهده  ایده  را 
ایده و محتوا نسبت به اجرای اثر، سطح عکس را 
تا اثری دمِ دستی تقلیل می دهد. آثار عکاسانی چون 
این دسته جای دارند. عکس های  محمد غزالی در 
خیابانی در دهة80 توسط عکاسان آزاد ثبت شده و با توجه به عدم 
موضوع  با  گونه  سفارش  برخورد  فاقد  دولتی  نهادهای  به  وابستگی 
نقش   ، خصوصی  گالری های  در  آثار  ارائه  دیگر  سوی  از  بوده اند. 
آثار داشته است.از دیگر منظر در سال های  به  مهمی در جهت دهی 
گذشته عالوه بر افزایش تعداد عکاسانی که به موضوع شهر و خیابان 
نکته  و  شده است  استفاده  هم  مختلفی  تکنیک های  از  پرداخته اند، 
بسیار مهم دیگر اینکه از حجم تمرکز عکاسی خیابانی و شهری در 
تهران به نوعی کاسته و به شهر های دیگر ایران کشیده شده  است. 
عکاسی  از  نمونه هایی  به عنوان  مقاله  این  مجموعه های  به  نگاه  با 
خیابانی ایران در مقایسه با عکاسان غربی اشاره شده، نمی توان کار 
به  آگاهانه  کوششی  و  سبک دار  گرایشی  واجد  را  ایرانی  عکاسان 
این صورت که عکاسی خیابانی دغدغه حرفه ای و  به  شمار آورد، 
قابل مطالعه از نظر عکاس نبوده  است و تنها براساس آنچه در طی 
ُبرهه زمانی یک یا دوساله مورد توجه بوده)که آن هم اغلب دارای 
سیر منطقی و پایداری نیست( دست به ثبت عکس از فضای شهری و 

خیابان ها زده اند که عمدتًا هم موضوع شهر تهران بوده است.

پی نوشت ها
1. Leica
2. Street Photography
3. Henri Cartier-Bresson
4. Alfred Stieglitz
5. Walker Evans
6. Robert Frank
7. Rui Palha
8. Surrealism
9. Serial Photography
10. Portraiture
11. Jules Richard
12. Luigi Pesce
13. Antoin Sevruguin
14. Stepan Stepanian
15. Fine Art Photography
16. Staged Photography.

عکس 19. مهران مهاجر، تهران، بی 
تاریخ، 1388)آرشیو نگارنده(
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متعهد  رویکرد  با  خیابانی  عکاسی  از  خاصی  زیرشاخه ی   .17
نقاب  زیر  عمیق تری  معانی  معموال  و  است  انتقادی  که  اجتماعی، 
محرومیت های  تصویرکشیدن  به  علت  به  دارد.  خود  زیبایی شناسی 
اجتماعی  شیوه  اغلب   ، محروم  مردم  زندگی  نشان دادن  و  اجتماعی 

انتقادی نیز به این سبک اطالق می شود.
خود،  خاص  بیانی  شیوه های  با  می کنند  سعی  که  18.عکاسانی   
ثبت،  متفاوت  شیوه های  با  را  خیابان  از  عکاسی  بیانی  دامنه های 
ارائه و به نوبه ی خود افزایش دهند. در این رویکرد فصل مشترک 
عکس ها،  در  ثابت  عناصری  تکرار  بر  اصرار  مجموعه ها  همه  بین 
پافشاری بر تکنیکی خاص در ثبت عکس ، سبک و زبانی خاص را 

در این آثار ایجاد می کند.
19. Susan Sontag
20. Brassaï
21. Paris by night

 22. عکاسی َکندید یا کاندید به عکس هایی گفته می شود که به 
صورت ناگهانی و بدون ژست دادن  به سوژه گرفته می شود. در این 
است  قبلی  برنامه ریزی  بدون  عکس  گرفتن  روی  بر  تمرکز  سبک 
اجازه  دوربین  به  تکنیکی  مسائل  به  پرداختن  جای  به  عکاس  و 
عکاسی  تجهیزات  و  می دهد  را  حوادث  درون  در  غوطه ورشدن 
به  و  معمول سبک، کوچک  طور  به  این سبک  در  استفاده  مورد 

گونه ایست که جلب توجه نکند.
 23. Lewis Baltz
 24. Stephen Shore

 25. فرمالیسم در عکاسی و سایر هنرها مبین سادگی، خلوص و بی 
پیرایگی ست و بیان می کند که تمام چیزهای ارزشمند یک اثر در 
خودش نهفته است وهدف هنرمند از خلق اثر یا ظرف تاریخی آن 

در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرند.
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Street photography is one of the most popular genres 

of artistic and professional photography and deals mainly 

with urban events and citizenship in the streets. All aspects 

of social life in urban public spaces can be the subject of 

street photos. People, markets, streets, squares, neighbor-

hoods, parks, urban gatherings, large and small gatherings, 

urban elements, professions and public works, street arts, 

national games and entertainment, children and young 

and old, etc. Various themes ranging from historical re-

cordings, political and social criticism, reflection of urban 

dilemmas, philosophical worldviews, anthropology, and 

so on to popular imagery and humor and humor in street 

photography.Street photography, as an integral part of the 

art of contemporary photography, sets the scene of peo-

ple’s everyday lives as their main subject and borrows its 

main theme from modern life.The main purpose of street 

photography is to portray everything that happens on the 

street, not to cover a single incident. Against people who 

sometimes convey humorous or humorous political or so-

cial messages that approach documentary photography in 

such circumstances. The tendency to study the city and the 

street in academic and cultural communities is an impor-

tant and controversial subject, and photo is an important 

resource for researchers. Street photography and strolling 

in the street have also become one of the most important 

and popular topics in cyberspace. This article attempts to 

explore a genre of photography that has received so much 

attention in exhibitions, books and dissertations in Iran so 

far. We’ve got a little bit of a proprietary feel to it, and 

we’re going to explore this genre separately. This article 

aims to study street photography in Iran and study the de-

velopment and development of street photography in Iran 

as well as the features of this genre in the works of Iranian 

photographers and considers the importance of recording 

events and events. The field of photography has been dealt 

with by various institutions associated with photographers 

and photographers. Due to the scarcity of resources on the 

development of street photography in Iran, this article is 

based on photographs and collections from the personal ar-

chive of photographers and online resources. The research 

method is a combination of analytical and comparative 

methods, in which data were collected by means of survey, 

online scientific resources and the study of different books 

to arrive at the conclusion of the reasons and reasons of 

the work of photographers. Discussion and finally answer 

questions. The present study, with all its shortcomings and 

weaknesses, tries to compile the historical course of street 

photography in Iran from 1991 to 2016, citing the exist-

ing examples and then examining and analyzing the street 

photographs in the historical period. The result is that in 

recent years, in addition to diminishing the role and sup-

port of government agencies, we have seen an increase in 

the number of photographers working on city and street 

issues, and on the other, a variety of approaches and ap-

proaches. A look at street photography and a reduction in 

the concentration of street photography in Tehran are also 

other results.

Keywords

Street Photography, Urban Photography, Contemporary 

Iranian Photography, Iranian Photography History, Can-

did Photography.
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