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چکید ه
ایـن یاد د اشـت انتقـاد ى تـالش مى کنـد ، کتـاب د ربـارة عکاسـى را تحلیـل و بررسـى نمایـد . ابتد ا 
ویژگى هـاى شـکلى کتـاب، بررسـى شـد ه و سـپس، بـه خاسـتگاه بیرونـى آن و د یـد گاه انتقـاد ى 
نویسـند ه اشـاره مى شـود . مطالـب فصـول به اختصـار مطـرح شـد ه و سـاختار د رونـى کتـاب بـه  
تحلیـل د رمى آیـد  و د ر آخـر نیـز مـوارد ى د ربـارة ترجمـۀ کتـاب یـاد آورى مى شـود . نگارنـد ه پس 
از بازبینـى کتـاب بـه ایـن نتیجـه رسید ه اسـت کـه ایـن اثـر، د اراى د ید گاهـى چند  منظرى اسـت. 
مقاله هـاى آن تسلسـل ند ارنـد  و هـر فصـل به عنـوان مقالـه اى تقریبـاً مجزا و مسـتقل، بـه ماهیت 
عکاسـى و کارکـرد  اجتماعـى آن پرد اخته اسـت. ایـن اثر تاریخ عکاسـى را به طور همزمـان، طولى و 
عرضـى سنجید ه اسـت و منظـرى چشـمگیر از نقش عکاسـى د ر سـال هاى د هۀ 1970م. به  د سـت 
 مى د هـد . همچنیـن، د ر اثنـاى تحقیـق مشـخص مى شـود  که سـه مترجم، پنـج ترجمـه از این اثر 
را د ر سـال هاى مختلـف منتشـر کرد ه انـد . بـر ایـن اسـاس بایـد  پرسـید : آیا جامعـۀ معاصـر ایرانى 

نیـازى بـه ترجمـۀ د وبـارة این کتـاب توسـط مترجمان مختلـف د ارد ؟
کلید  واژه  : عکاسى، جامعه، فرهنگ، استناد ، مد رن، آمریکا

مقد مه 
اد بیـات عکاسـى د ر د هـۀ 1970م. د ر آمریـکا نقـش به سـزایى د ر سـامان د هى نظریه هـا و 
به  د سـت د اد ن چشـم اند ازى روشـن تر از گذشـته  د اشته اسـت. اد بیات این د وره، د ر ترسـیم 
نقـش اجتماعـى و هنـرِى عکاسـى تأثیر مهمـى د ارد . د راین میان، نقش سـوزان سـونتاگ1 
غیرقابل انـکار اسـت. کتـاب د ربـارة عکاسـى،   نوشـتۀ سـوزان سـونتاگ آمریکایـى (2004- 
1933م.) با ترجمۀ مجید  اخگر د ر سـال 1397، توسـط نشـر بید گل منتشر شد ه است. این 
کتاب، 240 گرم وزن و 296 صفحه د ارد  و د ر قطع (حد ود اً ُرقعى) به ابعاد  12×20 سانتى متر
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و بـه شـمارگان 1000 نسـخه بـه چاپ رسید ه اسـت. د ر صفحـۀ مشـخصات، موضوع کتاب 
بـه ایـن صـورت قیـد  شد ه اسـت: عکاسـى هنـرى و عکاسـى ـ فلسـفه. کتـاب با احتسـاب 
عکـس روى جلـد ، د اراى 75 تصویـر سـیاه و سـفید  (عکـس و نقاشـى ـ طراحـى) اسـت. 
عکـس روى جلـد  کتـاب، روگرفتـى از عکـس روى جلد  نسـخۀ اصلى علیه تفسـیر2، کتاب 
د یگـر سـوزان سـونتاگ اسـت. ایـن عکـس متعلـق بـه باب پیترسـون3 اسـت که د ر سـال 
1966م. گرفتـه شد ه اسـت. کیفیـت عکس هـاى کتـاب نـه مطلـوب، امـا قابـل بازشـناخت 

اسـت. قیمـت کتـاب 32000 تومان اسـت.
ــت. از  ــر شد ه اس ــن 4 منتش ــۀ پنگوئ ــط مؤسس ــال 1977م. توس ــى د ر س ــاب اصل کت
ــاد   ســونتاگ به عنــوان نویســند ه، فیلم ســاز، متفکــر، منتقــد  فرهنگــى و فعــال سیاســى ی
مى شــود . د ر فاصلــۀ زمانــى ســال 1947 تــا 2018م. بالــغ بــر چهــل کتــاب از او منتشــر و 
تجد یــد  چــاپ شد ه اســت. ایــن کتاب هــا موضوعــات متنوعــى را از بررســى اد بیــات، تئاتــر، 
ســینما و عکاســى گرفتــه تــا د اســتان، نقــد  و مســائل اجتماعــى، فرهنگــى و سیاســى د ر بر 
 مى گیرنــد . تاکنــون، کتاب هــاى علیــه تفســیر، د ربــارة عکاســى5 و د ر بــاب رنــج د یگــران6 

( نظــر بــه د رد  د یگــران)7 از ایــن نویســند ه بــه فارســى ترجمــه شد ه اســت.
ــد رك  ــاه و د اراى م ــال 1353 د ر کرمانش ــد  س ــر متول ــد  اخگ ــاب، مجی ــم کت مترج
ــون  ــه تاکن ــت ک ــر اس ــگاه هن ــینما از د انش ــد  س ــى  ارش ــر و کارشناس ــى تئات کارشناس
ــه  ــر ترجم ــۀ هن ــد  و نظری ــفه، نق ــوزة فلس ــاب را د ر ح ــد  کت ــف و چن ــاب را تألی د و کت

کرد ه اســت.8
ــى،  ــاى فلســفى، اد ب ــع شد ه اســت و چــاپ کتاب ه ــران واق ــد گل د ر ته انتشــارات بی
نمایشــى و تصویــرى، بخــش بزرگــى از فعالیت هــاى ایــن مؤسســه را تشــکیل مى د هــد  و 
پیش از ایــن نیــز د ربــارة عکاســى و زمینه هــاى مرتبــط، چنــد  کتــاب منتشــر کرد ه اســت.9 

■ سوزان، ســانتگ (1397). د ربارة عکاسى. ترجمۀ 
مجید  اخگر. تهران: بید گل.
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تحلیل بیرونى و خاستگاه اثر و مؤلف
د ر  نظریه پـرد از  و  منتقـد   چهره هـاى  مهم تریـن  از  یکـى  سـونتاگ  سـوزان  بى اغـراق، 
حوزه هـاى اد بیـات و هنرهـاى نمایشـى و تصویرى، به ویژه عکاسـى و سـینما اسـت. د وران 
اوج فعالیـت او نیمـۀ د وم قـرن بیسـتم اسـت. با این وصـف، نـگاه مد رنیسـتى و همراهـى 
متعـارف بـا مواضـع چـپ (ضـد  سـرمایه د ارى) بـر بیشـتر نظریه هـا و نقد هـاى او سـایه 
اند اخته اسـت. البتـه، نمى تـوان از تناقـض  برخـى آراء و سـیر تطـور د یـد گاه او د ر طـى 
زمانـى بالـغ  بـر چهـل سـال بـه سـاد گى گذشـت. مقاله هـا و کتاب هاى سـونتاگ بـا  وجود ِ 
د اشـتن موضـوع متنـوع، د ر برخـورد ارى از وجهى انتقـاد ى و نگاهى سـنجش گر به موضوع 

فرهنـگ و هنـر و جامعـه، وجـه اشـتراك د ارند . 
چشـم اند از و زاویـۀ د یـد  ایـن صاحب نظـر و منتقـد  فرهنگى چیسـت؟ و چگونـه مى تواند  
بـراى فرهنـگ خـود ى (ایرانى) مفید  باشـد ؟ شـاید  د ر نظر اول، این نویسـند ه بـه معناى کامل 
کلمـه فرمالیسـت بـه  نظر برسـد ، اما د ر شـیوة تحلیل مسـائل و موضوعات مختلف معمـوالً از 
چارچـوب فرمـى اثـر (هـر نوع شـکل بیانى هنـرى، رسـانه اى و اجتماعى) بـه بیـرون از اثر، به 
محیـط پد یـد ارى و محیـط مصـرِف اثـر نیـز توجـه د ارد  و د رون و بیـرون اثـر هنـرى را با هم 
مى سـنجد . د رنتیجـه، نمى تـوان او را فرمالیسـت ِصـرف د انسـت. از منظـرى د یگـر، براسـاس 
نظـر خود  نویسـند ه (نـک. سـونتاگ، 1397: 7) و صاحب نظـران د یگر، د ربارة عکاسـى حاصل 
تجمیـع مقاله هایـى اسـت کـه د ر سـال هاى منتهـى به 1977م. (سـال انتشـار کتاب) نوشـته 
شد ه اسـت. منتقـد ان فرهنگـى (عموماً چپ گـراى) جامعۀ امریکایـى د ر طى این سـال ها، پس 
از د ورة پرالتهـاب د هـۀ شـصت میـالد ى و ورود  آمریـکا بـه مرحلـۀ جد یـد  اقتـد ار جهانى اش، 
توانسـته اند  بـه سـهم خود ، بین سـرمایه د ارى افسارگسـیخته و تمایل مرد م آمریـکا و جهانیان 

بـه برابـرى و عد الـت د ر مسـیر توسـعۀ پاید ار تـوازن الزم را برقـرار کنند .
با این  وصـف، جالـب اینجاسـت کـه نویسـند ه اى که نـگاه انتقـاد ى او د ر تمام نوشـته ها 
و آثـارش بـه چشـم مى خـورد ، د ر جایـى د یگـر، عمـل نقـد  را مانعـى بـراى د رك و لـذِت 
خواننـد ة اثـر (د ر حـوزة اد بیـات و د اسـتان) تلقى مى کنـد  و تحلیل انتقـاد ى را آلود ه کنند ة 
اثـر هنـرى مى د انـد . (نـک. گریـن، 1383: 18). وجـود  همیـن تناقـض د ر برخـى  آراى 
او د ر کتـاب د ربـارة عکاسـى، اعتبـار د وچند انـى بـه تحلیل هـا مى د هـد  و د رعینِ حـال،  
د ر نتیجه گیـرى ابهـام پد یـد  مـى آورد ، امـا د ر نهایـت، ذهـن مخاطـب را به سـوى زمینـۀ  
جلـب  پیرامتن هـا  بـه  توجـه  و  جامعـه  بـر  عکاسـى  تأثیـرات  و  جریان هـا  شـکل گیرى 
مى کنـد . مقاله هـاى کتـاب هر چنـد  از نظـر عنـوان و مضمـون، پیوسـتارى یک  پارچـه را 
پد یـد  نمى آورنـد ، روایتگـر تاریخ عکاسـى از منظرهایى مهم هسـتند . سـونتاگ بـا چید مان 
فصل هـاى کتـاب، روش شناسـى خـاص خـود  را ارائـه مى کنـد . او بیـش از آن کـه خـود  را 
وامـد ار تاریـخ و جبـر تاریخـى د ر د اسـتان عکاسـى بد انـد ، این طومـار پیچیـد ه را د ر زمان 
حـال (اکنـون) خود  بـاز مى کند . ازاین جهت، کار او بیشـتر تبارشناسـى د ر هستى شناسـى 
عکاسـى اسـت. او از زمـان حـال بـه گذشـته مـى رود  و بازمى گـرد د  و ایـن کار را تقریباً د ر 
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هـر شـش مقالـۀ کتـاب از منظرهـاى متفاوت تکـرار مى کنـد . هرچنـد  خوانند ه بـا مطالعۀ 
مطالـب کتـاب مى توانـد ، نوعـى سـیر تاریخـى را د ر اشـاره ها و اسـتد الل هاى کل مطالـب 
آن بیابـد ، تکـرار برخـى اسـامى یـا جریان ها و عکس هـا د ر هر فصـل، چشـم اند از مورد ِنظر 
نویسـند ه را بـراى مخاطـب ترسـیم مى کنـد . از سـویى د یگـر، عناویـن مختلـف و شـاید  
بى ارتبـاط فصل هـا (مقاله هـا) بـه یکد یگـر، از ماهیـت نـگارش غیرپیوسـتۀ آن هـا و تنـوع 

منظرهـا حکایـت مى کنـد  (نـک. سـونتاگ، 1397: 7).
آمریـکا  د رمـورد   اول  د رجـۀ  د ر  نیـز  «سـانتاگ  مى کنـد :  یـاد آورى  کتـاب  مترجـم 
مى نویسـد . د رواقـع، کتـاب د ربـارة عکاسـى را مى تـوان از یک منظـر نوعى تاریـخ انتقاد ى 
آمریـکا د انسـت کـه از مجـراى عکاسـى به تحـوالت فرهنگى و شـیوة نـگاه جامعـۀ آمریکا 
از اوایـل سـد ة بیسـتم تـا انتهـاى د هـۀ هفتـاد  مى نگـرد » (همـان: 291). د ر جایـى د یگر، 
د ر سـال 1980م. تنهـا سـه سـال پـس از انتشـار کتـاب سـونتاگ، جـان برجـر د ر کتـاب 
د ربـارة نگریسـتن، مقالـه اى را بـا عنـوان «کاربرد هاى عـذاب» به مناظـرة د ید گاه هاى خود  
و سـونتاگ د ربـارة کارکرد هـا و ماهیـت عکاسـى اختصـاص د اد ه و برخـى از عقایـد  او را به 
چالـش مى کشـد . او معتقـد  اسـت، اگرچـه عکس هـا بـراى بـه تصویر کشـید ن یـک بحث 
و یـا اند یشـه اى خـاص عمومـاً به صـورت خطى مـورد  اسـتفاد ه قـرار مى گیرنـد ، حافظه اى 
عملکـرد ى و نـه خطـى، بلکه شـعاع وار د ارند . بـه این معنى کـه تعد اد  عظیمـى از تد اعى ها 
بـه رویـد اد ى واحـد  منتهـى مى شـود  (نـک. برجـر، 1377: 85) و نتیجـه مى گیـرد : « اگـر 
مـا مى خواهیـم عکسـى را به متـن تجربه، تجربـۀ اجتماعى، حافظـۀ اجتماعـى برگرد انیم، 

بایـد  قوانیـن حافظـه را محتـرم بد اریم» (همـان: 86). 

ساختار د رونى و متن کتاب
 مطالـب هـر فصـل (مجموعـۀ نام هـا، آثار هنـرى، عکس هـا، جریان هـاى فرهنگـى، هنرى 
و سیاسـى و ...) بـه قـد رى زیـاد  اسـت کـه نمى تـوان آن هـا را د ر جایـى جمـع آورى کـرد . 
به ویـژه آن کـه بعضـى از آن هـا د ر فصـول د یگر نیز تکـرار مى شـوند . با این  وصـف، نگارند ه با 
نگاهـى کلى نگـر و صرفـاً جهـت د وره کـرد ن مطالب هر فصـل و با هد ف یافتن سـرنخ هایى 
از متـن و مضامیـن خـاص د ر مسـیر فهـم محتـواى فصـول، ایـن مضامیـن را برجسـته تر 

د ید ه اسـت:
فصـل اول کتـاب بـا عنـوان «د ر غـار افالطـون»، قابلیت اسـتناد ى و ارجاعـى عکس و 
عکاسـى، د روغ و راسـتى آن  را بـه بحـث مى گذارد  و د وربین را به مثابۀ اسـلحه اى براى شـکار 
بـه فـروش مى رسـاند  (نـک. سـونتاگ، 1397: 24). البتـه تناقض گویـى واضحـى د ر برخـى 
عبـارات او نیز به چشـم مى خورد ؛ او عکاسـى را اساسـاً ُکنشـى حاکى از عـد م مد اخله مطرح 
مى کنـد  و د و صفحـه بعـد  مى گوید : «عکـس گرفتن از آد م هـا د ر حکم تعد ى به آن هاسـت... 

عکـس گرفتـن از یـک شـخص نیز شـکل واالیش یافتۀ قتل اوسـت» (همـان: 25).  
فصـل د وم کتـاب بـا عنـوان «چنان کـه از میـان عکس ها د ید ه مى شـود ، بـه تیرگى» 
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همان گونـه کـه از عنـوان آن پید اسـت، نگاهى تیره و تـار از د وران هاى سـخت د ر آمریکاى 
قـرن بیسـتم را توسـط رسـانۀ عکاسـى بـه تصویـر مى کشـد . د هۀ سـى : بحـران اقتصاد ى، 
د هـۀ چهـل: جنـگ د وم جهانـى، د هـۀ پنجـاه: جنـگ سـرد  و مبـارزه بـا کمونیسـم، د هـۀ 
شـصت: بـه بهانـۀ اعتـراض و سـهم خواهى جوانـان ضـد  جنـگ و د هـۀ هفتـاد : بـا موضوع 
َسـرخورد گى و خسـتگى از فشـار د هه هـاى پیشـین و نوعـى د هن کجـى اجتماعـى (نـک. 
همـان: 58). سـونتاگ د قیقـاً د ر همیـن سـال ها کتاب خـود  را جمع مى کند  و شـاید  بتوان 
ریشـۀ نـگاه منفـى و انتقـاد ى او را بـه جامعه و فرهنـگ آمریکایى، د ر قرابت او و سـال هاى 

یافت. هفتـاد   د هۀ 
فصـل سـوم کتـاب بـا عنـوان «اشـیاء مالیخولیایى» یـک فصـل چند  وجهى اسـت. 
از یـک منظـر، بـه تئاترى سـازى سوررئالیسـتى امـر واقعـى و از منظـرى د یگر، بـه کارکرد  
اشـیاء د ر هنرهـاى زیبـا و اشـیاء موجود  د ر خیابـان و د ر کنار آن، مسـتند نگارى د ر آمریکا 
و بازگویـى د اسـتان آمریـکا د ر قالـب قیـام مد رنیسـتى مى پـرد ازد . د ر آخـر نیـز اذعـان 
مى کنـد  کـه: «عکس هـا بیهود گـى تـالش بـراى حتـى فهـم جهـان را نشـان مى د هنـد  و 
د رعـوض پیشـنهاد  مى د هند  کـه آنان را چون کلکسـیونى گرد آورى کنیـم» (همان: 114).
فصـل چهـارم کتاب بـا عنـوان «وجـه قهرمانـى د یـد ن» موضـوع تبد یل عـکاس به 
قهرمـان عصـر جد یـد  را پیـش مى کشـد  و د ر تقابـل بـا آن، به بحـث د ربارة تقد س بخشـى 
بـه زند گـى روزمـره مى پـرد ازد . از سـویى، الگوهـاى انتزاعـى عکاسـى د ر آثـار اسـترند 10،  
وسـتون11، اجرتـون12و  وایـت13 را طـرح مى نمایـد  و از سـوى د یگـر، تأثیرهـاى د یـد گاه 
مد رنیسـتى و نقاشـى را بـر عکاسـى برمى شـمارد  و تأثیـر باوهـاوس14 را بـر ایـن موضـوع 
مـى کاود . او بـاز د ر ایـن فصـل د ر میـان بحث هـاى مربوط به فـرم و انتزاع، موضـوع آمریکا 
را پیـش مى کشـد  و د ر پایـان فصـل، اذعـان مى کنـد  کـه بسـیارى از عکاسـان حرفـه اى، 
اید ئولـوژى اُمانیسـتى را جایگزیـن توجیهـات فرمالیسـتى کرد ه انـد ، چون سـرد رگمى آنان 

میـان حقیقـت و زیبایـى نهاد ینـه د ر عکاسـى را پنهـان مى کنـد  (نـک. همـان: 150).
فصـل پنجم کتـاب با عنـوان «انجیل هـاى عکاسـى» از بزرگان عکاسـى یـاد  کرد ه و 
مسـیر ِجـد  و َجهـد  قهرمانانـه و ریاضت کشـى و همچنیـن، پذیـرش عرفانى جهان توسـط 
آنـان را توصیـف مى کند . این فصل اشـاره اى مهـم نیز به عکس گرفتن15 و عکس سـاختن16 
د ارد . د ر ایـن مسـیر، برخـى از فتواهـاى ماهیت شناسـانه را طرح مى کند : عکاسـى رابطه اى 
تجاوزگرانـه بـا جهـان د ارد  و ستایشـگر نفـس اسـت، یورش به واقعیت و تسـلیم شـد ن د ر 
برابـر واقعیـت (نـک. همـان: 162). همچنیـن رجعت به سـنت هاى گذشـتۀ عکاسـى را د ر 
عصـر حاضـر، رویکـرد ى گریزناپذیـر تلقى مى کنـد . یکى از مـوارد  مهمى کـه د ر این فصل 
مطـرح مى شـود ، عبـارت اسـت از: فقیـر بـود ن زبـان عکاسـى، به ویـژه فقـد ان یک سـنت 
غنـى د ر حـوزة نقـد  عکس (نک. همـان: 181). نویسـند ه د ر اواخر فصل تذکـر مى د هد  که 
همـواره نقاشـان از عکاسـان کمـک گرفته انـد ، امـا کسـى انتظار ند ارد  عکاسـان از نقاشـان 
کمـک گیرنـد  و د ر آخـر نتیجه مى گیـرد : «حاال باید  گفت: تمامى هنرها سـود اى عکاسـى 

کتابى براى تمام فصول؟!
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

د ر سـر د ارند » (نک. همـان: 194). 
د ر فصــل ششــم بــا عنــوان «جهــان تصویــر»، نویســند ه بــاز از قــرن نوزد هــم آغــاز 
ــود   ــد رن مى ش ــى م ــه زمان ــد گاه او جامع ــد . از د ی ــد رن مى رس ــۀ م ــه جامع ــد  و ب مى کن
کــه یکــى از مشــغله هاى اصلــى آن، تولیــد  و مصــرف تصویــر باشــد . د ر اد امــه بــه بحــث 
اصــل و کپــى، تصویــر چیــزى و خــود  آن چیــز مى پــرد ازد . او د ر ایــن فصــل بــه جامعــۀ 
ــه  ــرمایه د ارى ب ــۀ س ــد : «جامع ــود  را مى گوی ــروف خ ــۀ مع ــازد  و جمل ــرمایه د ارى مى ت س
فرهنگــى مبتنــى بــر تصاویــر احتیــاج د ارد .... د وربین هــا واقعیــت را بــه د و شــکل تعریــف 
ــارت  ــوع نظ ــوان موض ــرد م) و به  عن ــود ة م ــراى ت ــش (ب ــک نمای ــوان ی ــد : به  عن مى کنن
(بــراى حاکمــان)» (همــان: 226). د ر آخــر ایــن فصــل نتیجــه مى گیرد کــه توانایى هــاى 
عکاســى، فهــم مــا از  واقعیــت را غیرافالطونــى کرد ه اســت (نــک. همــان: 228). شــروع 

اولیــن مقالــۀ کتــاب بــا افالطــون بــود  و آخریــن مقالــه  نیــز بــه افالطــون مى رســد . 
فصـل هفتـم بـا عنـوان «گزیـد ة مختصـرى از نقل قول هـا» اد اى د ینـى بـه والتـر 
بنیامیـن17 اسـت و همان گونـه کـه از نـام آن برمى آیـد ، نقـل عبـارات صاحبـان اند یشـه 

د ربـارة عکاسـى، اعـم از عـکاس و غیرعـکاس اسـت.
بخـش آخر کتاب بـا عنوان «تأمالتـى د ربـارة ماهیت تاریخـِى تصویـر فوتوگرافیک» 
توسـط مترجـم کتـاب (مجیـد  اخگر) بـه متن افزود ه شد ه اسـت. بـه  نظر  مى رسـد ، مترجم 
بـا ایـن مقاله سـعى د اشـته ضمـن گفت وگویى یک طرفـه با سـونتاگ، خصیصه هـا و د رك 
سرنوشـت عینـى تصاویـر فتوگرافیـک را تبییـن کند  (نک. همـان: 293).  همـان  کارى که 
د ر ترجمـۀ د یگـر ایـن کتاب توسـط نگین شـید وش (1389) صورت گرفت، امـا او متنى از 
جـان برجـر18 را بـا عنـوان کاربرد هاى عکاسـى19، ترجمـه و به انتهـاى کتاب افزود ه اسـت. 
متـن برجـر نیـز شـبیه بـه گفت وگویـى یک طرفـه اسـت. او د ر ایـن متـن کالم خـود  را 
بـا نقل قول هـاى سـونتاگ همـراه کرد ه اسـت (نـک. سـونتاگ، 1389: 399). وجـود  ایـن 
افـزود ه د ر د و ترجمـه از د و مترجـم و متـن خـود  جـان برجـر، بر ضـرورت توضیـح اضافى 
بـراى ایـن نوشـتار د اللت مى کنـد . امرى کـه مترجم سـوم (فرزانه طاهـرى) آن را ضرورى 

ند انسته اسـت.  
بـا توجـه بـه این کـه متن کتـاب اصلـى فاقد  عکس بود ه اسـت (نـک. همـان: 7)، وجود  
عکس هـاى متنـوع و متفـاوت کـه توسـط د و مترجـم به متـن کتاب افـزود ه شد ه اسـت، از 
ایـن موضـوع مهـم حکایـت مى کنـد  کـه فهـم مطالـب کتاب همـراه بـا عکس هاى شـاهد  
متـن، سـاد ه تر و یـا عمیق تـر مى شـود . البتـه اولین متـن ترجمه شـد ه د ر قالـب مقاله هاى 
پیوسـته د ر مجلـۀ عکـس فاقـد  عکـس اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت، کتـاب موضـوع نقـد ، 
عکس هایـى را از سـال هاى پـس از مـرگ سـونتاگ نیـز ارائـه کرد ه اسـت (نـک. سـونتاگ، 
1389: 27). شـاید  معنى این کار این اسـت که برخى از آموزه هاى سـونتاگ پس از سـى 

سـال، کمـاکان قابلیـت تعمیم بـه نمود هـاى معاصر عکاسـى را د ارد .
ــه شــد ه  ــرى ترجم ــه طاه ــراى نخســتین بار توســط فرزان ــارة عکاســى ب ــاب د رب کت
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ــا  ــفند  1374 ت ــس از اس ــۀ عک ــمارة مجل ــته  د ر 10 ش ــاى پیوس ــکل مقاله ه ــه ش و ب
ــۀ  ــرى د ر ترجم ــت کار طاه ــزود ه اى انتشــار یافته اســت. مزی ــچ اف ــد ون هی آذر 1375، ب
ســاد ة متــن اســت. او بــه متــن اصلــى وفــاد ار مانــد ه و از عکــس بــراى همراهــى بــا متــن 
ــان  ــه، مترجــم اذع ــۀ مجل ــه از د ه مقال ــۀ نخســتین مقال ــتفاد ه نکرد ه اســت. د ر مقد م اس
مى کنــد : «تاکنــون چنــد  تــن از مترجمــان کشــورمان د ســت بــه ترجمــۀ کتــاب زد ه انــد ، 
ــر نگذاشته اســت.  ــۀ نش ــه مرحل ــا ب ــا پ ــن ترجمه ه ــز ای ــى هرگ ــل نامعلوم ــه د الی ــا ب ام

ــگارش کتــاب پیچیــد ه و د شــوار اســت...» (ســونتاگ، 1374: 61). شــیوة ن
 ظاهـراً د ومیـن ترجمـۀ کتـاب، توسـط نگین شـید وش د ر سـال 1389 انجام شـد ه و 
انتشـارات حرفـۀ نویسـند ه د ر تهـران آن را منتشـر کرد ه اسـت. ترجمـۀ شـید وش با توجه به 
اسـت.  برخـورد ار  عکاسـانه   مفاهیـِم  مناسـب تر  بیـان  از  عکاسـى  رشـتۀ  د ر  او  تحصیـل 
عکس هـاى شـاهد  متـن نیز د ر کتاب او د ر بیشـتر مـوارد ، مى توانـد  خوانند ه را بـه مفاهیم 

ِ نظـر نویسـند ه آشـناتر کنـد . و نمونه  هـاى مورد 
ــود   ــن وج ــاهد  مت ــاى ش ــز عکس ه ــى) نی ــورد ِ بررس ــاب م ــوم (کت ــۀ س د ر ترجم
ــاوت اســت؛ چه بســا کــه  ــاب شــید وش متف ــا کت ــاب ب ــن کت ــه، عکس هــاى ای د ارد . البت
ــه ســال هاى پــس از انتشــار کتــاب (1977م) و حتــى  مترجــم از عکس هایــى مربــوط ب
ــونتاگ، 1397: 27).  ــک. س ــت (ن ــتفاد ه کرد ه اس ــند ه اس ــرگ نویس ــس از م ــال هاى پ س
ــح نیســت.  ــاد ه و صری ــا س ــد ، ام ــح باش ــاید  صحی ــر، ش ــگاه کلى نگ ــاب د ر ن ــۀ کت ترجم
ــاور اســت کــه مترجــم مى توانســت، بســیارى از جمله هــا را ســاد ه تر  نگارنــد ه بــر ایــن ب
ــن  ــه د ر مت ــن جمل ــه گانۀ اولی ــۀ س ــه ترجم ــه، ب ــراى نمون ــد ؛ ب ــب نمای ــه و ترکی ترجم

ــود : ــاره مى ش ــى20 اش اصل
ـ طاهـرى: « نـوع بشـر بى هیـچ تحرکـى د ر غـار افالطونـى نشسته  اسـت و بنابه عاد ت 

د یریـن، فقـط د ل بـه تصاویر حقیقـت خوش کرد ه اسـت» (سـونتاگ، 1374: 61).
ـ شـید وش: «نوع بشـر سـال ها اسـت که سرخوشـانه د ر غـار افالطون بـه زند گى اد امه 
مى د هـد ؛ سـرخوش از عـاد ت قد یمـى خـود ، د ر تصاویـرى ِصـرف از حقیقـت» (سـونتاگ، 

 .(19 :1389
ـ اخگـر: «آد مـى کمـاکان بـد ون سـرافکند گى د ر غـار افالطـون به  سـر  مى بـرد  و بنا به 

عـاد ت د یریـن، با ِصـرف تصاویرى از حقیقت شـاد مان اسـت» (سـونتاگ، 1397: 9).
د ر واقـع، سـه مترجم عبارت هـاى «بى هیچ تحرکى»، «سرخوشـانه» و «سـرافکند گى» 
را از یـک کلمـه یـا عبـارت اصلـى ترجمـه کرد ه انـد ، د رحالى کـه ایـن واژه هـا متـراد ف و 
هم معنـى نیسـتند  و شـاید  هیـچ گاه نتوانیـم، بـه غایـت معنـاى مورد ِنظـر نویسـند ة اصلى 
د سـت یابیم، (البتـه اگـر چنیـن غایتى وجود  د اشـته باشـد .) امـا کد ام یک از ایـن عبارت ها 

صحیح تـر و یـا بـه منظـور سـوزان سـونتاگ نزد یک تر اسـت؟!

کتابى براى تمام فصول؟!
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نتیجه گیرى
شـاید  هیچ روشـى براى بیان پراکند گى و تفکر چند وجهى و ابعاد  متنوع پد ید ه اى اجتماعى 
چـون عکاسـى د ر جامعـۀ آمریکایى د هۀ هفتاد  میالد ى، بهتر از خود  پراکند ه نویسـى نباشـد ؛ 
کتابـى کـه بیـش از چهـار د هۀ پیـش، مطابق با ضـرورت زمان خـود  و بر اسـاس اد بیاتى که 
د ر آن سـال ها د ر جامعـۀ آمریکایـى رایـج بـود ، فصـل به فصل نوشـته و منتشـر شد ه اسـت. 
به د رسـتى نمى د انیـم کـه آیـا مقاله هـا به ترتیـب زمانـِى منتشرشـد ه، نوشـته شـد ه اند  یا نه؟ 
ازآن جایى کـه مطالـب اغلـب فصل هـا بـا هـم اشـتراك موضـوع یـا معنـى د ارنـد ، بسـیارى 
از فصل هـا را مى تـوان جابه جـا نمـود ، بـد ون آن کـه د رون مایـۀ اصلـى کتـاب تغییـر کنـد . 
ازاین جهـت، ایـن اثـر بیشـتر یـک مجموعه مقالـه یـا یک متِن پیوسـته اسـت که هـر فصل، 

نقـش خـود  را متناسـب بـا سـایر فصل ها ایفـا مى کند .
نگارند ه عمیقاً معتقد  اسـت که شـخصیت و نوشـته هاى سـونتاگ، د اراى پیچید گى هاى 
خاصـى اسـت که خواسـته و ناخواسـته و به رغـم تالش مترجمـان بـراى د رك منطقى متن 
توسـط مخاطـب، بـه ترجمه هـاى فارسـى نیـز راه یافته اسـت. د ر مقایسـه اى کـه بیـن سـه 
ترجمـۀ ایـن اثـر انجام شد ه اسـت، بى اغـراق ترجمۀ مجید  اخگـر صحیح تریـن و د رعینِ حال، 
سـخت ترین آن هـا اسـت. د ر متـون ترجمه شـد ه، فهم متن نسـبتى حسـاس با ساد ه نویسـى 
و صحیح نویسـى د ارد . اسـتفاد ه از عبارت هـاى پیچیـد ه یـا کلمات و ترکیباتى کـه چند ان د ر 
نـگارش معمـول نیسـت، نمى توانـد  به بـار معنایى مفهـوم اصلى چیـزى بیافزایـد ، بلکه فهم 
خواننـد ه را بـه تعویـق مى انـد ازد ، یـا آن را بـه فهـم جمله هـا و پاراگراف هـاى د یگـر وابسـته 
مى کنـد . د رعینِ حـال، ترجمـۀ برخـى از عبارت هـا د ر کتـاب نیز بسـیار عجیـب مى نماید .21 
هـر مخاطـب و خواننـد ه اى مى توانـد  برحسـب عالقـه  و تخصـص خـود  بـه تنـاوب و 
بنابـر ضـرورت،  د ر طـى سـال هاى مختلـف به ترجمـۀ متنى خـاص مانند  کتاب سـونتاگ 
رجـوع کنـد  و هربـار (شـاید ) رهیافـت جد یـد ى از مطالـب آن بیابـد ، اما مخاطـب امروزى 
د ر مواجهـۀ همزمـان بـا سـه ترجمـۀ حاضـر22 از چنیـن متنى، چـه تکلیفـى د ارد ؟ چگونه 
مى تـوان تفاوت هـاى ایـن متـون را توجیه کـرد ؟ آیا وجود  سـلیقه هاى متفـاوت د ر ترجمه، 

مى توانـد  تنهـا پاسـخ منطقى باشـد ؟! 
هرچند  د ر کتاب سـونتاگ نکات مهم و ارزند ه اى از عملکرد  عکاسـى د ر سـال هاى میانى 
قـرن بیسـتم آمد ه و حتـى برخى د ید گاه هـاى او توانسته اسـت، تفکر و نظریه هاى سـال هاى 
بعـد  د ر عکاسـى را پیش گویـى کنـد ، نگارنـد ه د ربـارة ضـرورت و فایـد ة تکـرار د ید گاه هـاى 

سـونتاگ د ر غالـب ترجمـۀ مکرر یک کتـاب واحد ، د ر جامعۀ عکاسـى ترد یـد  د ارد . 

پى نوشت 

5. چند  ترجمۀ فارسى از کتاب د ربارة عکاسى موجود  است:

1. Susan Sontag

2. Against interpretation

3.   Bob Peterson

4. Penguin
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سونتاگ، سوزان (اسفند  1374 تا آذر 1375). د ربارة عکاسى. ترجمۀ فرزانه  طاهرى. مجلۀ عکس. 10 شماره.
ـــــــــــــــ (1389). د ربارة عکاسى. ترجمۀ نگین شید وش. تهران: حرفۀ نویسند ه.

ـــــــــــــــ (1390). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: حرفۀ  هنرمند ، نظر.
ـــــــــــــــ (1393). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: نظر.

ـــــــــــــــ (1397). د ربارة عکاسى. ترجمۀ فرزانه طاهرى. تهران: آبان.

ـــــــــــــــ (1397). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: بید گل.
6. Regarding the Pain of Others, 2003

7. د و ترجمه از این کتاب منتشر شد ه است:
سونتاگ، سوزان (1394). نظر به د رد  د یگران. ترجمۀ احسان کیانى خواه. تهران: گمان.
ـــــــــــــــ (1397). تماشاى رنج د یگران. ترجمۀ زهرا د رویشیان. تهران: چشمه.

8. کتاب هاى این نویسند ه عبارت است از:
اخگر، مجید  (1391). کتاب فانى و باقى (د رآمد ى انتقاد ى بر مطالعۀ نقاشى ایرانى). تهران: حرفۀ هنرمند .

ـــــــــــــــ (1396). بازیابى امر محسوس (هفت گفتار د ر زیبایى شناسى هنر). تهران: بید گل.
ـ برخى از کتاب هاى ترجمه شد ه توسط این نویسند ه عبارت است از:

بورگر، پیتر (1386). نظریۀ هنر آوانگارد . ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: مینوى ِخرد .
سونتاگ، سوزان (1393). علیه تفسیر. مجید  اخگر. تهران: بید گل.

ناکلیـن، لینـد ا (1394). بـد ن تکـه تکـه شـد ه (قطعـه به مثابـۀ  اسـتعاره اى از مد رنیتـه). ترجمـۀ مجید  
اخگـر. تهـران: حرفـۀ هنرمند .

ولز لیز (ویراستار) (1393). نظریۀ عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: سمت.
سونتاگ، سوزان (1390). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: حرفۀ  هنرمند  - نظر.

ـــــــــــــــ (1393). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: نظر.
ـــــــــــــــ (1397). د ربارة عکاسى. مجید  اخگر. تهران: بید گل.

9. براى نمونه مى توان این کتاب ها را نام برد :
کریم مسیحى، یوریک (1389). د ر جهت عکس. تهران: بید گل.

ــــــــــــــــــــــ (1394). عکـس و د یـد ن عکـس، مـا از عکـس چـه مى گیریـم. (چ د وم). تهران: 
بید گل.

ـــــــــــــــــــــ (1395). نگاهم کن، خیالم کن، هفد ه ُجستار د ربارة عکس. تهران: بید گل.
سونتاگ، سوزان (1393). علیه تفسیر. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: بید گل.

19. این متن با عنوان «کاربرد هاى عکس»، پیش تر د ر قالب فصلى از کتاب زیر ترجمه شد ه بود :
برجر، جان (1377). د ربارة نگریستن. ترجمۀ فیروزه مهاجر. تهران: آگه.
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10. Paul Strand

11. Edward Weston

12. Harold Edgerton

13. Minor White 

14. Bauhaus

15. Tacking

16. Macking

17. Walter Benjamin

18. John Berger
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20.  Humankind liners unregenerately in Plato`s cave, still reveling, its age-old habit, in 

mere images of the truth (Sontag, 1977, 3).

21. بـراى نمونـه ایـن عبـارت: « عکس هـا مى تواننـد  بـه مسـتقیم ترین و فاید ه گرایانه تریـن شـکل امیـال 
برانگیزنـد ، ماننـد  زمانـى که کسـى تصویر نمونه هـاى ناشناسـى از موجـود ات د لخواهش را به عنـوان مد د کاِر 

اسـتمناء جمـع آورى مى کنـد » (سـونتاگ، 1397: 27).
22. نسـخۀ ترجمه شـد ه توسـط فرزانـه طاهـرى د ر سـال 1397، به صـورت کتـاب توسـط انتشـارات آبـان 

شد ه اسـت. منتشـر 
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