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 (افشین شاهرودی) کتاب پنجاه و پنج عکس  بر نقدی

 3/01/49صمد قربانزاده           

 

اوال  ,افشین شاهرودی برای نوشتن نقد  "پنجاه و پنج عکس"شاید مهمترین دلیل برای انتخاب کتاب 

جستار و عالقه ای است شخصی برای شناخت بیشتر از نسل عکاسانی که شروع فعالیت های آنها به 

چند دهه قبل باز می گردد و در کنار آن بررسی شیوه عکاسی و کتاب های ارائه شده در آن دوره 

 .توسط عکاسان مختلف می باشد

فردی که به گفته . شنیده اند ,عالیت دارند نام افشین شاهرودی را اکثر افرادی که در زمینه عکاسی ف

فعالیت خود را در زمینه عکاسی شروع کرده است و در طول چهل سال اخیر  4531خود از سال 

 .دبیر اجرایی انجام داده است ,نقد  ,  شعر ,کارهای بسیاری را در کنار عکاسی همچون ترجمه 

عکس هایی است که در کتاب چاپ شده که عنوان آن نشانگر تعداد  "پنجاه و پنج عکس"کتاب 

 36تا  35است که بنا بر گفته عکاس منتخبی است از آثاری که در طول شش سال و در فاصله زمانی 

معلوالن و  ,ماهیگران  ,عکس هایی که شامل صحنه هایی از کوره پز خانه ها . عکاسی شده اند

رم  اینکه هر کدام از این مجموعه ها عال. آبادان پس از جنگ و زلزله گیالن می باشد ,سالمندان 

اتفاقات و شیوه های مختلف از زندگی انسان ها را در محیط ها و مکان های گوناگون به تصویر می 

طوریکه افشین . کشند اما در کل بصورت هماهنگ از لحاظ خط روایتی در کنار ه  قرار گرفته اند

ه آجرپز خانه ها در شروع کتاب که در آن شاهرودی در این کتاب با قرار دادن عکسی از مجموع

مردی در حال بیل زدن و فعالیت است مخاطب خود را وارد زندگی انسان های می سازد که در طول 

به . زلزله و مرگ مواجهه می گردند ,تنهایی   ,پیری  ,کتاب با اتفاقات بسیاری همچون بیماری 

ابل زلزله و مرگ توصیف گر داستانی است از عبارت دیگر او با قرار دادن تالش و فعالیت در مق
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او در مجموعه های خود از یک سو  ,نگاه افشین شاهرودی در این کتاب نگاهی است انسان گرا 

تنها گزارشگر و شاهداتفاقات و فعالیت های انسانی باشد که  ,تالش دارد همچون ناظری بی طرف 

واقعیت را از پس ذهن  ,دیگر همچون شاعری ذهن گرا  در اطرافش رخ می دهند و از سوی

این نگاه را شاید . هنرمندانه خویش می نگرد و فرم را به یک ارزش زیبایی شناختی تبدیل می سازد

بهتر باشد در کنار نگاه عکاسانی قرار داد که ه  به عکاسی مستند اجتماعی و سند گونه بودن عکاسی 

نگاهیکه شاید بتوان نمونه های بارز آن را  در کار .د و ه  به فرم اثر ارزش و اعتبار خاصی قائل بودن

 .مشاهده کرد..و  5لی فریدلندر , گری وینگوراند , 4عکاسانی همچون کارتیه برسون

چه در نحوه بکار بردن چند مجموعه عکس در  ,در کل شاید این کتاب را چه از لحاظ نحوه ارائه 

صفحه آرایی در حد کتاب هایی که توسط عکاسان خارجی که در کنار ه  و چه در زمینه چاپ و 

همان سال ها چاپ شده اند نباشد اما وجود عکاسانی چون افشین شاهرودی در تاریخ عکاسی ایران 

زیرا با حضور این افراد تاریخ یک رسانه و حتی مه  تر از آن یک . بسیار مه  و ارزشمند است

 .فرهنگ می تواند شکل بگیرد
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