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خود فرومیکشد تا از رهگذر سیالب تودهها ،خود را به
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سرمنزلی رساند که آزادیاش نامیم .پاردوکسهای فضای
انقالبی ،مملو از بیم و امید است ،مشحون است از فضایی
آکنده از یأس و سرخوشی؛ و امیدی جانکاه که بیصبرانه

در انتظار رسیدن به صبحی صادق است .از سویی جنگ،

کشتار و خشونتی گلگون به همراه دارد و از سوی دیگر

منادی رهایی و رسیدن به کعبهی آمال .شور و حرارتی
که از ُکنه انقالب موج میزند ،رمانتیسیسمی را موجب

میشود که هر نهیبی را متعالی و هر جنشی را گامی پیروزمندانه قلمداد
رمانتیک ِ
ِ
رنگ خون یافته را بر بلندای پرچم آزادی
عشق
میکند؛ و نیز
ِ
به اهتزاز درمیآورد .از قرن هجدهم میالدی انقالبهای عظیم دنیا که

سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی را دگرگون کرده ،آغاز میشوند .انقالب

کبیر فرانسه در چند مرحله ،انقالب اکتبر  1917روسیه و سپس یکی از
مهمترین انقالبهای قرن بیستم ،یعنی انقالب مردم ایران در بهمن .1357

تا پیش از ظهور و رواج عکاسی ،نقاشان روایتگران تاریخ انقالبهای

مهم جهان هستند .تابلوی معروف «آزادی هدایتگر مردم» اثر شهیر اوژن

دالکروا که به سال  1830کشیده شده و در موزهی لوور پاریس نگهداری
میشود ،هرگز از تاریخ فرهنگ آزادیخواهی محو نخواهد شد .دالکروا در

این فضای نئوکالسیک ،زنی را به عنوان سمبل آزادی ،با پرچم ملی فرانسه در

معاصر را برای نسلهای آتی به یادگار گذاشته است .از واپسین

که پیروزمندانه به پیش میرود .ژان دوپل ِسیس برتو 1نیز در نقاشی دیگری به

شاه از ایران ،ورود رهبر انقالب به وطن و در نهایت پیروزی

یک دست ،و اسلحهای در دست دیگر ،در صف نخست انقالبیون نشان میدهد
سال  1793با نگاهی متفاوت ناآرامیهای فضای ملتهب و انقالبی فرانسه را به

تصویر کشیده است تا نقاش شاهدی باشد بر غربی که فئودالیته در آن رو به
پایان است.

ماههای دوران پهلوی ،تظاهراتها ،درگیریهای خیابانی ،گریز
تاریخی
انقالب مردم ایران که در خود روحی از رمانتیسیسم
ِ
آرمانگرا را به همراه دارد .به راستی اگر عکسهای کسانی

چون عباس عطار یا کاوه گلستان نبود ،به تعبیر هگلی امکان

رمانتیسیسم ناشی
اما عکاسان انقالب ،بر خالف نقاشان ،خوی گزیدهانگا ِر
ِ

درک روح دورانی مهم و تاریخساز ،چنان که این عکسها

انقالب مواجه میشوند .انبوهی از عکسهای انقالبهای قرن بیستم که بیشتر

در خالل انقالب ایران ،عکاسان خارجی زیادی به تهران

از انقالب را به سوی دیگری مینهند؛ یا دست کم به شکلی دیگر با پدیدهی
جنبهی خبری ،گزارشی یا ژورنالیستی دارند ،سمت و سوی نگاه ساکنان کرهی
خاکی را عمیقاً تحت تأثیر قرار میدهد .عکاسان انقالب راویانی هستند که
انقالب بدون حضور آنها ناتمام است و الکن .فیلسوفانی چون مارشان مک لوهان
یا حتی بودریار (که نگاهی نه چندان خوشبین به رسانه دارد) ،ظهور رسانههای

جدید قرن بیستم را که امکان تکثیر ،تکرار ،توالی و آگاهی رسانی همگانی و
انبوه را میسر کردهاند ،در نشر رویدادهای اجتماعی مهم ،همچون انقالبها،
مؤثر میدانند.

عکسهایی که از انقالب ایران به جا مانده ،تاریخ تصویری تحوالت ایران

نمایندگیاش میکنند ،به سادگی مقدور نمیگردید.

و دیگر شهرهای ایران سفر میکنند تا برای بنگاههای خبری
ستبون
غرب ،خوراک تصویری فراهم کنند .از جمله میشل
ِ
فرانسوی که به تهران میرود .وی فعالیت حرفهای خود را با
معماری آغاز کرده ،اما در سال  ۱۹۷۸به عکاسی روی میآورد

تا در کسوت عکاس خبری و جنگ ،حوادث کشورهای ایران،
ژان دوپل ِسیس برتو • توفان تویلری در  10آگوست 1792
رنگ و روغن روی بوم •  192×124س.م • محفوظ در کاخ ورسای
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السالوادور ،افغانستان ،پاکستان و دیگر نقاط را برای آژانس

عکسهای انقالب هستند ،از جمله عکس پایین آمدن امام از پلههای هواپیما در

عکاسی بینالمللی
میالدی ،ستبون کار خود را با پروژههای
ِ
در مغولستان ،هنگ کنگ و آلبانی برای آژانسهای رافو و

را عکاسان دیگری نیز ثبت کرده باشند)؛ یا تصویر باالرفتن یک جوان انقالبی از
برج آزادی تهران پس از پیروزی انقالب.

دیگر به عنوان عکاس آزاد روی پروژههای بلندمدت تمرکز

سفرش به ایران و عکاسی از انقالب نوشته است .اگر چه این متن تأثیرگذار و

سیپا و سپس بلک استار پوشش دهد .در پایان دههی هشتاد

سیگما آغاز میکند .وی در سال  ۱۹۹۰تصمیم گرفت بار

کند ،به طوری که این فعالیتها همچنان ادامه دارد (ستبون،

.)8 :1395

فرودگاه مهرآباد در  12بهمن ( 1357البته به نظر میرسد که مشابه این صحنه

ستبون متن کوتاهی در ابتدای کتاب «روزهای انقالب» در خصوص ماجرای

ستایش برانگیز است ،اما با توجه به شناختی که از تاریخ عکاسی معاصر ایران

و حضور عکاسان ایرانی در انقالب داریم ،باید با کمی تردید در این گفته تأمل

عکسهای متنوع ستبون از ایران ،اندکی پیش از پیروزی

کرد و حتی شاید آن را کمی گزاف و نادقیق دانست؛ یعنی آنجایی که مینویسد:

چون عباس عطار ،کاوه گلستان ،بهمن جاللی ،شاهرخ

همکارییشان را با آژانسهای بینالمللی نیز آغاز کرده بودند .من ایران را ترک

انقالب تا سال  1358را شامل میشود .بر خالف آثار عکاسانی
حاتمی ،محمد صیاد ،ژیل پرس و یا دیوید برنت ،که همگی

از عکاسان شناخته شده انقالب هستند ،عکسهای ستبون
بار ژورنالیستی و خبری بیشتری دارند .لحظهی قطعی در
آثار او ماهیتی تاریخی مییابد و معموالً بیننده را با کمترین

کردم ،زمان آن رسیده بود تا جای خود را به عکاسان خبری ایران بدهم».

به هر حال بهتر است گزارش میشل ستبون از سفر به ایران را بدون دخل

و تصرف در روایت ،از زبان خودش بخوانیم:

«ماجرای ایران برایم داستانی بسیار طوالنی و مهم است .اهمیت آن به این

دلیل است که انقالب ایران اولین گزارش بزرگ بینالمللی من بود و زندگیام
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قضاوت رها میکند .تعدادی از عکسهای او جزو ماندگارترین

«در آن زمان گروهی از عکاسان جوان و با استعداد ایرانی ظاهر شدند [ ]...آنها
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خیابان انقالب ،روبهروی دانشگاه تهران •  12آبان 1357

شادی مردم و ارتش از پیروزی انقالب •  26دی 1357

راهپیمایی روز عاشورا ،خیابان آزادی ،تهران ،آذر 1357

را متحول کرد .من کار خود را به عنوان یک عکاس خبری چند سال قبل و

بودم که امام را به ایران بازگرداند .و سپس روزهای دشوار

سیاست بینالملل عالقهی فراوان داشتم .افتخار دیدن وقایعی را داشتم که

انقالب حضور داشتم و در سال  1979اولین کتاب با موضوع

بالفاصله بعد از فارغ التحصیلی در رشتهی معماری شروع کردم ،چرا که به

یک عکاس خبری واقعی شوم .من آموختههای زیادی در رابطه با فرهنگ و
مردم ایران دارم و باید به خاطر کمکهای این مردم در روزهای پر خطر انقالب

تشکر کنم .من وقایع انقالب اسالمی را از ماه فوریه  1978تا  1980پوشش

دادم .از اول انقالب در حالی که هیچ کس تصور نمیکرد رژیم شاه سقوط کند،
من عکاسی میکردم .در زمان راهپیماییهای عظیم تابستان  1978در تهران

چهرهی امام را زیر درخت سیب در نوفل لو شاتو من ثبت کردم و در هواپیمایی

جوان و با استعداد ایرانی ظاهر شدند که این کشورشان و
داستانشان بود .آنها همکارییشان را با آژانسهای بینالمللی

نیز آغاز کرده بودند .من ایران را ترک کردم ،زمان آن رسیده
بود تا جای خود را به عکاسان خبری ایران بدهم و به دنبال
داستانهای دیگر بروم .هرگز نمیتوانم چیزی که ایران به من
داد را فراموش کنم و از آن زمان ،ایران جایگاهی ویژه در قلب
من دارد» (ستبون.)13 :1395 ،
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بودم و حتی صبح روز جمعهی سیاه در میدان ژاله حضور داشتم .اولین تصاویر

انقالب اسالمی را منتشر کردم .در آن زمان گروهی از عکاسان
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سیمای جهان را تغییر داد .انقالب ایران برایم این فرصت را فراهم ساخت تا

تغییر حکومت را پوشش دادم .من در تمامی لحظات حساس

121

فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی 1
122

خیابان انقالب ،پل کالج •  19آذر 1357
میدان آزادی •  17بهمن 1357
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La Ville, La révolution, l’image
La révolution iranienne de 1979 dans les photos de Michel Setbon
Par Shahrouz Mohajer
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urant la révolution iranienne, nombre de photographes étrangers voyagent à Teheran et dans les autres villes d’Iran, afin d’alimenter en images les agences de presse occidentales. Parmi eux, Michel
Setbon, de nationalité française, prend la route de Teheran. Ce dernier,
ayant exercé à l’origine la profession d’architecte, se tourne en 1978
vers la photo afin de couvrir, une fois endossé les habits du photographe d’actualité et de guerre, les événements se déroulant dans des
pays tels que l’Iran, le Salvador, l’Afghanistan, le Pakistan et d’autres
contrées, pour l’agence Sipa puis pour l’agence Black Star. Vers la fin
des années 80, Michel Setbon poursuit son activité dans le cadre de
projets de photographie de dimension internationale en Mongolie, à
Hong Kong et en Albanie.
L’éventail très varié de prises de vue de l’Iran, réalisées par Michel
Setbon, correspond à la période qui précède de peu la victoire de la
révolution iranienne, jusqu’à l’année 1979. Certaines de ses photos
font partie des images les plus mémorables de la révolution. Cet article
porte un regard sur les photos de Michel Setbon et sur sa technique
d’approche des événements révolutionnaires qui ont marqué l’époque.

