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  فرهنگ عموميو  يعکاس
  ðمحمدي محمود گل

   چکيده
برقراري ارتباط با همنوعان و محیط اطراف خویش، تالش و کوشش  برايدر سراسر تاریخ،  انسان

او هاي بیان اندیشه و افکـار   ترین راه و از دوران ماقبل تاریخ، استفاده از تصویر یکی از مهم تاس  کرده
درستی درك کند و با تسلط  و کالم را به زبانطور که در طول قرون گذشته موفق شد  ن  هما. است بوده

لزم فهم نکـات خاصـی   مست امروز انساندستیابی به سواد تصویري نیز براي  ،کند هاستفاد ها آن کامل از
بـراي سـرعت بخشـیدن بـه      ،تصـویر  زبان ةکاربرد دوبار ،عقبگردي به گذشته با در جهان امروز. است

هاي تصویري را نسبت به گفتار و نوشـتار   به پیام انسانتمایل همیشگی  کهشود  دیده می ،دریافت پیام
نیـاز   هـا  آنتـرین   ممهـ  که داشته استتصویر  خلق براي گوناگونیاز دیرباز دالیل  انسان .کند یید میأت

به کارهاي  انساندر نهایت سبب شده است که .. .به بیان احساسات، افکار، برقراري ارتباط و نیاز. است
 میـان  يارتبـاط بصـر   يها وندیپدر  یدر جهان، آغازگر حرکت بزرگ یاختراع عکاس. گوناگونی بپردازد

ل شده یفرهنگ تبد یامروز به نوع یر در زندگیز تصوگسترش روزافزون استفاده ا. دشمردم و جوامع 
ثیرگذار آن در برقراري و گسترش أتصویر و نقش ت زبان، تالش شده است تا اهمیت مقالهدر این . است

  .ها آشکار شود ها، جوامع و تمدن ارتباط میان افراد، گروه
  
   ها هد واژیکل

  یشناس هنشان ،ير، رسانه، سواد بصریتصو ،فرهنگ
                                                

ð مدیر گروه مطالعات سینما و تئاتر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
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  فارسي  زباني فرهنگ در معنا
فرهنگ از دیرباز در آثار نظم و نثر فارسی با معانی و مفاهیم گوناگون بـه کـار    ةواژ

، هنري و معرفت، وپرورش آموزشادب،  از معانی مشهور و عام آن دانش و. رفته است
انگلیسی  Cultureفرهنگ به معناي . المعارف استةنامه و دائر تأدیب، کتاب لغت یا واژه

 افت و به کاریفارسی راه  زبان ش در  مهاي است که در آغاز قرن چهارد ز مفاهیم تازها
  .برده شد
. دیده استبه خود  زین تحوالت دیگري» فرهنگ «انگلیسی مفهوم  زبان ةدر حوز اما

منتشر شـد، بـراي    1871که در سال  1ییهاي ابتدا فرهنگ ،ب خوداکت تایلور در. بی .اي
گرچـه خـود او وامـدار     .اسـت رهنگ را در انگلسـتان مطـرح کـرده    ف ةبار واژ نخستین

را متـرادف بـا    2»فرهنـگ «تـایلور  . کننـد  بود، اما به طور رسمی به او استناد می اندیگر
کند که پس  ابتداي کتاب خود تعریفی از فرهنگ ارائه می وي در. کار گرفت هب 3»ندتم«

  : از او بارها نقل شده است
اي است مشتمل بر  پیچیده ۀنگاري عام خود، مجموع فهوم قومفرهنگ یا تمدن به م«

ها و عاداتی که بیشـتر بـه    اییتوان میمعارف، معتقدات، هنر، حقوق، اخالق، رسوم و تما
  ».نماید عنوان عضوي از جامعه اخذ می

که  ،آلمانی زبانشود که با معناي اولیه آن در  دیده می »فرهنگ«در اینجا توصیفی از 
بلکه به امـور واقـع    ،رساند را نمی» تمدن« یمعن و پیشرفت است، تفاوت داردبه معناي 
ـ . شـود  می همشاهد یشود که در مقطع زمان خاص گفته می » فرهنـگ « ةهـر حـال واژ  ه ب

هر بار معناي  و از آلمانی به انگلیسی ترجمه شد ،که از فرانسه گرفته شده بود) کولتور(
  .ن افزوده شدآ  هب يجدید

ي نهادي گرفته تا ها سازمانجموع حیات اجتماعی از زیربناهاي فنی و در فرهنگ م
                                                
1. Primitive culture 
2. Culture 
3. Civilization 
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 یگیرنـد و تمـامی همچـون نظمـ     نظر قـرار مـی   حبیان حیات روانی مطم اشکال و صور
تعریف را براي  ارصدهچتا حدود گاه  فرهنگ ةپژوهشگران حوز. شوند ارزشی تلقی می

از فرهنگ آمده و سپس چنین  گونگوناتعریف  164در یک نوشته  تنها .اند ذکر کرده آن
   :گیري شده است نتیجه
الگوهاي رفتاري، اعم از عینی و ضمنی، که توسط عالئم و  فرهنگ عبارت است از«
هاي بشري از جمله دستاوردهاي  گروه ةمیراث ویژ یابد و انتقال می گوناگونهاي  سمبل

ی فرهنـگ از عقایـد   اساسـ  ۀسـت ه. دهد را تشکیل می ها آن هاي فیزیکی فکري و ساخته
 ها آن هاي مرتبط با خصوص ارزش هو ب) که در طول تاریخ کسب و گزینش شده(سنتی 

در  هـا  انسـان تالش  ۀتوان نتیج سو می هاي فرهنگی را از یک سیستم. تشکیل یافته است
  ».در آینده دانست ها آن عنوان عامل و راهنماي تالش هگذشته و از سوي دیگر ب
ی متشکل از دو انسانهر گروه  ۀرابط بهمفهوم فرهنگ  :خوانیم در تعریف دیگري می

کـه  کنند  پیروي میشود که اعضا آن از الگوهاي مشترك رفتاري  فرد یا بیشتر اطالق می
  .هستند پذیر انتقال و شدنی در اجتماع دریافت
ي که در همـۀ جوامـع   دزندگی هر جامعه است و متأثر از عوامل متعد  فرهنگ شیوة

شـناس شـامل کلیـۀ     بر این اساس فرهنـگ از نظـر جامعـه   . نواخت نیست یک یکسان و
ي اه اگون میان نسلنشود و از راه گو گی اجتماعی آموخته میدرفتارهایی است که در زن

، هنـر، امـور   زباندر این معنا فرهنگ نه تنها به . یابد ا افراد یک نسل انتقال مییمتفاوت 
، هـا  ناشود، بلکـه شـامل سـاختم    ب اطالق میصنعتی، قانون، حکومت، اخالف و مذه

  .)6 – 8: 1373استانلی، (شود  هاي ارتباطی نیز می آالت و نظام ، وسایل، ماشینهاابزار
  

  فرهنگ  ةهاي عمد صهيخص
هـاي بشـري اعـم از     فعالیـت  ۀآید، فرهنگ شامل همـ  می ریف براطور که از تع همان

کـنش بـا    کید برأدر اینجا ت. استـ حرکتی  فتی، عاطفی، احساسی و یا حتی حسیمعر
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توان بـه وجـود    باید توجه داشت که با وجود این کنش، می. دیگر اعضاي جامعه است
کـنش افـراد بـا یکـدیگر بـا       از آنجا که. برد و حد و حدود آن را معلوم کرد فرهنگ پی

  . نام نهاد »کنش اجتماعی«را  آنتوان  یابد، می فرهنگ معینی انطباق می
بیش شکلی معین و خاص به  و و عمل کم ،هاي اندیشه، احساس گر، شیوهدی سوياز 

 گونـاگون هـاي   اراین شیوه در ساخت. آید گیرند و تقریباً به صورت رسمی درمی خود می
علوم دینی بسـیار   و ،فناوريخود در قوانین، شعائر، مراسم، تشریفات، شناخت علمی، 

بعضـی از مظـاهر   و رسـوم،   ر، آداب واما اموري دیگر مانند هنـ  است؛ مشهود و رسمی
هـاي فکـر،    شـیوه  ،سازد آنچه که فرهنگ را می. شوند کمتر رسمی می آداب و معاشرت

ن آمهـم  . افراد چندان مهم نیسـت  البته تعدد. احساس و عمل مشترك افراد متعدد است
ی از نسبتاً کاف ةعد در یا امور بهنجار و آرزو و آمال در شکل» بودن«هاي  است که شیوه

 کـه گیـرد   ت مـی أتا بتوان دریافت که از قواعد زندگی اجتماعی نشـ  بگیرد،  شکلافراد 
  .خصوصیتی اجتماعی دارد در نتیجهو  خصوصیتی جمعی

  
   يفرهنگ يها انبني

کـه در   یو نقشـ  ،یعـ یط طبیبـا محـ   هـا  آن ۀا و اماکن و رابطـ یاش يفضا ،فرم، رنگ
ت یفرهنـگ هـدا   يهـا  انیـ بن يرا بـه سـو   ما ،اند فا کردهیفرهنگ و جامعه ا يریگ شکل

بـه جـا مانـده از     یراث فرهنگـ یز خود را در میش از هر چیفرهنگ ب يها انیبن. کند یم
از  یوجهـ  ةدهند نشانک یهر گوناگون يها نییآداب، سنن، و آ .سازد یم یگذشته متجل

  .ما هستند یفرهنگ يها انیبن
  

  روزمره يزندگ
ات یـ به جزئ يشتریشناسان توجه ب سان و فرهنگشنا هعامروزه در سراسر جهان، جام

دار یـ ب و دنیـ خوابسـاعت  ت و یـ فیک از یات زندگیجزئ. دهند می نشانروزمره  یزندگ



 v119 عکاسي و فرهنگ عمومي 

،  یعموم يها و بناها آمد، نشستن و کار کردن تا شکل خانه و غذا خوردن، رفت و ،شدن
 ةدهنـد  نشـان د و لبـاس مـردم خـو    ،ج در شهریرا يها هنشان، یرانندگ ةنحو ها، لیاتوموب
  .استجامعه  یو فرهنگ یت اجتماعیوضع
  
  يفرهنگ يها بيآس
در سـطح شـهر و    یفرهنگـ  يها بیآس بروزد، یجد يشهر یات زندگیاز تجل یکی
چهره  به چهره رابطۀشهر و کاهش  یگستردگ يامدهاید از پیروزمره است که شا یزندگ
ت یـ تـوان بـه اهم   یمـ  اسـت کـه   یفرهنگ يها بیبه هرصورت تنها در مقابل آس. باشد

ژه در یو هب ،یفرهنگ يها بیدادن آس نشان. برد  یروزمره پ یدر زندگ یفرهنگ يها انیبن
 نشان یر فرهنگ عمومرا د یدات اصلی، تهدریپذ بیآس یوانان و اقشار اجتماعسطح ج

   .دهد یم
هیچ خصوصـیت فرهنگـی   . اخذ و انتقال آن است ةمهم فرهنگ شیو ۀخصیصدیگر 

فرهنگی از بدو تولـد در انـدام    ۀیابد و هیچ خصیص تی یا ژنتیکی انتقال نمیبه طور زیس
سازوکارهاي یادگیري  گوناگوناخذ فرهنگ ناشی از اشکال  .وجود ندارد انسانزیستی 

ط یبـا شـرا   ییارویمردم است که از گذشته، در رو یزندگ يها روشو فرهنگ راه .است
ن یشیپ يها و هر نسل، آن را از نسل است شکل گرفته یخیست و حوادث تاریط زیمح

  ).17: 1377ه، یگرانما( برد یو به کار م است خود آموخته
  
  انتقال فرهنگ يها راه

اند  گران بودهیسنن خود به د صدد انتقال آداب و رسوم وخ دریدر طول تار ها انسان
 .انـد  ذاشـته ادگار گیبه  گوناگونهاي  راهنده از یآ يها نسل ين اعتقادات را برایا یو حت

 مـا  بـه ، فرانسـه  در غار السکو در ،و شکار یزندگ یر از چگونگیتصاو کشف نخستین
 ياز خود بـه جـا   پیش از میالد ها سال ونیلیدر م ها انسان که يآثار که احتماالً گوید می
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و با  کنند يادآوریرا  يپس از خود موارد يها انساناست که به آن ل یبه دل ،اند گذاشته
 یزنـدگ  ةاز شـناخت مـا از نحـو    یبخشـ  ،نیبنـابرا  .برقرار کنند رابطهگر ید يها انسان
هزار سال طول  هفده باًیتقر ،آن پس از .گردد یمها باز ین نقاشیبه هم نینخست يها انسان

شناسـان   باستان. دی، به وجود آانسان يدستاورد معنو نیزتریانگ شگفت تا نوشتار، دیکش
 يهـا  تیمکتوب را به منظور حفظ حکا يها عالمت هیاول يها انسان معتقدند که احتماالً

  .گرفتند یبه کار م ییابتدا یسینو خیخود و تار
  

  
 پیش از میالدسال 15000تا  10000فرانسه مربوط به ر کشف شده از غار السکو دریاز تصاو یکی

  )31: 1386 جنسن،(
  
 يبـرا  هسـتند  يا لهیهـا وسـ   ها و شکل ها، عالمت گونه ها هزار سال است که طرح ده

و بـا   يدارد که بـه کنـد   یطوالن يندیخط و الفبا فرا خیتار. ها انسان میانساده  يها امیپ
 انیـ م«دهـد، خـط و نوشـتار در     یمـ  نشانکه اسناد  ییتا جا. رفته است شیپ یدگیچیپ

ـ ا. آغـاز شـد   )دو رودخانه دجله و فـرات  نیب نیسرزم( نیالنهر نیا همان بی »رودان  نی
 پیش از مـیالد  فارس تا بغداد امتداد دارد، در حدود سه هزار سال جیاز خلکه  نیسرزم
  . شد یم میتقس ،سومر در جنوب و کلده در شمال ،هیبه دو ناح حیمس

 یبـه طـور هماهنـگ زنـدگ     يواحـد  ییایـ جغراف ۀیـ هـا در ناح  یها و کلدان يسومر
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 یآلمـان  يها زبانانند م یتفاوت(با هم تفاوت داشت  يادیتا حد ز نشانزباکردند، اما  یم
مثـل   یبزرگـ  يشـهرها  رامونیکوچک پ يها متمدن در مجتمع ۀدو جامع نیا). یو ژاپن

 ها چوپانرا  نیالنهر نیب تیجمع بیشتر. کردند یم یزندگ انیحکومت فرمانروا ریبابل و ز
 يسـومر  یدسـت  يها لوحه نیسلسله مراتب در نخست نیا. دادند یم لیو کشاورزان تشک

 که از مجتمع معبد بزرگ در اوروك به دست آمـده  ،ناد مکتوب معبد بزرگاس نینخست
  . شود یم دهید ،بود

 .رفـت  مـی  به کـار  يکشاورز يها ضبط محاسبه يبرا ينوشتار يها عالمت نینخست
را  انیمعبد یکه ساختار اجتماع است در معبد الگاش کشف شده زین يگرید يها لوحه
 ادداشـت ی یکارشناسـان نـوع   ةدیکه به عق ،یخیخط م يها بهیکت نینخست. دهد یم نشان

در . بوده اسـت  ایدادن شکل اش نشان يساده برا ییها گونه شد، شامل طرح یمحسوب م
نوع خط را  نیا. بوده است »گاو«ه نشانسر گاو  مثالً ،شد یم ینقاش ایخط، شکل اش نیا
قصد نوشتن  ریصاوبا کنار هم گذاشتن ت ها آن .دانست ينوع خط بشر نخستینتوان  یم

کنون تـا شناسـان   باسـتان . ندیگو یم »نگار شهیخط اند«کامل را داشتند که به آن  يا جمله
  . اند کرده ییشناسا را يرینوع خط تصو نینمونه از ا 1500از  شیب

 یبلکه معـان  ،رفت یبه کار نم ایاش شینما يبرا گرید يریگذشت زمان، خط تصو با
در آن حاصـل   ،پیش از مـیالد حدود سه هزار سال  ،یجالبتکامل . کرد دایپ يتر گسترده

ـ  هیـ اول يریتصـو  يهـا  عالمـت  يانحنا :شد ـ  یدر منـاطق بـاتالق  . رفـت  نیاز ب  ۀو کران
وجود داشت، چون رسم خطـوط   یفراوان یخاك رس و نکه  رودان، انیم يها رودخانه

خشک شده از لحاظ فن یمنحن  میتقمسـ  يهـا  به عالمـت  دشوار بود، پس یدر گل رس ِ
ـ  ایکردند و اشـ  یاستفاده م یسر يها  از لوحه کاتبان. آوردند يرو را کـه   ییهـا  شـکل  ای
ـ  ییهـا  آورنـد بـا قلـم   در ریخواستند به تصو یم ـ کـه   دندیکشـ  یمـ  یاز ن سـر آن را   کی
 يهـا  سیخودکار و خودنـو  نینخست يها که نسل(ها را  قلم نیها ا يسومر. دندیتراش یم

شـکل   یلوح رس يپس آنچه رو. دندیتراش یه شکل مثلث مب) ندور یم شمار به يامروز
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 يخـط نوشـتار   یماننـد نـوع   خیم هاي عالمت نیا بیبود و با ترک خیگرفت، شکل م یم
  . شد داریپد »یخیخط م«معروف به 

هرها يامضا يبرا) انیزمان هخامنش( پیش از میالد قرن پنجم در از چوب  ییاسناد م
  . نوع چاپ دانست نیتر ییا ابتداتوان آن ر یکه م کردند یم هیته

و بـه   خیدر طـول تـار   انسـان مسلم اسـت کـه    تیواقع نیا دیؤها م تالش نیا ۀهم
 انسان. خود داشته است يها شهیدر حفاظت و سپس انتقال اند یسع گوناگون يها گونه

که اندازه  ـ یبرخالف دوران ارتباط شفاه. گام بگذارد ینینو يایتوانست به دن نوشتنبا 
ـ ، اانسـان با قلم به دست گـرفتن   ـ کرد یاو معلوم م یحسرا توان  یانسانهر  يایند  نی

ـ بـه ا . بشر شدند یزندگ مدار رینوشتارها و خطوط بودند که دا  يهـا  گـروه  ،بیـ ترت نی
ـ کـه حاصـل ا  است  یعیطب. به تعامل و ارتباط با هم پرداختند ها انساناز  يتر عیوس  نی

ـ رهـا و نظ  هیرواج فرضـ  ،مرور زمانبه  ،گسترده يها ینیآفر ارتباط در  گونـاگون  يهـا  هی
  . باشد یانسانجهان 

هـم   يتاز زبان یاند که لغت نقاش گفته .کردن است نقش ینگاشتن به معن اینگارش 
نمـردن   يکه مردمان برا آید برمیواژه  نیو از ا است اخذ شده ینگارش پارس نیاز هم

چه . اند پرداخته یم ،استه همان نگارش ک ،الیمقاصد خود به نقش خ دنیافکار و رسان
انگاشتن رسـم   یمعن رایز: رسد ینگاشت به نظر م ةادپنداشتن هم از م یانگاشتن به معن

  :امیعمر خ میحک یرباع نیمانند ا. ستا  الیدر مرکز فکر و خ يزیچ
  جز باد به دست ستیز هر چه ن ستین چون

  

  

  

  هست به هر چه هست نقصان و شکسـت  چون
  

  سـت یکـه هـر چـه هسـت در عـالم ن      رانگا
  

  
  در عــالم هســت ســتیکــه هــر چــه ن پنــدار  

  

 دهیاز آفر پس يها را دارد که در زمان تیقابل نیشود، ا یچون از فرد جدا م نوشتار،
گسترش  یو استدالل یدوران تفکر برهان نیدر ا از این رو ؛نقد شودشدن بارها و بارها 
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 تیمبه رس انسانمستقل و خالق  تیشد تا فردگسترش فرهنگ مکتوب باعث . یابد می
به  يا از مجموعه یجزئ ،یانسانهر  ،یکه در دوران ارتباط شفاه یدر حال .شناخته شود

و  اندیشـند  مـی  یبراساس اقتضائات عمومیستی باو  ستیز یکه در آن مرفت  یشمار م
ـ در دوران کتابت، فرهنگ نخبگان و خواص پد. کرد میعمل  ـ برگزآمـد و افـراد    دی  ةدی

 معـرض در  یو احسـاس خـود را بنگارنـد و حتـ     شهیدتا ان افتندیامکان را  نیجامعه ا
  . قرار دهند یآت يها عصرها و نسل يداور

سـطح   بـه تا خود و جهـان خـود را    دهیکوش وستهیاست که پ يموجود گانهی انسان
 دلیل نیبه هم ؛را تجربه کند گوناگون نیآفر ارتباط يها تیو ظرف ببرداز ارتباط  يباالتر

  . بوده است يو کارآمدتر شتریب یامکانات ارتباط نشیآفر جوي و جستدر 
 از راها یگر یکدیاز  گوناگون يها نیشناخت مردم سرزم یاز اختراع عکاس پیشتا  

هـا و   یا بـا طراحـ  ی؛ و  گرفت یها بود که با کار و تجارت صورت م نیسفر به آن سرزم
 يمتمـاد  يهـا  سـال تا  .آوردند یها با خود م نیگر سرزمیدکه جهانگردان از  ییها ینقاش

را،  يگـر ید انـداز  شده مشابه با هر چشم یر حکاکیتصاو یگرد قرون وسط نقاشان دوره
 يها و فضا لباس  نقاشان .کردند یمعرضه  ،خاص يشهر از يریتصاو نامبه در همه جا 

زمـان خـود تجسـم     ان را بنا به درك و فهـم و یو خارج یخیتار يها تیشخص یزندگ
از  ینـوع خاصـ   یبا اختراع عکاسـ  اما ؛)شناختند یرا نم يگریچون نوع د(دند یبخش یم

  .ت به وجود آمده بودیواقع
  

  ديجد يهاو شناخت قلمرو يع عکاسااختر
ـ جد ين قلمروهـا ااحان و کاشـف ی، سـ یع عکاسـ با اخترا  آند بالفاصـله بـه ارزش   ی

دور و  يگانه، بدون تحمل زحمت سفریب يشورد از کین بازدیبا اختراع دورب .بردند یپ
ن ین و ماچیچ ةا را گشت و به مشاهدیخود دور دن ۀدر خان شد می. شدر یپذ دراز، امکان

  .نشست
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لسـوفان  ی، فسندگانی، از سردمداران گرفته تا نون افراد رایمشهورترتوانستند  یهمه م
ـ هـا را خر  تین شخصـ یعکس معروفترتوانستند  یم. ببینندک ی، از نزدو هنرمندان  يداری

  ). 9ـ  10: 1375بالف، ( مقدار شده بودند یب یگاه یدر دسترس و حت بزرگان. کنند
ـ ن اختراع جدیکردند که ا یکه پا به عرصه نهادند هرگز فکر نم ین عکاسانینخست د ی

  . خواهد شدثر واقع ؤنده میآ يها نسل یاندازه در زندگ تا چه
بـا   ،شـود  یهـا مربـوط مـ    تیکه به واقع ،اطراف از درك ما از يا امروزه بخش عمده

بـه   ؛میت هسـت یـ ، چون شاهد واقع کننده است مان متقاعدیبرا  عکس .ر همراه استیتصو
ـ م باور دارینیب یخود م ل به آنچه با چشمانین دلیهم  ۀسـاده از فلسـف   یمـا سرمشـق   .می

م وجـود  یکنـ  یمـ  که مشـاهده  يزیچ: میریگ یخود به کار م یزندگ يرا برا ییگرا تجربه
ـ مان داریهمچنان که به چشمان خود ا .م وجود نداردیکن یکه مشاهده نم يزیچ ،دارد م ی

  .میدان یز معتبر مین را نیکار دورب ، میده یرا مالك قرار م ها آن و
ـ نکه ایز هستند، اعم از این یاجتماع يها نهاد یگر طرز تلقنشانر، یاما تصاو ن نهـاد  ی

 .یقیموسـ  یگروهـ  يهـا  برنامـه  يا مجریخاص و  يا ا روزنامهیباشد،  یغاتیتبل یبنگاه
ر دارد، خـواه  یکـه از تصـاو   يا تواند برداشت ما را با نوع اسـتفاده  یم ينهاد هرش یگرا

انتظارات، اهداف و تعهدات  .ر قرار دهدیثأت ک، تحتیدئولوژیا خواهو  ي، هنرياقتصاد
ـ بـا و  ی، سانسـور، ز  ، برجسته کردن به انتخاب یمنته یآن نهاد اجتماع  نمـودن ا زشـت  ی

 زبـان پس همـواره  . هستندعکاس  یرسمریو غ یرسم ي ها هیها دستما نیا ۀهم .شود یم
از  یکـامل  ۀر، مجموعـ یمـا در تصـو  . میخـوان  یهـا را مـ   مـا عکـس   یعنی ان است،یدر م
هم برداشت ما  يرو بر ین معانیهم. میکن یرا مشاهده م یو اجتماع یشخص يها یتداع
چشـم خـود    ۀیشـبک  ير حاصـل از عکـس را بـر رو   یما هرگز فقط تصـو  .سازند یرا م
 تبلیغـی ر یتصـاو . شـوند  یغگران به آن متوسل میاست که تبل ین همان عاملیا. مینیب ینم
، ثـروت،  يد محبت مـادر یدرون عکس را منتقل کنند، بلکه با ةساد يد محتوایتنها با نه

  .زندیدر وجود مخاطب برانگ را ...و تجدد
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، فـراهم  یمدارك شخص ۀیته يبرا یخ است؛ عکاسیعلم ثبت تار از یجزئ یکاسع
اسـتفاده   بـراي هنـر  بلکه هنـر  ، يهنر يبازساز يبرا صرفاً، و نه یآوردن اسناد اجتماع

در تمـام   یامـا عکاسـ  . شوند یم یتلقمدرك و هنر  آن یدو کانون اصل معموالً. شود می
توانـد   یمـ  یفرهنگـ  يهـا  ر کـدام از جنبـه  عکس مثل ه. فرهنگ ما نقش دارد يها جنبه

ـ احساسـات مثبـت    ةزنـد ی، برانگیا واقعی ی، تصنعرکانهیا زی يف، عادیا ظریزمخت  ا ی
، آگاهانه يدئولوژیاست و ایس. دارند يرومندین یکنندگ ها قدرت قانع عکس. باشد منفی

  .آگاهانه، در هر عکس وجود داردا نای
  

  يعمل متقابل اجتماع يعکاس
ـ از د یکـه ناشـ   گوناگون يکردهایبا رو یخ عکاسیر طول تارعکاسان د  يهـا  دگاهی

 ،یگـاه . اند گرفتهبوده است عکس  ها آن یروانشناخت ی، و حتیاسی، سی، اجتماعيهنر
جراح، و  شناس، بیآس شناس، روان طلب، اصالح ،روانپزشک ،یاسیس يدر مقام کارگزار

ـ گذارنـد و د  ید عموم میخود را در معرض د يها عکس در  یجـان یه بـرانگیختن  یر پ
کـه بـه تبحـر     يبصـر  ییبـا یز عکـاس در کنـار   یدر واقع هدف اجتماع. جامعه هستند

 يا نهارسـ مثابـه  به  یما از عکاس یابیاست که به ارز یاز نکات ،گردد یباز م يو یکیتکن
  ).26ـ  37: همان( که در عکس نهفته است داللت دارد یامیما از پ یصادق، و آگاه

  
  کسخوانش ع

ر همچـون  یتصـاو  ،دشـ مطرح  1970و  1960 يها که در دهه ییها هیبه موجب نظر
ـ انـد و با  شـده  يگـذار ده رمزیـ چیپ يمداد شدند که به طـرز قل یمصنوعات د بـه مثابـه   ی

به نظر بـارت   .و خوانده شوند ییک رمزگشایدئولوژی، روانکاوانه و ایفرهنگ يها هنشان
بر  يزین چیچن. کند ییا بازنمایآن را منعکس نه آنکه  ،کند یت داللت میعکس بر واقع

 يم بـر رو یتـوان  یها مـ  ما در خوانش عکس .د داردیتأک» خواننده«عکس در مقام  ةنندیب
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ـ آرا :مثال يم؛ برایر متمرکز شویتصو يات صوریفیک  بیـ ر درون کـادر، ترت یش تصـو ی
را از منظـر  م تـا آن  یابیـ ب يا وهید شیا شای .ت و حاالت موضوعات عکسیا وضعی ها آن

  . کنیم یبررس یعکاس يایخارج از دن يها ناا گفتمیها  نظام
 يها ت نظامیکند و بر مرکز یر تمرکز میتصو يصور يها مؤلفه يبر رو یشناس هنشان

 اساسـاً  یعنـ یشـوند؛   یقلمداد م يعمدتاً قرارداد يا هنشان يها نظام. د داردیتأک يا هنشان
دهنـد،   یر بـه آن ارجـاع مـ   یکه تصـاو  يزیر و چیان تصاویم یعیطب يها از نسبت یناش

، ییکـا یمرآشـناس   هنشـان  ،1رسیـ به اعتقاد پ .اند یستند، بلکه برآمده از ادراکات فرهنگین
اسـتوار   ییشـان بـا موضـوع بازنمـا     بر اصـل شـباهت   یعنی( ،یلیتوانند شما یها م هنشان

دود که به آتش اشاره ها استوار باشند، مثل  ا مشخصهیپاها بر رد یعنی( یشاخص، )باشند
). اسـتوار باشـند   يروابـط قـرارداد   بـر  زبان يها مثل واژه یعنی(ن باشند ینماد ای )دارد

). 31ـ   34: 1382، یسارکوفسـک ( را در خود داشته باشـد   تواند هر سه مؤلفه یعکس م
 یلیشـما  یشناس هنشانبرخودارند که بر اساس اصل  يریتصو یها از سادگ عکس یگاه

ن یتا نمـاد  دكنا یدگیچیپ آنجا که عکس از ی، ولل ندارندیر و تأویبه تفس یناز چنداین
او د تا برداشت یآ یممخاطب به کمک  یا ادراکات فرهنگیات یتجرب ،رود یش میبودن پ

  .تکامل بخشد را از عکس
ر یتصـاو  ۀمـا بـه واسـط    يهـا و باورهـا   از معلومات و آموخته یبخش بزرگ هامروز

 ،بوده است زبانکنون مغلوب گفتار و که تا یانسانفرهنگ . استآن بر م ۀو غلب یعکاس
ر یزان نفـوذ و تـأث  یـ م .آورده اسـت  يرو يرنگاریر و تصـو یتصـو  يبـه سـو   ،جیبه تدر
 يزیـ امروز، بازگشـت بـه آن چ   ۀگوناگون در جامع يها به صورت یعکاس هايریتصو

از  ياریز بسـ امـرو  .سـزا داشـته اسـت    به یتیات چشم ما اهمیارضا و ح ياست که برا
توانـد   یز مـ ین يتر عیوس اریبس یدن بر معانیان دیجر .شوند یدن تجربه میرخدادها با د

  .ابدی یدن میفهم يدن معنایداللت کند تا آنجا که د
                                                
1. Pierce (1839 1914 ـ) 
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 ییتوسعه و تکامـل توانـا  . دارد يا العاده ت فوقیاهم يسواد بصر يج حاصل براینتا
تـر   است و مهم يبصر يها امیفهم پ يراخود ب ییتر ساختن توانا گسترده یدن به معنید

: 1380س، یدانـد ( دهد یم يشتریامکان ب يبصر يها ام یوجود آوردن پ از آن به ما در به
از  ینفکـ یبخش ال. ستین ها آن ةدادن ساد نشانا یها زیدن فقط نگاه کردن به چید. )26
، هنـر  بـا یز هـاي مل همۀ مباحث مربـوط بـه هنر  شا که ستها انسانان یان ارتباط میجر

  .شخص است یان ذهنیو ب يکاربرد
  

  و کالم يمعرفت بصر
، که در واقع نگارش با فیروگلیاز بطن خط ه یانیجر یط ییگونه که خط آوا همان

 يرنگاریصورت تصو به ر آغاز شد ویتصاو ز ازین زباننشأت گرفت، تکامل  ر بود،یتصو
سـپس بـه    .رفـت  یه کار مـ روشن و واضح ب یساده با معان يها در آمد که در آن شکل

مؤلـف   ،1يگرگـور  .ل شد و سرانجام شکل الفبا به خـود گرفـت  یتبد ییآوا يواحدها
ـ کـه در ا  یهـر گـام   .خوانده است» ات معنایاضیر«را ، الفبا چشم هوشمندکتاب  ن راه ی

 ياریشـواهد بسـ  . بود ها انسانان یشتر در ارتباط مؤثرتر میب یمسلماً تکامل ،شد برداشته 
 یعنیشود،  یبه گذشته مشاهده م یان، بازگشتین جریدهد در ا یم نشانت که اس موجود

ن عقبگرد آن است که افـراد  یا دلیل. ارتباط يبرقرار ير برایبازگشت به استفاده از تصو
ـ  .داشته باشندگر ارتباط یکدیتر با  میمؤثرتر و مستق یخواهند به شکل یم سـواد   گیريادی

ز متفـاوت  یـ و باسـواد بـودن دو چ   زبـان دانستن  یول ،ن مسئله استیتر مهم زبان يبرا
ـ  ،دن و تکلم ساده اسـت ی، فهمزبانآموختن  در انسان ییتوانا ییحد ابتدا .است از  یول

  ).28: همان( است يادیز ۀخواندن و نوشتن فاصل یین حد تا توانایا
 ةنحـو  3کـارل سـاگان   ۀنوشـت ) 1978( 2نیاز زمـ  ییها زمزمه در کتاب 1جان المبرگ

                                                
1. John Lomberg  
2. Murmurs of Earth 
3 .Carl Sagan 
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بـه فضـا فرسـتاده     1جرییو ییفضا ۀنیکه بنا بود با سفرا  نیاز زم ییها نتخاب عکسا
هجده عکس انتخاب شدند کـه از  کصدویسرانجام « :ح داده استیل توضیبه تفص ،شود

رنـگ   و اهـان، آتـش،  یدر گ یرات فصـل ییـ ش تغیست عکس به منظور نمایب ها آن انیم
 ی، زنـدگ نیزمـ  ةاریسـ  ةدربـار  یعـات ها حامـل اطال  ن عکسیا. بودند انسانپوست بدن 

ار انتخـاب  یـ در مع. مـا بودنـد   یو ساختار اجتمـاع  فناوري، آن يرو بر یو نبات یوانیح
داده شـوند،   نشانو فقر  ،تی، جنايمارید جنگ، بیدند که نبایجه رسین نتیها به ا عکس
ـ  ین چین همیزم يرو يها انسانب اکثر یکه موافق بودند که نص یدر حال ه زهاسـت و ن
ر یبه گوش سا مان رایها يد بدیدند که نبایجه رسین نتیبه ا ها آن .یقیدلنواز موس يصدا

بدهـد سانسـور    استیس يرا که بو يزیبر آن شدند که هر چ یم؛ حتیبرسان ها ناکهکش
ر آن یـ ر نظیر تصاویما و سایروشیه یر بمباران اتمیجه اعالم کردند که تصویدر نت. کنند

  .نیاز کره زم يریتند تا تصوهس یکیدئولوژیشتر ایب
 ییهـا  ، عکـس کینشنال جئوگراف ۀینشر از ییها ماند عبارت بود از عکس یآنچه باق
ـ د و یـ ک خط تولی، یدنیس ياز ساختمان اپرا يا منظره ،»خانواده بشر« ۀاز مجموع ک ی

نجـا،  یها در ا ، عکسنیابربنا .)20: 1375بالف، ( » ک زن و مردی از یساده خط یطراح
 يهـا  عکـس  که با انتخاب و کنار هم گذاشتن تـک  ت کل بودندیاز واقع یینما قعک وای

بلکـه بـا    اعتنـا دارد،  درخور یامیخود پ پس هر عکس نه تنها. وجود آمده بود هب یواقع
ن همـان  یا .دکر یگر را معرفید یتیتوان واقع یم گوناگون يها کنار هم قرار دادن عکس

هـر نـوع    یمنتقـدان افراطـ  . ه دارنـد یـ آن تک يگرا روادیگران بن لیاست که تحل يا نکته
ـ توانـد د  یهر عکاس مـ . اند ر دانستهیپذ ت را سهل و امکانیواقع ف دریتحر د خـود از  ی

  .دهد نشانحاکمه را  ۀطبق يها ا ارزشیکار،  ةدهند سفارش يها ا خواستیجامعه، 
  

                                                
1. Voyager 
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  انواع عکس يبند طبقه
. گیرد میخود عکس  ۀبراساس تجرب ،رو دارد شِیکه در پ يا عکاس مطابق با صحنه

است که  یرد و کمتر کسیگ یپس از گرفتن عکس صورت مها  عکس يبند دستهمعموالً 
. هـا اسـت   دسـته از عکـس   مشخص کند که به دنبال ثبت کـدام  یاز شروع عکاس پیش
، آفرینـد  مـی مخاطـب   که در یو حس يگذار ریها از نظر تأث عکس يبند چند در دستههر
 آن تفاهم وجود دارد عبارت يبر رو آنچه که یارائه داد، ول یرمولف یروشن هتوان ب ینم

 يهـا  عکـس  ،فعـال  يهـا  عکـس  منفعـل،  يهـا  عکس رسان،  اطالع يها عکس :از است
  .چندعنصري يها عنصري، عکس تک

  
  ١رسان اطالع يها عکس
گیرند و اطالعات مربـوط بـه    ه فاصله میرسان کمی از تصویر ساد هاي اطالع عکس

ها هیچ ماجرایی بـراي   این عکس. دهند را در اختیار بیننده قرار می محل و یا اتفاق ،دفر
ي ا نـه اعکسـی از خ . دارنـد بازگو کردن ندارند و تنها اطالعاتی براي شناسایی موضوع 

 ۀلحظ و دهند عکس دو دیپلمات که با یکدیگر دست مییا شده در جریان جنگ،  ویران
ـ  . رسان هستند هاي اطالع اي عکس کند، نمونه یقراردادي تاریخی را ثبت م ن خـوانش ای

  .تصویر به دور است زبانهاي  ا براي مخاطب ساده است و از پیچیدگیه عکس
  

  ٢منفعل يها عکس
 هایی با وجود محدودیت. هایی هستند که غیرمستقیم به موضوعی اشاره دارند عکس
توان  هایی هستند که می ن عکستری دارند، گاهی بهترین و کاربردي لهاي منفع که عکس

  وقتی اتفاقی رخ داده و تمـام شـده و عکسـی از آن در دسـترس نیسـت،     . استفاده کرد
در چنین شرایطی است که عکاس تمام عناصر . ها رجوع کرد توان به این نوع عکس می

                                                
1. Informational 
2. Passive 
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  .دهد در کنار هم قرار می» براي ترسیم یک پرتره« مثالًمورد نیازش را 
  

 
  

 نیا در. شوند واقع دیمف اریبس مطلب انیب يبرا توانند یم منفعل يها عکس خاص، طیاشر یبرخ در
 که ،دیکن یم مشاهده را است بوده یداخل يها جنگ ریدرگ ها سال کشورش که ییآنگوال یکودک عکس،

  .است کرده ینقاش وارید بر را یکودک دوران از تصوراتش
  

  ١هاي فعال عکس
زمـان حقیقـی بـه تصـویر      ریر وقایع حقیقی را دها اشخاص حقیقی درگ این عکس

هـایی هسـتند کـه پـس از اتمـام       بسیار بهتر از عکسها  گونه عکس مسلماً این. کشند می
ها  بینی به روزنامه اي از حقیقت و روشن ها جلوه این نوع عکس. شوند رویداد گرفته می

را  مخاطـب  راه کنـد و ننده را با خود همیدهند ب س اجازه میابه عک  دهند، و مجالت می
عکاس خبـري بایـد از سـطح    . بخش باشد و الهام ،رسانی کند اطالع ،غمگین یا شاد کند

برسد و تالش کنـد اصـل و هویـت هـر رویـداد یـا        ها آن حوادث گذر کند و به عمق
  .شخص را دریابد

                                                
1. Active 
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ه ددا نشان ،در کرانۀ باختري رود اردن ،جوانان فلسطینی و ارتش اسراییل ۀدر این تصویر مواجه

وجه تا این حد طبیعی نبود و  شد، به هیچ اگر این عکس پس از اتمام درگیري گرفته می. شده است
  .کنندة خوبی از ماجرا باشد توانست روایت نمی

  

  عنصري هاي تک عکس
 ةقـت سـوژ  یاسـت و در حق  یها توجه مخاطب به عنصر اصـل  ن نوع از عکسیدر ا

ها بـا   ن عکسیا .کند یم ییشخص است و خودنمابا وجود عناصر متعدد، م یحت یاصل
د مخاطـب  یکه از د ییها یشگفتلحظات ناب و ه، یو سا ، نوریاستفاده از لحظات عاطف

  . دکن یثبت م يعنصر به صورت تک را پنهان است و یمعمول

  
. هاي بشردوستانه در آفریقا منتظر دریافت جیرة غذایی خود است هاي کمک مردي در یکی از پایگاه

نوري که از سمت سقف بر روي او افتاده است، او را در میان دیگر روستاییان مجزا کرده است و یک 
  .نقطۀ ورود قوي ساخته است
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  هاي چندعنصري عکس
. شـود  ها براي انتقال بهتر ماجرا، بیش از یک عنصر استفاده مـی  در بسیاري از عکس

عکـاس   یـا   دهـد،  اي به عکـس مـی   کی ویژههاي گرافی تفاوت در نورپردازي جلوه مثالً
کـارگیري   بـه . بگیـرد   بیان شگفتی و یا متأثرکردن بیننده بهـره  برايتواند از مجاورت  می

  .کند العاده تبدیل می فوق  چند عنصر است که یک عکس را به عکسی همزمان

  
  

اه هاي خیابانی نگ دقت و با اضطراب خاصی به صحنۀ خشونت کودك فلسطینی از پشت دیوار به
و صحنۀ سمت راست، به انتقال ماجرا  ،یعنی کودك، دیوار ،سه عنصر موجود در این عکس. کند می

  .ندنک کمک می

  
  هاي متفاوت  نگاه

. شـود  یشتر مشـخص مـ  یتفاوت نگاه ب ،رندیک ماجرا عکس بگیاگر چند عکاس از 
عکـاس   خاص که به شکار يا ا لحظهید و ید ۀیها با استفاده از نوع زاو از عکس یبرخ

تواننـد   یها مـ  ن نوع عکسیا .گذارد یش مینگاه متفاوت عکاس را به نما، در آمده است
   1.است ییاز به رمزگشایدرك آن گاه ن يز باشند و براین نینماد

                                                
1 . http://www.hamshahritraining.ir/media/PDF/photo.pdf 

http://www.hamshahritraining.ir/media/PDF/photo.pdf
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  ماجراي دقیق این عکس زمانی مشخص شد که خود شناگر گفت براي مادرش که به تازگی فوت

  .است کرده شده بود، دعا می
  

  رانيدر ا يفرهنگ عموم يريتصو يها جلوه
نکـه  یبـا ا   ،ش رفته، نبـوده اسـت  یت عکاسان، مطابق آنچه در جهان پیفعال ،رانیدر ا
ـ به ا در زمان قاجار، فقط چند سال پس از اختراع آن در اروپا، یعکاس ران آورده شـد  ی

ـ ا در افـت، یان مـردم رواج  یـ در م یه عکاسـ برخالف اروپا ک ).20 :1370افشار،(  ،رانی
را  دار که داشتن شناسـنامه عکـس   يو تا زمان رضاخان پهلو شداز دربار آغاز  یعکاس
تنهـا در آن زمـان بـود کـه بـا رواج      . افتـه بـود  یان مردم رواج نیم یکرد، عکاس ياجبار
بـه   ، عکاسـی گـرد  عکاسان دوره ای یعکاس يها مغازه در 1»يشش درچهار« يها عکس

ز مطـابق آنچـه در   یدوم ن يدر دوران پهلو یعکاس .در شیگ باً همهیان مردم آمد و تقریم
در سـال   یانـات انقـالب اسـالم   یبا بـروز جر  .افتیرفت، رشد ن یش میاروپا و غرب پ

ت خود را ید و اهمیبهبود بخش ،يریبه نحو چشمگ ،خود را یشکل مردم یعکاس 1357
 يا رشـته  شـکل را بـه   ین عکاسـ یو همـ  رگذار بـه اثبـات رسـاند   یتأث يا رسانهمثابه به 

ـ الن ایالتحصـ  ان و فـارغ یدانشـجو  یلیجنگ تحم يها سال در .مطرح کرد یدانشگاه ن ی
  .را گرفتنددفاع مقدس  يها از عکس ياریرشته بس
 يهـا  ورداد آورد تا دستیپد یافتن جنگ فرصتیان یو پا یدانشگاه يها آموزش ۀادام

                                                
 . چسباندند عکسی بود که بر روي شناسنامه می ةشش در چهار، انداز .1
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امـا آنچـه    .ردیـ د مـردم قـرار گ  یش در معرض دیجامعه کماب ةلکردیتحص قشر جوان و
د بـه آن توجـه نشـده    یگونه که با هنوز در کشور ما آن شود، نامیده می يریفرهنگ تصو

  . است
 اسـت  کشورها شناخته شده ياریدر بس 1رسانه مثابهبه  یعکاس يها تیهرچند قابل 
هنر معاصـر برگـزار    يها ها و موزه يدر گالر یو گروه يفرد گوناگون يها شگاهیو نما

 نشـان آمار و اطالعـات   .ت توجه شده استیقابل نیبه اکمتر در کشور ما  یول ،شود یم
از  یشـگاه یدر قالب نما یفرهنگ عموم يریتصو يها شگاه جلوهین نمای، نخستدهد می

ده شالله برگزار  ۀدر نگارخان 1375کشور در سال  يا منتخب عکاسان حرفه يها عکس
شـده   گفتـه شگاه ین نمایا یدر معرف .میستینه شاهد نین زمیرا در ا یکتگر حریاست و د

نظـران   ژه صاحبیو هب ـشگاه، توجه دادن عموم مردم  ین نمایا يهدف از برگزار«: است
روزمـره در قالـب    یزنـدگ  ۀدر عرصـ  یات فرهنـگ عمـوم  یبه تجل ـ  و اهل قلم و هنر

اسـت کـه نگـاه     يهنـر  یهنر عکاس .است یو جمع يفرد يها و رفتارهاها، نماد هنشان
هـا و نمادهـا و    هنشـان  .سـازد  یهست منتقـل مـ  آنچه  یرا از ظاهر به عمق و معنننده یب

 یفرهنگـ  ياز معنـا  یبخشـ  یواقـع، تجلـ   روزمره در یزندگ یو جمع يفرد يرفتارها
ـ ه نشانهر  یت فرهنگیو موقع یدرون يتوان از ظواهر امر به معنا یهستند که م ا رفتـار  ی

ن امر به ود که مسئوالش یم، آشکارا مشخص ین معرفیا با .)564: 1378 فردرو،( »برد یپ
در جامعـه   یت فرهنگـ یانگر وضـع یـ تواند ب ین رسانه در انعکاس آنچه میا يها ییتوانا

شـود   یمتوقـف مـ   خـود  ییشگاه در حرکت ابتداین نمایچرا ا یباشد، واقف هستند؛ ول
بـه   زان توجه آنانیو م یبخش دولت يهاعملکرد ریاست که جواب آن از دل سا یالؤس

  . دیآ یبرم یفرهنگ عموم
  

  
                                                
1. medium 
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