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  چكيده
 دربارةتحقيقاتي كه  درارتباطي است.   اي هرويتصوير بلكه  توليد مكانيكيِ ةشيوعكاسي نه 

تاريخ اين رسـانه   درموردندرت با تحليلي كيفي  كاركردهاي عكس در ايران شده است، به
ايـران   ةمواجهيم. بنابراين، ضرورت پژوهشي براساس واكاوي سـاختارهاي كـالن جامعـ   

كوشند فضاي غالب عكاسي را در اكنون آن واكاوي  مي اين مقاله شود. نگارندگان مي دايجا
تا به اين سؤال پاسـخ دهنـد كـه در     نگرند ميبه آن » گفتمان« ةاز دريچ ،منظور كنند. بدين

بنـدي شـده اسـت و ايـن گفتمـان چـه        و چگونه صورت ،حاضر چه گفتماني، چرا ةدور
ـ   با تقابل ،عبارتي به .هاي پيشينش دارد ارتباطي با گفتمان  رو هگفتمان اكنون و تاريخ آن روب

كنند تا درك بهتري از  منظور، نگارندگان مروري تاريخي بر عكاسي ايران مي . بدينهستيم
هاي ميشـل فوكـو و     شناختي اين تحقيق را انديشه ارچوب روشهاكنونش حاصل كنند. چ

كنوني عكاسـي ايـران در    ةكنند كه بدن رندگان اثبات ميدهد. نگا  استوارت هال تشكيل مي
هـاي   اي ديالكتيكي بـا گفتمـان   و اين گفتمان در رابطهاست گفتماني فرهنگي احاطه شده 

سـازي   و ابـژه  ،سياسي و اجتماعي تاريخش قرار دارد. روابط قدرت، نقش سياست، سوژه
  ها پرداخته خواهد شد. مواردي هستند كه به آن
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  مقدمه. 1
 ،گران و محققان ايراني اسـت   اي تازه پيش روي پژوهش  جاكه مطالعات گفتماني عرصه ازآن

تـاريخ عكاسـي ايـران اسـت.      زمينـة خود آغازگر چنين تحقيقاتي در  سهم  پژوهش حاضر به
ازمنظـر   كـدام  چيهـ ولـي   ،انـد  ايـران پرداختـه   اند كه بـه تـاريخ عكاسـي     هايي بوده پژوهش
هـاي    اند. بـا مـرور پـژوهش     كاوي در تاريخ عكاسي ايران تأمل نكرده  يابي و گفتمان  گفتمان

كه فاقد مبـاني   ميمواجهمحوري   محور و سوژهدادرويهاي   نگاري  مربوطه، ازسويي با تاريخ
ديگـر بـا    گذارنـد و ازسـوي    دراختيار محقق ميهاي تاريخي را   اند و فقط داده  نظري خاصي
ـ اي   ارچوب مفهومي ويژههكه اگرچه چ يميرو هتحقيقاتي روب د و رويكـردي كيفـي بـه    دارن

يك، ازنظر مباني  :اند اختالف تاريخ عكاسي ايران دارند ولي از دو وجه با نوشتار حاضر در
 .انـد  كل تاريخ عكاسي ايران را مدنظر قرار نـداده  كه اين و دو   ،ارچوب مفهوميهنظري و چ

تر خود را از   تنها به كل تاريخ عكاسي ايران نظر دارد بلكه هدف مهم ولي پژوهش حاضر نه
اين روند تاريخي و درك  حاضرحال بههاي تاريخ عكاسي ايران پرداختن   نگرش به گفتمان

  بهتر اكنون آن قرار داده است.
و  ،چرخشـي در مسـائل سياسـي، اجتمـاعي     كـردن  وشته را بـا مطـرح  اين ن نگارندگانْ
دانشـي جديـد كـه     منزلـة  و به مطالعات فرهنگي، به كنند ميسوي فرهنگ آغاز  اقتصادي به

اين چرخش  . نگارندگانِدارندهمان چرخش فرهنگي در علوم اجتماعي است، اشاره  ةنتيج
نـام    اي به در جامعه و در تاريخ رسانهفرهنگ را  عنصر  چرايي و چگونگي تمايل به فرهنگي

پرداز فرهنگي برجسته   )، نظريهStuart Hallتبعيت از استوارت هال ( و به كنند ميعكس دنبال 
) فرهنگـي  paradigm» (پارادايم«مطالعات فرهنگي، سعي دارند به نقش عكس در  ةدر حوز

 مـورد بودن مسائلي كـه در  اي  رشتهچنين بينا بودن مطالعات فرهنگي و هم اي  بپردازد. بينارشته
بررسي شرايط اكنونِ گفتمانيِ عكاسيِ  منظور فرمولي را براي نگارندگان به اند عكاسي مطرح
 كنار هم قـرار  سياست را در و شناسي، فلسفه،  كند؛ فرمولي كه تاريخ، جامعه  ايران فراهم مي

آمدن آن   و علل غالب» نگيفره«بندي گفتمان   داده است. نگارندگان شرايط تاريخي صورت
كوشـند نسـبت فرهنـگ و مناسـبات سـاختاري (البتـه سياسـت و          و مي كنند ميرا بررسي 

گيـر   اي همه عنوان عاملي بسيار مهم) را با رسانه تغييرشكل مشي سياسي در ادوار تاريخي به
اي  جامعـه در مختلف با زندگي فردفرد مردم گره خـورده اسـت،    يانحا هبكه  ،نام عكس هب

  .بجويندمانند ايران 
محور) عكاسي در ايـران   شكلي اجمالي به تاريخ (تاريخ گفتمان براي اين منظور، بايد به

نگارندگان درباب شرايط كنوني و گفتماني عكاسي ايـران   ةپرداخته شود تا مباحث مطروح
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ليل اكنـون  ) هدفش را از بحث درمورد گذشته تحMichel Foucaultقوام يابد. ميشل فوكو (
اكنون چنان بحث كنـيم كـه گـويي     ةكند كه بايد دربار  داند و خاطرنشان مي  گفتماني آن مي

بنابراين، بايد اكنون را يكي  )؛Mils 2003: 79هايش (  شگفتي ةبسيار شبيه گذشته است، با هم
است و گونه   چه هست اين ناز نتايج و احتماالت گذشته بدانيم و دريابيم كه چرا و چگونه آ

كه اشاره شد، تاريخ اين رسانه در شكل گفتماني آن  گونه ديگر، همان ازسوي .نه جور ديگري
داند كه ما بر چيزها (تاريخ) تحميل   مدنظر است. فوكو گفتمان را خشونتي يا عملكردي مي

كـردن    منـد   تنهـا راه قـانون   آن محقق سازيم و ايـن روالْ  ةارچوبي براي مطالعهكنيم تا چ مي
عبارتي بـراي درك بهتـر    ). بهFoucault 1981: 67هاي تاريخ و بازپرسي تاريخ است (  خدادر

ها داده شده است پرده برگرفت   هايي كه به آن  ها را مطالعه كرد تا از شكل  تاريخ بايد گفتمان
شوند و   نظر گرفته مي ها نظامي فراشخصي در  ين تاريخ، گفتماندر ا). 56: 1391(عضدانلو 

و مفـاهيم   هـا  گـزاره و حتـي تحليـل   است، وجود آورده   هايي كه گفتمان را به  ينداليل فرتح
  .شود  گفتماني، بدون توجه به سوژه و مؤلف انجام مي

هاسـت و فضـايي را     هـا و ناگفتـه    ها و خصوصيات تاريخي گفته  گر ويژگي گفتمان بيان
). 17شـود (همـان:     متفاوت درك ميهاي متفاوت جهاني   دهد كه از درون گفتمان  شكل مي
 :Foucault 1978انـد (  قـدرت  ةها هم ابزاري براي قدرت و هـم نتيجـ    گفتمان ،ديگر ازسوي

هـايي هسـتند كـه      ها نه فقط همواره در قدرت دست دارند بلكه يكي از نظام  ). گفتمان100
مناسـبات   ،ي دوسـويه ا  در رابطـه  ،) وHall 1992: 294يابـد (   ها جريان مي  قدرت ازطريق آن

كننـد. تحليـل     مشـخص مـي   ها گفتمانبايد و نبايد ديده شود در ظرف را چه  قدرت هم آن
ها   سياست و مسائل اجتماعي در فرهنگ و گفتمان فرهنگي، بررسي روند تغييرشكل گفتمان

گفتمـان اكنـون بـا عوامـل و      ةها در گفتمان فرهنگي، تحليل روابط دوسوي  شدن آن و ادغام
هـا،   تغييرشـكل  و ها  چرخش و ختارهاي كالن سياسي و اجتماعي ايران، بررسي تكرارهاسا

مسائلي هستند كـه در   و متنوع قدرت ،هاي كوچك، بزرگ  دركنار تحليل روابط و استراتژي
  ها پرداخته خواهد شد.  اين نوشته به آن

  
  )ارچوب مفهوميهچ(مباني نظري . 2

را  ،اجتماعي و اقتصادي و امور، اعم از سياسي ةكه هم شدشروع جرياناتي  ،پيش هچند ده
، »اقتصـاد فرهنگـي  «راندن از  دانند. اكنون دوران سخن  متمايل به فرهنگ و امور فرهنگي مي

و ... اسـت.   1،»صنعت فرهنگ«، »سازي  فرهنگ«، »شدن فرهنگ  جهاني«، »سياست فرهنگي«
چيـز فرهنـگ    ). همـه 142الف:  1385فرهنگ آشكارا به صنعت تبديل شده است (احمدي 
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عنصري فرهنگي وجود دارد. فرهنگ نام جديدي براي سياست  مسائلْ ةاست و در كنه هم
است؛ اگـر مدرنيسـم بـر تفكيـك     » مدرنيسم پست«شده است. اين شرايط  هم و ايدئولوژي

عبـارتي،   بـه  .زند  مدرنيسم اين تفكيك را كنار مي فرهنگ و امر اجتماعي تأكيد داشت، پست
: 1390(لش  »درواقع، پارادايمي فرهنگي است ؛مدرنيسم منحصراً امري فرهنگي است  پست«

 ةكـه در دهـ   سوي فرهنگ است چرخش دانش اجتماعي به ةنتيج» مطالعات فرهنگي). «19
 اي مطالعاتي در بريتانيا ظهور كرد.  عنوان حوزه م به 1950

دليـل تبـار ماركسيسـتي آن،      فرهنگي، بـه هاي اصلي مركز مطالعات   گيري  يكي از جهت
اي براي ايفاي نقش قدرت و مقاومت (اسـميت    عنوان محل و عرصه در فرهنگ به كندوكاو

و كشمكش است. اين اولين  ،اي براي تضاد، تعارض، رقابت  چنين عرصه ) و هم241: 1381
آن مباحـث  تبـع   هـاي فوكـو و بـه     مرز مشتركي است كه در مطالعات فرهنگـي بـا انديشـه   

توان نسبتي بين فرهنگ و گفتمان قائل شد. تغيير  عبارتي مي شود؛ و به  محور ايجاد مي گفتمان
سوي فرهنگ اتفاق افتاد گذار از تعـاريف سـنتي و كالسـيك     چرخش به ةمهمي كه درنتيج

گرايانه از فرهنگ   از فرهنگ بود؛ بنابراين، گريزي از تعاريف كمال جديدفرهنگ به تعاريف 
هـاي فوكـو اسـت.      است كه اين نيز دومين مرز مشترك با گفتمان و انديشـه  ورت گرفتهص

شود كه تعاريف ارزشي از فرهنگ نيـز كنـار گذاشـته      سومين فصل اشتراك زماني ايجاد مي
متـأثر از   وضـوح  بهكه  ،هاي شخصي چون استوارت هال  اين موارد در انديشه ةشود. هم  مي

  د.شو  فوكو است، متبلور مي
هـاي    ينـد اكنـد و آن را هماننـد فر    مهمي در جهان اكنون محسوب مي ةهال فرهنگ را ساز

 ،هاي اقتصادي، سياسـي   ينداداند. از نگاه او، حتي فر  تغيير مي و اجتماعي قابل ،اقتصادي، سياسي
استدالل ). او Hall 1992: 13كنند (  و اجتماعي نيز بيرون از فرهنگ و موقعيت فرهنگي عمل نمي

هـايي    پديـده  انـد و در ايـن مفهـوم     هاي اجتمـاعي در معنـا خانـه كـرده      كنش ةهم«كند كه   مي
يك كنش اجتماعي بايد معنايي بـه آن بدهنـد، برداشـتي از     دادن ها براي انجام  اند. انسان  فرهنگي

ترتيـب، هـال بـر     بـدين  )..ibid( »آن بينديشـند  ةطور معناداري دربار و بتوانند به ،آن داشته باشند
كنـد كـه فرهنـگ      كند و از همين منظر استدالل مـي   در تعريف فرهنگ تأكيد مي» معنا«اهميت 
ـ     2»اعمال«اي از   يند يا مجموعهااي از چيزها نيست بلكه فر  مجموعه  ةاسـت و بـا توليـد و مبادل

اي از   مجموعـه ). او فرهنـگ را  18 - 17: 1391معناها ميان اعضاي جامعه سـروكار دارد (هـال   
تعريـف  » هـاي ذهنـي مشـترك     نقشه«داند و آن را   تصاوير مشترك جامعه ميو معاني، مفاهيم، 

در خلق معنـا و تبـادالت    اي رسانه و واسطه ةمثاب چنين به نقش زبان، به ). هم37كند (همان:   مي
  ).16(همان: گذارد   فعال است، در توليد فرهنگ صحه مي» بازنمايي«معنايي كه با نظام 
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مـتن، در   چشـم  بـه فرهنـگ   كـردن بـه   نگاهكه گفته شد، مطالعات فرهنگي، با  گونه  همان
 ةدهنده و القاكننـد   ها شكل  گفتمان چراكه ،هاست  هاي قدرت در گفتمان  جوي ريشهو جست

تبعيـت از   و بـه  ،). هال از اين منظر11: 1390زاده   اند (آقاگل  فرهنگ و ايدئولوژي در جامعه
دانـد.    را رويكردي مهم در تحليل فرهنـگ و معـاني مشـترك مـي    » گفتماني يافتره«فوكو، 

  او: ةگفت به
... و  هاي بازنمايي يا سياست آن سـروكار دارد   مدآ تر با آثار و پي  گفتماني بيش يافتره

ارچوب گفتمان خاص چگونه با قدرت پيوند هيدشده در چتولدهد كه معناي   نشان مي
گفتمـاني،   يافـت ره... در  سـازد   كند، هويت و ذهنيـت مـي    ، رفتار را تنظيم ميخورد  مي

ــد مــي    ــم خــاص بازنمــايي تأكي ــا رژي ــاريخي شــكل ي ــر ويژگــي ت  شــود  هميشــه ب
  ).25  :1391  (هال

و پـس از   ،معاني مشـترك  ةمثاب اي، پس از تعريف فرهنگ، به  مرحله يري سهمس در ،هال
بررسـي نسـبت فرهنـگ بـا      يندي در توليد و انتشار فرهنگ، بهاعنوان فر معرفي بازنمايي، به

تأثي از فوكـو،   به ،پردازد و اين گام نهايي تحليل او از فرهنگ است. او قدرت و سياست مي
مقاومـت در زنـدگي   ـ  سعي دارد نقش معاني مشترك (فرهنگ) را در بازتوليد روابط قدرت

استوارت هال در اين ميـان بـه آن نگـاه    اجتماعي و سياسي روشن كند. يكي از مواردي كه 
داند؛   اوست. او بازنمايي را در پيوند تنگاتنگي با هويت مي» هويت«كند سوژه و   اي مي  ويژه
). 208: 1384از تاجيـك   نقـل  به، 1391هال داند (  ديگر، هويت را روند بازنمود مي عبارت به

كه كيستيم و به چه  عني دركي از اينمعنا چيزي است كه دركي از هويتمان ي«گويد:   هال مي
ينـد  اديگر، گفتمـان نيـز در فر   سوي از .)20 :1391(هال  »دهد  به ما مي "تعلق داريم"كساني 
 ةسازي درگير است و ازطريق روابط قدرت در پس گفتمان است كه انسان سوژه و ابژ  سوژه

  گيرد.  و موضوع دانش قرار مي شود ميقدرت 
 

  )و توليد معنا بازنمايي(عكاسي . 3
تبـع آن، در   به ،توان در توليد معاني و  چه گفته شد، هرگونه نظام بازنمايي را مي به آن باتوجه

در تأثيروتأثرات اجتماعي  اي و واسطه   عنوان رسانه عكس، به دانست. مثالًمهم توليد فرهنگ 
شـخص،   ةتصويري دربـار ... معناي  با استفاده از تصاوير كهنوعي نظام بازنمايي است «ما، 
)؛ بنابراين، كارش شبيه زبان اسـت و  23(همان:  »كند  خاص را منتقل مي ةيا صحن ،دادروي
ينـد  او در ارتبـاط بـا فر  » پراكتيسي اجتماعي و گفتماني« ةمثاب گرفتن، به  شدن و عكس  عكس
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شود از آن   يكند و حتي م  بازنمايي، توليد معنا (معاني مشترك) و درنهايت توليد فرهنگ مي
هـاي مهـم     همواره يكـي از رسـانه  «ديگر، عكس  برداري كرد. ازسويي  در توليد فرهنگ بهره

 يافـت رهبه  ). باتوجه258: 1391(فاضلي  »بازنمايي روابط قدرت در عصر مدرن بوده است
هـاي    شدن را نيز بايد كردار و عملي در قالـب   عكس و ،ديدن  گرفتن، عكس  گفتماني، عكس

دارد و بايـد از معـاني   نيـاز  گشـايي    كه معاني سطحي و عمقي آن به رمز گفتماني تلقي كرد
  اند پرده برداشت.  يا مقاومت   مشتركي كه در اين ميان در خدمت قدرت

جهـاني و   ةشبك و و تنگاتنگ با رايانه ،بسته، الزامي  اي هم  اخير در رابطه ةعكاسي از ده
راهي كرده است كه اين مهم  را هم» اي  ساختاري رسانه«ست و مجازي اينترنت قرار گرفته ا

هاي كوچك و بـزرگ    رشد ديجيتال است. وجود دوربين به گيري تكنولوژي رو  مديون شكل
و بـاالتررفتن  عكاسي شدن     تر  راه، ساده هاي تلفن هم  شده برروي گوشي يهتعبديجيتالي حتي 

شـدن ديـدن و    الوصـول   توليد عكـس، سـهل   ةهزينترشدن   گرفتن عكس، كم ينداسرعت فر
جهاني اينترنت راه را براي توليد و  ةچنين شبك و هم ،هاي خانگي  انتقال عكس، وجود رايانه

نهايت عكس و ايجاد جهاني تصويري هموار كرده است. جهاني كه تصـاويرش از    تكثير بي
دهنـد؛ تصـاويري كـه      رار مـي تأثير قـ  برند و او را تحت  سوي انسان يورش مي همه طرف به

 »پـذيريم   چون عنصري از آب و هـوا مـي  «ها را   قول جان برجر، منتقد هنري انگليسي، آن به
كـه   كه هيچ شخصي از هيچ قشري نيست توان با اندكي مبالغه گفت  ). مي59: 1388(برجر 

و انباشت نكند. هيچ مكـاني و   ،دوربين نداشته باشد، عكس نگيرد كنونيدر دنياي ديجيتال 
سايتي در اينترنت نيست كه به عكس مزين نباشد. عكس نقش بزرگي در جرايـد ايفـا     وب
هاي تبليغاتي زيـادي را    اي نيست كه در آن عكس نباشد. دروديوار شهر عكس  كند. خانه  مي

د گفـت  طور خالصه بايـ  اند. به يشخوهاي خاص   سازي  كنند كه درجهت فرهنگ  حمل مي
ترين هدفش ساخت معنا يا   كه مهم اي قرار گرفته است  رسانه يعكس و عكاسي در ساختار

  نش است.همان فرهنگ براي عامال
و هرگونه مرزگـذاري را   دهند ميافراد و اقشار جامعه قرار  ةها مخاطبانشان را هم  رسانه
شـدن فرهنـگ    اي  اصـلي تـوده  ها، در عصر بازتوليد ديجيتالي، عامل   گيرند. رسانه  ناديده مي

). يكي از مسائلي كه در 19: 1390اي است (لش   مدرن فرهنگي توده  هستند و فرهنگ پست
هويـت  ؛ اسـت » هويـت «شـود    گذاري مـي   ها هدف  رسانه ةواسط به كنونيپارادايم فرهنگي 

 ).49: 1384تـرين منبـع هويـت اسـت (تاجيـك        اي فرهنگي است و فرهنگ غني  برساخته
يند خلق معناسـت كـه در فرهنـگ انجـام     اسوزي نوعي فر سازي/  بنابراين، هويت و غيريت

سازي ما هسـتند    شدگي و سوژه  ديگر، كردارهاي فرهنگي ما موجد موضوع سوي شود. از  مي
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يـا   ،خـواهيم باشـيم    كه هستيم، مـي  چنان  عبارتي، ما را آن )؛ به336: 1391(دريفوس و رابينو 
تـوان    تصـويردرآمدن درقالـب عكـس را مـي     اند. از اين ديدگاه، به  يم ساختهخواهند باش  مي

 از ايـن ابـژه   :سـازد   يا ابژه مي عنوان سوژه كه هويت ما را به كرداري فرهنگي محسوب كرد
دليل قرابتش با واقعيت، بهترين رسانه و ابزار جهت كندوكاو در فرهنـگ   به ،بابت كه عكس

بابت كه ديگـر شـخص نيسـت كـه      از اين) و سوژه Edwards 2006: 66مدرن شده است (
درست برعكس،  ،گيرد بلكه  كار مي مقوالت فرهنگ را براي بيان خويش و مقاصد خويش به

  ).33: 1390زنند (هال و ديگران   مقوالت فرهنگ هستند كه ازجانب سوژه حرف مي
 ايـران را هـم   گـي فرهن يسوي فرهنگ و زيسـتن در پـارادايم   به تغيير و چرخش ةدامن
تأثير شرايط جهاني نيز بوده است، در فضاي  شك تحت  كه بي ،است و اين شرايط فراگرفته
تـر اشـاره شـد، اگـر تـاريخ       كـه پـيش   گونه همان .خورد  چشم مي عكاسي ايران نيز به كنوني

ي هـا   تمـامي جنبـه   ، در گفتمان اكنـونْ تقسيم كنيمهاي آن  عكاسي ايران را به تاريخ گفتمان
عبـارتي،   چيز در فرهنگ ادغام شده است؛ به فرهنگ داريم و همه» در«هاي پيشين را   گفتمان

هـاي پيشـين را پوشـش داده اسـت. بـراي بررسـي شـرايط          گفتمـان  ةگفتمان فرهنگي هم
بندي گفتمان فرهنگي عكاسي و پاسخ به اين سؤال كه چرا و به چـه دليـل در ايـن      صورت

كند بايد به تـاريخ عكاسـي    ، چنين گفتماني ظهور ميآنو نه پيش از  ،اخير) ةمقطع (دو ده
 قاجار) پرداخت.  ةايران از بدو ورود اين رسانه (دور

  
  )قاجار ةدور(گفتمان سياسي . 4

هاي بزرگ سياسي جهان و كشورهاي استعمارگر روسيه و   قدرت ةواسط بهدوربين عكاسي 
و  ،هاي نظامي، افسران  هيئت راها در ايران   رداريب  انگليس به ايران وارد شد. نخستين عكس

و نـزد شـاه ايـران (محمدشـاه)،      ،، دوربين به دربار، كاخعالوه به. دادندمعلمان نظامي انجام 
جـا   هـا در آن   نزد باالترين مقام سياسي و حكومتي ايران فرستاده شد. اولـين عكـس   يعني به

مـدخلي اسـت بـراي     هـا  ايـن  ةاحداث شد. همـ  جا هم در آن  خانه   برداشته و اولين عكاس
و دربـار،   3نـام حكومـت   پيداكردن گفتمان عكاسـي بـرروي سـاختاري بـه     نص و تعيتشخّ

البتـه   ؛خوردن آن با مناسـبات قـدرت (سياسـي)    و پيوند ،4شدن آن در سياست  بندي  صورت
  شكل سنتي و كالسيك آن. و قدرت به ،حكومت، سياست
دال  ،ديگر عبارت چرخد؛ به  حول آن مي محوري است كه گفتمان بهشاه)   شاه (ناصرالدين

شـده يـا    مـي دست يا دستور او گرفته  ها به  عكس ةاصلي و كليدي گفتمان دوران است. هم
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شـته  گ  چيز مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه او برمـي     رسيده است و همه  او مي يتؤردرنهايت به 
اند. تنها صداي غـالبي كـه از ايـن گفتمـان و       بودهكام و براي او  ها نيز به    حتي عكس است؛
اصلي متون و  ةيدكنندتولعنوان  شود صداي شاه به  متون اين گفتمان بلند مي ةمثاب ها به  عكس

و حـس   ،آن هـم درجهـت تفـاخر، تأييـد نفـس      است؛ زادگان  درنهايت درباريان و اشراف
تصـاوير عكاسـي آن دوران ايـن امـر     مانـده از   جـا  خودستايي. با نگاهي به بايگاني عظيم به

كننده و مفرح در دست  چراكه دوربين عكاسي ابزاري بس سرگرم ،درك است روشني قابل به
و اطرافيانشـان   ،تصويركشيدن خود، كاخ، زنـان  به منظور ها به باشي شاه و درباريان و عكاس

كنـيم كـه     ه مـي مشاهد ،شد  برداري مي  عكساز آن از موضوعي كه  نظر صرف. با بوده است
: 1387پـور    گرفتنـد (طهماسـب    دستور رسمي و اداري شاه مي ها را به  ها عكس  باشي  عكاس

اي   دستور شاه نبود، بايد نسخه شد كه به  اي نيز انجام مي  برداري  اگر عكس ،). در اين ميان61
 مـثالً  ،خارجيـان هايي كـه هـم     شد؛ مانند آلبوم  اصلي به شاه تقديم مي ةاز آن يا همان نسخ

  .كردندو هم عكاسان داخلي به شاه تقديم  ،)Luigi Pesceيجي پشه (يلو
چه غالب است  اند، آن  ها) گرفته  باشي  عكاسو هايي كه ايرانيان (شاه، درباريان،   در عكس

و  ،هاي شـاه، زنـان    هاي تصويري از سفر  مقام، ابنيه، گزارش يعالاشخاص حكومتي و  ةپرتر
كشي به   شدن درقالب عكس و پيش  شدن و ديده  قصد تصوير تر به هم بيش است؛ آندرباريان 

ها تعلـق    بار آن  عوام و زندگي فالكت و هاي رعايا  درصد اندكي به عكس ،شاه. در اين ميان
ها نيز به خودشان و   هاي آن  سوژه ،و اشراف بودند ،رجال، درباريان جاكه عكاسانْ دارد. ازآن

ديدن وضع بد مردم و جامعه  بهاي   شد و طبيعي است كه عالقه  خودشان محدود ميزندگي 
شكل واضـحي صـرفاً بـراي     ها به  اين عكس ).55: 1389نداشته باشند (ستاري و عراقچيان 

بنابراين، در آرشيوي كه در گفتمان سياسي عكاسي ؛ شاه بودند ومملكت تحت قلمر» ديدن«
   زادگان طرد شده  مردم يا بهتر است گفته شود رعيت و رعيت، شدناصري ايجاد  ةو در دور

ديگر، نسبت به آن حجم توليد و انباشت عكس، مجال اندكي   سخن اند. به  و كامالً در حاشيه
  يابند.  صويردرآمدن ميت  براي به

شـويم ترجمـه كنـيم، در گفتمـان       بينيم و ديده مي  اگر گفتمان را به فضايي كه در آن مي
توان گفتمـان مسـلط    مي ،شدند. بنابراين  اي محسوب مي  عكاسي آن دوران، عوام دال حاشيه

نظر گرفت، چراكه عكاسـي بـر بنيـان شـاه،      عكاسي آن دوران را گفتماني تماماً سياسي در
و درباريان كه عامالن سياست و حكومت ايرانِ قاجارند استوار اسـت و دوربـين در    ،دربار

اگر  ،ندارد. در اين گفتمان وجوداجتماعي بارزي در آن  ةاست و جنب دست تعداد معدودي
توان آن را دالي محسوب كرد كه   اجتماعي از مردم موجود باشد، تنها مي ةهم عكسي با جنب
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چراكـه   ،شود و نه در گفتمـاني اجتمـاعي    بندي مي  مفصل »اريانتاليستيـ  سياسي«در گفتماني 
تـري بـه سـرزمين ايـران و       تـر و هوشـيارانه    و با نگاه آگاهانهخارجيان  راها  گونه عكس اين
» مصـرف «و  ،»توزيـع «، »توليد«. اگر اند وبازار برداشته چنين اوضاع اجتماعي مردم كوچه هم

نظر بگيريم، در اين گفتمان، توليد و مصرف عكس  هاي گفتماني در  عكس را اعمال و كنش
ـ   ةمثاب با توزيع عكس به تنها محدود به شاه و درباريان است و نه رو نيسـتيم بلكـه    همـتن روب

نهادمندي در گفتمان سياسي مسـلط در   5برعكس با انباشت و بايگاني آن در كاخ مواجهيم.
شـود.    مـي منحصـر  نام شـاه   نام دربار و به كانوني دقيق به ارچوبي بسته بههقاجار به چ دورة

 بـراي ي ابـزار برقراري و اعمال قدرت و حتي  ةو وسيل   تكنولوژي، واسطه منزلة به ،عكاسي
، رسم بر اين بـود  شده است. مثالً  ن مياسياست مجرم درجهتبرانگيختن رعب و وحشت 

: 1387پـور    كه عكس مجرمي را كه قرار است كشته شود پـيش از آن بردارنـد (طهماسـب   
109 - 110.(  

بلژيكـي  س مسـيو نـوژ   اولين تغييرشكل در گفتمان سياسي با مشروطه اتفاق افتاد. عكـ 
)Joseph Naus36: 1363خواهي بود (كسروي   مشروطه ةمؤثري در باالگرفتن شعل ة) جرق– 

كند و مردم   خويش را بازتر مي ةهاي مشروطه، گفتمان سياسي پهندادروي). با حوادث و 49
شاه و ديگر راه  هم يافتند، به  تصوير مجالي نمي ةكه تا پيش از اين در عرص ،جاي رعيت را به

دهد.  قرار ميدر مركز گفتمان ن) امبارزو ن، ابازيگران آن صحنه (تجار، منورالفكران، روحاني
همانند شاه، درباريـان،   ؛شوند  و ديده مي شوند مياز اين پس مردم نيز داراي صدا و تصوير 

و اعيان. در اين تخاصم اجتمـاعي، هـم شـاه و عـامالن حكـومتي و هـم مـردم و         ،اشراف
برند تا در غياب خـود تصـوير     اي سياسي و ايدئولوژيك مي  خواهان از عكس بهره  روطهمش

شـكلي ضـعيف بـه     مقابل هم داشته باشند. در اين مقطع امر اجتمـاعي فقـط بـه    خود را در
جامانده  به يها  اي عوام در عكس  دليل حضور توده شود، آن هم به  گفتمان سياسي ضميمه مي

 ةجانبـ  تا اين مقطـع، سياسـت عامـل ارتبـاط همـه      ،طوركلي بايد گفت مشروطه. به ةاز دور
هـا   عكاسي با دربار و بعد از آن جامعه است و ماهيت سياسي تصاوير بر بعـد اجتمـاعي آن  

  كامالً غالب است.
بنـدي گفتمـان سياسـي و      تغييرشـكلي در مفصـل   فقـط چه در مشروطه اتفاق افتـاد   آن
و  )هاي اصـلي و كليـدي    عنوان دال و دولت (به ،دم، مجلسچون مر هايي هم  شدن دال  اضافه

گفتمـان   ةبندي يا غلب  راندن موقت شاه در گفتمان سياسي بود، نه صورت  حاشيه درنهايت به
بندي گفتمـاني    توان از صورت  نميداليل بسيار  بهتا پايان حكومت قاجار  اجتماعي. بنابراين،

چراكه مردم نقـش فعـالي در توليـد عكـس      ،گفتاجتماعي در تاريخ عكاسي ايران سخن 
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و  ،چون وبا گيري هم  هاي همه  و باوجود فقر، كمبود غذا، قحطي، گرسنگي، بيماري ندنداشت
  .فتپذير  نمي  وزيع عكس نيز در سطح وسيعي انجامتوانستند داشته باشند و ت ... نمي

با سياسـت بـا مفهـوم    البته شايان ذكر است كه گفتمان سياسي عكاسي در اين دوره نه 
مانـد.    چنـان سياسـي مـي    ولي هم ،دهد  با مفهومي تازه از سياست تغيير ظاهر مي كهقبلي بل

زاده و   شورشيان رعيت ةداده ديگر حقوق پادشاه براي سركوبي و شكنج سياست تغييرشكل
 برد منافع همگاني  پيش جهتگيري دولت   خدمت نوكرزاده نيست بلكه كوشش مردم براي به

هرترتيب، عكس منبع مشتركي ميان حكومـت و   ). به171: 1384است (تاجيك » ملت«يك 
و  ،ي خشن، مسـتبدانه   ها رسيد. پرتره  گوش مي ها به  مردم بود و صداي هردو از درون عكس

و تصويري از قدرت شاه  شد ميمنظور انتشار ميان مردم گرفته  شاه كه به   محمدعلي بااقتدار
مردم يا ملـت را   ةكرد كه تود  مقابل تصاويري قد علم مي داد در  ارائه ميرا حاضر در صحنه 

  داد.  نشان مي
  

  )پهلوي ةدور(گفتمان اجتماعي . 5
چراكـه   ،شـود  ايجاد مي ،مشي سياسي ،پهلوي، تغيير ديگري در مفهوم سياست ةبا آغاز دور

را  شمفهـوم مـدرن   بهو همين امر سياست  هستيمرو  هبار نه با شورش بلكه با كودتا روب اين
وضـعيت.   از خاصـي  نوع به رسيدن براي موردتأييد، بردي آورد؛ يعني روش يا راه بار مي به

تبع سياست در شكل مـدرنش) ديگـر نـه شـاه      وضعيتي (اعم از سياسي و اجتماعي) كه (به
دولـت (حكومـت   زنند يـا حـداقل    خاطر بر آن مهر تأييد مي خودكامه بلكه مردم با رضايت

  اتباعش را تلويحاً جلب  ةگيرد تأييدي مي پيش اي كه در كند با رويه ) جديد سعي ميةمطلق
ها حكومت كند. حال ببينيم با اين شرايط در گفتمان عكاسي چه تغييـري   و درنهايت بر آن

شـده بـار ديگـر بـه مركـز       رانـده  حاشيه كارآمدن دولت پهلوي، شاه به شود. با روي ايجاد مي
ناصـري و   ةشاهان قاجار، خصوصـاً دور  ةگردد. در دور  مي  عنوان دالي كليدي، بر گفتمان، به

ـ   كردن تصاوير در آلبوم  تر با انباشت و پشته بيش ،مظفري رو  هها و در دربار و كاخ شاهي روب
تصـاوير درجهـت اهـداف تبليغـاتي نظـام       ةتر با توزيع آگاهان در اين دوره بيشاما ، هستيم
عكـس هنـوز هـم در    » توليـد «ديگر، اگرچه نظام  عبارت . بهيميور هكارآمده روب روي سياسي

مردم را هدف گرفتـه و مـردم   » توزيع«تبع شرايط موجود، نظام  به ،دست شاه و دربار است
شاياني درجهت اهـداف سياسـي    ةاز عكاسي بهر رضا شاه. اند اصلي عكس ةكنند»مصرف«

محسوب تبليغات  براياي  ميان دولت خود و ملت ايران   برد. او عكاسي را واسطه  خود مي
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ديگر، عكاسي در اين مرحله  عبارت به؛ گذاشت  معرض ديد عموم مي ها را به  و عكس كرد مي
  داد.  سياست را با امر اجتماعي پيوند مي

كـه او را درحـال    انـد  هـايي   در دوران حكومتش عكس رضا شاههاي   بسياري از عكس
هايش   برخالف شاهان قاجار، مرتب و مكرر عكس ،دهند. او  تاح جايي نشان ميبازديد و افت

). بنـابراين، بـراي   10: 1384داد (شـيخ    ها مـي   روزنامه و را به ادارات دولتي، اماكن عمومي،
رضا هاي   . عكسيميورهبتصاوير قدرت در جامعه رو ةمند و آگاهان  بار با توزيع نظام  نخستين

ها   همه از احداثات و ابنيه و عمارات و كشيدن خطوط آهن و پل«و دوران حكومت او  شاه
سازي و مدرسه و دانشكده   كشي و شهرسازي و پارك و پارك دانشگاه و خيابان   و ساختمان

شـدن ازطريـق     ). صـنعتي 168: 1378شهري ( »مانده است و قشون و فنون و مانند آن برجا
 ةطبقـ «ممتاز شهري و مسـائل اجتمـاعي فراوانـي انجاميـد.      ةجاد طبقانتقال تكنولوژي به اي

 و دادن  مهمي بـراي دولـت نوپـاي پهلـوي بـود و شـكل       ةو شهرنشين ركن و پاي» متوسط
اي كـه    طبقـه  ؛كـرد   نظام پهلوي را تمديد مـي  يبقا آنو اعتباردادن به  اين طبقه دادن توسعه

» ةحكومـت مطلقـ  «و سـپس  » مشـروطه  حكومت«به » حكومت خودكامه«حاصل تغيير از 
كه از مشروطه كليد خورد، در درون خـود   ،پهلوي و استقرار دولت جديد بود. تجددگرايي

رفته، مقامات دولتي و حكومتي، تجار،  التحصيالن فرنگ  مندان، فارغ اي متشكل از ثروت  طبقه
؛ متوسـط پـرورش داد   ةقـ هـا را بـا نـام طب     هاي آن  و خانواده ،زادگان، افسران نظامي  اشراف

و شهرنشـين محسـوب   » متوسط ةطبق«گيري   شكل ةتوان دور  را مي رضا شاه ةبنابراين، دور
  اي كه مخاطبان اصلي رژيم پهلوي نيز بودند.  كرد؛ طبقه

 ةاين طبق 6»اعتبار اجتماعي«بخشيدن به هويت شهري و   عكس بهترين راه براي صورت
بخشـيد؛ تصـاويري     هـا مـي    بودن را به آن  و مدرن ،اعتبار اي از تشخص،  نوظهور بود و هاله

ويـژه   كه بـه «يان ياروپا ةتقليد از تصاوير پرتر يي بهها پزدادن ها و  آرماني از اشخاص، با چهره
هـا جـاي    عكاسان و مشـتريان آن  ةهاي وارداتي اروپايي درميان سليق ازطريق سينما و نشريه

. بنابراين، عكس و عكاسي در اين مقطع نقش مهمي )137: 1389پور  (طهماسب »گرفت مي
 ةو قدرت طبقاتي داشت كه البته همين قـدرت طبقـاتي نيـز نتيجـ     ،در اختالفات، مناسبات

 ةجهت ايستايي خويش بود. فقط اين طبق كارآمده به هاي نظام روي قدرت سياسي و سياست
را داشت و هم بهبود شرايط تصويري از خود  ةنوپاي شهري بود كه هم امتياز و اشتياق تهي

داد. عكـس بـه نمـادي      ها مي  تبع آن درآمد بهتر، اين فرصت را به آن و به ،اقتصادي مملكت
هـا،    شدن بـا آن  سطح  متوسط مبدل شده بود و بسياري از مردم عادي نيز براي هم ةبراي طبق

  حتي در ظاهر، راغب به گرفتن عكس يادگاري و تكي از خود بودند.
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ديگر و تقريباً منفعالنه بـا عكاسـي ارتبـاط      اي  گونه شهروندان عادي و مردم روستانشين به
» هويت«هاي تشخيص   گه  يا همان بر» سجل احوال«هاي   عكس ةواسط برقرار كردند. آن هم به

آمـار تأسـيس شــد و    ةثبــت احـوال و ادار  ةادار ،ش 1305 م/ 1927نامـه). در سـال    (شـناس 
 ،هاي دولت جديد، مـردم   نامه براي تمامي افراد از ضرورت سجل يا شناس ةصادرشدن دفترچ

هاي بعد، به ايـن    و در سال ،رضا شاهكارآمدن  ). با روي646: 1350و شهروندان شد (بهروزي 
گيري نهادهـاي    با شكل ،منظور تشخيص هويت ظاهري افراد ضميمه شد و  دفترچه عكسي به

دار   عكـس  ةشناسايي افـراد در كارهـاي دولتـي، ايـن دفترچـ     رسمي و اداري مختلف و لزوم 
  .)135: 1389پور   جايگاهي رسمي در امور اداري مملكت يافت (طهماسب

از اين زمان شد كه مردم اجباراً با عكس و عكاسي آشنا شده و سروكار پيدا كردند، چه 
متحدالمال به ادارات و راه اين  گرفت، هم  طبق قرار هيچ كارشان بدون سجل فيصله نمي

كس را بدون آن  سجل نداده كار هيچ ةكس را بدون ارائ كل دواير دولتي كه جواب هيچ
فصل نكنند و مردم مجبور شدند كه سجل داشته، هم براي گرفتنش عكس ببرنـد   و حل

  ).169: 1378(شهري 

ـ   شـود در ايـن مقطـع از تـاريخ اسـت       چـه گفتـه شـد، روشـن مـي      به آن توجه با ا كـه ب
محور مواجهيم. بهبود انـدك وضـع    عنوان امري اجتماعي و جامعه عكاسي به يافتن عموميت

متوسط، رشد جمعيت، اجبار درجهت  ةرشد، پاگرفتن و رشد طبق اقتصادي، شهرنشيني روبه
، همـه  از تـر  مهـم  ،تر و  هاي كوچك  يند عكاسي با آمدن دوربيناترشدن فر  آسان ،عكس ةتهي

تـوان آن را   كـه حتـي مـي    ،شكل دولت و حكومتو و مشي سياسي  تغيير مفهوم سياست
يافتن عكس  عموميت  بودند كه به عوامليالذكر دانست،  بارآمدن شرايط فوق عامل اساسي به

بندي گفتمـان اجتمـاعي در     گيري و صورت  شكل و درنهايت باعث كردندو عكاسي كمك 
  تاريخ عكاسي ايران شدند.

يـافتن دوران فقـر و ركـود     پايـان  و ش 1319 م/ 1941در سـال   رضـا شـاه  با استعفاي 
تحوالت  ،رضا شاه  رسيدن محمد پادشاهي راه داشت و با به هم اي كه جنگ جهاني به  اقتصادي

متجدد ايـران نمايـان    ةاقتصادي متنوعي در ساختارهاي كشور و جامعو سياسي، اجتماعي، 
نخسـت،     ة. در مرحلپردازيم مياين ساختارها  وكه به تأثيروتأثرات گفتمان عكاسي  شود  مي

. رود از بـين مـي  فضاي سياسي كشور، اعمال سانسور بـر مطبوعـات نيـز     ةبا بازشدن دوبار
گيـر    ش رشـد چشـم   1332 م/ 1953ش تـا   1319 م/ 1941نشريه، از سـال   2682انتشار 

ش انجمن  1324 م/ 1946). در 11: 1390كند (كريمي   ها ثابت مي  مطبوعات را در اين سال
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 19ش تا كودتاي  1326 م/ 1948) و از 391: 1379شود (عاقلي   مطبوعات ايران تأسيس مي
) 45: 1387و شكوفايي مطبوعات (ستاري    ش شاهد رشد فزاينده 1332 م/ 1953آگوست 
 »ژورناليسـم «چنـين پيونـد محكـم     نگـاري و هـم    و روزنامـه  ،گيري خبر، خبررساني  و اوج

)journalism (فتوژورناليسم«) و «photojournalism ْمكمـل   ) هستيم؛ درنتيجه، عكس و خبـر
 و ش 1332 م/ 1953هاي منتهي بـه كودتـاي     شوند. در اين دوره، خصوصاً در سال  هم مي

هـا، اعتراضـات   دادرويتصويركشـيدن   سزايي در بـه  بركناري دولت مصدق، عكس نقش به
  ايفا كرد. ها دربارة آن يرسان اطالعو هاي مردمي   و حركت ،سياسي

اي هستند كه ازسوي ساختارهايي كه درپي كسب منابع   مطبوعات، در نفس خود، دريچه
شوند و پخش اطالعات و اخبار   جامعه باز مي وير و اقتصادي هستند به ،سياسي، اجتماعي

هـاي خبـري را     رسانه«سازي اذهان مخاطبان ندارد.   سان دهي افكار و يك  جز جهت كاري به
 :Fairclugh 1995( »توان منبع مخفي پخش صداي صاحبان قدرت اجتماعي تلقـي كـرد    مي

اند (مخاطبان). استوارت هال به گرايشـي    ميان قدرت و مردم ةها رابط و واسط  رسانه و )63
ط فقـ  اشـاره دارد كـه نـه   » انتقال ديـدگاه رسـمي درقالـب بيـان عمـومي     «نام  ها به  در رسانه
پسند برمبناي   ها را با نيروي عامه  گذارد بلكه آن  رس افراد مي هاي رسمي را در دست  ديدگاه

 "صـداي "از  "انتقال"يند ااين فر«). ibid.: 61كند (  سازي مي  فهم اقشار مختلف مردم طبيعي
عنـوان   كه صـداي گفتمـان اوليـه بـه     گفتمان اوليه است، هنگامي "صداي"گفتمان ثانويه به 

  ).ibid.: 62( »شود  صداي ميانجي و مخاطب مطرح مي
تـوان    عنـوان گفتمـان اوليـه، مـي     بنابراين، با درنظرگرفتن گفتمان اجتماعي عكاسـي بـه  

صـداي    هاي مطبوعاتي را مجرايي براي انتقال صداي گفتمـان سياسـي عكاسـي بـه      عكس
نداشتن صـداي ميـانجي   پ  سان يند، با يكاگفتمان اجتماعي عكاسي محسوب كرد. در اين فر

صداي رسـمي و عمـومي،    مثابة ها به  كردن آن  (رسانه) و صداي مخاطب (مردم) و با طبيعي
اند پشـت صـداي مخاطبـان      صداي اصحاب قدرتي (گفتمان سياسي) كه درپي كسب منابع

و  ،تبع آن روابط قدرت هم از سطح آشـكارگي، زور  شود و به  (گفتمان اجتماعي) مخفي مي
، شـنيده  »عقـل سـليم  «صـداي   ةمثاب ، بههم مداران  صداي قدرت و  آيد درمياندكي خشونت 

هـاي    شكل واضحي در عكـس  يابد. اين مهم به  و مشروعيت سياسي و اجتماعي ميشود  مي
گرا   هاي فعاالن راست  تشخيص است؛ هم در عكس ش قابل 1332 م/ 1953خبري كودتاي 

هـاي    شد و هم عكس  ها چاپ مي  هاي متعلق به آن  رسانهو نزديك به دربار (قدرت) كه در 
و حكومت مصدق كه در  ،گرا (مقاومت)  هاي چپ  كردن نفت، نيرو  داران ملي متعلق به طرف

  يند انتقال كامالً مشهود است.ادو سوي اين ماجرا فر هر
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 اقتصـادي هاي   علت تغيير در ساختار به ،ش 1348 م/ 1970 و ش 1338 م/ 1960 ةدر ده
شـاهد رشـد اقتصـادي و     ،هاي خوب حاصـل از فـروش نفـت بـود      دليل درآمد كه آن هم به

 م/ 1973ش تـا   1342 م/ 1964بـين   ةدهدر هاي اجتماعي هستيم.   چنين تغيير در ساختار هم
كـه در تـاريخ معاصـر ايـران      اي پيوسته در اوضاع اقتصـادي هسـتيم      ش شاهد توسعه 1351

سلطنت  آنْ ةادامو در ،شاه ). دستگاه حكومتي رضا201: 1388(اوري و ديگران مشابهي ندارد 
تـرين    هايي كـه مهـم    هاي مادي و اقتصادي پيشرفت اجتماعي را، با برنامه  شاه، پايه محمدرضا

هاي اقتصـادي و اجتمـاعي حكومـت پهلـوي       ها اصالحات ارضي بود، بنا نهادند. پيشرفت  آن
اي كه اسـاس پابرجـايي و اسـتحكام حكومـت       شهري و متجدد، طبقهمتوسط  ةتر به طبق بيش

اقتصـاد سياسـي    ةاقتصادي مشي دولت دربار ـ چراكه منطق اجتماعي« ،گشت  پهلوي بود، برمي
(كاتوزيـان   »عنوان پايگاه اجتماعي رژيـم بكوشـد   متوسط به ةاين بود كه در راه ايجاد يك طبق

هرترتيب،  شد. به  به رفاه و رشد اين طبقه محدود مي صرفاً )؛ بنابراين، عطف توجه253: 1391
تبع رشد اقتصادي و بهبود شرايط زندگي بـراي قشـر متوسـط و شهرنشـين، شـاهد رشـد        به

متوسط، در جامعه هستيم. بسـياري از   ةهاي طبق  عنوان يكي ديگر از شاخص گرايي، به  مصرف
بـازار   در كشـوري هماننـد ايـران    شـد  يم و سعي ندكاالهاي تجاري غربي به كشور وارد شد

برابر افزايش يافته بود.  35انقالب، يعني درعرض بيست سال، واردات  ة. تا آستانبيابند فروش
ميليارد ريـال بـود كـه رقـم اصـلي آن      چهار هزار سال بيست جمع كل واردات ايران در اين «

  ).123 ب: 1385(احمدي  »مريكا و كشورهاي اروپاي غربي بوداواردات از 
دوربين عكاسي نيز يكي از اين كاالهاي وارداتي و مصرفي جديد بود. ديگـر وقـت آن   

هـاي مختلـف     مندان بلكه در دست اليـه  تنها در دست ثروت هاي كوچك نه  بود كه دوربين
هاي شخصي و خانوادگي قرار گيرد و   ثبت لحظهو  ،جهت سرگرمي، تفريح متوسط به ةطبق
متوسـط)   ةبار مردم (طبقـ  نخستين. براي بنشيند ها  ي در سبد خريد آنعنوان كااليي مصرف به

تصاوير، در جامعه    بر مصرف توليد عكس، عالوه ةداشتن دوربين به حيط توانستند با دردست
هاي شخصي و خـانوادگي از ايـن      »آلبوم«وارد و در اين كنش گفتماني دخيل شوند. داشتن 

سـو   ايـن  ش بـه  1338 م/ 1960 ةكـه از دهـ   ،هـايي   بـوم شود و وجود چنين آل  دهه باب مي
هـاي شخصـي و     جامانده است، گوياي اين نكته است. از اين مقطع به بعد، شمار عكـس  به

  يابد. توجهي افزايش مي كل قابلش  خانوادگي به
تـا پايـان حكومـت     رضـا شـاه  هاي ايدئولوژيك عكس، از آغاز حكومت   يكي از نقش

اي با نام متوسط بود. خودآگاهي طبقاتي در اين دوره خودش   پهلوي، برساختن هويت طبقه
هاي شخصـي    و مصرف عكس ،داشتن دوربين عكاسي، توليد ةواسط گري به  را در خودتأييد
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با آن مواجهيم قدرت طبقاتي است. قـدرتي   جا ينادهد. قدرتي كه در   و خانوادگي نشان مي
دهي) يـك طبقـه و حفـظ      گري (سامان  ديگر نيست بلكه خودتأييد ةهدفش اسارت طبق كه

و  ،اش  اش، خودبـودگي   بـودگي   جهت منـافع ايـدئولوژيك و تأييـد خـاص     تمايز طبقاتي به
اقتصـاد و   ة). بنابراين، تغييـرات سـاختاري در حـوز   Foucault 1978: 123اش است (  پويايي

متوسـط انجاميـد زمينـه را بـراي      ةو رفـاه طبقـ   ،توسـعه، اقتـدار  كه بـه   تحوالت اجتماعي
صـرف تصـاوير    ةكننـد   آمدن گفتمان اجتماعي عكاسي مهيا كرد. ديگر مـردم مصـرف    غالب

 ةوسـيل  توانسـتند بـه    عكاسي در جامعه نبودند بلكه در توليد عكس هم فعـال بودنـد و مـي   
كه  ،ند. گفتمان اجتماعي عكاسيخواهند عكس بگير ميچه  و از هرآن شوندعكاسي سرگرم 
شود. غالب نه به اين   اينك غالب مي ،بود شدهمهيا  هبندي آن درطول چند ده  شرايط صورت

و بر آن تسلط يابد، بلكـه بـه ايـن     گيرد معنا كه در كشمكشي با گفتمان سياسي دوران قرار
بر هرگونه نظـام توليـد    كنند ميهايي كه مردم توليد   معنا كه از اين مقطع به بعد شمار عكس

  تصوير غلبه دارد.
خـاص و   ةقاجـار) دوربـين در دسـت عـد      ةاگر در گفتمان سياسي (گفتمان مسـلط دور 

 ؛»عمـوم مـردم  «نـه   گيـرد و  خاصي قرا مي ةدر گفتمان اجتماعي در دست طبق ،محدودي بود
عنـوان   بين عكاسي بهكنند و دور  فعالي با دوربين عكاسي برقرار نمي ةمردم رابط ةبنابراين، تود

و يابي بـه ثـروت، موقعيـت، پايگـاه، ارتباطـات، اعتبـار، احتـرام، قـدرت،           منبع (جهت دست
كردن   دارد كه براي توده و عموم مردم مقدور نيست. توليدنياز اي   رسي ويژه مقاومت) به دست

» اجتمـاعي «و » گفتمـاني  يكنشـ « منزلـة  گرفتن به  ست و عكس»معنا«عكس نوعي عمل توليد 
گيرد.   حاوي معناست؛ درنتيجه، اين امتياز توليد معناي اجتماعي دراختيار مردم عادي قرار نمي

هاي زيادي توان   چراكه خانواده ،بودمتعلق دوربين نيز همانند تلويزيون به قشر خاص متوسط 
آن نيـز نهايتـاً بـه     اشايتمش نداشتند و  1348 م/ 1970 ةخريد تلويزيون را حتي تا پايان ده

اي مشـابه تلويزيـون    تـوان وسـيله    دوربين عكاسي را مـي  7شد.  همان قشر متوسط محدود مي
 ةهاي اسـتاندارد زنـدگي طبقـ     جزئي از شاخص ةمثاب قلمداد كرد و مالكيت چنين كااليي را به

 ).Bourdieu 1990: 14( شمار آورد بهمتوسط 

هـاي اجتمـاعي، بـه      رشد اقتصـادي و پيشـرفت   يابي به دست باوجود ،حكومت پهلوي
گويي و هرحال، گفت به ،ولي .فرهنگ و كار فرهنگي نائل شد ةتري در حوز  وردهاي كمادست

ش جريان گرفت. راديو تا اين دهـه در   1338 م/ 1960 ةها از ده  وساطت رسانه به   فرهنگي
ايسـتگاه   22، راديـو ايـران   1966در سـال  «اندازي شده بـود.    اكثر شهرهاي بزرگ ايران راه

(اوري و  »كردنـد   سـاعت برنامـه در روز پخـش مـي     130كه مجموعـاً   فرستنده نصب كرد
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ش به نيت تجاري وارد ايران شد و  1336 م/ 1958). تلويزيون در سال 443: 1388ديگران 
تر شـهرها را پوشـش     زود بيش خيلي ) و 445ش ملي شد (همان:  1347 م/ 1969در سال 

هـاي زيـادي تـوان خريـد       . خانوادهاز آن آغاز شدهاي علمي و فرهنگي   و پخش برنامه داد
آن نيز نهايتاً به همـان   تماشايش نداشتند و  1348 م/ 1970 ةتلويزيون را حتي تا پايان ده

هاي سينمايي مخاطبان زيـادي را روزانـه بـه      شد. سينما و جشنواره  قشر متوسط محدود مي
يا بهتر است بگوييم صنعت سينما بعد از تلويزيون نقش مهمـي   ندند. سينماكشا  سينماها مي

تـوجهي كـرد و هـم توجـه      علت هم رشد قابل همين در اقتصاد و تجارت ايران داشت و به
  اش شد.  نقش فرهنگي سبب اي به آن به  ويژه

گـوي فرهنگـي   و بنابراين، عنصر فرهنگ از دست عكاسي ربوده شـد و در ايـن گفـت   
هـاي تجـاري و     دليـل وجـود عكـس    نيافت و موردتوجه جدي قرار نگرفت. تنها به مجالي

رسيد و عموماً در   چاپ مي هاي خارجي و ايراني به  ها و مجله  تبليغاتي اندكي كه در روزنامه
شدن بسيار جزئي امـر فرهنگـي     توان از ضميمه  گرفت مي  دست همان قشر متوسط قرار مي

بنـدي گفتمـان فرهنگـي      توان از صورت  ولي نمي ،عكاسي سخن گفتبه گفتمان اجتماعي 
د، از آنِ بعـ  ةدر اين دهه و حتي دهـ  ،تر توليدات فرهنگي ميان آورد. بيش به حرفيعكاسي 

. از انقـالب  ميزان بسيار اندكي مطبوعات بود تري راديو و به ميزان كم سينما و تلويزيون و به
يند توليد عكـس  اشدن مردم در فر  دخيل ةواسط به ،ش 1358 م/ 1980 ةاسالمي تا پايان ده

و  ،هـا   قيـام  ،كمي و كيفي عكاسـي خبـري (چـه در انقـالب     رشد(شخصي و خانوادگي)، 
يافتن عكاسي مستند اجتمـاعي، شـاهد اقتـدار و      حوادث پيراموني و چه در جنگ) و شكل

پايـان ايـن دهـه     كـه تـا   مهم ديگر آن است ةوسعت گفتمان اجتماعي عكاسي هستيم. نكت
ميـان آورد. انقـالب و    بـه  حرفـي  گيري گفتمان فرهنگي عكاسي از شكلتوان   چنان نمي هم

بندي گفتمان فرهنگي را بـيش از يـك دهـه بـه       شك صورت  سال جنگ تحميلي بي هشت
فرهنـگ،   ةبـه حيطـ  شـكل بـارزي    بـه ها بعد از جنگ نيز   آينده موكول كرد. عكاسي تا سال

  شود.  وارد نمي فرهنگي ةتبادل و توسعو سازي،   فرهنگ
  

  )كنوني ةدور(گفتمان فرهنگي . 6
بندي گفتمان فرهنگي براي مخاطب روشن شود، بهتـر اسـت از    كه شرايط صورت براي آن
كه در آغـاز   شروع كنيم اينترنت)و اي (دوربين عكاسي، رايانه،   گيري ساختاري رسانه  شكل

ـ اين نوشته نامش رفت. ن بـه سـفارش    ش 1364 م/ 1986در سـال   رايانـه  ةخستين محمول
مطابق آمار در سال . افزاري سينا وارد كشور شد شركت مخابرات ايران و توسط شركت نرم
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 هـزار دسـتگاه گذشـت    240تعداد كامپيوترهاي واردشده بـه ايـران از   ش  1370 م/ 1992
در مقاطع مختلـف  ش  1370 م/ 1992 ةتا پايان ده ). اين شمار1392راط (پايگاه خبري ص

 تاريخ رايانه در ايران را به چهار دوره تقسيمكه اگر  نحوي به گيري نهاد،  افزايش چشم  به  رو
رايانه در ايران دانست و جالب اين است كه اين » بلوغ« ةتوان دور  كنيم، پايان اين دهه را مي

  ).1385با اختالف ده سال با غرب اتفاق افتاد (پرهامي  فقطمرحله 
 متصل شد اينترنت خاورميانه بود كه بهدومين كشور در  ايران، ش 1371 م/ 1993 سال در

)Sohrabi 2011( ،تعـداد  از ابتـداي ورود اينترنـت بـه ايـران،     دانشـگاهي.   ةبراي استفاد آن هم
 يرونـد ، در تعداد كـاربران اينترنـت در ايـران   . است درحال رشد بوده اينترنت ةشبك كاربران

با رشد متوسطي حدود  ،ش 1386 م/ 2008 تاش  1378 م/ 2000 هاي سال ةفزاينده، در فاصل
شـده در   در آخرين آمار اعـالم  ).Opennet 2011( نفر رسيدليون يم 23ه حدود ب سال، در % 48

بيش از  يعني، شدنفر تخمين زده  000,500,36تعداد كاربران ايراني  ،ش 1389م/  2011سال 
  ).1392(پايگاه خبري كنجكاو نيمي از كاربران اينترنت در كل خاورميانه 

گيـر    اي بـا ورود چشـم    هاي ايجاد يك نظام رسـانه   پيش، زيرساخت ةبنابراين، از دو ده
اخيـر،   ةهاي آغازين دهـ   و اينترنت در ايران ايجاد شد. در سال ،، رايانه  هاي ديجيتال  دوربين

بـه وجـود    اي در ايران هستيم (البته باتوجـه   كمال اين ساختار رسانهو گيري تمام  شاهد شكل
تر نيـز گفتـه شـد، فضـايي را       كه پيش گونه  هاي مجهز به دوربين). اين ساختار، همان گوشي

هـاي   صحاب قـدرت نه صرفاً براي ا انتقال امر فرهنگي ، وبراي خلق معنا و ساخت، انتشار
اد ايجـ  انـد  ارتبـاط جهت با اين سـاختار در  هر ني كه بهمردم و عامال ةبلكه براي تود سياسي

تبـع آن   اي و بـه   برقراري ارتباط با ايـن سـاختار رسـانه   كرده است. عطف توجه نگارندگانْ 
   اين ارتباط سوژه را داراي قـدرت  است. نفس برقراري ،عكس و عكاسي ةواسط فرهنگ، به

كند. شايد نيمي از جمعيت ايران امتياز اين ارتبـاط را داشـته باشـند،      يم سياسي و اجتماعي
گيري از عكاسي را   جمعيت ايران حق و توانايي استفاده از دوربين و بهره شك تمام  ولي بي

حـو بـا عكـس و عكاسـي در     هرن ، بـه مردم ايران، چه منفعالنـه و چـه فعاالنـه    ةدارند. هم
هرنحوي و  ني بپردازند كه بهمعرفي عامال مسير به ةدانند درادام  . نگارندگان الزم مياند ارتباط

ايـن   ةواسط بهكنند يا   اي ارتباط برقرار مي  با اين ساختار رسانه شكل تأثيرگذار و تأثيرپذير به
ن، به اندكي توصيف و دن اين عامالكر  شود. براي مشخص  ها ارتباط برقرار مي  ساختار با آن

كه در حيـات اجتمـاعي    شودآغاز تحوالتي است كه بهتر است با تغييرونياز تحليل تاريخي 
ايـران و   يكـردن شـرايط تـاريخ     تحوالتي كه ميل ؛است شدهپيش حادث  ةايران در دو ده
  ايجاب كرده است.را فرهنگي  يپارادايم سوي هعكاسي ايران ب
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توجهي پيدا كرده است.  انقالب اسالمي رشد قابلاز ، جمعيت ايران بعد نخست ةدر وهل
با باالترين رشـد متوسـط    ،ش 1375 م/ 1996ش تا  1355 م/ 1976نوان مثال، از سال ع   به

 م/ 2006چنـين در سـال    نفر رسيد. هم 60055نفر به  33709خود درطول تاريخ، از  ةساالن
چه بايـد در ايـن رونـد جمعيتـي      ). آن102: 1377نفر ميل كرد (اماني  70496به ش  1385

فضـاي پـس از انقـالب اسـالمي     بودن جمعيت است؛ جمعيتي كـه در   درنظر گرفت جوان
طور مستقيم در  هيچ تصويري از حكومت پهلوي و انقالب اسالمي بهاست و    پرورش يافته

جمعيت جوان و نوجوان كشور بيش از  خصوصاًبنابراين، اين جمعيت و  .ضمير خود ندارد
  دارد.نياز » هويت»   همهتر از   و مهم ،به فرهنگ، ذهنيت زيهرچ

  تحول ديگر رشد شهرنشيني است.
 8/36به  1375ميليون نفر بود كه در سال  16جمعيت شهري كشور حدود  1355در سال 

 ةها، توسع اقدامات پس از انقالب (گسترش وسيع جاده يلدل عالوه، به ميليون نفر رسيد. به
) بخـش مهمـي از   يرشـهري برق و ارتباطات و ساير خدمات رفـاهي در منـاطق غ   ةشبك

نيز ازنظر فرهنگي تقريباً  1375ميليوني روستايي و عشايري كشور در سال  3/23جمعيت 
. بـراي نمونـه،   متوسط شهري داشت ةها و توقعاتي مشابه طبق شهري شده بود و خواست

ميليون خانوار كشور تنها اندكي بيش از يك ميليون خـانوار   3/12از جمع  1375در سال 
بـه   »شـهري  هنيمـ «ايران از يك جامعـه   هدو ده ة، در فاصلسان ينفاقد تلويزيون بودند. بد

  .)4: 1386(شهبازي  بدل شد »شهري«ر عمده طو   اي به جامعه

ديگـر، رشـد    گيري ادامه دارد. ازسـوي   طرز چشم كنون بها رشد شهرنشيني تابه روند روبه
اين دگرگـوني عظـيم نيـز، ماننـد      نيست وخوان   با رشد كيفي فرهنگ كشور هم شهرنشيني

 مـورد بنابراين، در اين  .است كردهمواجه خاصي فرهنگي  مسائلبا ايران را تحول جمعيتي، 
  يابد.  سازي ضرورت مي  نيز نياز به فرهنگ و توجه به امر فرهنگي و فرهنگ

  عامل بعدي رشد سواد در كشور است.
ميليون نفر از جمعيت ايران باسواد بودند. اين رقم در سـال   8/12حدود  1356در سال 

نسبت باسوادان در جمعيت هفت سال به  1356ميليون نفر رسيد. در سال  43به  1375
درصد رسيد. در سال  5/79به  1375درصد بود. اين نسبت در سال  5/47باالي كشور 

 ةبـود. اگـر جمعيـت پيـر و ازكارافتـاد      % 86نسبت باسوادي در مناطق شـهري   1375
گيـر جمعيـت فعـال كنـوني كشـور را      سواد از اين آمار خارج شوند، اكثريت چشم بي

مـا از   ةدو دهه پـس از انقـالب، جامعـ    ةترتيب، در فاصل اين به ... باسواد خواهيم يافت
  نيز تطور يافت (همان). »باسواد«اي  به جامعه »سواد بي هنيم«اي  جامعه
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فكران جوان با توليد فكـري و تعميـق فرهنـگ     كردگان و روشن افزايش سريع تحصيل
  .)6(همان:  ساز شد خوان نبود و درنتيجه اين تحول نيز بحران متناسب و هم

متشـكل از  اي اجتمـاعي،    كـه طبقـه   بحران در حيات اجتماعي ايران زماني ايجـاد شـد  
جــز دانشــگاهي و  نوجوانـان باســواد و جوانــان دانشــگاهي، فــارغ از هرگونــه امتيــازي بــه 

هاي مدرن پيرامونش را   ي  بردن از تكنولوژ  اي كه توانايي بهره  باسوادبودن، شكل گرفت. طبقه
منزلـت و مناسـبات اجتمـاعي     ياعتال و اي كه درجهت حفظ پايگاه اجتماعي  داشت. طبقه

رفتـارش را خـودش تنظـيم     ،كند اعتقادات خويش را خود بيابد  كوشد و سعي مي  خود مي
دارد. نياز و هويتش را خود بسازد. اين طبقه به بستري براي ابراز وجود و بيان خويش  ،كند

و حتي » معنا«اي، با تمامي مختصاتش، بستر مناسبي را براي او درجهت خلق   ساختار رسانه
 اي  رسـانه  ةبسـت   ديگـر، همـين هـم    سـوي  كنـد. از   دانـش) فـراهم مـي   كشيدن معنا ( چالش به

و حتي جهاني در جامعه قـرار گرفتـه    ،برداري ساختارهاي كالن سياسي، اجتماعي  موردبهره
و نيـاز بـه عنصـر فرهنـگ را      انـد  آن فعـال  ةواسط بهها نيز در ساخت معنا   چراكه آن ،است

گيـري هركـدام از عكـس و عكاسـي       نـوع بهـره  بينند. اين موضوع خود را در   ضروري مي
اي كـه از دو    دهد. گفتمـان فرهنگـي    امري فرهنگي نشان مي ةمثاب هاي گفتماني) به  (پراكتيس

اول قـرن   ة(دهـ  بود اينـك و در ايـن مقطـع از تـاريخ     شدهپيش شرايط ظهورش مهيا    دهه
رشـد،   در رونـدي روبـه   ،و شـود   بندي مي  داليلي كه توضيح داده شد، صورت  به ، بنا)بيست

پهلـوي)  دورة اي خـاص (  قاجار) يا طبقهدورة دوربين عكاسي نه در دست افرادي خاص (
» توليـد «برخالف گذشته كه مردم در نظام  زيرا ،بلكه در دست عموم مردم قرار گرفته است

شـكل بـارزي وارد    عكـس نيـز بـه   » توزيـع «عكس دخيل بودند اكنون در نظام » مصرف«و 
بدل عامل مهمي در فرهنگ و امور فرهنگي به اخير است كه آن را  د. البته همين موردان شده

در يك كالم، امر فرهنگي عامل ارتباط  ،اكنون نه سياست و نه امر اجتماعي بلكه كرده است.
دهـاي   كـاركر  اجمـاالً بـه  هـايي،   با ذكر نمونه ،عكاسي با جامعه شده است. حال بهتر است

  .بپردازيمان فرهنگي عكاسي در اين گفتم
 ةمعنا و توليد تصاوير متفاوتي از خود و چهـر  ةاينك همگان توانايي و امتياز خلق آزادان

قدرت و  دربرابراي از مبارزه عليه انقياد و مقاومت   هاي شخصي جلوه  دارند. عكس را خود
هـاي    هـا در شـبكه    و حتـي پخـش و انتشـار آن    هاي شخصـي   اند. عكس  رهايي از سوژگي

انـد.   شـده  هاي تحميل  ارچوبهفرصت مناسبي براي رهايي از چاينترنت  ةواسط بهاجتماعي 
و افشـاگري   شـود  مـي  هاي عرفي و شرعي رهـا   هايي از قيدوبند  در چنين عكس» صورت«
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هـاي    گويد. امر اجتمـاعي موجـود در عكـس     هاي موجود سخن مي  و برضد قدرت كند مي
شود و درگير   است كنشي سياسي محسوب مي   داري فرهنگيشخصي به همان اندازه كه كر

شود. در گفتمـان    المللي به آن ديكته مي هايي است كه در سطحي ملي و بين  گذاري  سياست
هـاي شخصـي و     تصويردرآمدن، درقالب عكـس  گرفتن و آزادانه به  فرهنگي عكاسي، عكس

روزمرگـي و   ةده اسـت و بـا همـ   دادن، حركتي سياسي و اجتماعي ش  خانوادگي، شبيه رأي
شخصي در فضاي مجازي به همان  يشود. عكس  اش پراكتيسي جدي تلقي مي  افتادگي پا پيش

بـر يـاد و خـاطره) و حتـي      بر ايدئولوژي) اسـت اجتمـاعي (مبتنـي    اندازه كه سياسي (مبتني
آخـري در   تواند باشد كـه البتـه ايـن     هاي فرهنگي/ اخالقي) نيز مي  بر ارزش فرهنگي (مبتني

اي  تر است، چراكه هم تير است و هم هدف و عكاسي نيز واسطه شرايط كنوني از همه مهم
ها بلكه در فضـاي   هاي شخصي و خانوادگي ديگر نه در پستوي خانه رفتن. آلبوم براي نشانه

گفتمــان فرهنگــي را ميســر و چشــم  ةانــد. و همــين موضــوع احاطــ فــرّار جهــان مجــازي
  ها كرده است. متوجه آن سوزي را سازي/ فرهنگ

و  ،مراتب سـوژه، برسـاخته   اند، فرد را به  اي شده  كه ديگر رسانه ،هاي شخصي  عكس
 داريمـ   گرايـي و غـرب    شـك بـر محـور غـرب      كه بي ،كنند. شرايط جهاني  نگاه مي ةابژ
براي جـوامعي ماننـد ايـران محسـوب      سوزي سازي/  ترين عامل فرهنگ  چرخد، مهم  مي
هـاي متنـوع زنـدگي شـده      مد و سبك ةفرهنگي و اشاعچندگانگي و بسترساز شود  مي

پيماينـد    هاي اجتماعي درجهت تهاجمي راه مـي   است. فضاي باز و آزاد اينترنت و شبكه
جهـت پخـش    اي را بـه   سوي فرهنگ نشانه رفتـه اسـت و توسـعه    كه با نام فرهنگ و به
فرهنـگ سـاخته    ةشك در حيط  كه بي طلبد  مريكايي مياخصوص  الگوهاي اروپايي و به

كنـد. هرانـدازه كـه      خـويش مـي   ةشده است و باز هم اين فرهنگ است كه فرد را سوژ
 سـعي در شـدن    دارد، جهـاني تمايـل  كـردن    ايـران بـه محـدود    ةساختارهاي سنتي جامع

شكلي ديگـر سـوژه را محـدود و     ها دارد. البته اين روي سكه نيز به  شكستن محدوديت
زمان و مكان اسـت كـه ازخـالل آن     ةشدن فشردگي فزايند  جهاني«چراكه  ،كند  يمقيد م
) و 14: 1384(تاجيـك   »شـوند   گـوني فراخوانـده مـي    نـوعي هـم    هاي متمايز بـه   هويت

هـاي متمـايز بـه      الگوهاي مشتركي را در نوع فيزيك چهره و حالت صورت بين فرديت
هـاي   اي است كه در سـال  ويژه ةبخشند. مد مقول  ها كليت مي  و به آنگذارند  مياشتراك 
توجهي از اين مقوله  قابلبخش است كه  بديهيموردتوجه قرار گرفته است و  اًاخير اكيد

  يابد. صورت حقيقي و مجازي جريان و اشاعه مي به  عكس ةوسيل به
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و در گفتمان فرهنگي اكنون حائز اهميـت     مقاومت و آزاديـ  چه طي اين بازي قدرت   آن
در گفتمـان اكنــون  » صـورت «سـازي اســت.   »غيريـت «و    »هويــت«ينـد  ااي اسـت فر   ويـژه 
ين يـ تع قابـل » صـورت «و بـا  » صورت«هويت در  گزيني براي هويت افراد شده، گويي جاي

هـاي    يندااست. هويت متغيري تاريخي و محتمل و محصولي تصادفي است. هويت طي فر
 :Jorgensen and Philips 2002شـود (   و بر سر آن مذاكره مـي  شود ميرد  يا گفتماني پذيرفته

داده اسـت توليـد    اي كه دوربين را در مركز خـود جـا    بسته  ترين توليد ساختار هم  ). مهم43
تر  اي با آزادي بيش  هويت است. فرد قادر است با استفاده از امتيازات فني و ارتباطات رايانه

هـاي اجتمـاعي و سياسـي را بشـكند و       تري عمل كند و بسياري از تابو  خواهانه  نحو دل و به
  هاي ديگري از خود ارائه دهد.  روايت

اش موردكشمكش جدي   هويت ايراني در گفتمان حاضر و در شرايط فرهنگي گفتماني
» و عرفـي شـرعي  «هـاي    يكي ازسوي قـدرت  :شود  قرار گرفته است و از دو سو كشيده مي

هاي شخصـي    محور، درقالب عكس  و ديگري ازسوي قدرت جهاني و طبعاً غرب اش بومي
سازند و اين سـوژه    هاي ديجيتال. هردو سوژه و فرديت خاص خويش را مي  در بستر رسانه

تغييـر كنـد.    هـاي مختلـف و در واكـنش بـه انـواع متفـاوت خطـاب         تواند در موقعيت  مي
و او را  دهنـد  مـي قـرار  » خطـاب «شكل خاص خويش مـورد  فرد را بهديگر، هردو  عبارت به

كند و هرچيز ديگـري    تالش مي» اسالمي«و » ايراني«ساخت هويتي  برايسازند. اولي   برمي
و ديگـري در سـاخت هـويتي     داردو سعي در طـرد آن   داند مي» دگرهويتي«و » غيريت«را 
. كوشـد  مـي هاي بازتوليـدي    ر بستر رسانهد» محور  غرب«هاي   با ارزش» جهاني«و » فراملي«
شدن بر اشكال فرهنگـي (هويـت) و     ) يكي از تأثيرات جهانيcosmopolitan» (وطني  جهان«

شـدن، تنـوع،     سـمت دورگـه   كـه بـه   افراد است ةهاي) روزمر  هاي (كنش و واكنش  پراكتيس
سازي/سوزي،   هويت). در اين كشاكش 239: 1391كند (انگليس   و تكثر ميل مي ،چندپارگي

خـوب و بدشـان، هنجـار و     و گيرنـد   هاي ديگري جاي خود واقعـي شـخص را مـي     خود
ثبـاتي    ازپيش بـه بـي   بيشاين )؛ و 20: 1384كنند (تاجيك   ديكته مي   را به آن ،نجارشانه نابه

روابـط قـدرت و    ةشود. بنابراين، فرد (هويتش و صورتش) محصول و نتيج  ميمنجر سوژه 
  شود.  گفتماني ايجاد ميـ  تاريخي شكل هو ب استدر سطح ملي و فراملي  مقاومت

حضور عنصر  ةعنوان تنها نشان پهلوي دوم، به ةتر در دور هاي تبليغاتي كه پيش عكس
فرهنگــي در گفتمــاني اجتمــاعي، شــاهد نمــود حــداقلي آن بــوديم اينــك در كميتــي  

انـد و   (پراكتيسـي فرهنگـي) شـده   تر وارد عمـل   اي گسترده شمارش و در حيطه غيرقابل
اي ديگر بـراي   هايي نمونه خوانند. چنين عكس عموم طبقات اجتماعي را به تماشا فرامي
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و  ،هايي كه در فضاي واقعي (مجله، روزنامه  . عكساند كاركرد فرهنگي عكس و عكاسي
هـايي كـه     برنـد. عكـس    سوي افراد يـورش مـي   فضاهاي شهري) و مجازي (اينترنت) به

 Gayكننـد. گـي دبـور (    اليي را براي ديدن و خريدن در آينده بـه عمـوم عرضـه مـي    كا

Debord(، هــاي ديــداري درقالــب چنــين   فرانســوي، بــه پيــام ةپــرداز و نويســند  نظريــه
كشـي اقتصـادي،     كـردن، بهـره    ها را درجهـت منفعـل    عكساين پردازد و   هايي مي  عكس

دانـد. او    داري مـي   چنين معلول نظام سـرمايه  و هم ،گرايي  ترويج فرهنگ كااليي، مصرف
شـود خـوب     چه ظاهر مـي   آن«دارد كه  گونه بيان مي هايي را اين  تنها حرف چنين نمايش

  ).58: 1382(دبور  »شود  چه خوب است ظاهر مي  است، آن
حال ايدئولوژيك، در دست  اي تكنولوژيك و درعين  عنوان وسيله دوربين عكاسي، به    

فـراهم  رسي بـه گفتمـان كنـوني     اي را براي همگان درجهت دست  مردم، فرصت ويژه ةهم
 فقـط بنـابراين، سـوژه    كنـد؛   است. دوربين، همانند اسلحه، فرد را صاحب قدرت مـي  كرده

شـود. مـردم در گفتمـان      محملي براي قدرت نيست بلكه محلي براي اعمال قدرت نيز مـي 
د بلكه تماشاچي (سوژه) نيز هستند و دنياي اطرافشان را تماشاشونده (ابژه) نيستن فقطاكنون 

) فرهنـگ مردمـي را   Walter Benjaminكننـد. والتـر بنيـامين (     وضبط مي با آزادي نسبي ثبت
، 1382دبـور  دانـد (   هـا مـي    سياسي براي تـوده  هبخشي از امر اجتماعي و داراي تواني بالقو

اي در   نگارنـدگان، قابليـت ويـژه    ةقيـد ع بـه  ،). عكـس و عكاسـي  223: 1390از لش  نقل به
و آزادي بيان براي عموم داشته  ،كردن اين توان بالقوه درجهت انتقاد، فرهنگ انتقادي  بالفعل

تواند   دست مردم مي است. توليد اطالعات مستند و تصويري از زندگي و حوادث روزمره به
كنـد.    آگاه و منتقد به شرايطش مياي   ساز باشد. فرهنگ انتقادي انسان را سوژه عاملي قدرت

جوانـاني كـه در    بر مشتمل است   اجتماعي ةن اين فرهنگ انتقادي همان طبقترين عامال  مهم
  اثبات شد. انهاي تاريخي موجوديتش  آغاز اين قسمت با توصيف و تحليل

ر كـردن مـردم د    توان به آن اشـاره كـرد عكاسـي     مي زمينهاي كه در اين   بارزترين نمونه
هـايي كـه     . شايد بتوان گفـت عكـس  استش  1388 م/ 2009حوادثي شبيه انتخابات سال 

ن مطبوعـات، عكاسـان   هايي كـه عـامال    بار از عكس مردم عادي از اين وقايع گرفتند هزاران
هـاي خـارجي     زعم خودشان و رسـانه  تر بود و شايد حتي به گرفتند بيش ،ها  ايِ رسانه  حرفه
هـا در    كـرد پخـش و انتشـار آن     اي مي  ها را داراي قدرت فزاينده  اين عكسچه  تر. آن  واقعي

بـاز هـم    اي  بنابراين، آن ساختار رسـانه  هاي سياسي و اجتماعي بود؛  فضاي اينترنت و شبكه
تـوان در    شود. چنين اشكال خرد (ميكروفيزيكي) قـدرت را مـي    بسترساز روابط قدرت مي

  جو كرد.و هايي ديگري نيز جست  نمونه
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 ةدر حيطـ » طنز«و » جدي« ةجنب متفكر روسي، به دو ،)Mikhail Bakhtinيل باختين (يميخا
، هاي حـاكم، طبقـات اصـلي جامعـه      فرهنگ معتقد است. او فرهنگ جدي را مربوط به گروه

هاي عظيم مردمـي بـه     توده ،او ةعقيد دهد. به  و فرهنگ طنز را به عموم مردم نسبت مي داند مي
تـوان در    كننـد. ايـن فرهنـگ را مـي      تمسخر نگـاه مـي   ةديد اجتماعي برتر از خودشان به افراد
از انگلـيس   نقـل  بهباختين، تر يافت (  تمسخرگرفتن صاحبان قدرت توسط ديگر طبقات پايين به

زيركشـيدن   و بـه  ،انـداختن   كردن، دست  تري براي مسخره  هاي پيشرفته  ه  ). اكنون را192: 1391
هرنحـوي در جايگـاه قـدرت     قدرت نه صرفاً سياسي بلكه هر شخصي كه خود را بهصاحبان 

هايي است كه از ايـن اشـخاص     كردن عكس  كاري  ها دست  ه  بيند وجود دارد. يكي از اين را  مي
گونه   اي. اين  رايانه ةراه و حتي پيشرفت هم   تلفن ةافزارهاي ساد  نرم ةوسيل موجود است، آن هم به

چنـين   قول باختين سالح قشر ضـعيف اسـت و هـم    شوند كه به  اي مي  ها موجب خنده  عكس
شود يا برايشان لحـاظ    شوند كه براي افراد صاحب قدرت لحاظ مي  اي مي  موجب حذف هاله

، آيـد  مـي    گيـرد؛ كـش    ها جايي است كه موردحمله قرار مـي   در اين عكس» صورت«كنند.   مي
هـاي    شود كه موضوع خنـده شـود. ايـن تصـاوير بذلـه       مبدل مي صورتي و به ،شود  بزرگ مي

  نوعي بازي قدرت و مقاومت و آزادي. ؛اند  هنجاري هستند كه در تضاد با قدرت هناب
  

  گيري  نتيجه. 7
بـودن تـاريخ    محـور  كردن موضوع گفتمان و گفتمـان  يكي از نكات كليدي اين نوشته مطرح

 كشيدن اين واژه مباحث مربـوط بـه قـدرت و سياسـت     ميان عكس در ايران بود. با به ةرسان
ها با ديگـر   جهت بررسي تاريخ يك پديده و بررسي روابط متقابل گفتمان (خرد و كالن) به

مهم درنظرگـرفتن گفتمـان در    ةشوند. نكت تأمل مي ةساختارهاي كالن جامعه نيز وارد حوز
بنـدي و   هاي تصويري (عكس و عكاسي) است. براي بررسـي شـرايط صـورت    نظام ةحوز

پيش بر فضاي تصويري غالب شده است، نگارندگان  ةچرايي گفتمان فرهنگي كه در دو ده
شايسته ديدند مروري تاريخي بر عكاسي ايران از بدو ورودش به اين سرزمين داشته باشند. 

شكل  در چندين دهه بعد از ورودش به ايران، به ،يتوان گفت كه عكاس با بررسي گذشته مي
مفهـوم كالسـيك و سـنتي آن. بـا      شود؛ البته با سياست به  بندي مي  گفتماني سياسي صورت

تبع   اش تغيير در مفهوم سياست و به  ترين نتيجه  مشروطه، دوران گذاري شكل گرفت كه مهم
و    ، عرصـه دهد ميسي نيز تغييرشكل آن مشي سياسي بود. با اين تغيير، گفتمان سياسي عكا

شـود. در ايـن     شكل ضعيفي به آن ضـميمه مـي   و امر اجتماعي به ،كند ميحدودش را بازتر 
و مصـرف عكـس، شـرايط     ،مشـاركت مـردم در نظـام توليـد، توزيـع      فقدانعلت  به ،دوره
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 شود. گفتمان اجتمـاعي در حكومـت پهلـوي ظهـور     گيري گفتمان اجتماعي مهيا نمي شكل
گيري  ترين عامل، شكل مهم منزلة گيرد. تغيير در مفهوم و مشي سياسي به  و شكل مي يابد يم

جهت منافع  و ديگر كاركردهاي اجتماعي عكاسي (عكاسي تبليغاتي به ،متوسط ةو رشد طبق
چنين بهبود شرايط اقتصادي عوامـل مهمـي بـراي     عوامل حكومتي و عكاسي خبري) و هم

  اي بعد از انقالب بودند.  اجتماعي تا دههتداوم و بسط گفتمان 
تا پا پـيش بكشـد. در ايـن    آمد اخير، فرصتي براي امر فرهنگي پيش  ةدر دو ده

داليل متعدد، هـم در سـطح ملـي     و بهشود  ميبندي   مقطع، گفتمان فرهنگي صورت
(باز هم تغييـر در نظـام سياسـي، رشـد بـاالي جمعيـت و جمعيـت جـوان، رشـد          

فرهنگـي كـه    يميپـارادا لي (زيستن در لالم اد) و هم در سطح بينو سو ،شهرنشيني
آيد و دو گفتمان سياسي و اجتماعي   غالب مي ،مدرنيسم است) مختص شرايط پست

عنصـر  گيـري از   خود فرصـت حضـور در گفتمـان فرهنگـي و بهـره      ةنوب هركدام به
بـر   كـامالً يابند. فرهنگ در ايـن مقطـع    برد اهداف خويش را مي فرهنگ براي پيش

مسلط تصاوير.  ههاي گفتماني محاط است و بينش و برداشت فرهنگي نيز وج كنش
اين سياست و بعدها امر اجتماعي عامل ارتبـاط عكاسـي بـا جامعـه      از  پيش اگر تا

شـود. اگـر در     بودند، اكنون امر فرهنگي است كه عامل ارتباط عكاسي با جامعه مي
دودي بود و در گفتمان اجتمـاعي در دسـت   مع ةناصري دوربين در دست عد ةدور
توانند فـارغ از هـر     اي خاص، اكنون در دست عموم مردم قرار دارد و همه مي  طبقه

و در روند توليد معنا و فرهنگ دخيـل شـوند.    ،امتيازي عكس بگيرند، عكس ببينند
هايي عموم مـردم را در گفتمـان اكنـون وارد كـرده اسـت. تمـامي ايـن         چنين كنش

يابند، در فرهنگ مسـائل و    و در فرهنگ خاتمه ميشوند  ميها از فرهنگ آغاز   كنش
تـر    و مهـم  ،شـود   گويي مي  ها پاسخ  در فرهنگ به آن ،شود  دانشي برايشان ساخته مي

  رانند.  ها حكم مي  روابط قدرت و مقاومت بر آن كه در فرهنگ اين
عكـس در ادوار   ةگفتمـاني رسـان   ين بازنمـايي يـ تب رايدر تالش اندكي كه نگارندگان ب
تواند موضـوع   اين نوشته بود كه مي ةاي خارج از حوصل  تاريخي انجام دادند جنسيت مقوله

جهـت   ن اين حوزه باشد. بررسـي روابـط قـدرت جنسـيتي بـه     اپژوهشي مهمي براي محقق
هـا    ينـد اهايي كه در ايـن فر   سازي  سوژه و ابژهو هاي جنسيتي،   آشكارساختن تضاد، نابرابري

بررسي روابط قدرت در  ةمهمي در ضميم ةشك مقول  شود بي  شكلي ايدئولوژيك انجام مي به
هاي ذكرشده در تاريخ عكاسي ايران است و باشد كه موردتأمل انتقادي ديگـر    بستر گفتمان

  گران قرار گيرد. پژوهش
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ها نوشت پي
 

 .Theodor W( آدورنـو در مكتـب فرانكفـورت، را   ، )cultural industry( »صنعت فرهنگ«. اصطالح 1

Adorno( و هوركهايمر )Max Horkheimer( ها، كل جهان ناچار اسـت از   عقيدة آن  وضع كردند. به
). صنعت فرهنـگ معـادلي بـراي    39: 1384صافي صنعت فرهنگ بگذرد (آدورنو و هوركهايمر 

سـاختارهاي  و بـه   اسـت  )high culture( »فرهنـگ واال «در مقابـل   )mass culture( »فرهنگ توده«
تـرين هدفشـان هـم     شـوند و مهـم   هـا هـدايت مـي    اي اشـاره دارد كـه ازطريـق رسـانه     عقالني

 سازي است. استاندارد

2 .»practice« و رفتاري است كه  ،گاه ناخودآگاهانه هاي انگليسي عملي مقبول، فعاليتي گه در فرهنگ
  .تكرار انجام شود زروي عادت و بها

شـد:   هـا اطـالق مـي    هدايت رفتـار و تملـك افـراد و گـروه     ةشيو بهمعناي قديم آن  حكومت به. 3
 ةدر مؤخر ،(فوكو ها و هدايت آن و ... ،ها ه راني بر كودكان، بر مردم، بر جماعات، بر خانواد حكم

  .)359 :1391دريفوس و رابينو 
يان سربريدن شورشو سياست در گفتمان قبل از مشروطه به حقوق پادشاه در سركوبي، شكنجه، . 4

  شده است. ) و حكومت بر رعايا و ممالك سرزمين پدري اطالق مي171 :1384(تاجيك 
سـارق   ةكاخ گلستان، چهـار عكـس از چهـر    ةخان آلبوم 135 ةعنوان مثال، در آلبوم شمار به 

گونـه نوشـته شـده اسـت:      هـا ايـن   جواهرات تخت طاووس گرفته شده كه در شرح يكي از آن
حوم كاظم سرايدار سر درب باب همايون است كه معروف به كاظم محمدعلي سرايدار، پسر مر«

 »شـد " سياسـت "جرم سـرقت جواهرهـاي تخـت طـاووس      سروري بوده و اين محمدعلي، به
  ).108 - 107 :1387ور پ   (طهماسب

عكـس و سـند    42000قاجار، يعني بالغ بـر   ةتصويري از دور ةترين گنجين ما اكنون شاهد بزرگ. 5
  ).27 :1384كاخ گلستان هستيم (ذكاء  ةنخا   تصويري، در آلبوم

 ةدو كاركرد مهم مشق عكاسي بـراي طبقـ  » خودشناسي«راه  هم را به» اعتبار اجتماعي« بورديو پير. 6
  ).Bourdieu 1990: 14داند (  متوسط مي

نفر بـوده اسـت (امـاني     33709000جمعيت ايران ش  1354م/  1976. بنابر سرشماري سال 7
ميليون نفر تلويزيون داشـتند (اوري و   7/1ش  فقط  1357م/  1979) و در سال 102: 1377

توان حدث زد كه چـه قشـري قـادر بـه تهيـة تلويزيـون        روشني مي ). به447: 1388ديگران 
توانسـتد   ويزيون بودنـد مـي  توان حدث زد كساني كه قادر به خريد تل تبع آن مي اند و به بوده

 برآيند.  دوربين هم داشته باشند و از عهدة مخارج فيلم و ظهور و بايگاني آن
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