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 فقیر در دفاع از تصویر  

 هیتو اشتایرل

 

تر اش بد است، وضوح  تصویرش از حد استاندارد پاییناست. کیفیت در جریانفقیر یک ُکپی   تصویر  

ک شبحی از یک تصویر است، یتصویر  فقیر شود. می تر، بد]دورش را تند کنیم[ ش کنیماعیاست. اگر سر

آزادانه که  دردربه، تصویری سرگردانی ا، ایده(thumbnail) تصویر یشدهحجمی کمنسخهیک نمایش، پیش

ُکند   هایرابط یست شده، از طریقپی و پ  کُ  های توزیع  که به دیگر کانال، و همچنانتوزیع شده [رایگانبه]

ریپ  یک فقیر   شده. تصویر   ریمیکسو ، حجم شده، بازتولید، ریپ، متراکم و کمشده فشرده دیجیتالی  

یا  AVI ؛ یک[ استآشغال] ارزشبی ده یا دزدیده شده( یا یک تصویر  َکنش ا)تصویری که از جای اصلی

JPEG 
ُ
ی و بنداش دستهوضوح شفافیت یا ها، که بر اساس  طبقاتی  نمود یپرولتاریا در جامعهمپن، یک ل

 و به اشتراک گذاشته شده، از نو ، آپلود، دانلود گذاری شده. تصویر فقیر  ارزش
ُ
 .هو از نو ویرایش شدرمت، ف

را به  دیشیانژرفها، ها را به کلیپپذیری، نمایش را به ارزش  کالت، فیلمتصویر  فقیر  کیفیت را به دسترس

ا ی جوهر یو به هزینه، هشد رهاسینماها و آرشیوها  هایغاربند   دهد. این تصویر ازی استحاله میاندیشپرت

یا  به انتزاع دارد: حین  شدنگرایش تصویر این است.  شده دهانچپ قطعیت  دیجیتالاش، در عدمدوام

  ای بصری است. اش، ایدهصیروت

اش تبارشناسی است. [رجینالا] مین نسل از تصویر اصلیی نامشروع  پنجحرامزاده تصویر  فقیر  

، میراث پدری اغلب رویاروی  شوند. ش عامدانه اشتباه نوشته میهایم و مشکوک است. اسامی  فایلنامعلو

ر مقام دیک دام، یک طعمه، یک نمایه، یا  عنوانبه فقیر تصویرایستد. رایت میکپی اصلا ملی، یا  فرهنگ

ت های تکنولوژی دیجیتال را دساین تصویر وعده. شودمیدست بهمنتقل یا دستاش خود  بصری  قبلی یادآور  

اصلا  کهل، بیافته استی شتابان ]یا یک ماتی  زودگذر[ تقلیل یک لکه تنها تا حد نه این تصویر اندازد.می

چنین تصویر  از همان آغاز توانست دیجیتال می . فقط تکنولوژیشتصویر نامید توانبمشکوک 

 کند. ای را تولیدواردررفتهزه

ای ، زبالهتصویریجامانده از تولید  صوتیبه آشغال  وآت، اندنمایشتصاویر  فقیر  بیچارگان  معاصر  صفحه

د  تصاویر جایی  شدیها و جابهجایی، انتقالحاکی از نابه . این اقتصاددیجیتالی های اقتصادکرانه نشسته بر

ی کاالها منزلهتصاویر  فقیر به تصویری.کاپیتالیسم  صوتی باطل   ــ شتاب و گردش  تصاویر درون  دورهای است

شوند. آنها لذت یا تهدید  مرگ، ی زمین کشانده میرهیأت  هدایا یا جوایز، پیرامون  کشان، در هندیسیا ت
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یاب، امر تصاویر  فقیر  امر نا کنند.مایی را منتشر مینَ احمق ، مقاومت یاحملت  فریبکارانههای توطئه یا تئوری

 .وندداد تا رمزخوانی شالبته به شرطی که هنوز بتوان ترتیبی  دهند ــ بدیهی، و امر باورنکردنی را نشان می

 

 های پایینوضوح

فنی بل نوعی این نه یک مشکل   [1]است. آلن کاراکتر اصلی خارج  فوکوس های وودیدر یکی از فیلم

 محو و نامشخص می کاراکتر اصلی آمده: تصویربیماری است که بر سر 
ا
شود. از آنجاکه کاراکتر  آلن او دائما

یدا کند. تواند کار پنمیشود: او بزرگ تبدیل می به یک مشکل  نبودن[ ]فوکوسیک بازیگر است، این مسأله 

شود، می اساندهی یک وضعیت  طبقاتی شنمنزلهشود. فوکوس بهآشکارنبودن  او به یک مشکل  مادی بدل می

ویر را صی یک تمنزلهبه صبودن ارزش  شخـفوکوسـازـصونیت و آسودگی، در حالیکه بیروننوعی وضعیت  م

 کهبل ،[جلی تصویری] مراتب  معاصر  تصاویر نه تنها بر مبنای آشکاربودنآورد. هرچند سلسلهپایین می

 بر اساس  وضوح 
ا
و  الکترونیک نگاه کنید،تجهیزات   یمغازه به یک تنها است. [شفافیت]همچنین و ابتدا

 معلوم ش کردتوصیف 7002ای جالب در سال که هارون فاُرکی در مصاحبه یسیستمآنوقت چنین 
ا
، فورا

 هایرا دارد. در فروشگاه اصلیفروشگاه  کلنی طبقاتی  تصاویر، سینما نقش  یک در جامعه [7]شود.می

ات  بیشتر  مشتق شوند.گذاری مینشان و سطح  باال محصوالت در محیطی اعیانیترین قیمتگران، اصلی

فقیر  همچون تصاویرزنده  صورتهای تلویزیونی، یا بهرنامهها در بDVDصورت خرید  همان تصاویر بهقابل

  شوند.پخش می

تر ر، ترسانندهتو جادوییتر تقلیدی تر و تاثیرگذارتر،کنندهیک تصویر  با وضوح  باال خیره واضح است که

رمتتر باشد. حاال دیگر قالب. انگار غنیرسدبه نظر می و اغواگرتر از یک تصویر فقیر
ُ
کننده فهای مصرها و ف

 53شود که بر فیلم  شناسی سازگار میسینما و زیباییهمان ی علقمندان  ای با ذائقهطرز فزایندهبه

تنها مدیوم   وانعنپافشاری بر فیلم آنالوگ بهتاکید داشتند. این  بدون  خش عنوان ضامن  بصرّیت  متری بهلیمی

عطاف  اننظر از هم صرفشود، آنافکن میهای سینمایی طنینواجد  اهمیت  بصری دوباره بر سرتاسر  گفتمان

 به سیس تولید ترین اقتصادهایندارد که این گرانشان. هرگز اهمیتی  هرکدامایدئولوژیک
ا
های تمفیلم اکیدا

گره  [ینالرجی اصلی ]او نسخه مردانهنبوغ  اغلب وتاب  تبفرهنگ  ملی، تولید  استودیویی  کاپیتالیستی، 

. اندکارانهبسیار محافظهخودشان هم  و از اینرو اغلب در همان ساختار (اندبودند )و هنوز هم چنین خورده

قطع  تاب  مربوط بهوتباش معادل است با اختگی مولف. فقدان که انگار واره شدشفافیت چنان بتوضوح یا 

های ی که امکانهای جدیدمستقل هم استیل یافت. تصویر  غنی با تکنولوژی یا فرمت  فیلم حتی بر تولید فیلم

 ای خاصهمراتبسلسلهی کنند، مجموعهاش ارائه میی کیفیتآوردن  خلقانهبیشتر و بیشتری برای پایین

 را برقرار کرد. خود
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 ،در مکزیکشهر  پوئبل، که توسط شهردار   مومیمراسم  ع

 شوند ترتیب داده شدصورت  غیرمجاز یا قاچاقی پخش میهایی که بهبرای نابودی  دی.وی.دی

 

 رستخیز )در هیأت  تصاویر  فقیر(

اش در سخنرانی رانیک سخنتازگی تری هم دارد. بهاما پافشاری بر تصاویر غنی پیامدهای جدی

همفری جنینگز امتناع کرد ی قطعه نوشتهیک هایی از دادن  کلیپاز نشان (film essay) فیلمی مقالهدرباره

املا ک دی و ویدئوپروژکتور  وینبود. با اینکه یک دستگاه  پخش دی در دسترس مناسب فیلم  نمایش  چون 

چه  تا تصور کند که آن تصاویر شبیه حال خود وانهادبه  را مخاطبجا در اختیارش بود، استاندارد همان

 توانستند باشند.می

 های زیباشناختی بود. اماکبریارادی و بر مبنای  صغری ناپذیری  تصویر کمابیشدر این مورد، رویت

بیست یا حتی سی سال پیش، های نولیبرال هم داشت. مشیطپیامدهای خ تری برمبنایارز  بسیار عامهم

سازی  تصاویر  غیرتجاری کرد، تا آن حد که سینمای شروع به مبهم کمکمای بازسازی  نولیبرال  تولید  رسانه

 رویت فیلمو مقاله تجربی
ا
کمرشکنی  نحودر سینماها به تداوم  پخش  این آثار کهحالدرعین ناپذیر شد.تقریبا

 رفتهفتهر ، این آثار رواز همینرسیدند. به نظر می ایحاشیه یش از حدبنیز  نبرای پخش در تلویزیوگران شد، 

 مقاالت  ویدئویی و فیلم ناپدید شدند. همی عمومی از حوزه کهنه فقط از سینماها، بل
ا
های تجربی اکثرا

ان به جهای فیلم بولشهرها یا کهای فیلم  کلنموزه هایی معدود درنشده باقی ماندند، و برای نمایشدیده

 د.شان به نمایش درآینتا پیش از آنکه دوباره در تاریکی  آرشیوها ناپدید شوند، با وضوح  اصلی ،در بردند

 ب
ا
سینما،  سازی  تجاری ای کاال، بمنزلهسازی  نولیبرال  مفهوم  فرهنگ بهرادیکال ااین پیشرفت یقینا

ت همچنین این پیشرف. پیوند داشتسازی فیلمسازی  مستقل ایها، و حاشیهگانگیبس اپراکندگی  سینما ب

شنیداری در برخی کشورها یا ای جهانی و استقرار  انحصارها بر سر  امر دیداریبه بازسازی  صنایع  رسانه
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 بهپدید شد و نااز سطح کار غیرمحافظهیا  خوانمخالف، موضوع  بصری  لحاظاین  ازقلمروها مربوط بود. 

افراد  متعهد جان به ها و ای از سازمانشبکه یوسیلههتنها بو ، راه برد های بدیلزیرزمین  آرشیوها و مجموعه

ها منابع  این کپی د.کردنشان پخش میاین آثار را بین خودغیرقانونی  [VHSویدئویی ]های رد که کپیدر ب

 نایاب بودند ـــ نوارهای ویدئو، بر
ا
 ها دستهای دوستان و همپالکیهای شفاهی درون  حلقهاساس  داده اکیدا

مار  چشمگیر شروع به تغییر کرد. شنحویبا امکان  پخش  آنلین  ویدئو، این وضعیت به اما شدند.به دست می

شان های واجد  دسترسی  عمومی ظاهر شدند، بعضیهای کمیاب از نو بر پایگاهخامای از مادهفزاینده

اند آشغالوآت ای از( و برخی فقط کپهUbuWebنمایش گذاشته شدند )گزینش و بهدقیق و سنجیده نحویبه

(YouTube.) 
 

 

 ، کریس مارکر7000مه  70طور که در زندگی  سپسین یافت شد، ی مجازی آنخانه

 

نتدست در حال حاضر، صورت آنلین در های کریس مارکر بهمقالهفیلماز  (torrent) کم بیست ُتر 

ما اقتصاد  ا داشته باشید.دانلود کنید و را ها توانید آن، میرا مرور کنید یک گذشته خواهیدمیاگر اند. دسترس

رف  دانلودهاست:  اگر  شان کنی، وباره نگاه، دویها را نگه دارتوانی فایلیمتصاویر  فقیر چیزی بیش از ص 

 AVIهای فایلشوند. منتشر می هم ی که ضرورت دارد، حتی از نو ویرایش یا بهترشان کنی. و نتایجکردفکر 

 
ا
ویدئوهای  .1شوندمبادله می P2Pسری  نیمههای شده بر پایگاهفراموشمات و نامشخص از شاهکارهای تقریبا

های کپی  دیویدی شوند.می شوند، در یوتیوب منتشرها قاچاق میموبایلی مخفیانه که خارج از موزه

فیلم و مقالهبسیاری از آثار  سینمای آوانگارد، غیرتجاری  [5]شوند.ار هنرمندان دست به دست میبازبینی  آث

 چه دوست داشته باشند چه نه. .اندو احیا شده انددهرستخیز کر تصاویر  فقیر  در مقام  

 

                                                            

هایی با هر فرمت دیجیتالی، هر فایل متنی، صوتی یا دهد دادهکنندگان یا کاربران  یک شبکه مجال میامکانی که به  مشارکت .1 
ر یا بانک رو   مبادله کنند. تصویری، را بدون استفاده از یک س 

ا
 داده، مستقیما
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 سازی و سرقتخصوصی

 تصاویر  ، و نیز ویدئوآرت، در هیأت  سینما تجربی و کلسیک  میلیتانتی،  آثاری  نایاب  تصاویر  چاپاینکه 

ود   این تصاویر بسیار بیشتر از محتوا یا نمموقعیتاهمیت دارد. نیز دیگر  شوند، در سطحیفقیر از نو ظاهر می

ه ککند،  میشان را هم برملسازیایهای حاشیهشود: این موقعیت همچنین وضعیتمی فاشخود  تصاویر 

به این دلیل تصاویر  فقیر  [4]د.انجاممیتصاویر فقیر  ن در مقاماشروهای اجتماعی به انتشار  آنلیننی مجموعه

ـ  یابندی طبقاتی  تصاویر ارجاع نمیبه هیچ ارزشی درون  جامعهکه فقیرند  شان باعث پایهنامشروع و دون شأنـ

فقدان  وضوح  این تصاویر گواهی است بر تخصیص ی طبقاتی مستثنی شوند. این جامعه شود از معیارهایمی

 [3]شان.جاییجابهو 

 که، بلای و تکنولوژی  دیجیتال مرتبط استآشکارا این وضعیت نه تنها به بازسازی  نولیبرال  تولید  رسانه

. ار داردسر و ک همشان، و آرشیوهایشان ها، فرهنگملتـبازسازی  پساسوسیالیستی و پسااستعماری  دولت اب

های و تاریخابداع  های جدید  ها و سنتها از بین رفتند یا فروپاشیدند، فرهنگملتـکه برخی دولتحالیدر

در بسیاری موارد، یک میراث  کامل از  ؛گذارداین امر آشکارا بر آرشیوهای فیلم تاثیر می ند.شومیآفریده  نو

 در سهمانطور که  اش.فرهنگ  طبیعی پشتیبان  چارچوب   بدونهم آن ،ماندتصاویر  چاپی  فیلم بر جای می
ا
ابقا

ی هی کراییک مغازه به صورتاش را بعدی تواند حیاتم، آرشیو  ملی میدیدی فیلم در سارایوو یک موزه مورد

چنین  دل سامان ازسازی نابهجور خصوصیهای قاچاقی و دزدی از راه یککپی [6]های ویدئویی بیابد.فیلم

به  الینطور آناش را بهمحتویاتی بریتانیا، دیگر، حتی کتابخانه کنند. از طرفنشت می آرشیوهایی

 فروشد. های نجومی میقیمت

شو  هایجامانده از سوی  سازمان، تصاویر  فقیر تا حدی در خلء  بهه استشد یادآورن همانطور که ُکدُو ا 

تری عمل ممیلی 16/53آرشیو   در قامت  یکشوند که برایشان سخت است منتشر مینیز سینمای دولتی 

از این منظر، تصویر  فقیر افول و زوال   [2]حفظ نمایند. ی معاصرتوزیع را در دورهکنند یا هر نوع زیرساخت 

کند که در بسیاری جاها ممکن شده فیلم، یا در واقع هرگونه سینمای تجربی و غیرتجاری را عیان میمقاله

 سازی  تولید  رسانهشد. خصوصیی دولت انگاشته میبود زیرا تولید  فرهنگ وظیفه
ا
تی بیش اهمیای تدریجا

ی ختهگسیسازی  لجاماما از دیگر سو، خصوصیکنترل و حمایت  مالی  دولتی یافت. ای  تحت از تولید  رسانه

سازد؛ سازی، سرقت/قاچاق و تخصیص را میسر میالین و کاالییمحتوای روشنفکرانه، همراه با بازاریابی  آن

 شود.سبب  انتشار  تصاویر  فقیر می و البته

 

 سینمای ناکامل

« برای یک سینمای ناکامل»آورد، های سینمای سوم را به یاد میمانیفستتصاویر  فقیر یکی از  ظهور  

سپینوسا، که در اواخر  دهنوشته در ستایش اسپینوسا  [8]در کوبا نوشته شده است. 1660ی هی خوان گارسیا ا 

 سینمای کامل ــ سینمایی از حیث  فنی و»، خودش ، به زبانچون، دآور ناکامل استدالل می یسینمایاز 

 همیشه سینمای ارتجاعی است. دستانه ــهنری چیره
ا
کوشد یمسینمای ناکامل سینمایی است که « تقریبا
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ین آمیزد، و تمایز بد. این سینما هنر را با زندگی و علم میشو چیرهی طبقاتی جامعه بر تقسیمات  کار درون

ورزد، که بر ناکاملی  خودش تاکید می این سینماکند. و مولف را مبهم می کننده، مخاطبکننده و تهیهمصرف

 . شودآنکه بوروکراتیک متعهد است بی گرا نیست،پسند است اما مصرفعامه

ی بیناو آشکارا پیشی کند.ی جدید تامل میهای رسانهی وعدهاش دربارهاسپینوسا در مانیفست

ی سنتی را به خطر خواهد انداخت و نوع گرای فیلمسازانپیشرفت  تکنولوژی  ویدئو جایگاه نخبه کند کهمی

یر، سینمای فقیر هم هنر  مردم. مانند  اقتصاد  تصاویر  فق جوریکتولید  فیلم  انبوه را میسر خواهد کرد: 

ا بصری این سینم آمیزد. کیفیتو هنر را با هم می برد و زندگیمولف و مخاطب را از بین می تمایزهای بین

 و آکنده از مصنوعات.  ،مات، آماتوریاندازد: خطر می بیشتر عامدانه خود را به

وصیف  که تاز بعضی جهات، اقتصاد  تصاویر فقیر با توصیف  سینمای ناکامل متناظر است، در حالی

 کند. اما سینمای ناکامل  را بازنمایی می فروشیسوگلی در قامتمفهومی از سینما  ،در عوض ،سینمای کامل

از یک  سویه و عاطفی است.بینی کرده بود دوه اسپینوسا پیشواقعی و معاصر همچنین بسیار بیشتر از آنچ

ت  گروه  اش، مشارکی توزیع  جهانی و اخلق  بازآمیزی و تخصیصواسطهسو، اقتصاد  تصویر  فقیر، با امکان  بی

ها تنها برای معنی نیست که این فرصتکند. اما این بدانها را نسبت به قبل میسر میدهبزرگتری از تولیدکنن

سپَ َدهنیبد شوند. اهداف  مترقی استفاده می  پیوندهای دیجیتالی راه باز طریقها نیز از و دیگر آشغال ،م، ا 

در  ای که برای مدتی طوالنیبدل شده ــ منطقه رقابتیبازارهای همچنین به یکی از  ارتباط  دیجیتال کردند.

 سازیهای کلن )و تا حد مشخصی، موفق( در خصوصیو تلش ارجینالهای[ ]نسخه انقیاد  انباشت مداوم  

 بوده است.

 یامشیی خطهم سازنده آیند،به چرخش درمیشوند و منتشر میدر آنها تصاویر  فقیر ها که شبکه

ا نه تنه تجاری و ملی. آنها اند و هم رزمگاهی برای دستورکارهایی همگانی جدید شکنندهیک علقه برای

 که قلمروحالیشوند. درهم شامل می مقادیر  باورنکردنی  پورن و پارانویا را کهبل، تجربی و هنری خامماده

سازی کاالیی هایترین تکنیکفتهدهد، اما پیشر شده میدسترسی به تصاویر خیالی  حذف تصاویر فقیر مجال

ی فعال  کاربران در آفرینش و توزیع  محتوا را میسر که مداخلهحالیکند. این قلمرو، دررسوخ می در آن نیز

ر گران، منتقدان، مترجمان و مؤلفان  تصاویر  فقیکشاند. کاربران به ویرایشآنها را به خدمت  تولید میکند، می

 شوند.تبدیل می

 توانند از سوی بسیاری ساخته و دیده شوند. آنهاکه میپسندند اویری عامهویر فقیر تصقرار، تصابدین

ه ب اش، میلاشیمطلبی  این جمعیت، نارسیسد: فرصتکننتمام  تناقضات  جمعیت  معاصر را بیان می

اش برای تخطی و بخشی به ذهن، آمادگی  دائمیاش در تمرکز یا سامانخودآئینی و آفرینش، ناتوانی

 ،دهدارائه می رفته، تصاویر  فقیریک عکس  فوری از وضعیت  عاطفی  جمعیتهمروی [6]حال تمکین.عینر د

 وضعیت  تصاویر فقیر، نهرمی و گیجی. اش برای شدت، سرگولعاز اش، و نیز، ، پارانویا و هراسرنجوریاز روان

ه گوید کشمار مردمی سخن میبل همچنین از بی ،ی این تصاویرهای دوبارهبندیها و قالبفقط از انتقال

کنند، از نو  بهشان اضافه شان کنند، زیرنویسکافی به این تصاویر توجه دارند تا دوباره و دوباره تبدیل قدربه

 نند. تدوین، یا آپلودشان ک
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دیدی انداز جآفرینش  چشمتر، دقیق نحویدر این پرتو، شاید ناگزیر از بازتعریف  ارزش  تصویر، یا به

 و رزش را تصور کرد که با سرعت، شدتتوان فرم  دیگری از اادله، میبفارغ از وضوح و ارزش  م ش باشیم.برای

 متراکمکه فقیرند به این دلیل شود. تصاویر  فقیر انتشار تعریف می
ا
یا حرکت[ اند و سریع سفر ]شده شدیدا

د کننبیان می همزدایی را وضعیت  مادیت . آنها اماگیرندهند و سرعت میدمی [از دست]کنند. آنها ماده می

چرخش   [10]ای مشترک است.های تولید نشانهبیش از همه با شیوه ، بلکهکه نه تنها با میراث  هنر مفهومی

های هایی از دادهتوصیف کرد، به نفع  آفرینش و پخش  بسته [11]، آنطور که فلیکس گتاریای سرمایهنشانه

این  [17]د.نجدیدتر ادغام شوهای هرچهها و توالید در ترکیبنتوانکند که میمتراکم و منعطف عمل می

چرخش  اطلعاتی  عام  درونــ تصاویر را  شدن  تصاویرـدرـمفهومبه عنوان ــ محتوای بصری  شدن  یکدست

وزدایی  قلمر  گرداب  به  شان را از درون  بسترشاناویر و عناوینتص ی  دانش کههانشاند، یعنی درون  اقتصادمی

ی هنری را ابتدا زدایی از ابژهاین مادیت ،تاریخ  هنر مفهومی [15].کنندپاره میتکه کاپیتالیستی  دائمی

 ی هنری  . هرچند بعد، ابژهکندتعریف میپذیری ی رویتوارهیک حرکت  مقاومت علیه  ارزش  بتی منزلهبه

هومی  رو با چرخش  مفسازی  سرمایه، و از اینایشود به چیزی کاملا سازگارشده با نشانهزدوده تبدیل میمادیت

سو، تصویر فقیر علیه  ارزش  ت. از یکای در انقیاد  تنشی مشابه استصویر  فقیر تا اندازه [14]کاپیتالیسم.

 به همین دلیل است که ی وضوح  باال عمل میوارهبت
ا
تمام وفقیر به ادغام  تام تصویرکند. از سوی دیگر، دقیقا

، شدت جذب جایبه تاثیر بامتمرکز،  توجهمیزان   که باکاپیتالیسمی  ؛شودختم میکاپیتالیسم  اطلعات  در

 گیرد.رونق میها جای نمایشها بهنمایشجای تعمق، پیشبه

 

 چیست؟  اتتعهد بصری، امروز رفیق

آفریند که می یدهد. انتشار  تصاویر  فقیر مدارنما رخ میحال، یک واژگونی  متناقضهماناما در 

ــ  دبخشوار را تحقق میمقاله( سینمای تجربی و جوریکهای اصیل  سینمای میلیتانتی و )بلندپروازی

جود ای  تجاری وجریانات  رسانه قدر درونی ناکامل برای آفرینش  یک اقتصاد  بدیل از تصاویر، همانیینماس

شده هم دوباره منتشر ایگذاری  فایل، حتی محتوای  حاشیهاشتراک ش. در عصردارد که در فراسو یا مادون

 کند.را از نو به هم وصل میشود و مخاطبان  جهانی پراکنده می

شترک م یسازد، درست همانطور که تاریخجهانی ناشناس را می هایترتیب، تصویر  فقیر شبکهبدین

 درست یا نادرست ایترجمه سبب، سازدمیهایی کند وصلتکه سفر میتصویر فقیر همچنان د.آفرینمی

اش، دادن  جوهر  بصریدستآورد. تصویر فقیر با از وجود می را به های جدیدا و مناقشههو جماعت شود،می

ی آفریند. این هاله دیگر نه بر مبنای جدیدی بر گردش میکند و هالهی سیاسی را بازیابی میمنگنهجور یک

مومی  سپهر  عدرون  جههیچبهکپی مبتنی است. تصویر فقیر  که بر گذرایی، بل«ارجینال/اصیل»دوام  امر 

بر سطح  استخر   که، بلاندکردهدولت یا شرکت وساطت یا پشتیبانی ـکه چارچوب  ملتی تثبیت نشده کلسیک

های سینما، به سوی تصویر  فقیر با دورشدن از طاق [13].های موقتی و غیرقطعی ]مشکوک[ شناور استداده

 د. شوندوخته می همنده به امیال  تماشاگران  پراک بایابد که های جدید و زودگذری سوق مینمایشصفحه
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 [16]ند.کخلق می« تعهدهای بصری»، آنطور که زمانی ژیگاورتف گفت، رو، انتشار  تصاویر فقیراز همین

ن  جهان را با همدیگر مرتبط کند.ی ژیگاورتف، قرار بود کارگرااین تعهد بصری، به گفته
وعی زبان  ازلی  ناو  [12]

. به دکن دهیزمانسا بلکه آگاه یا سرگرم،نه فقط توانست بینندگانش را میبصری کمونیستی را تصور کرد که 

 ش تیسم اطلعاتی  جهانی که مخاطبانیک کاپیتال هرچند تحت مقررات، ش محقق شدیک معنا، رویای
ا
قریبا

 اند. به هم مرتبطکوکی  عاطفی، و اضطراب ابل، همبه معنایی فیزیکی با هیجان متق

های رم، کامپیوترهای خانگی، و فهای موبایلیتولید تصاویر فقیر بر مبنای دوربین اما همچنین انتشار و

یا مدارهای  ،گذاریــ تدوین جمعی، اشتراکدست اتصاالت بصری از اینهم وجود دارد.  توزیع نامتعارف

، که کندآشکار میدر هر کجا را این تصاویر  پیوندهای نامنظم و تصادفی بین تولیدکنندگان   ــ 2ایتوزیع  شبکه

 سازد.توامان مخاطبان پراکنده را هم برمی

دیل را تغذیه تصویری  بصوتی های کاپیتالیستی و هم اقتصادانهانتشار تصاویر فقیر هم خطوط مونتاژ  رس

 همگر  اندیشه و عاطفه را اخل ات  کند. انتشار این تصاویر علوه بر سردرگمی و گیجی فراوان، حرکمی

کار محافظهغیر مدارهای اطلعاتی   دیگری در تبارشناسی تاریخی   فصل   انتشار تصاویر فقیر  پس د. آفرینمی

شناسی یزیبایپیتر وایس در  با توصیفاتالمللی های کارگران بینکند: تعهدهای بصری ورتف، آموزهباز می

ر ــ تصویر فقی اندیشیدن غیرمتعهد.گرایی، مدارهای فیلمسازی و قاره، مدارهای سینمای سوم و سهمقاومت

 در تبارشناسی  جزوات   را اشجایگاه گونهاین ــ اش دوسویه و مبهم باشدی شأن و مرتبهبسا به اندازهکه چه

 در ینی، ومجلت  ویدئوی زیرزمدر سینما، تمرین سیاسی  مبتنی بر ـهای تبلیغاتیفیلمدر پی[، ]کُ  غیراصلی

خی  های تاری. افزون بر این، تصویر فقیر  بسیاری از ایدهآوردکار به دست میمحافظههای غیرخامدیگر ماده

ی های ورتف دربارهای است میان  دیگر ایدهبخشد، که این هم ایدهمرتبط با این مدارها را از نو فعلیت می

 تعهد بصری. 

رفیق، امروز تعهد »پرسد: یپشمی  گرد تصور کنید که از شما مهای گذشته را با کلهکسی از زمان

 شاید پاسخ دهید: همین پیوند با زمان حال. «بصریشما چیست؟

 

 !کنونا 

صویر آرت است. تحیات پس از مرگ  بسیاری از شاهکارهای پیشین سینما و ویدئوتجسم   تصویر فقیر  

 زمانی سینما بوده
ا
این تصاویر بعد از  [18]ه است.اخراج شد ،فقیر از آن بهشت امن که ظاهرا

 یشدن از چرخهگذاشتهفرهنگ  ملی، و کناری شدهکننده و حمایتحمایتی شدن از عرصهانداختهبیرون

                                                            

2 Grassroots; 
یافته و ها سازمانی از شهروندان ]کاربران[ و اکتیویستکهآمیز که توسط شبیک جنبش سیاسی مبتنی بر کنش غیرخشونت 

مندسازی مردم در نسبت با هم برای کند. این سازماندهی معطوف به شبکهمراتبی را طرد میساختارهای ایدئولوژیک و سلسله
  . است شانتاثیرگذاری بر جهان پیرامون
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رمت و وضوحبه مسافرانی در سرزمین  نامسکون و بی تجاری،
ُ
 ف

ا
شان، صاحب  دیجیتال بدل شدند، که دائما

 دهند.طی این راه از دست میرا هایشان بندیوانها و عنشود، گاهی حتی نامشان عوض میسرعت و رسانه

 میپذیرم که اکنون بسیاری از این آثار در هیأت  تصاویر فقیر بازگشتهمی
ا
تدالل کرد که توان اساند. یقینا

 ــ این چیز  
ا
 کسی ــ هرکسی، لطفا

ا
 ام دهد.واقعی را نشان این همان چیز  واقعی نیست، اما پس لطفا

واقعی ــ آن امر اصلی یا ارجینال  اصیل ــ نیست. در عوض،  ی چیز  وجه دربارهچهیتصویر فقیر به

ی انتشار انبوه، پراکندگی دیجیتالی، دربارهشرایط واقعی  وجود  خاص خودش است: ی درباره

 کاری وی محافظهدرباره همچنینطلبی و تخصیص، ی مبارزههای شکسته و منعطف. دربارهبودنموقتی

 استثمار. 

 ی واقعیت است. در یک کلم: تصویر فقیر درباره

 

 ی پویا غلمیترجمه
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