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 از سر گشادش می نوازندچگونه آپاراتوس را 

 آرمین مالکی

 }به عنوان بخشی از یک ویژه نامه ی "عکاسی و کنترل" نوشته شد. {

1 

چشمی نا فرمان از رهگذر این توانش جدید فنی ،عکاسی حیات اجتماعی اش را با افشاگری آغاز کرد. 

تصویر نیمه  دهد .نشان د نرا نمی خواستند ببین بختیار شد تا آنچهدربین انبوهی از چشم های سر به راه 

به عرصه ی عمومی راه یافت ، تصاویر کوب ریس عکس های جی که بای "دیگر"  جمعیت نیویورک 

"فقرا ، بیکاران و شرورها" راهی برای عکاسی گشود تا در عرصه ی سیاستگذاری قدرتنمایی کند . با 

رمان با کارکرد های نظارتی بی ارتباط نبود : عکاس بی این حال در همین گام نخستین نیز چشم نا ف

به حلبی آباد های نا امن نیوریورک می زد ، فعالیتش را از گزارش نویسی برای پلیس  پروایی که شبانه 

شروع کرده بود. مقاله ی روزنامه ی "سان" که اولین بار این عکس ها را منتشر می کند ، مولف آن ها 

 د : ترکیبی از یک خادم کلیسا و یک کارآگاه پلیس. را چنین معرفی می کن

از تسلط  چشمی که می بیند بر شیءی که دیده می شود از مسلمات جهان بینی عقالنی علمگراست . 

تمایز جسم و جان نزد دکارت گرفته تا تمایز آزمایشگر و موضوع آزمایش در علم جدید ، فرض بر این 

این ُبرداِر  است که پیکانی که ناظر را به منظور وصل می کند یک راست بر قلب حقیقت می نشیند. 

ا در دوربین برسازنده که روزگاری تجسم آرمانیش را در تلسکوپ گالیله می یافت ، امروز خود ر

دوران نوزایی را تکمیل کرده عکاسی باز می شناسد. اضافه شدن پلیکول یا مدار مجتمع نه تنها فناوری 

را نه در آسمان بلکه در زمین باید جست و ها بلکه جایگاه فرایند دیدن را نیز به روز کرده است : سوژه 

کرد . عدسی را از طبیعت به انسان معطوف تعمق هستی شناسانه باید انبوهی از آن ها را آرشیو به جای 

 باید کرد و نظرورزی را به نفع قدرتی که در انبوهه ی اطالعات است معلق. 

دوربین وسیله ی روشن است که بر اساس این نگرش استعاری ، عکاسی مظنون درجه ی اول است . 

پلیسی و نظارتی را در ایده آلیست که تسلط سوژه بر ابژه اش را تضمین می کند. ساز و کار های 

اطراف خویش گرد می آورد و با فراهم کردن آرشیو ، اربابش را ارباب دنیا می کند. از مدار بسته های 

ه در دوربین در اطراف و اکناف جهان ، چ زورگیر ُکش کنار خیابان ها گرفته تا انقالبیون مسلح به

ده و ثبت برای حفظ قدرت و همچنین ساقط یای چشمان نا فرمان ، مشاهخدمت چشمان فرمانبر و چه توت

جایگاه نوعی اتحاد بین دو کرد و کار مشاهده و ثبت در نظر گرفته می شود و کردن قدرت کلیدی ست . 

سلطه بین آن دو و ابژه ی تنهای بی پناه قرار می گیرد. بر اساس این شیوه ی تفکر ، کسی که عکس می 

دل است و تنها مرزبندی سیاسی از جایی میان استوانه ی گیرد لزوما با کسی که عکس می بیند هم 

 عدسی می گذرد.
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در واقع تمایزی که به عمد نادیده گرفته شده ، تمایز مشاهده پیش از صدای شاتر و پس از آن است . 

تمایز نوع مشاهده ی آن کسی که تصویر را می سازد )ثبت می کند ( و آن که تصویر را تماشا می کند ، 

مل می کند یا فریفته ی آن می شود. اگر صفحه ی حساسی در میانه نباشد ، چنان که در دوران در آن تا

گالیله و دکارت نبود ، تمایز میان مشاهده و تماشا هیچ می شود. مشاهده گر و تماشا کننده لزوما یکی می 

ئلیست میان متن حا –شوند . اما اختراع عکاسی دقیقا اختراع همان صفحه ی حساس است . پلیکول 

مشاهده کننده و تماشا چی . میالد جامعه ای که نه تنها مشاهده می کند ، بلکه انبوهه ی تصاویر را هم در 

ها را د ؛ تا بدان حد که گاه فرق تصویرها و چیزکنار چیز ها قرار می دهد و به تماشای آن می نشین

شکل ایدئال فرایند دیدن عین گرایانه  عکاسی در موقعیت تناقض آمیزیست : در آن واحد کمرنگ می کند.

 است و گم و گور شدن اعیان در کثرت تصاویر.

هگل در مقدمه ی پدیدار شناسی روح فلسفه ی کانت را به تنظیمات تلسکوپی تشبیه می کند برای دیدن 

ژیگا ورتوف انسان بنتهام سراسر بین را به عنوان تبارز مادی فکر نظارتی طرح می ریزد. چیزی . 

، یک چشم جمعی با قدرت تفکیک و حافظه ا همچون یک ابرچشم درک می کند سلح به دوربین اش رم

ای خارق العاده . بنیامین امکان تکثیر مکانیکی را کلید فهم هنر جدید می داند . گرینبرگ و والمینک ، 

تالش برای  ، نقاشی را به عنوان سطح محدود رنگی کشف می کنند :در دو مرحله و با شدتی متفاوت 

کشف جهان در پوست گردو ، خالصه کردن کلیت فلسفی هستی یا بخشی کالن از آن در یک دم و 

دستگاه )آپاراتوس( معاصر ، وسوسه ای فراگیر در تاریخ فکر مدرن است . ظاهر امر این است که کار 

رابطه ی  ی انجامد.از استعاره پردازی آغاز می شود اما خیلی زود به ذات گرایی و ایدئولوژی سازی م

قرائتی یکپارچه از انسان و ابزار روزآمد اش به عنوان نموداری از اوضاع جهان فتیشیزه می شود تا 

دورانی تاریخی حاصل آید و این همه اغلب برعلیه واقعیت متکثر هستی اجتماعی همان دوران رخ می 

 دهد.

آن می بیند یا با آن ور می رود رویکردی ایدئولوژیک است انفکاک آپاراتوس از جامعه ای که از خالل 

که درهم ریختگی و تضاد های جناح "بیننده" ها را روکش می کند . نه چشمان نافرمان و نه چشمان 

مخاطب اهداف خویش را  -فرمانبر نمی توانند بدون آگاهی نسبت به نقطه ی اتصال استراتژیک تصویر

ه نه تنها آپاراتوس عکاسی را در پیوند با جامعه قرارمی دهد ، بلکه آن را پی گیرند. اتصالی کبه درستی 

با آپاراتوس هاس بی شمار دیگری چفت می کند که نزدیکترینشان صنعت نشر است ولی با دیدی گسترده 

تر نظام حقوقی شهر و دولت ، بازار و مالیه و  ابزار ساخت و ساز های فنی را هم شامل می شود.مسئله 

اگر دوربین عکاسی وسیله ای برای باز نماییست که مان نافرمان اینطور قابل طرح است : ی چش

چیزهایی را نشان می دهد ، چگونه می توان به بازنمایی "نیمه ی دیگر" پرداخت ؟ آیا آن نیمه ی دیگر 

قه آنچه مطلوب است نه عکاسی از کثافت زا خودش در حد مالل و نفرت تصاویر خودش را نمی بیند؟

هاو چسباندن آن عکس به در و دیوار همان زاقه ها ، بلکه وارد کردن آن همچون غذایی بد هضم به 

رژیم عمومی آپاراتوس های دیگریست که افکار عمومی و دم دستگاه سیاست گذاری شهر و دولت را 

لیت رژیم هر تصویری برای این که بتواند به درستی عمل کند ، باید در کتحت تاثیر قرار می دهند.

   بازنمایی جایگاهی مناسب بیابد.
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بطه ی ااگر رابطه ی تصویر با سوژه اش رابطه ای فنی است که از طریق دوربین بر قرار می شود ، ر

لورا مالوی در مقاله مخاطب و تصویر رابطه ای از جنس نگاه است که از طریق میل بر قرار می شود. 

یت تماشاگر سینما را به عنوان شرایطی ایدئال برای پرورش ی "لذت دیداری و سینمای روایی" موقع

میل به دیدن مورد بررسی قرار می دهد. تماشاگری که در تاریکی از همگنانش جدا شده و در برابر 

تماشاگر تصاویر درخشان روی صفحه قرار گرفته است برای مالوی سوژه ی ایدئال میل دیداریست. 

دیدگاه اجتماع نظاره ی او بر تصاویر فیلم امری مشروع و مجاز است  ،اگرچه آشکارا بلیت خریده و از

) و همچنین مجموعه ی جریان قالب فیلم سازی دورانش( ، به دلیل کیفیت بیرونی اش به رویداد های فیلم 

در موقعیتی نگاه بازانه قرار می گیرد ، در نقش بیگانه ای که گویی مخفیانه بر جهان بصری لذت 

ه می کند. مالوی به دقت روابط میل موجود در آپاراتوس سینما را حول محور سه نگاه بسط آفرینی نظار

می دهد : نگاه تماشاگر به فیلم ، "نگاه" شخصیت به تماشاگر و نگاه شخصیت ها به هم . آنچه در این 

 است : تقسیم بندی به شکل جالب توجهی ، و به عمد ، کنار گذاشته می شود ، نگاه دوربین به شخصیت

دوربین به ماشینی برای ایجاد توهم فضای رنسانسی تبدیل می شود. حرکاتی سازگار با چشم انسان را  "

. این ایدئولوژی ای بازنمایانه است که جهانی متقاعد کننده می آفریند که در آن جانشین دنبال می کند 

 "تماشاگر}یعنی دوربین{ می تواند به شکلی حقیقت نما عمل کند. 

به این ترتیب ، کیفیت ایدئولوژیک سینمای کالسیک هالیوود ، از دید مالوی ، دقیقا همین نا پدید شدن 

فاصله ی دوربین و تماشاگر است . این غیاب استراتژیک تماشاگر را دچار توهم داشتن کنترل بر جریان 

تداد نگاه است . در حرکت دوربین می کند. دوربین به نحوی حرکت می کند که برای تماشاگر صرفا ام

حالی که درعالم واقعیت او تماشاگری منفعل است که میل اش توسط حرکات از پیش برنامه ریزی شده 

کل جهان روی صحنه ، کنترل می شود. نکته انکار شده ی آن دست ساز بودن  و در امتدادی دوربین ، 

مخفی کاری ایدئولوژیک در"ذات"  ای که در اینجا جای اشاره دارد ، این است که به هیچ  عنوان این

جامپ  وه های بدیل تدوین همچونفرایند بازنمایی یا حتی سینما به طور کلی نیست . به عنوان نمونه شی

)طبیعتا کاربرد های هوشمندانه ی صدای بیرون صحنه  درجه  ، و 181یا زیر پا گذاشتن قانون  کات

می تواند تماشاگر را به موقعیت خودش آگاه کند ارد( تماشاگر متوجه می شود که امکان سر برگرداندن ند

 شیوه هایی که در سینمای کالسیک هالیوود یا ممنوع است و یا به ندرت استفاده می شود.. 

به این ترتیب است که رابطه ی علم گرایانه ی مشاهده گر و موضوع مشاهده از اساس وارونه می شود. 

اش تسلط سوژه ی مشاهده بر ابژه ی مشاهده شده را تضمین می دوربین که در شکل ابتدایی –آپاراتوس 

کرد ، در شکل اجتماعا ادغام شده اش تماشاگر را قربانی موضوع تماشا می کند . تماشاگر با اطمینان 

برای تماشا نگاه باره ای باشد که جایی امن  تمام به عنوان سوژه ی میل به پرده خیره می شود ، گویی

که در واقع منفعالنه تابع تصمیمات سینمایی کارگردان است . دوربین به جای او انتخاب یافته ، در حالی 

می کند و شرایط لذت او را فراهم می سازد و در مقابل نه تنها امکان کنشگری بلکه آگاهی از بی کنشی 
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دش از طریق چنین سازوکار شعبده بازانه ای است که آپاراتوس از سر گشااش را از او می گیرد. 

 نواخته می شود. سوژه ی توهم زده از طریق میل اش ، به جای ابژه ، منقاد می گردد.

مالوی دو سازوکار مکمل برای تحریک میل مخاطب توسط تصاویر سینمایی در نظر می گیرد. یکی 

به عنوان ابژه  ی شود سازو کار مبتنی بر مفهوم نگاه بارگی فروید  ، که آنچه را روی صحنه آشکار م

مستقیم میل مورد توجه قرار می دهد و به طور خاص مبتنی بر کلوز آپ ،نما های کراپ شده و تاثیر  ی

های نظر گیر نور و سایه است و دیگری سازوکار مرحله ی آینه ای الکانی که مبتنی بر همزاد پنداری 

د می کنند که می تماشاگر با شخصیت هاست . این دو ، در پیوند با یکدیگر تاثیر وهمی ویژه ای ایجا

تواند تماشاگر را به آن سوی پرده ی سینما منتقل کند : تماشاگر با همزاد پنداری با شخصیت قهرمان مرد 

زن زیبای قصه را از آن خود می کند و به این ترتیب توجیهی روایی برای حضور خود در قصه و التذاذ 

ار داد های ژانر سینمایی ، میل به ابژه ها از تصاویر می یابد. یا به شکلی گسترده تر در چهارچوب قر

میل ها -میل ها و سوژه-تمایل به همزاد پنداری با شخصیت ها را تقویت می کند. جهانی خیالی با ابژه

می تواند حتی بیرون از محیط سینما در رابطه ی تماشاگر با ابژه ها ، به ویژه کاال ها ساخته می شود که 

 وساطت کند.

گفت آور نیست که دامنه ی موضوعاتی که مالوی در رابطه با سینما به آنها توجه کرده در واقع چندان ش

است به هیچ وجه به سینما محدود نمی شود. این دو ساز وکار بنیادی که بین میل و نگاه پیوند ایجاد می 

ازنمایی ، در کنند و همچنین غیاب ایدئولوژیک نشانه ای از ابزار یا فرایند بازنمایی در محصول نهایی ب

وساطت کردن میان سوژه و اشیاء مورد عالقه اش جوامع سرمایه ساالر امروزی پدیده هایی فراگیر اند. 

، یعنی کاال ها ، که در سینما از طریق جا انداختن قرار داد های ژانر دنبال می شود ، در تبلیغات هدفی 

ز ی سیاسی ، مهمانان ناخوانده ای که اعلنی ست . قهرمان سازی و تقویت میل شهروندان به شخصیت ها

شان در خانه هایمان طبیعیست گویی خودمان دعوت شان کرده ایم طریق مطبوعات و تلویزیون  حضور

 ، بر همان ساز و کار های دوگانه ی میل مبتنی ست . 

ه است اندیشه ی روانکاوانه که توسط مالوی در نقد سینمای کالسیک هالیوود مورد استفاده قرار گرفت

ساز و کار های قدرتمندی در اختیار قرار می دهد تا بتوانیم از مکانیک گرایی در تحلیل کرد و کار های 

بازنمایی بپرهیزیم. این اندیشه به درستی به ما نشان می دهد که فهم درست فرایند بازنمایی تنها زمانی 

دور نداریم . وقتی به حیات ممکن می شود که ما جفت شدگی مداراتی از جنس متفاوت را از نظر 

اجتماعی یک تصویر فکر می کنیم ، عدسی ها و صفحه های حساس به شکلی جدا نشدنی با رویا ها و 

 هوس ها چفت و بست  شده اند.

3 

ساز و کار بازنمایی قادر است روابط قدرت را در دو جهت مخالف برقرار سازد. تماشاگر می تواند  

شد ، مانند مامور پلیسی که در میان عکس های بایگانی اش جستجو می کند تماشاگری "واقعی" و فعال با

و همچنین می تواند مشاهده گری منفعل باشد که از طریق میل اش دستخوش برنامه ریزی نیرو های 

ابژه از دیدگاه قدرت الزاما منطبق نیست -ابژه در بازنمایی با رابطه ی سوژه-بیرونیست. رابطه ی سوژه
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صویر بازنمایی شده دارای کیفیتی همه فهم است و می تواند الیه های متعددی از سوژگی را ، چرا که ت

در نوردد. آنچه در نهایت روابط قدرت را تعیین می کند جایگاهیست که برای تصویر بازنمایی شده در 

سی ، نظر گرفته می شود که  تابعیست از مجموعه ی پیچیده ای از روابط اجتماعی. رویکرد های پلی

تا کیفیت چندگانه و پیچیده ی تجاری و سیاسی هر یک  "سیاست بازنمایی" خاص خود را دنبال می کنند 

 د "کارکرد" مورد نظر نگاه دارند. ر را به شیوه ی خودشان مدیریت کنند و امکانات آن را در حتصاوی

لب امکان نوعی از جا در با وجود پتاسیل دوگانه و متناقض اعمال قدرت در تصویر بازنمایی شده ، اغ

رفتگی و وارونگی وجود دارد. نظم باز نمایی همیشه در حال تهدید است و در معرض پیشامد های غیر 

تصاویر می توانند دزدیده شوند و در جایگاه هایی اشتباه به نمایش در آیند یا حتی منتظره قرار دارد. 

شده اند ، تاثیراتی غیر منتظره و معکوس بر  جالب تر از آن در همان جایگاهی که برای آن پیش بینی

 کرد غالب وسیله ای برای گسترش کیشتصویر برداری از سیاست مداران که در کارجای گذارند. 

شخصیت و حضور اجتماعی آنان است می تواند به وسیله ای برای نظارت و غافلگیر کردن آنها نیز 

ب ساخته شده اگر نسبت به ارزش های فرهنگی رایج تبدیل شود ، یا تبلیغاتی که جهت تحریک میل مخاط

 د واکنش بر انگیزد و وسیله ای شود برای نقد و بازخواست آفرینندگانش.بی توجه باشد می توان

نسبی قرار دارند هم  حتی در شرایطی که رسانه های اجتماعی تحت کنترلوارونگی اگرچه این امکان 

توزیع در جامعه ای تشدید می شود که امکانات باز نمایی به شکلی دموکراتیک  وجود دارد ، اهمیت آن 

از شهروندان که  سبتا آسان تصاویر برای گروه پرشماری. در چنین جامعه ای ثبت و انتشار نشده باشد

اغلب برای فعالیت شان دالیل خاصی هم دارند فراهم است . با این حال این شهروندان تسلط چندانی بر 

خبرنگار که از طریق رسانه –نه تنها  ایده ی شهروند وه ی استفاده ی دیگران از این تصاویر ندارند .نح

های مسلط تبلیغ می شود ، در واقع ایده ای خطرناک است )از این جهت که شهروندان تسلط کمتری از 

شار تصاویر به طور خبرنگاران بر کاربرد های گوناگون آنچه منتشر می کنند دارند ( بلکه شیوه ی انت

 کنترل نشده توسط خود شهروندان هم می تواند نتایجی غیر منتظره به بار آورد.

 ر "خصوصی" و گزارش گری اعمال قهربه ویژه ، جایگاه کارکرد نظارت و میل در دو نمونه ی تصاوی

کی و امکان تکثیر ناپایدار است . در مورد اول ، کارکرد مرتبط با میل به دلیل فقدان کنترل فیزی پلیسی

پذیری به کارکردی نظارتی تبدیل می شود و در مورد دوم کارکرد نظارتی به دلیل ویژگی بر انگیزاننده 

در نتیجه به طور مضائف عامل  ابژه ی میل وو تاثیر با دوام تصویرگری خشونت می تواند تبدیل به 

 انقیاد سیاسی گردد. 

م بازنمایی ای که آن را احاطه کرده است تعیین می شود. در نهایت کارکرد هر تصویری بر اساس رژی

این رژیم عالوه بر تصمیم گیری موردی برای ایجاد آن تصویر ) که خیلی وقت ها هم مبهم است مانند 

مورد دوربین های مدار بسته ( شامل دامنه ی افراد دارای دسترسی به تصویر ، امکانات دیگران برای 

درت در فرایند می شود. جایگاه های ق م چینی تصاویر دیگر با آن گ هتکثیر تصویر و نحوه ی تن

د. نست که بیشترین کنترل را بر مجموعه ی عوامل رژیم باز نمایی در اختیار داربازنمایی از آن کسانی

نمی توانیم وجود این جایگاه ها را نادیده بگیریم ، اما باید همواره به خاطر داشته باشیم که در خیلی از 
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واقع قدرت آنها محدود و آسیب پذیر است . در هم تنیدگی نظارت و میل در جریان اجتماعی تصاویر م

شرایطی را به وجود می آورد که برای صاحبان قدرت ، خرد و کالن ، بیشتر صورت بسیاری مواقع 

ابد. معادله مسئله است تا راه حل. به این ترتیب است که فرایند بازنمایی می تواند حیاتی مختص خود بی

 با منافعشان می کوشند اما الزاما ای از معادالت قدرت که بسیاری برای پیدا کردن راه حل آن متناسب

 پاسخی قطعی نمی یابند.

 

 


