
نگاه میدانی
میدان امام حسین، 1395

Field view of imam 
hussein square 2016



Field view of Imam 
Hussein Square 2016

Group Photo Exhibition
31 August to 5 September 2018

Hepta gallery

Selected by Mehdi Vosoughnia 



 نگاه میدانی
میدان امام حسین، 1395

نمایشگاه گروهی عکس
9 تا 14 شهریور 1397

گالری هپتا

به انتخاب مهدی وثوق نیا



امکاِن تعیین عرصه ي »حضور«

»بـر اسـاس نظـر اسـترانگ یـک شـهر زمانـی مادی گـرا خوانـده می شـود کـه رشـد 
عقالیـی و اخالقـی آن متناسـب با رشـد فیزیکی آن نباشـد. به گفته ی او اگـر ما دارای 
مسـوولیت اخالقـی و عمومـی بـرای جلوگیـری از تسـلط صاحبـان قمارخانـه، دزدان، 
مدیران و جنایتکاران بر سیاسـت های خدمات شـهری نباشـیم، دارای همان مسوولیتی 
خواهیـم بـود کـه شایسـته ی آنیـم.«                                 ماکـس وبـر، شـهر در گـذر زمان 

میـدان امـام حسـین )فوزیـه ی سـابق( جزو هسـته مرکزی شـهر محسـوب می شـود و 
از بدنه سـازی موزونـی برخـوردار بـوده که در سـال های اخیـر مورد تغییرات سـاختاری 
فراوانـی قـرار گرفتـه اسـت و ایـن تغییـر و تحـوالت می توانـد در تجربـه ی بازیابـی 
»هویـت« شـهر مـورد بازبینـی قـرار گیـرد. میادیـن از اثرگذارتریـن فضاهـای شـهری 
هسـتند کـه امـکان »حضـور انسـان« و »تعامـالت روزمـره« او را شـکل می دهنـد. 
مهمتریـن مشـخصه ی میـدان، اهمیت نقش پیـاده و تجمع های اجتماعی در آن اسـت 
و ضـرورت آن بـه عنـوان یک فضای شـهری در ارتقـا کمی و کیفی زندگـی اجتماعی-

اقتصـادی و فرهنگـی افـراد جامعه مؤثر اسـت. به تعبیـری میدان یکی از شـاخصه های 
مهـم شـهری در تحکیـم »مکان« اسـت؛ مکانـی برای »حضـور« که رابطه ی متناسـب 
میـان محیـِط شـهر و انسـان، این»حضـور« را »معنـادار« می کنـد. عوامـل سـازنده ی 
ایـن عرصـه، ویژگی هـای خـاِص کالبـد محیِط شـهر بـر مبنـای آموزه هـای اجتماعی-

سیاسـی و فرهنگـی جامعـه هسـتند کـه »درک و دریافـت بصـرِی« آن هـا مهم اسـت 
و می تـوان آن را بـا »عینیـت نسـبی« توسـط مشـاهده گرانی آموزش دیـده )عکاسـان( 
ثبـت کـرد؛ عینیتـی برآمـده از تجربـه ی زیسـته ی هریک از عکاسـانی کـه در تعامل با 
شـهر، خـود بخشـی از بدنـه ی اصلی آن محسـوب می شـوند و هریک با رویکـرد خاِص 
خـود، نمایـی از ایـن »حضـور« را به »ظهـور« رسـانده اند. بر مبنـای نظریـه ی بیان در 
هنـر، اثـر، نمایـش نمادیـِن احسـاس و درونیـات هنرمنـد انگاشـته می شـود؛ بیانی که 
نوعـی »عینیـت یافتگـی« اسـت. اگرچه عکس هـا متمرکز بر بخشـی از فضای شـهری 
موضـوع شـهری را نشـان می دهنـد، امـا گویـی حقیقتـی را بـر مـا آشـکار می کننـد و 
مکـث نـگاهِ مخاطـب را بـه همـراه دارنـد. بـه تعبیـری در ایـن جـا جهـاِن شـهر را در 
سـیمایی متفاوت و گاهی سـرد و سـنگین مشـاهده می کنیـم، به مثابـه دریچه ای برای 
»نگریسـتن«؛ نگریسـتنی دوبـاره از دیدگاهـی غیرمنتظره. آنچه که در ایـن نگاه میدانی 
بـروز یافتـه، غلبـه ی نوعـی نـگاه »وحـدت گـرا« بـه موضـوع اسـت؛ عکس ها بـا وجود 



رویکـرد متفـاوت در پـِس آن هـا، همگـی خطـی واحـد را دنبـال می کننـد؛ تصاویـری 
حـاوی المـان هـای نمادیـن و مذهبـی و حضـوِر پراکنـده ی انسـان کـه در سرتاسـر 
عرصـه  ی میـدان مشـاهده و میدان به مثابه جوالنگاهِ مناسـک مذهبی و سیاسـی هویدا 
می شـود کـه گاهـی تعامـالِت خودجوشـی نیـز در آن شـکل می گیـرد. فضا و سـاختار 
ارایـه شـده در غالـب عکس هـا اعـم از ترکیب بنـدی و محتـواِی بصـری، نمایانگر نوعی 
سـکون و صالبـِت مـکاِن حضـور اسـت و مخاطـب را بـه دروِن جهـان تصویـر دعـوت 
می کنـد و در همـان حـال مفهـوِم » غیـاب« را بـه رخ می کشـد؛ غیـاب بـه معنـای 
گسسـِت حضـور و بـه تعبیـری دیگر فردیـت و تنهایی انسـان امـروزی در برابـر هیبِت 
مـکاِن بازنمایـی شـده. انسـان بـه عنـوان شـاخص ترین حاضـِر در محضـِر میـدان کـه 
تنهـا در آثـار یکـی از عکاسـان مجموعـه در تعاملی خودجـوش همچون بـازی آزادانه و 
خیـال انگیـز کـودکان هویدا می شـود؛ در سـایر آثار ایـن مجموعه حضـور او »حضوری 
تنهـا« و کم رنـگ اسـت؛ حضـوری دگرگونـه کـه بـه نوعـی وحدانیـت و فردیـت را در 
تقابـل بـا کثـرت نشـانه گرفته انـد و در امتـداِد هـم، نـگاهِ مخاطـب را در »فهـِم معنای 
حضـور« بـه چالش می کشـند. از سـویی دیگر شـاهد یک حرکت دیالکتیکـی ناهمگون 
میـان »کمی سـازی همـه جانبـه ی فضـای شـهری« با فرمـی از سـازه های غول آسـای 
مـدرن بـا هنجـار سـنتِی غالـِب جامعـه ی امـروز هسـتیم کـه عکس هـا به درسـتی در 
ارایـه ی آن موفـق بوده انـد. عرصـه ی حضـور در این جا بـه عرصه ی » بالتکیفی« سـوق 
یافتـه اسـت و عکس هـا شـاهدی بـر ایـن مدعاسـت. در ایـن تصاویـر، مـکان بـه مثابه 
نشـانه ای تلقـی می شـود بـرای » نمایـش فرهنگـی« کـه در آن شـکوفا شـده اسـت. 
بـه گفتـه ی ویتگنشـتاین فرهنـگ اولیـه بـه تـوده ای از الشـه سـنگ ها و در آخـر بـه 
تلـی از خاکسـتر تبدیـل خواهد شـد ولـی اذهان بر فـراز آن خاکسـترها در نوسـان اند.

مینا نبئی ، مرداد 1397
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نگاه میدانی

»میـدان امـام حسـین« یکـی از میادیـن مرکزی و مهم شـهر تهران اسـت. ایـن میدان 
کـه در حکومـت پهلـوی بـا نـام »فوزیه« و سـپس »شـهناز« شـناخته می شـد بـا آغاز 
حکومـت اسـالمی به »امام حسـین« تغییر نام داد. در سـال 139۰ طرحـی بزرگ برای 
تغییـر فضـای میـدان و حدفاصـل آن تـا میـدان شـهدا بـا هدف تبدیـل این مـکان به 
فضایـی مذهبـی و گذرگاهی آیینی آغاز شـد. این طـرح به عنوان نمادی از شهرسـازی 
اسـالمی از روزهـای نخسـت با انتقـادات زیادی روبرو بـوده تا جایی که بخشـی از طرح 
بـه دلیـل عدم اسـتقبال مردم از آن به شـکلی نیمه کاره و تغییر یافته اجرا شـده اسـت.

تخریـب سـاختمان های مجـاور، ایجـاد عرصه ی بـاز پیـاده روی، نصب سـازه های فلزی 
عظیـم و نمادهـای آیینـی به عنوان بخشـی از نوسـازی میـدان، نه تنها سـبب تغییرات 
سـاختاری شـده بلکـه تغییر در زندگی اجتماعـی مردم این منطقه را نیز در پی داشـته 
اسـت. شبیه سـازی های گسـترده ی نمادهـای مذهبـی در میـدان امـام حسـین را مـی 
تـوان تالشـی آگاهانـه در راسـتای حذف گذشـته ی میـدان و ایجـاد کارکردهـای تازه 
در آن بـه حسـاب آورد. در ایـن میـان مـردم گاه بـا فضای جدیـد بیگانه انـد و گاه آن را 
پذیرفتـه و بـاور می کننـد. تعـدادی نیـز علی رغـم کارکردهـای مذهبـی در نظـر گرفته 
شـده بـرای میدان شـیوه های شـخصی خـود را در اسـتفاده از ایـن فضا پـی می گیرند. 
از ایـن رو توجـه بـه مناظـر شـهری و سـازه های جدیـد میـدان امـام حسـین و دقیـق 
شـدن در تیپ هـای متفـاوت اجتماعـی و شـیوه ی تعامـل آن هـا بـا ایـن فضـا، مـورد 
توجـه عکاسـان مسـتندی بـوده کـه حاصـل کار آنـان را در ایـن نمایشـگاه می بینیـد.

مهدی وثوق نیا، شهریور 1397
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