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 بررسی مفهوم نامکانی در عکاسی ایران با نگاهی به آثار محمد غزالی و مهران مهاجر 

 چکیده
مطرح شد. این  ۱۹۹2در سال « مارک اوژه»شناس فرانسوی، بار توسط انسان نامکانی مفهومی است که نخستین بیان مسئله:

است. در این فرآیند نخست به تشریح نامکانی « اوژه»پژوهش در پی بررسی این مفهوم در عکاسی معاصر ایران، با استفاده از نظریات 

که چگونه  شودداده می حیو با استفاده از آن توضپرداخته شده  تهیدوران سوپرمدرن یهایژگیوو سپس به  و عوامل پیدایش آن

نامکانی و عکاسی و اینکه چگونه نامکانی پس از مدرنیسمِ عکاسی،  ةهمچنین در ادامه به رابط .گرددیم جادیعصر ا نیدر ا ینامکان

مهران »و « محمد غزالی»شود. در ادامه آثار دو عکاس معاصر ایرانی، می پرداختهنگاری نوین هویدا شد، در آثار جریاناتی نظیر زمین

 شود. جستجو میدو ونگی نمود نامکانی در آثار این مطالعه شده و چگ« مهاجر

 است.محمد غزالی و مهران مهاجر در آثار دو عکاس معاصر ایرانی با استفاده از نظریات اوژه شناخت مفهوم نامکانی  هدف:

 روش ارائه آن توصیفی وتحلیلی است. ای ومنابع این پژوهش کتابخانه: شروش پژوه

های نامکانی است و فضا در آثارشان، برمالکننده مناسبات جغرافیایی، بازنمایی مهاجر و غزالی، بیانگر مؤلفههای شیوه ها:یافته

 نامکان، به تمهیداتی چون مواجهه در رابطه و تاریخ هویت، فقدان شناختی است. دو عکاس برای بازنماییشناختی و جامعهانسان

 ارتباط جایگزینی ساز،هویت عامل با ارتباط در جمعی هویت بودن مخدوش بازنمایی اتفاق، و شاتیاسنپ عکاسی ةبه واسط موقت

های فردی متوسل شدند. افزون بر همگانی کردن خلق اثر در راستای افراط در مرجعیتیکدیگر و  با افراد جای به شیء و فرد بین

 سازد.با به تصویر کشیدن امور جزیی مخدوش مستتر در امر کلی بنای تاریخی از مکان، نسبت با زمان حال، نامکان می این، مشخص شد که
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 مقدمه
 ۱۹۹2بار در سال ، برای نخستین«شناسی سوپرمدرنیتهانسانها: درآمدی بر نامکان»با نوشتن کتاب  «مارک اوژه»

 ةاستفاده کرد و این فتح بابی در اندیشیدن پیرامون مفهومی متعلق به زمان حاضر بود که در هم« مکاننا» ةاز واژ

 عصری بود که وی از ةهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ردی داشت. در حقیقت به زعم اوژه، این مفهوم زادپهنه

کند. با استفاده از آرای اوژه، پژوهش حاضر در ابتدا به تشریح زوایای مختلف آن با عنوان دوران سوپرمدرن یاد می

نظری بدست آمده، نامکانی  چارچوبپردازد و سپس با استفاده از های پیدایش نامکانی میعصر سوپرمدرن و مؤلفه

 کند.جویی میدو عکاس معاصر ایرانی پی و چگونگی بازنمایی آن توسط رسانه عکاسی را در آثار

 

 روش پژوهش
 یاهکتابخان ةویآن به ش ازیاست که اطالعات مورد ن یلیتحل-یفیتوص ینوشتار تیپژوهش حاضر از لحاظ ماه

 گرفت. قرار لیو تحل هیتجزمورد  یفیمرحله به روش ک نیحاصل از ا یهاشد و سپس داده یگردآورد

 

 پیشینه پژوهش
های اندیشه در رابطه با نامکانی و ترسیم مختصات پیدایش و زایش آن توسط مارک اوژه، پژوهشریزی با پی

وضعیت شهری غرب، به  ةها مطالعات خود اوژه دربارترین آنهای متنوع انجام گرفت که اساسیمختلفی در حوزه

شکل رساالت و کتبی منتشر شدند. اما با جستجوی مفهوم نامکان در خصوص پاریس است که ماحصل آن به

در همان اندک نوشتارهای موجود، نامکانی فقط بخش کوچکی . خورندبه چشم می یمنابع اندک مطالب فارسی،

وان پایه اصلی مطلبی یافت نشد. به عنوان مثال تنها از یک کل را به خود اختصاص داده و مفهوم نامکانی به عن

به  «یاسالم» ةنوشت، «نمایدرباره فضا و شهر در س یمالحظات:  ازدواج کیاز  هاییصحنه»فصل از کتاب  کی

بر این، در  ت. عالوهاس ختهدر شهر پردا ینامکان یفضاها دیبر تول نمایس ریثأو ت یو معمار نمایس ةرابط یبررس

ررسی پدیدارشناسی مکان و نامکان در ب»با عنوان  «لوبیگ»ی آکادمیک تنها رساله کارشناسی ارشد هاپژوهش

، دیده شد که مفهوم نامکانی را به عنوان «پلکان و خیس سنگفرش روی شب بر تمرکز با رادی اکبر هاینمایشنامه

مکان و نامکان و به  انهشناسداریپد یکردیبا رو مذکور پژوهشاساس پژوهش خود مورد استفاده قرار داده باشد. 

، پرداخته یآثار اکبر راد یبه بررس ،است یو ارتباط ته خیتار ت،یکه از هو ییدر نظر گرفتن نامکان به عنوان فضا

پردازد و به نوعی در بستر های ادبیات نمایشی میهای نامکانی در فضاسازیکه در حقیقت به جستجوی مولفه

حاضر را که به  ةن چگونگی ظهور نامکانی است. همین امر تمایز اساسی با موضوع نوشتادبی در پی یافت-زبانی

 نماید.پردازد، مشخص میپیگیری نامکانی در تصویر عکاسانه می

 

 نامکان از منظر مارک اوژه
نادیده هایشان فضا را شناس فرانسوی است که بر خالف اندیشمندان دیگر این حوزه که در بررسیمارک اوژه انسان

ای دهد. او با جایگزین کردن ادبیات تازهفرد با جامعه، تکنولوژی، مصرف و فضا توجه نشان می ةانگارند، به رابطمی

کند. در سال بندی میفضایی معاصر را معنا و طبقه-مدرنیته و تحوالت مکانیاز شهرشناسی، زاویه دیگری از پست

مدرن تعریف کرد؛ دوران سوپر ةزاد انی سخن به میان آورد و آن رااوژه برای نخستین بار از مفهوم نامک ۱۹۹2
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ای است. یکی از وجوه این دوران، احساس نیاز به های متمایز کنندهها و مؤلفهدورانی که خودش دارای مشخصه

نیاز روزمره  در این امر نه از بین رفتن معنا و یا کم شدن آن، بلکه ةبخشی به رویدادها است. از نظر اوژه ریشمعنا

او نیاز به معنا دادن، امری مربوط به زمان حال بود، نه گذشته یا  ةانسان به معنا دادن به جهان قرار دارد. به عقید

افراط است که تجلی این افراط، در زمان،  ةکه ذات آن، خصیصدانست مدرن میدلیل آن را وضعیت سوپرآینده و 

 .(۵۱، ۱۳87)اوژه، شودهای فردی نمایان میفضا و مرجعیت

کند. از مدرن را بر اساس افراط در آن تببین میزمان اولین چیزی است که اوژه وضعیت سوپر . افراط در زمان:۱

مناسبی برای مشاهده  ةو به همین سبب عرصنظر او، این وضعیتی است که تضادهای زیادی درونش وجود دارد 

 حد از بیش فراوانی از زمان، ناشی درباره اندیشیدن مشکل نیته،مدرسوپر منظر شناختی است. ازو پژوهش انسان

شود؛ تاریخی که در بطن است که سبب تبدیل شدن زمان نزدیکْ به تاریخی فرارس می معاصر جهان رخدادهای

ای به این اندکی با اکنون قرار دارد. در این میان، معنا دادن به زمان حال و گذشته ةزندگی روزمره و در فاصل

امیدی  گردد که اما گاهی به نانزدیکی دشوار شده و طلب معنا، به ویژگی مثبت ساکنان معاصر جهان مبدل می

 خیعدم ثبات در زمان و تار نیاکه گفت  توانیم یبه عبارت (۵2، ۱۳87)اوژه، انجامدس از وجود معنا میأو ی

شخصی است که  ییزمان و فضا یداریکه در تقابل با ثبات و پا یایژگیو انجامد؛یم یفرارس است که به نامکان

که در آن  یمخاطب یبهنجار بودن مکان برا ،دگریها بنا به عقیدة. شودتعریف مکان قائل می یبرا «دگریها»مثل 

 از آن است که مکان به یامر ناش نیمند باشد. ااست که آن مکان منظم و سامان یتنها در صورت ابد،ییحضور م

 ةالزمبرای او نظم و سامان  نیو ا دتعلق دار مخاطب به آنکه به  شوددر نظر گرفته می تربزرگ یتیعنوان کل

آن  یو زمان ییفضا یداریثبات و پا دیبا رونیا است و از جهانستیآشکار ز ی. مکان تجلاست تیکل نیا یداریپا

 .(۳۵، ۱۳۹۱شولتس، -)نوربرگجهان باشد

دومین تحول با شتابِ خاص جهان معاصر، افراط در فضا است که اوژه آن را در ارتباط با  :. افراط در فضا۲

ها است. این تغییر مقیاس در روی زمین تغییر مقیاس ةداند. عصر سوپرمدرن، هنگامکوچک شدن کره زمین می

تر کرده و فضایی نزدیک ها را هرچهکند و این تکنولوژی، سرزمینوسایل حمل و نقل سریع نمود پیدا می ةبه واسط

شود )به عنوان مثال به زمین دورتر می ةآورند. از سوی دیگر،انسان هر چه از کرمبهم برای درک انسانی پدید می

شود. از آنجایی که زمین و سرزمین، تر میها(، به افراط در فضا نزدیکچیزی مانند سفرهای فضایی و ماهواره ةواسط

ی و هم در تصورات و ذهنیات فردی وجود دارند، این افراط در فضا باعث پیچیده شدن هنوز هم در واقعیات بیرون

 (۵۵-۵2، ۱۳87)اوژه، درک انسان از فضا شده است

 ةاست؛ چهر« خود»مدرنیته، افراط در وضعیت سوپر ةاز منظر اوژه سومین چهر افراط در مرجعیت فردی:. ۳

اکنون مهم نبوده  ةشناختی هم رسوخ کرده است. مرجعیت فردی در هیچ زمانی به اندازفرد که در تفکر انسان

های تشخیص هویت جمعی، متغیر و ناپایدار شوند و در پی آن، است. این مرجعیت یافتن فرد باعث شده که نشانه

خواهد جهانی میغربی، دست کم، فرد  ةدر جامع» گوید کهباره میتولید فردی معنا اهمیت پیدا کند. اوژه در این

 «شود، توسط خودش و برای خودش تفسیر شوند.از آن خود داشته باشد و تمایل دارد اطالعاتی که به او داده می

داند که از بدن، احساسات و طراوت کننده این نظام فردی تولید معنا را دستگاه تبلیغاتی میهمچنین او تقویت

کند. اوژه با بیان این سه وجه از گوید و زبان سیاسی که موضوعات قدیمی آزادی را تبلیغ مییزندگی سخن م

مدرنیته تقلیل  ةشدمدرنیته، به افق گمکند تا سوپردهد که این امر کمک میمدرنیسم را توضیح میسوپر افراط،

 .(62-۵7، ۱۳87)اوژه، داده نشود
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مدرنیسم به چنین امری قائل نیست و همین میان گذشته و حال بود، سوپرای بر خالف مدرنیته که در پی مصالحه

های قدیمی برخالف آنچه در دوران شود. مکانگسستن از گذشته و تاریخ است که سبب پیدایش نامکانی می

 ةالزم گیرند.ها جای مییابند و در میان انبوه نامکانمدرن وجود داشت، در این هنگام به اماکن یابود ارتقا می

حمل و نقل و ارتباط دهنده است. تجارت در این جهان با ای فشرده از وسایل ها، شبکهارتباط بین این نامکان

این جهان،  ةگیرد. نتیجکالم انجام میها و اداهای تجاری بیهای اعتباری و حرکتهای خودپرداز و کارتماشین

ست. این جهانی است که تا قبل از آن وجود نداشته و انزوای فردی، گذرا بودن، موقت بودن و ناپایداری ا

 .(۹8، ۱۳87)اوژه،های ارتباط آن با گذشته گسسته شده استریسمان

کند هیچ که اوژه مطرح میپذیر نیست، تا جاییدر این جهان جدید، تمیز دادن مکان از نامکان به سادگی امکان

گیرند و ها دوباره شکل میها، مکاندارند. درون نامکانکدام از دو شکل مکان و نامکان به شکل مطلق وجود ن

توانند به های مخالف هم هستند که هرگز نمیشود. به زعم اوژه این دو بیشتر شبیه قطبروابط در آن برقرار می

طور کامل تحقق یابند و در هرکدام میزانی از دیگری وجود دارد. مکان برای اوژه، مجموع عناصر همزیست در 

ترین مدرنیستی قرار دارد. افزون بر این، شاخصمعین است که در تقابل با نامکان به وجود آمده از افراط سوپر نظمی

جایی نگاه و تصاویر است که موضوع مورد مشاهده را از هر معنی تهی نمود سوپرمدرنیسم از منظر اوژه، جابه

پاافتاده است. سوپرمدرنیته، ذهنیت فرد را و پیشیافته مند و عمومیتسازد. این تهی شدن به نحوی سازمانمی

های آورد. این تجربههای به کلی جدید تنهایی را به وجود میدهد که صورتهای جدیدی قرار میدر معرض تجربه

بدین روی شود. ها میهای جدیدِ تنهایی است که به طور مستقیم، باعث پدید آمدن و تکثر نامکانجدید و صورت

انداز مدرن، گیرد. در حالی که در چشممدرنیته کلیت وضع معاصر و همه عناصر آن را دربرنمیوژه سوپراز منظر ا

 ولی. است نو و کهنه بافتگی درهم نگرد، ناظرتماشاگری که به مدرنیته میهمه چیز به هم آمیخته است. 

 محلی هایویژگی همه و نامأنوس و غریب چیزهای همه با که کاری سازد؛می ویژه نمایشی تاریخ، از مدرنیتهسوپر

 . (۱۳۱-۱۱۳، ۱۳87)اوژه، دهدمی انجام

 

 های نامکانیویژگی
شناختی، مولد امر اجتماعی ارگانیک های انسانداند که مکانترین تفاوت میان مکان و نامکان را چنین میاوژه مهم

شود ند. او بین اهدافی که نامکان برای آن ایجاد مینمایها قراردادهای منفرد و منزوی ایجاد میهستند، اما نامکان

فضاهایی که به مناسبت و برای اهداف و مقاصد خاصی نظیر حمل »کند شود؛ به طور مثال بیان میتمایز قائل می

اوژه، «)شان با آن فضاها در نسبتی متفاوت قرار دارنداند، کاربرانو نقل، عبور و مرور، تجارت و تفریح شکل گرفته

از نظر اوژه هرچند که به طور رسمی، مناسبت افراد با فضا، منطبق با هدف فضا است )مانند سفر  (۱۱۴، ۱۳87

ترین کردن، خرید کردن، استراحت کردن(، اما در واقعیت این هدف و مناسبت با هم منطبق نیستند و اصلی

موقت،  عبورنقاط  به عنوان هامکاننااست. کند، انزوا و تنهایی مناسبتی که یک نامکان با کاربر خود برقرار می

در  ی،احساس اجتماع یحت اهیچگونه رابطه ی جادیبدون ا افراد، ارتباط و مصرف هستند که در آن گردش یفضا

ویژگی قابل توجه دیگر اینکه در فضای نامکان، ارتباط فرد با اطرافیان  (Augé, 1996, 178)کنندیم یکنار هم زندگ

سازند. در قالب هایی هستند که تصویر میها، عموماً از آن گونه واژهشود. این واژهمتن برقرار میاز طریق واژه و 

شماری دارند که از های بیشوند. این مفاهیم محملها بیان میها است که دستورها، تفسیرها و پیامهمین واژه
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ناپذیری از نام برد که به صورت جزء جداییهای نمایش و اعالنات را توان تابلوهای راهنمایی، صفحهها میآن

سازند، فردی که مشخصه و معرف او، آن است که کاربر این پیام ها فرد متوسط را می» اند.زندگی معاصر درآمده

 .(۱2۱، ۱۳87)اوژه،  «ها، نظام تجارتی یا بانکی استشبکه راه

ندارند، تنها در مدت زمان کوتاهی در یک مسیر کنار های متمایز هیچ حساسیتی به یکدیگر به عقیده اوژه، فردیت

شود. در گذشته، هویت کاربران بود بخشی میباعث متمایز شدن هویتگیرند. این نوع از انتقال پیام هم قرار می

ساخت. شناختی را میآداب مهاجرت، مکان انسان ةانداز محلی و قواعد نانوشتتوافق نهانی زبانی، چشم ةکه با واسط

های کاربر نامکان با نامکان، یا با قدرت ةرابطبخشد. اما اکنون نامکان است که به کاربران خود هویت مشترک می

شود؛ عناصری نظیر خرید بلیت ای مبتنی بر قرارداد است. این قرارداد با عناصر مختلف به او یادآوری میآن، رابطه

در  (۱۳2-۱2۱، ۱۳87)اوژه، ه در ارتباط با هویت فرد هستندو مدارکی که باید عرضه کند. این قراردادها هموار

خبری دلپذیر کند که فضای نامکان، کاربرش را دچارنوعی تسخیرشدگی و از خودبیجایی دیگر اوژه ذکر می

سازد و وجود کاربر را به شود را از تعینات عادی خویش رها میها وارد میکند. این فضاها کسی که به آنمی

هویتی و انفعال وی دهد. این نوع تقلیل فرد، باعث بییا راننده تقلیل میبا فضا، یعنی مسافر، مشتری  اشرابطه

 یبه معنا تیهو» ؛بخشدیم تیکاربر است که با مشارکت خود به مکان هو نیا ،که در مکانیدر حال گردد،می

-)نوربرگ «.شودیرا شامل م دزییم انیکه فرد در آن م یاست که هم مکان و هم اجتماع یدر جهان ستنیز

داند، ازین رو عقیده دارد که بر طور که گفته شد اوژه نامکان را فضایی فاقد تاریخ میهمان .(۳۹، ۱۳۹۱شولتس، 

کند و به ها، مسیری را طی میفرماست. فرد در عبور از نامکانی حاضر، حکمنامکان تحوالت روز و فوریت لحظه

 مجموع در»کند که شوند. در این باره اوژه بیان میگیری میواحدهای زمانی اندازه ها باهمین سبب نامکان

 یا روز جدید اخبار تاریخ دیگری جز گویی است، گرفته خود چنگ در را فضا زمان گویی که است چنان چیزهمه

 جاری دایماً تاریخ ناپذیرپایان خزانه از فردی، تاریخچه هر تصاویر و هاواژه ها،انگیزه گویی. ندارد وجود گذشته شب

 .(۱2۵، ۱۳87)اوژه،  «.است شده گرفته حال، زمان

دهد، از یک سو به ایجاد نظم گرایش تصاویری که جهان سوپرمدرن ارایه میگیرد؛ اوژه از این امور دو نتیجه می

آن خود کند. دوم اینکه فرد  تواند آن را، ازآورند که هر فردی میدارند. این تصاویر جهان مصرفی را به وجود می

اند، احساس آشنایی و هایی که جهان شمول شدهدر فضای مستعد نامکانی در عصر سوپرمدنیته، با دیدن نشانه

ها، بزرگراهای سرگردان در سرزمینی ناشناس، از طریق کند که در آن، بیگانهکند. او از تناقضی بحث میقرابت می

را تجربه خواهد کرد. تابلوهای  آشنایی و قرابت ای، حسزنجیره هایهتل یا زرگب هایفروشگاه ها،بنزین پمپ

های بزرگ محصوالت تجاری که بخشد و یا شرکتکنند به او آرامش میمعروفی که برای نظام مصرفی تبلیغ می

 (۱27، ۱۳87 )اوژه،آورندبودگی را برایش به ارمغان میجاباشند، توهم آندر همه جای جهان، به یک شکل می

 موقت عبور کند. او واقعیتبندی میها را صورتشود که اوژه آنهایی مینامکان باعث به وجود آمدن دوگانه

 برابر در ،(دهدنمی رخ تالقی هاآن در که) را سطحناهم هایتقاطع سکونت، و اقامت واقعیت برابر در را( ترانزیت)

 برابر در ،(شودمی مشخص و تعریف مقصدش براساس که) را مسافر ،(گیردمی صورت تالقی هاآن در چهارراه )که

 زندگی هم با افراد آن در که را( جدید مسکونی هایمجموعه) پردازد(، مجتمعمی راه در گردش به که)گرسیاحت

 اصطالح به شهری هایمنطقه نماد بزرگ، هایمجتمع) گیردنمی قرار چیزی مرکز در هرگز و کنندنمی

 ارتباط و نهایتاً دارد(می بزرگ را آن و است سهیم آن در شخص که )جایی تاریخی بنای برابر در ،(اندپیرامونی

  .(۱28، ۱۳87)اوژه، دهدمی قرار( شودمی صحبت که) زبان برابر در راهبردهایش( را و تصاویر رمزها،)
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همان ادعای مدرنیته را داشته توانند مدرن، نمیسوپرها به عنوان فضای گیرد که نامکاندر نهایت اوژه نتیجه می

 و نظم را هامکان و کنندمی اجتماعی کار آیند،می هم گرد که زمانی از باشند، چرا که در فضاهای مدرن، افراد

 و( شنوندگان و کاربران مسافران، ها،مشتری) مدرن از یک سو با افراد سروکار دارداما فضای سوپر .دهندمی نسق

 هنگام به فقط( نشانی تولد، محل حرفه، نام،) افراد این محل اجتماعی و جایگاه هویت، تشخیص دیگر سوی از

)اوژه، گیرندها هر روز بیشتر شبیه به پرانتزی بزرگ، افراد را دربرمینامکان .گیردمی صورت شانخروج یا ورود

های نامکانی متصور شد که ها برای مؤلفههایی در شهرتوان مصداقبر اساس آنچه مطرح شد، می (۱۳2، ۱۳87

 اند. به نمایش در آمده ۱جدول در 
 نگارندگان. منبع: های نامکانیمصادیق شهری مولفه .۱جدول 

 مصداق شهری مولفه نامکانی

 هاآهن، فروشگاههای انتظار در فرودگاه، مترو، راهسالن ارگانیکجای امر اجتماعی ایجاد قراردادهای منفرد و منزوی به

 اندتنهایی افراد در فضاهایی مانند میادین شهری که برای اجتماع عموم به وجود آمده تمایز بین هدف ایجاد نامکان و مناسبت کاربران با آن

 های نمایش، اعالناتصفحهتابلوهای راهنمایی،  ارتباط کاربران با نامکان از طریق واژه و متن

 یکسان شدن همه افراد در قالب یک نقش مانند مسافر یا خریدارکاال پنداری بین آناناز بین بردن تمایزات فردی کاربران و ایجاد همسان

 متروهای های انتظار مانند ایستگاهرفتارهای تعیین شده افراد در مکان مبتنی بر قرارداد میان کاربر و نامکان ةرابط

 

 عکاسی و نامکانی

 ،به آن مربوط ای و متنوعرشته انیهای منهیالزم است تا در زم ،یفرهنگ ةدیهر پد یو مفهوم قیدق یبرای بررس

کند که در آن هر سوژه به یمطرح م یفرهنگ میگسترده در مورد مفاه یبحث۱بل کهی. ماتی صورت گیردمطالع

تحلیل  ةنفسه نشان دهندیف «یفرهنگ لیتحل» .شودیدر نظر گرفته م یفرهنگ لیتحل ةنیاز زم یعنوان جزئ

 ة. ابژاشاره دارد ،ستینگر «درون فرهنگی سوژه»توان به یها مکه از آن ییهابلکه به نظرگاه ست،ین« فرهنگ»

 میشده و در آن سه ریتر درگبزرگ یتواند در گفتمان فرهنگمیکند که یعمل م یچون مخاطب( هم)فضا یفرهنگ

که  یراتیمقاصد و تأث م،یمفاه لیبل تحل ةیآن، نظر اتیفیک ایمحصول  خودبه جای تحلیل  (Bal, 2002, 9).باشد

 ةاز مرز تعدادی رشت ق،یتحق کی یمفهوم ةنیدهد. زمیم شنهادیشوند را پیحاصل م ایگذارند یم آن اثر دیبر تول

 عناصربه  کند، لذایبه هم عبور م کینظری نزد« دانش» انیو روابط م هاآن رشته انیبه نقاط مشترک م شتریب

توان به یرا نم ریتفس ،یهای مفهومتیاز فعال ییفضا به مثابهعکس  با در نظر گرفتندارد.  یمختلف دانش بستگ

 (Tormey, 2013, 26) محدود کرد خاص نقطه نظر کی

نظیر  از منظرهای مختلفیتوان یپردازی کرد، مهینظر فضا های مختلف در موردتوان به روشیکه م طورهمان

منظرهای مختلف  یتمام از آنجایی که انه نگریست.ساعک به بازنمایی یشناختو جامعه یشناختانسان ،ییایجغراف

شناسان خوانش از منظرهای گوناگون است. همواره انسان قابل از فضا، انهبازنمایی عکاسلذا  ،یابنددر فضا معنا می

شناختی یاد کردند و دانش غرب، خود را های انسانغربی از آپاراتوس عکاسی به عنوان ابزاری دقیق در پژوهش

داند. عکاسی در پی روندی از رنسانس پدید آمد و با شیبی مالیم در دست انسان مدرنیته می ةمدیون این زاد

هایش استفاده نماید. عکاسی به مداقه در مکان موجود در فضای ر گرفت تا از آن در جهت خواستهغربی قرا

اوژن اتژه از پاریس مدرن اوسمانی، این کنکاش در  ةنگارانهای مکانای داشت. در عکسمدرنیستی توجه ویژه

و ورود به عصر سوپرمدرن، در  های مکانی مدرن به وضوح قابل پیگیری است. با عبور از مدرنیسم عکاسیمولفه
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نگاری زمینهفتاد میالدی، رویکرد  ةکند. در دهآستانگی این وضعیت، روند نگرش عکاسانه به فضا نیز تغییر می

ید مکانی غرب، مکان را به نحوی جد-وجود آمده در بستر زمانیشود که بر اساس رخدادهای بهظاهر می 2نوین

تر عناصر نامکانی در عکاسی ود هرچه بیشتر به عصر سوپرمدرنیته، سبب ظهور بیشکند. این روند با وربازنمایی می

کاسی در جوامع ع اما درباره توان جستجو کرد.شود که نمود آن را در آثار عکاسان مکتب دوسلدورف میمی

دستگاه  تر است. وروداند، اوضاع کمی پیچیدهغیرغربی که مسیر مدرنیته تا وضعیت سوپرمدرن را طی نکرده

 یو بستر اجتماع دهیپد نیا انیم وندیپ جادیا ایامکان وجود  یحرکت پرتاب نیگونه بوده و اپرتابعکاسی به ایران 

انقطاع را  تیروند باشد، وضع کیاز آنکه نشانه  شیب ی،غرب تیو برخالف موقع سازدیآن را دشوار م یو فرهنگ

 توانیزد و نه م وندینابوده پرا به فرد مدرن تهیچشم مدرن نیا توانینه م تیوضع نی. در اکندیم یبندصورت

در  ی مدرنیتههارساختی. فقدان زانستباورانه مربوط درنسانس انسان یریچشم ژرفانما را به سنت تصوتک نیا

 سازدی( دشوار مدهدیانجام م خیکه تار یمند رخدادها را )همان کارو قاعده یلعِ فیتوص ،پرتاب نیمکان فرود ا

حال  .کند یندگینما ار یخیتاریگسست و انقطاع و ب کی ران،یبه ا یخود وارد شدن عکاس شود کهو سبب می

 نیجز ا یزیچایرانی، گویی در بازنمایی فضا است، در دست هنرمند  یو گسستگ یخیتاریب نیابزار که نمود ا نیا

نظر است که نوع بازنمایی عکاسانه توسط هنرمند عکاس  پژوهش، در ة. در ادامدهدینشان نمتواند نمیانقطاع را 

های ایرانی از فضایی که در وضعیت سوپرمدرن شکلی دگرگون یافته، بررسی شود. برای این منظور به خوانش عکس

شود. شناختی مارک اوژه پرداخته میدو عکاس معاصر ایرانی، محمد غزالی و مهران مهاجر، از نقطه نظر انسان

شان توجه به فضای شهری ایران است، به درکی از وضعیت طور این دو عکاس که وجه اشتراککه چاین

هایی در تصاویرشان، توسط ابزاری که مندی به نامکانی را با چه مؤلفهاند و این گذار از مکانسوپرمدرنیته رسیده

 اند. هتاریخی است، به نمایش گذاشتخود در این بافتار نماینده گسست، انقطاع و بی

 

 نامکانی در آثار محمد غزالی
 یبراست که بیش از دو دهه به عکاسی هنری مشغول است. ، هنرمند عکاس ایرانی۱۳۵۹محمد غزالی متولد 

که اوژه نبود  ایشود؛ سه مؤلفهپرداخته می و رابطه تیهو خ،یدر سه عامل تار مداقهبه  او در آثار ینامکان یبررس

شده ندارد، بلکه او  تیصلب و تثب ییمعنا یغزال یو ارتباط برا خیتار ت،ی. هومعرفی نمودنامکانی  موجد را هاآن

 نیدر هم وجه بارز و شاخص آثار او. پردازدیدر شهر م میمفاه نیا جویدر آثارش به مدد عمل عکاسانه به جست

است.  ایران ةبافتار جامع رد میمفاه نیا یو چگونگ یستیچ ةخود آشکارکنند اش،که عمل عکاسانه قرار داردامر 

کمک  یفقدان از عکاس نیمقابله با ا ی. عکاس برااندیخیتار ةشهر و شهروندان فاقد حافظ ی،غزال هایدر عکس

 هایمواجه» د. جهان نامکانی غزالی، با استفاده ازکردن مخاطب بپرداز داریو ب یفراموش نیا ییتا به بازنما ردگییم

به گذرا بودن، به موقت بودن و به  ،یفرد یمحکوم به انزوا ییایدن»آن را  اوژه که طورآن آید؛پدید می «موقت

 .(۹8، ۱۳87)اوژه، کندتوصیف می« یداریناپا

استفاده  ،یعکاس های متنوعکیتکن های مختلفی نظیر استفاده ازبه شیوه ی،غزال هایدر عکس موقت هایمواجهه

 تر،یمیقد هایتکنیک. در آثار او استفاده از رندگییشکل م یشاتاسنپ گیری از زیباشناسیو بهره اتفاقاز امر 

که  هایینیبه خصوص دورب ی،عکاس نیدورب کالیمکان هاییژگیاز و یرگیو بهره دویرآنالوگ و پوال یمانند عکاس

از شهرند،  داریناپا ایلحظه خود تنهاکه نه دهندیشکل م یریتصاو ،از شهر ییدر بازنما هستند یفن دارای نقص
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از نظام  یکه جزئ نیعکس با توجه به ادر این دست از آثار غزالی، است.  داریناپا زین ریبلکه مواجهه مخاطب با تصو

 نیهم بر ا شاییبازنما وهیبلکه ش ست،ا دارناپای خود تنهاکه نه دهدیارجاع م یتیشود، به واقعیم یتلق یارجاع

 نیو همچن «به راست لیما یتهران کم» ةسوخته مجموع ریدر تصاو یامر به خوب نیا .گذاردیصحه م یداریناپا

 یاسوختهمین دویرپوال ریمجموعه تصاو «به راست لیما یکم تهران» ت.قابل مشاهده اس «بد و بدتر» ةمجموع

از  ریتصاو نیاست. عکاس در ا ثبت نموده ۱۳۹2تا  ۱۳8۹ هایسال نمابی را هاآن یاست از شهر تهران که غزال

 رتصوی چپ سمت ها،سبب شده تا در اغلب عکس نیاستفاده کرده و همهای عکاسی منقضی شده و فاسد لمیف

 «به راست لیما یتهران کم»ای به همین موضوع دارد. از سوی دیگرنیز اشارهنام مجموعه  که برود نیبسوزد و از ب

 (۱)تصویرکندیاشاره مایران نیز کشور  یاسیس یاز فضا یه به عنوان بازنمودبه آنچه در عکس ظاهر گشت

  
 .۱تصویر

  ۱۳۹2.-۱۳8۹محمد غزالی. تهران کمی مایل به راست.  
 mohammadghazali.comمنبع: 

 .۲تصویر
  .۱۳۹2-۱۳8۹محمد غزالی. جای سر خوبان. 

 mohammadghazali.com منبع:

« پس از تو»و  «با تو»، «پیش از تو»، «درآمدپیش»با عناوین متشکل از چهار بخش که  «بد و بدتر» ةمجموعدر 

 نیدورب کیعکاس با  «درآمدشیپ»در بخش  ی پرداخته است.عکاسبه متفاوت  نیبا چهار دورب باشد، غزالیمی

مشابه را به انتخاب خود کنار هم  یدو عکس با نورسنج ،کرده و اپراتور چاپ یسوژه عکاس کیبدون نورسنج از 

ی عکاس با شخص یهمراه ماحصلکه  باشندمی یلت دو ریشامل تصاو ،مجموعه گریسه بخش د قرار داده است.

ای است که غزالی عکس خود را از آنجا گرفته از ساکنان محله یکی «از تو شیپ»در  دیگر است. این شخص دیگر

 یعکاس زوریبدون و نیعکاس با دورب «با تو». در نمایدثبت می آنجا از و به عنوان عکس دوم، آن شخص تصویری

پس »است. در  شده نایباال ناب نیسن در ای بوده نایناب یبه صورت مادرزاد ایاست که  ییناینموده و شخص دوم ناب

 میفر کیدر رد کردن عکس، به صورت  نیبا شخص دوم، به علت نقص دورب یعکس حاصل از همکار «از تو

این  بر عالوه گذرا شکل داده است. هاییگذرا با با سوژه ایبد و بدتر عکاس مواجهه ةمجموع دردرآمده است. 

 خیتار لمیعکاس بوده است. استفاده از ف یانتخاب برا نیبهتر ریتصاو نیدر ا یشاتاسنپ برگزیدن زیباشناسی

 یمجموعه خصلت نیدر چهار بخش ا ،فتهگرفتن عکس کمک گر برای هاکه عکاس از آن هاییگذشته و سوژه

 ت.اس دهبخشی هابه عکس یاتفاق

است.  ینوستالوژ هیعل یزبان نوستالوژ یریو آن به کارگ ردگییدر بر م زیرا ن یگریوجه د خیعکاس با تار برخورد

 یکه به خاطرات و نوستالوژ دویرپوال یعکاسفرآیند با استفاده از  ، عکاس«به راست لیما یتهران کم» ةدر مجموع

عمل  نیو در ا دهدیم شینما رفته نیاز ب ایگونهبهگذشته و  خیسوخته، تار یشهر را منظر دهد،یافراد ارجاع م

 خیدانست که همواره به تار یزبان با ختارییارجاع به شهر ب توانیعمل را م نی. ازندیدست م «ییدزداویرپوال»به 
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جامعه است، حاال  کیاز  یمشخص خیتار ادآوریکه  نیاز دورب یبه عنوان نوع دویر. پوالدهدیافراد ارجاع م یشخص

شهروند با  هایمواجهه نیا د.ننبییم یته یخیمخاطب آن را از هر تار ایکه شهروند  پردازدیم یزیچ ییبه بازنما

محکوم به محاق رفتن است  یدر شهر عنصر خیتار ،از آن روست که از منظر هنرمند یغزال هایشهر در مجموعه

 لیتبد شیبه عنصر نما که احتماالً خیتار ی. نامکان براردگییخاطرات پنهان شده صورت م یانجیامر به م نیو ا

 ةلحظ تی. تحوالت روز و فورگذاردینم یباق ییدرآمده، جا یحیتلم ونبه طور غالب به صورت مت یعنیشده، 

مجموعه  نیاست. در ا «به راست لیما یتهران کم»مجموعه  یاصل ةیموضوع ما نای .فرما استحاضر بر آن حکم

که  یزیچ کند،یاز منظر شهر را پنهان م هاییبخش شتهگذخیتار دویرپوال لمیاز ف یناش ریسوخته تصو هایبخش

. اما است پنهان شدن منجر شده نیکه هنرمند آن را به کار گرفته رخ داده و به ا یومیبر اساس اتفاق مد ییگو

که بر خالف عکس بر  شدنی پنهان است؛ سوخته و شدهپنهان یخیتار برآیند زیفراتر از عکس، شهر ن یدر نگاه

عکاسانه در جهت از  کیتکن یغزال ری. اگر در تصاوصورت گرفته است ی مسلطقدرت ةوسیل و به نبودهاثر اتفاق 

قدرت دست به  تینموده، در واقع ییخاطره را بازنمایکرده و شهروندان ب بردن خاطرات افراد از شهر عمل نیب

است که عکاس  یبار وجود داشته و آن زمان کیتنها   تیدر واقع ریتصاو نی. بخش سوخته ااست عمل زده نیا

 کباریکه  شودیم لیتبد ایبه خاطره تیواقع نیا ،از آن یسوختن بخش وبا ظاهر شدن عکس  ده،یآن لحظه را د

 ت.پرداخته اس یفراموش هیعل ایعامل قدرت به مبارزه یبا گرفتن جا نجایوجود داشته است. در اصل عکاس در ا

 هایبه روش یغزال ریمفهوم در تصاو نیا دیگری که در پیدایش نامکانی موثر بود، غیاب هویت است که عامل

سر  یرا در جا زوریبدون و ینیدورب یغزال ،«سرخوبان یجا». در مجموعه ردگییگوناگون مورد کندوکاو قرار م

 یدر مقام نمادهاکه  هاییگیرد. مجسمهها عکس میدهد و از نگاه آنقرار می شهرنصب شده در  هایمجسمه

جامعه را به چالش  تیهو این عمل عکاس،و دارند  قرار یفرهنگ ییاستعال هایو نشانه ایو اسطوره یادمانی

شده توسط مجسمه، مخدوش  دهید ریهر عکس آورده شده و تصو ریکه ز ایارتباط نام مجسمه عدم درکشد. یم

 تماشای به هامجسمه نیاز ا کیکه هر  ی. مناظرگرددیساز آشکار متیدر ارتباط با عامل هو یجمع تیبودن هو

که  ایافراد درنسبت با مجسمه تفاوتبی گذر هاعکس نیروزمره هستند. در ا یاز زندگ یرتصاوی اند،آن نشسته

روزمره شهروندان و عدم ارتباط  یگدزن تیاست از واقع ییدر فضا حضور دارد، بازنما ی(دنید یشمنظر )به عنوان 

را در خود  زیچ چیه دهند ویانجام نم یبیترک چهی هانامکان نیا (2تصویر).شیخو بخشتهوی عوامل با هاآن

 یتیحساس چیه گریکدیبه  یول گرندیکدی هیکه شب یزیمتما هایتیفرد دهندیفقط امکان م کنند، بلکهیادغام نم

 ایدر نامکان گسترده افراد. (۱۳2، ۱۳87)اوژه، رندیدر کنار هم قرار گ ر،یمس کی یط یندارند، در مدت زمان کوتاه

بر مخدوش بودن  یدیکأتبه بخش باشد،  تیبه نام شهر سرگردانند و هر آنچه که در شهر قرار داده شده تا هو

مجموعه  انهیطور که در باست. همان نندهنابی و نامدرک هاعکس نیناظر در ای مبدل شده است. الصاق تیهو نیا

و در  گذاردیم نندهیناب کی مثابهبه ،مجسمه یخود را به جا ایلحظه شیخو تیهو وجویجست یآمده، ناظر برا

نشسته )منظره روزمره(  ی آنکه به تماشا ایاز منظره یاست که با عدم تناسب خود به عنوان جزئ جاییجابه نیا

که  یریتجربه در تضاد با تجربه شعر خواندن قرار دارد. در تجربه خواندن شعر اساط نی. اگرددیروبرو م تیو واقع

اما در  کند،یآن اسطوره تصور م یذهن جهان را از منظر ایلحظه خواننده هستند، آن یهندنمای هامجسمه نیا

 شود.یم شتهخودمان به آزمون گذا تیما از هو یذهن یهسر خوبان، تجرب یدر جا نیقرار گرفتن دورب ریتصاو نیا

به کندوکاو در  زین یفرد بخشتیاز عناصر هو یبا عکاس ،یجمع بخشتیاز چشم عناصر هو دنیعالوه بر د یغزال

 یعکاس ییواقع در جا ایعکاس از سوژه ،«بد و بدتر»مجموعه « از تو شیپ» قسمت در. پردازدیمفهوم م نیا
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از  یتا عکس تهعابر داشته است خواس ایبه عنوان ساکن  یشتریکه درآن محل حضور ب یکرده و سپس از شخص

 ساکن آن خانه توسط گریدبخش و  یتوسط غزال بخشی از آن تی کهل دو ریتصو (۳تصویر )آن سوژه ثبت کند

 یکه فرد دوم از ردپا یریاز تصو توانیرا م نی. ادهدیم یالوقوع بودن سقوط و نابود بی، خبر از قرگرفته شده

 یدنابو بازنمایی با فرد حقیقت، در. کرد مشاهده گرفته اشخانه واریبر د ،یکنار هیرفته همسا نیاز ب ةخان

را به  الوقوعبیقر یتزلزل و نابود نیا ی،فرد بخشتیعوامل هو نترییادیاز بن یکی عنوان به اشخانه الوقوعبیقر

 دهد.یخودش هم نسبت م

 

 .۳تصویر
 . آنالوگ یعکاس.۱۳88 – ۱۳۹6. متروکهة : سا کن خانچپ ،ی: محمد غزالراست مخروبهة خان از تو شیپ -مجموعه بد و بدتر 

 mohammadghazali.comمنبع: 

دارند، عکس  یمهم یشخص ةکه خاطر محلیاز افراد خواسته شده تا از  بیترت نیبه هم زین «از تو پس» بخشدر  

 فرد است. فردی تیمتزلزل بودن هو گرنشان ،خود ییبازنما نیافراد در ا دنرسی بستبه بن (۵و  ۴تصویر )رندیبگ

که خطاب  متنی انداز چشمبا  یکه و کالمییب وگوی. در گفتابدییاز خود را در مقابل خود م یریتصو تیدر نها

که  ییتنها صدا و شودیم میکه ترس یاکند، تنها چهرهیهست( برقرار م زین گرانیبه اوست )چنانکه خطاب به د

 هاونیلیم ادآوریاز آنجا که  یین تنهایو ا یی استتنها یچهره و صدا که آن از آن خود اوست ابد،ییتجسم م

 .(۱2۴، ۱۳87)اوژه،  باشدمیکننده جیگ ،است گرید ییتنها

 

  .۴ تصویر

آنالوگ.  عکاسی ۱۳88 – ۱۳۹6امیرآباد  ةمحل غزالی، چپ: آهنگر محمد: فرهنگ راست گذر تو، طاق از پیش - بدتر و بد مجموعه

  mohammadghazali.comمنبع: 
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  .۵ تصویر

 . آنالوگ .عکاسی ۱۳88 – ۱۳۹6غزالی  محمد: چپ )معمار( اعالیی مژده: تو .جماران راست از پس - بدتر و بد مجموعه

 .mohammadghazali.com منبع:
که اوژه  یفرد هایتیبر افراط در مرجع یبه نوع ،کردن افراد گوناگون در پروسه خلق اثر عکاسانه کیبا شر یغزال

در تالش  گریهم عکاس و هم افراد د ،نیب نی. در اگذاردیدست م داند،یمدرن م جهان پست اتیآن را از خصوص

 حیرا تشر یرسان معنا یندهایمعنا، فرآ افتنی یتا به جا کندیعکاس تالش م ییمعنا هستند. از سو افتنی یبرا

 یبا همگان ،«بد و بدتر» ة. عکاس در مجموعطلبدیم یاریکار به  نیا یافراد مختلف را برا گرید یکند و از سو

قدرت  هایتا نشانه گذاردیکنار م یاثر هنر ةوجودآورندخود را به عنوان مرکز اقتدار و به ،خلق اثر آیندکردن فر

سو افراد  کیاز  ؛دوگانه است امری واجد جوجست نیاخود . ابدیب یفرد هایتیرامون را در تکثر مرجعیدر جهان پ

خود عکاس به عنوان عامل  گرید سوی از هستند و معنا در جهان ةوجودآورندو به یاثر هنر دیمختلف مرجع تول

که مراجع متکثر  ندیفرآ نیا درباشد. می او هممتعلق به  تیدر نها هنری اثر که است جهان در معنا جوگرجست

کنش عکاسانه برمال  یانجیمناظر است که خود را به م یتهوییب پردازند،یدر شهر م شانتیهو جویبه جست

. انجامدیبخش است که به شکست متیعامل هو افتنیا و هبستگذر فرهنگ گذشتن از بن ری. در تصوکندیم

است که اوژه در  ییدرست همانجا ،فرهنگ برآن نوشته شده ذراست که نام گ یبتن یگذر فرهنگ که درگاه

و  بیعج شانیبرا تینها ، درنندیبب نکهیتا ا خوانندیآن را م ترشیکه ب ،یانتزاع یفضا نیا»دیگویآن م فیتوص

 ریدر تصاو ی،نامکان دیگر پیدایش عاملبه عنوان « ارتباط»مفهوم  .(۱۱8، ۱۳87اوژه، )«شودینوس مأآشنا و م

 ایمجموعه محمل ها. نامکاناست شده پدیدار آناز  یگریاشکال د ،آن یو به جا دهیافراد به حداقل رس نیب یغزال

 که طورم ندارد: همانیربط مستق اندافتهی سیآن تأس یکه برا یکه با هدف گرانندیاز مناسبات با خود و با د

 جادیا یمنفرد و منزو قراردادهای هم هاهستند، نامکان کیارگان یمولد امر اجتماع شناختیانسان هایمکان

شب را نشان  در هامغازه نیتریاز و یریتصاو محمد غزالی که« هست شب» ةمجموع .(۱۱۴، ۱۳87)اوژه، دکننیم

 یه. گونآورندیو مخاطب عکس به وجود م یش نیب هیدوسو یو ارتباط شوندیبه ناظر م لیخود تبد ایاشدهد، می

 جایی منظربا جابه نیز نوع ارتباط نیاست که گفته شد. در ا بخشتهوی و سازفرد و عامل فرهنگ نیدوم ارتباط ب

 انیم یو با شکل دادن ارتباط شودیم ناظربه  لیخود تبد ی)منظر(،دنید یش یبه عبارت مواجه هستیم. ناظرو 

 (6تصویر )گرددیارتباط افراد با هم م نیگزیخود و افراد، جا
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 .۶تصویر

 mohammadghazali.com . منبع: ۱۳۹2. هست شب. . محمد غزالی 
 دارد،یم وا ریو افراد را به ارتباط با تصو ردگییروش بهره م نای از زین «یروبیال»ارائه مجموعه  وهیدر ش یغزال

از شهر است  یریمجموعه شامل تصاو نی. اابدییحضور م ،باشد توانستیکه م یشهر یجاکه خود به  یریتصو

قرار  نیزم یبر رو ریتصاو نیا شگاهیمان در (7)تصویرانداز آن جدا گشته هاییتکه وشده  یروبیکه با چسب ال

که تنها در  یداشته باشد. ارتباط یش کیهمانند  یآن، برخورد واکاوی و اثر برداشتن با مخاطب تا اندگرفته

 پس» ةمجموع تصاویر خالی از انسان درچیزی که ممکن است و نه در ساحت فرد و شهر.  ریساحت انسان و تصو

ط هستند، ارتبا کیاز  یواجد خاطرات ،سافرد عک یکه برا یزمان یحت ریتصاو نیا قتی. در حقداشتوجود « از تو

 ة. شهر جز خاطررندکه حضور ندا هاییو انسان ستین گریکه د یارتباط ابیغ کند؛ی خودنمایی میانسان ابغی

که درصدد شکستن  کندیعمل م یعکاس به عنوان فرد انیم نیدر ا و است یانسان هایاز رابطه یخال ارتباط، کی

عدم  یبرا ینیگزیجا ،هنرمند است که با ارتباط با افراد نی، ا«بد و بدتر» ه. در مجموعدآییسد عدم ارتباط برم

باشد دست  دیاز آنچه که نبا ،کردن شهر یروبیست که با الا او هم «یروبیال»و در  آوردیم دیارتباط در شهر پد

فرد و شهر  نیارتباط ب یبرا ییجا ی،وجود ندارد. در شهر واقع خودیکه به خود زندیم در برابر شهر یبه واکنش

 ت و دیگر به یک نامکان مبدل شده است.سین

 

 نامکانی در آثار مهران مهاجر
 توانیدهه خلق آثارش را م نیاست که ماحصل چند یرانی( تهران، هنرمند معاصر ا۱۳۴۳مهران مهاجر، متولد )

جستجو  ،یشناسو زبان یعکاس یعنیاو است،  کیآکادم یهاکه فصل مشترک آموخته ییهادغدغه شیدر نما

 نیمهمتر دیشا( 8۱، ۱۳۹6 انت،ی)ددانندیو زبان م ریتصو انیم یاو را جدال یهاکه عکس ستییتا جا نیکرد. ا

 یو واکاو لیعناصر تحل نیتریاز اساس یکی، نقش فضا به عنوان چند دهه فعالیتشآثار مهاجر در طول  یژگیو

از رابطه فرد، جامعه،  یروشن بازنماییبه آثارش  ریمهاجر در س .(۴2، ۱۳۹8 ،یاردل یاسد و )روانجوجامعه است

ها با شهر است که نامکانی خود را نمایان ؛ مفاهیمی که در نسبت آناست ختهمصرف و فضا پردا ،یتکنولوژ

 انیباشند. از م یو ارتباط ته خیتار ت،یکه از هو ردیگیشکل م ییتحقق نامکان درون فضاها سازد. عالوه براین،می

مهاجر بدان  یهااز همه در مجموعه شیکه ب ستیزیچ خیمقوله زمان و تار ،ساز پیدایش نامکانیعوامل زمینه

پرداخته  یکیاز مواد پالست یحیصر ییبه بازنما ، مهاجر«گذشته خیتوپ و تار»مجموعه در  ت.داده شده اس تیاهم

در ی کیمواد و ظروف پالست نیاند. ادر آمده یپسماند یخود را ندارند و به قامت مواد نیکاربرد نخست گریکه د

  .۷ تصویر

. ۱۳۹۵محمد غزالی. الیروبی. 

 منبع:
mohammadghazali.com 
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 یزتنها چ و شودینم دهید های آناز برند و نام محصول بر رو ینشان چیو ه بوده یکه خال اندشده یعکاس یحال

که همواره  ییایمجموعه، مهاجر با قرار دادن اش نیدر ا (8تصویر )دنباشیم خیبه شکل تار ی، اعدادتیقابل رؤ

افراط  یواکاو پی در خ،یتار کنندهانیو ب یبه عنوان سوژه اصل ند،یآیزباله به چشم م کیپس از مصرف، به عنوان 

کار،  کیجنگ،  کیاتمام  ایمانند شروع  ییهامثل زمان ،محصوالت نیا یمدرج بر رو خیتار است. بوده در زمان

دارد؛ همان  اشارهفرارس،  خیبه تار یمجموعه مهاجر به نوع نیدر ا .(8۱ ،۱۳۹6 انت،ی)دعشق و ... است کی

« از ما جا دارد کیروزمره هر  یهایدر بطن زندگ»و به قول اوژه  کندیکه درست پشت سر ما حرکت م یخیتار

بدل  جیهنری، به امری را یی عکاسدر بدنه یاز فضاهای شهری خال یعکاسدر دوران حاضر، . (۵2، ۱۳87)اوژه، 

عکاسان معاصر برداشت  نیشده توسط دورب دهیبه قاب کش یشهرهای خال نیاز ا یمختلف یمعان توانیم ؛شده

که  یمتفاوت ةتجرب ماحصل یا، باشند هنری یعکاس یتوجه به گفتمان درون تواند حاصلها میاین برداشت کرد.

مرتبط  اشمورد نظر هنرمند در خلق مجموعه یانیب ةارعاست یا به نوعیو  کندیبه شهروندان عرضه م معاصرشهر 

تهران »با نام  یدر مجموعه عکس های خود در باب زمان رادر شهر نیز پی گرفته و، دغدغه. مهران مهاجرباشد

 یهادر عکس .کندثبت میاز فضاهای شهری تهران  عیبد رییتصاو ،ایروزنه نیدورب ومیبا استفاده از مد ،«خیتاریب

ها به . آنستندین یبه واقع خال هاابانیخ نیا» اند،را خالی از انسان ثبت کرده تهران هایابانیخاین مجموعه که 

 خیتاریدر تهرانِ بپر ازدحام  هایابانیخ نیثبت شدن ا یخال لیاند. دلشده یخال یزمان از زندگ ینیسنگ ةواسط

 یو گاه اند؛شده دیناپد ایروزنه نیدورب یطوالن یاست که عابران در حال گذر به کمک زمان نورده نیا ،مهاجر

 نیا .«ها شده استآن هایکرهیپ نیگزیاند جاکه از آن عبور کرده یو حضوری روح مانند در محل الیس اناتیجر

 یزندگ ةبدان وابسته است، در نگاه نخست نشان دهندها آن تیکه هو ییافراد در فضا تفاوتیرد حضور و عبور ب

رفته و تنها  نی( از بمندتیهو یشهر ری)نظ شانبخش تهوی عوامل با هااست که ارتباط آن یروزمره شهروندان

شان با شده اما در نسبت گریکدیسان به ،یسرعت شاتر طوالن ةکه به واسط دهدرا نشان می یزیمتما هایتیفرد

 .(۹تصویر )گذرندیم گریکدیاز کنار  یاهحظندارند و تنها ل یواکنش چیضا هو ف گریکدی

   
 .۸ تصویر

  ۱۳86مهران مهاجر. تاریخ گذشته. 

 .(۹، ۱۳8۵، مهاجر) منبع:

  .۹تصویر
 ۱۳۹۳تاریخ. مهران مهاجر. تهران بی

 (۱۳۹۳، مهاجر) منبع:

 .۱۰ تصویر 

. ۱۳۹۳تاریخ. مهران مهاجر. تهران بی 

 (۱۳۹۳، )مهاجر :منبع
 ینوع عی،اگیری هویت اجتمعالوه بر نمایش عدم ارتباط و شکل تاریخ،های تهران بیی در عکسزمان یفشردگ

 یادیز یاست که تضادها یتیمدرن که از نظر اوژه وضعسوپر تیوضع ةمولف نیضبط افراط در زمان است. همان اول

مهاجر  ،یاست. به عبارت یشناختمشاهده و پژوهش انسان یبرا یمناسب ةسبب عرص نیدرونش وجود دارد و به هم
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 یذات یهااز مولفه یکیو به مدد  یزمان یفشردگ نیتهران را در عصر معاصر با ا یاز اندازه رخدادها شیب یفراوان

شدن زمان  لیسبب تبد دادها،یرو ةاز انداز شیب یشده بود، فراوان انی. همانطور که بدینمایثبت م یرسانه عکاس

 یدر بحبوحه رخدادها و 88مجموعه که در سال  نی. اانجامدیفرارس م یخیبه تار تاًیو نها شودیم خیبه تار کینزد

از مخاطب قرار دارد.  یکم ةروزمره و با فاصل یاست که در بطن زندگ یخیتار ةشده، ثبت کنند دیآن سال تول

تهران( به سبب افراط در زمان به  یهاابانیها )خدر عکسداده شده  شیکه مکان نما شودیسبب م هانیا ةهم

 یته شیخو تیاز هو خ،یتاریتهراِن ب کند،یم دیکأبر آن ت زین مجموعهنامکان مبدل شود و همانطور که عنوان 

ای که خودش دوربین روزنهبا استفاده از  همچنین عکاس .(۱۰)تصویر شود بدل ینامکان یبرا یاگردد و به عرصه

تی خاطرا کند، سعی در ارجاع بهفرآیندی تاریخی است و زمانی مشخص در تاریخِ جامعه ایرانی را یادآوری می

 ایکه شهروند  پردازدیم یزیچ ییبه بازنمااین فرآیند  بوده است؛ اما اکنون هادارد که پیش از این ارتباطی در آن

  د.ننبییم یته یخیآن را از هر تار ،مخاطب

 های اوعکس ةسوژ گریرفته است؛ به عبارت د رانیا یخیتار یبه سراغ بناها ،«حالِ گذشته» در مجموعه مهاجر

ی ری. به تعبدنریگیقرار م تیبشر یفرهنگ ماد فیدر رد ی،شناسجامعه ریکه در تعبهستند  یخیتار یهاسازه

 یعکاس ةابژ ،اساس نیساخته است و بر امعطوف  خیتار یهایگانیخود را به با ةمهران مهاجر نگاه عکاسان دیگر

نگاه  ةرا سوژ خیتار ،یکل ةمقول کیقرار داده است. عکاس در  رانیا خیتار یشده خود را ناظر بر کالبد باستان

 زیمتفاوت و متما یو خالق آثار، فهم ستیزده ن خیاست اما تار یکه هنر یهنرمندانه خود قرار داده است؛ منظر

مانع مواجهه  شه،یمثل ش یخاص ءیمجموعه، همواره ش نیا یهاارائه کرده است. در عکس شده میاز مقوالت ترس

و  دیاز تخت جمش یریتصو به عنوان مثال، در .شودیم مندخیدر پشت به مثابه گذشته تار ییبا بنا واسطهیب

 نمای با اندازهو  ه به کل قاب بسیار کم استنسبت سوژ (۱۱تصویر )،انیهخامنش ةسلسل یخیتاربناهای  یایبقا

 درخور تأمل و درنگ آنچه .قاب سوق داده شده است ةسوژه به گوش و استبه تصویر کشیده شده شات النگ

 در پس نیعامدانه لنز دورب با قرار دادن .گردیده استآن ثبت  پشتاست که عکس از  یاو واسطه هی، زاوباشدمی

شفاف، کدر و پر از  ریغ اریمحافظ و نگهبان است اما سطح آن بس ای کهشهیش ی،خیمحافظ آثار تار ةشیش کی

 گرددیواژگونه م آن ةبه واسط (دیتخت جمش ةافراشت یشده )طاق و بناها یعکاس ةشکوه و عظمت ابژ ،لکه است

 .دشویم ییزداتیعظمت، شکوه و اعتبار، مرکز خ،یتار ةاز مقول گرید یریو به تعب

 

 

 

 

 

 

 

 .۱۱ تصویر
  ۱۳۹۴مهران مهاجر. حال گذشته.  

 (۱۳۹۴، مهاجر) منبع:

و  زدیپرهیاز جستجو در اعماق م یتبارشناس، از نوع تبارشناسانه است. «حال گذشته»نگاه عکاس در مجموعه 

نگاه تبارشناسانه  نی. در اپردازدیم فیوخطوط ظر یجزئ یهاییجابهکوچک، جا اتیجزئ ع،یدر عوض به سطح وقا

 یکه با خطوط عمود یانهیدر پس زم بیترت نیبد ی،اشهیپس حائل ش یو بناها یخیتار یهاابژه زیدست ن به دور
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در  .است افتهیتقلیل  ت،یو هو نامیب یشکل هندس کیخود را از دست داده است تا حد  کدستی ماژیا یو افق

 یشده، هنرمند تالش کرده تا در کادر عکس نوع یعکاس یخیتار یبنا کی یو آجرها وارهایکه از د گرید یاثر

و  میو گسسته ترس افتهیانشقاق  یماژیرا در ا خیخود تار اواثر تاریخی  ییکه گو یکند. برش جادیا یبرش عمود

است.  و واجد شکاف و خأل ستین کدستیکه  میا مواجه خیتار یفهم با نوع نیدر ا گرید انی. به بسازدیم ییبازنما

و اعوجاج  یعمود کتر یکه محل مرمت شده نوع میشاهد ،یخیشده آثار تار میترم یوارهایاز د گرید یادر نمونه

آن شده و  انیتر عو ترک، روشن خیو مجاورت تار ینیهمنش نجایدر ا (۱2تصویر )کندیرا تجربه م عیوس ةافتی

 .ابدییم یشتریصدق ب زدایی از تاریخمرکزیت

او،  دنیدة مهاجر و نحو ةاما تجرب کند،یمستند نم یخوب نیرا به ا« گذشته» یمانند عکاس یارسانه چیاگرچه ه

به وضوح قابل  «خیتاریتهران ب» و« حال گذشته»های مجموعه در ییزدامکان این .شودیم یتلق ییزدامکان ینوع

با  شده )بعضاً میترم یزخمنامتجانس پر شده است اما چونان  یاشکسته با قطعه ی. سنگفرش خشترویت هستند

. هنرمند به شودیکه پر نم یدر خود دارد، مغاک یاز فقدان و از دست رفتگ یناجور و نامناسب(، نشان یهاابژه

فهم »مرسوم و  ینگارخیتار هیتالش کرده تا عل لهیوس نیگسست انداخته و بد ،خیدر برداشت مسلط از تار ینوع

و امر  میامر عظ کیالکتید ةتجرب ینوع نندهیو ب آمده دیشوک پد یاساس نوع نی. بر استدیبا «خیتار یپستالکارت

 ده،یمذکور، درهم تن ةهنرمندان ییدر بازنما خیتار ة. سازکندیجلوه م کالیکه پارادوکس کندیرا تجربه م فیخف

 یدنیاجزا و قطعات آن به شکل اعالء د یبرخ است که صرفاً ریناپذتیو رو ریپذتیماالمال از اتصاالت رو ده،یچیپ

و چشم نواز  یستیاست که تور یمنظر مند،خیبه مقوله زمان و مکان تار نجایدر ا زیو قابل اشاره است. نگاه غالب ن

و  ستین ریناپذخدشه یامر ،ینگفت که اعتال و عظمت باستا توانیها مبلکه نقادانه است. با خوانش عکس ستین

ساز بودند و بعضاً هویت تر هویت. بناهایی که پیشمغشوش و قابل مناقشه است یتعارف، برداشتو م جیبرداشت را

اند که خودشان نیز فاقد مدرن، به نامکانی مبدل شدهکردند، در وضعیت سوپرملی مذهبی را به مردم اعطا می

ای از آنچه اوژه اند، به عنوان مؤلفههای مرمت درج شدهها و اعداد، نظیر آنچه بر پالکاند و از سویی نشانههویت

 شوند.ها دیده میدر باب نامکانی شرح داد بر روی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .۱۲ تصویر
 ۱۳۹۴مهران مهاجر. حال گذشته. 

 .(۱۳۹۴، مهاجر) منبع: 
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 برخورددر عموماً و عام که  یستیورت خالف نگاهِ این است که بر« حال گذشته»های بارز مجموعه یکی از مشخصه

است. نخستین آشنا  یِخیاز آن اماکن تاریی زداییآشنادر پی  یتا حد عکاس ،شودی دیده میخیمکان تار کیبا 

است که  فضا-مکان تیتمام نمایش ندادن برد،کار مییی بهزداییآشنا مهاجر برای رسیدن به این تمهیدی که

مکان در رابطه  بازشناسی راهکار بعدی او، (۱۳ تصویر)شودتوسط مخاطب می مکان خاص یبازشناسعدم  منجر به

به عنوان مثال هنگامی . است سطوح پوشاننده گریها و دداربست ها،شهیش نظیر آزاردهنده و مزاحم یبا عناصر

 نور و رنگ یهایبا باز ختهیآم یِو روحان فیطل یفضا خبری از آن پردازد،می مسجد جامع اصفهان که به نمایش

در تقابل با  یرانیا-یاسالم یمعمار یانحنا ؛استمواجه ناهمگون  یاز عناصر یالتقاطمخاطب با بلکه  نیست،

 .شوند ریتعب ایران در عصر سوپرمدرنیته یمعمار بودگیمخدوشاز  یبه نشان توانندیها که مخطوط تند داربست

خبری دلپذیر ها، مخاطب را دچار نوعی تسخیرشدگی و از خودبیهویتی جاری در فضای عکساز طرفی این بی

کنند و وجود مخاطب را به شود را از تعینات عادی خویش رها میها وارد میکند. این فضاها کسی که به آنمی

هویتی و انفعال وی نوع تقلیل فرد، باعث بی دهند که اینتقلیل می اش با فضا، یعنی چیزی نظیر یک مسافررابطه

  .(۱۵و  ۱۴)شکلگرددمی

 
 . ۱۳ تصویر

 .(۱۳۹۴، )مهاجر :. منبع۱۳۹۴مهران مهاجر. حال گذشته. 

 
 .۱۴تصویر

 .(۱۳۹۴، )مهاجر: . منبع۱۳۹۳حال گذشته. مهران مهاجر. 
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 . ۱۵تصویر

 (۱۳۹۴، مهاجر)منبع:  ۱۳۹۳مهران مهاجر. حال گذشته. 

 یما آن گذشته را آنچنان که در اندرون ما و در ژرفنا» دیگویم فرآیند مدرن شدن ایران ةی دربارآشور وشیدار

شناخت آن بود،  یمدع نیدروغ یخود را که خودآگاه یخیتار یآن ناخودآگاه یعنیوجود ما نهفته بود، 

سبب مخدوش شدن  پرتاب کردای سرزمینی حاشیهبه  رقرا از ش رانیکه ا ریزناپذیگسست گراین « .میشناختینم

و هویت  دیزیبا خود م یوار که با هماهنگدر خود بسته و اندام ستیتیوضعشرق  هویت جمعی ایرانیان شد.

 ،یگریخود و قرار نگرفته بر تداوم د خیاست کنده از تار یتیجهان سوم، موقع تیموقع اما مستقل خود را دارد.

 خیتاریب تیوضع کی. جهان سوم در برابر شرق یگریرام خود اما نه با نوازش، بلکه با لگد دشده از خواب آ داریب

مجموعه حال گذشته مهران مهاجر،  و شود لیتبد ینامکان کیجهان سوم به  تیموقع شودیسبب م نیاست که ا

نامکان  تیمجموعه مهاجر، نگاه هنرمند از موقع ی. به عبارتی از یک هویتگسست و کندگ نیاست بر ا یامطالعه

ضد  تیوضع ریتنو یبلکه در راستا ست،یشناخت ن لحال، نگاه او به شرق به دنبا نیمند است. با امکان یبه شرق

ندارد.  میمستق یبنا است و نگاه یها در جستجوانعکاس لاز داخ یهنرمند، گاه نیرو است. دورب شیپ ضیو نق

 ةجدا شده از بنا به واسط یاو معنا باشد، بلکه تکه تیهو یکه دارا شودینم دهیخودش د تیتمامنه تنها بنا در 

را به  یو آگاه تیفاقد هو یزیکه چ شودیم دهیبرگز دان،یو عمق م یمثل فاصله کانون یعکاس یامکانات ذات

استعاره از گذشته است،  کیو فقط  شودیخاص خودش کنده م ی. در واقع بنا از مکان و فضادهدیم طبمخا

نامعلوم،  یهاگوشه وار،ید یها. ترکسازدینامکان مبدل م کیکه آن را به  یمندخیو تار تیفاقد هو یااستعاره

 وارها،ید یو نقوش نامشخص رو صاففرش تاخورده، سطوح نا ،یخیاثر تار میترم یهانامشخص، پالک یگنبدها

« گذشته»ما مجهول است.  یهنوز برا ایدارد که گو یاگذشته یبر نامکان دیتأک یپخش شده و ... همگ یهااسکناس

 یریهستند، تصاو تیکه فاقد هو یخیتار یهادر کنار هم و در مکان داریبحران زده و ناپا« حال»و  دهیصدمه د

را نشان  یکه مالل آورجهینامفهوم و سرگ یاست. دوران تهیدوران سوپرمدرن گرانیکه نما کنندیم جادیا بیغر

 یخود ته «خیتار»را از  یخیتار یهامکان ،«حال گذشته»مهاجر در  .است رشیعصر درگ نیکه انسان ا دهدیم

 ی ماحصل زیست در عصر سوپرمدرنیتهمعمول را نسبت به گذشته، معطوف به نگاه شخص یستیکرده و نگاه تور

 نامأنوس و غریب چیزهای همه با که کاری سازد؛می ویژه نمایشی تاریخ(،) کهنه از مدرنیتهسوپرت. اس نموده

 نقشی همان آن، در نامأنوس و غریب هایجلوه به توجه و تاریخ. دهدمی انجام محلی هایویژگی همه و( اگزوتیک)

 (۱۳۱، ۱۳87)اوژه، ها دارندقول نقل که کنندمی بازی را
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 نتیجه
اند نبوده ایران از مدرنیته و به دنبال آن سوپرمدرنیته، مسیری همانند آنچه جوامع غربی طی کرده ةجامع ةتجرب

و ورود مظاهر مدرنیته نظیر دوربین عکاسی به ایران، نه مانند اروپا در ادامه سنت هنری رنسانس، بلکه به شکلی 

ثیرات أپدیده جهانی شدن و تقلیل مکان، ت ةواسطحال بهپرتابی و بدون داشتن بستری همگون بوده است. با این

افتد. در این پژوهش با بررسی ساکنان جهان اتفاق می ةهای سوپرمدرنیته در تمام کشورها و برای همو پیامد

های مهران مهاجر و محمد غزالی، به عنوان دو عکاس های نامکانی در عکسنظریات مارک اوژه و جستجوی مؤلفه

شد که دوربین برای هنرمند ایرانی در حکم ابزاری بوده تا به مدد دید تک چشمی ژرفانگر  معاصر ایرانی، مشاهده

جستجو در مفاهیمی  ةنامکانی در آثار محمدغزالی به واسط آن، پدیداری نامکانی در  بستر فضای شهری را بجوید.

ی عکاسی سردستی و اتفاق در های موقت با شهر که به میانجیابد. مواجهنظیر هویت، تاریخ و ارتباط نمود می

پردازد. شود، گواهی است بر موقت بودن همه چیز در نامکانی که اوژه به تبیین آن میهای او حاصل میعکس

امری تثبیت شده های غزالی، تاریخ طور که اوژه معتقد بود نامکان فاقد تاریخ است، در جهان موقتی عکسهمان

سوزد و جایی در اکنون شود و میکاسی با فیلم پوالرویدِ فاسد پنهان مینیست، بلکه مفهومی است که به مدد ع

ی بازنمایی مخدوش بودن هویت جمعی وسیلههای غزالی، گاهی بهبر این، فقدان هویت در عکسشهر ندارد. عالوه

ن آنچه به دهد و گاهی، با شریک کردن افراد در به تصویر کشیدساز خود را نشان میدر ارتباط با عامل هویت

گردد که این امر بخشد. در این آثار ارتباط بین فرد و شی، جایگزین رابطه افراد با یکدیگر میها هویت میآن

های فردی که از منظر اوژه یکی از شاهدی بر عدم وجود ارتباط در نامکان است. عالوه بر این افراط در مرجعیت

های با بررسی غزالی با همگانی کردن فرآیند خلق اثر ظاهر شد. باشد، در کارهای دوران سوپرمدرنیته میمؤلفه

 انجام شده در آثار دو عکاس و در جهت یک ارزیابی قیاسی میان عمل دو هنرمند، مشاهده شد که ابزار عکاسی

توسط که  یمتنوع هایلمیف و های متمایز کنندههای مختلف با ویژگینیدورب .است یکار غزال یاساس یهاانیاز بن

 .هایش الصاق نمایدعکسمتعددی را به  ییمعنا یهاهیالدهند تا او میاین امکان را به ،دنشویبه کار گرفته م او

و خود عکس دارد. عمل عکاسانه  هاییژگیبر و بیشتری دیتاک اما برخالف غزالی، مهاجر بیش از توجه به ابزار،

ها توجه نشان داده و اگر چه در ی است که مهاجر همواره به آنهایترین ویژگیجزئیات، کادربندی و زمان از مهم

تاریخ، بر نقش ابزار و اهمیت جایگاه آن توجه شده، اما باز هم ابزار در خدمت بعضی آثار او نظیر مجموعه تهران بی

های شیوهکه از بررسی آثار این دو عکاس ایرانی نتیجه شد  نمایش ویژگی خاصی نظیر زمان و نقطه برتری است.

ای درون گفتمان های نامکانی هستند. در این آثار، فضا به عنوان ابژهبازنمایی آنان از واقعیت شهر، بیانگر مؤلفه

شناختی است. مهران مهاجر در به تصویر شناختی و جامعهفرهنگی، برمالکننده مناسبات جغرافیایی، انسان

ی تاریخی را در حالی نشان تصویر نخست زمان، یک گذشته کشیدن فضا، به دو گونه به عنصر زمان توجه دارد؛

ای را به همراه دارد و در وجه دیگر، گذشته نزدیک آکنده از رویدادها دهد که هویت تاریخی مخدوش شدهمی

ی زمان در آثار مهاجر، بستر ایجاد نامکانی است که به تاریخ فرارس بدل گشته است. هر دو ساحت ترسیم شده

ی رسانه عکاسی، استفاده از دهند. تمهیدات مهاجر برای نمایش نامکانی به وسیلهوژه را نمایش میاز منظر ا

زدایی است. او با به تصویر کشیدن امور جزیی مخدوش مستتر در امر کلی بنای تاریخی، از زدایی و مکانمرکزیت

سازد. زمان بغرنج کنونی حال، نامکان می کند و بدین نحو از بنای تاریخی در نسبت با زمانزدایی میها مکانآن

ارتباط زداید تا تصویری از نامکان ایجاد شود. همچنین او بر کند و مفاهیم قراردادی را از آن میبه تاریخ نفوذ می
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 ةی مکرر از متن، فشردگی زمانی و به واسطکند. افزون بر استفادهتاکید می واژه و متن قیکاربران با نامکان از طر

 .انجامدمهاجر می ةنمایش افراط در زمان، به بازنمایی نامکانی در آثار عکاسان آن
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