
تجلی نقد بر روند توليد عکاسانه از منظر حقایق سوبژکتيو
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نقد عکس ها درحکم اشیاي مادی، دامنة نمایگی آنها را نیز توسعه مي   دهد. زمانی که عکس ها درحکم شیء تلقی شوند، با 
حواس دیگر رابطه پیدا مي کنند و باز هم پیوند آنها با جهان واقعی مادی محکم تر مي   شود. این نمایگی تنها متعلق و وابسته 
به تصویر نبوده و به مادیت خود عکس ها                                                 نیز وابسته است و این بدین معنا است که آنچه به مادیت عکس معنا مي   بخشد 
درواقع پیوندی است که میان عکس با جهان برقرار مي شود و آنها را از تصاویر صرفاً مادی گرا به اشیایی عاطفی، تاریخی، 
ــازد که گاه موجبات لذت و گاه موجبات آگاهی را فراهم مي   آورند. عبور از تولیدات عکاسانه به  ــنادی و... تبدیل مي   س اس
صرف آسیب دیدگی های مادی، همواره مانند موجودی است که پیر شده است اما کنار گذاشته نمی شود بلکه مجموعه اي                                                 از 
مفاهیم را در درون خود به جای گذاشته است که معنا را بر ماده برتری مي   نهد و موجبات هویت بخشی را فراهم مي   آورد. 
در این میان چهره نگاری را مي   توان یکی از مهم ترین این تصاویر به حساب آورد زیرا که عالوه برحکم ارائه کنندة مدرکی 

راجع به نمود ظاهری سوژه هایشان گاهی آشکارکنندة مفاهیم ذاتی و درونی آنها نیز به شمار مي   روند.

واژگان کليدی: 
 نقد، سوبژکتیو، چهره نگاری، معنا، متن.

تاریخ دریافت مقاله: 97/10/04
تاریخ پذیرش مقاله: 97/12/08
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46 دوره دوم؛  شماره 1؛ بهار 1398پژوهشـنامه فرهنگســتان هنـر

در مطالعة عکاس��ی، آگاهی از 
روش های��ي                         ک��ه از طریق آنها 
عکس ه��ا مي   توانند م��ورد نقد 
ق��رار گیرن��د، دارای اهمی��ت 
حیات��ی                                                 مي   نماید. عمل عکس ب��رداری به طور خودکار، 
آنچ��ه را ک��ه در مقابل دوربی��ن قرار دارد، بس��ترزدایی 
مي کند و آنچه را که عکاسی شده در بسترهای جدیدی 
ق��رار مي   ده��د. زمانی که لن��ز دوربین چی��زی را هدف 
مي گیرد و ش��اتر باز و بسته مي   ش��ود، تکه اي                                                 از جهان و 
مدت��ی از زمان ثبت مي   ش��ود و درواقع ی��ک نما یا یک 
لحظه از بس��تر اصلی ش��ان جدا و جابه جا مي   شوند و این 
امر موجبات معناس��ازی و یا تغییر معنای اصلی عکس را 
فراهم مي   آورد. این گونه معنادهی و معناس��ازی همواره 
ب��ه دلیل قرار گرفتن یک تصوی��ر در کنار دیگر تصاویر 
و ی��ا همراه ش��دن آن با ی��ک متن به وق��وع مي   پیوندد. 
همچنی��ن در نق��د عکس بدیهی اس��ت ک��ه کل معنای 
یک عکس از محتوای آن ناش��ی نمی شود و عکس ها به 
اقتضای ماهیتش��ان نشانه هاي                                                                          سیاری اند که معانی آنها در 
گذر از مکان، زمان و نیز به واس��طة                                                 فضای موردنمایش 
تغییر مي   کند. متن، گفتمان فرهنگی، جغرافیا و... همگی 
ایفاگ��ر نقش هایي                         اساس��ی در نقد و تفس��یر یک عکس 
هس��تند و عکاس��ی و مفهوم عکس هرگز به طور دائمی 

بیانگر معنایی ثابت نیس��ت.

عکاسی در تمامی کاربردهایش، 
از آنچه که  ارائه کنندة                                                 س��ندی 
در مقابل لنز دوربین قرار داشته 

است، انگاشته مي   شود. اصطالح »ابژکتیو«1 و »سوبژکتیو«2 
در این زمین��ه، از اهمیت اساس��ی برخوردارند. منظور از 
ابژکتیو عکاسانه آن است که اشیایی که در مقابل دوربین 
قرار دارند، ایجادکنندة عکس تلقی مي   شوند. و منظور از 
سوبژکتیو عکاسانه، آن است که این عکاس پشت دوربین 
اس��ت که ایجادکنندة                                                 عکس تلقی مي   شود. بر این اساس 
عکاسی به واس��طة                                                 پیوندهایش با علم، طبیعت و همچنین 
نمایگی مشهودش همواره در حکم ابزاری جهت مشاهده 

و ثبت اطالعات اسنادی به کار گرفته شده است. 
فرص��ت و ام��کان فزاینده اي                                                 که عکس ها در حکم س��ند 
در اختی��ار روابط جهانی قرار دادند پ��اره اي                                                 از مهم ترین 
رویداده��ای اس��نادی جه��ان را رق��م زد ک��ه حاکمیت 
سندبودگی عکاسی را به بزرگ ترین پایگاه های اطالعاتی 
جه��ان پیون��د داد. در این میان به دو گون��ه از پایگاه هاي 

اطالعاتي مهم جهانی اشاره مي   رود:
1- عکاسی نخستین بار در سال 1۸۴۴ توسط ویلیام فاکس 
تالبوت۳ به س��ندی قانونی دال بر مالکیت اشیا اشاره کرد. 

 )Talbot, 1984: 16(
2- در بریتانی��ا، ط��رح مل��ی هویت که بر طب��ق آن مقرر 
شده بود که تا س��ال 2۰12، اطالعات گذرنامه اي تمامي 
شهروندان در یک پایگاه ملی ثبت شود و امکان دسترسی 
1. objectivity
2. subjectivity
3. William Henry Fox Talbot

نوسازی مفهوم مقدمـه
عکاسی: در حکم سند
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47 47 دوره دوم؛  شماره 1؛ بهار 1398پژوهشـنامه فرهنگســتان هنـر

 )Davis, .گس��ترده  ای به ای��ن تصاوی��ر را فراه��م آورد
 2000: 195(

فرانسوی  اندیشه هاي                                                                          اندیشمند 
میشل فوکو۴ پیرامون چگونگی 
نفوذ ق��درت و نظارت در تمام 
اجزاي جامعه عکاسی را یاری 
مي   رس��اند تا بدین ترتیب سندگونگی اجتماعی را بررسی 
کند که چگون��ه مي   تواند نی��روی کار جامعه اي                                                 را که به 
صورت روزافزون صنعتی شده بدون آنکه نیازی به اجبار 
فیزیکی باش��د، ارزیابی کن��د. )Tagg, 1988: 87( فوکو 
استعارة                                                 Panopticon را جهت توصیف چنین جامعه اي                                                 به 
کار مي   برد، استعاره اي                                                 که به واقع  گونه اي                                                 «زندان ایده آل« 
بوده اس��ت که در آن هر زندانی در س��لول انفرادی تنگ 
و بسیار روشنی جدای از دیگران حبس مي   شد، هر سلول 
در چش��م انداز یک برج نگهبانی مرکزی قرار گرفته بود 
به گونه اي                                                 که نگهبانان مي   توانس��تند از پنجره ها                                                 بیرون را 
ببینند اما زندانیان نمی توانس��تند داخل برج��ک را ببینند. 
)Foucault, 1977: 228( درواق��ع این گونه برداش��ت 
موقعیتی را در ذهن ناقد و مفس��ر عکاس��ی پدید مي   آورد 
که گویی عکاس��ی و عکاس همواره ساکنان برج مراقبت 
مخفی اي هس��تند که ساکنان همیشگی زمین را به اسنادی 
تصویری تبدیل مي   کنند که خود از حضور در این اس��ناد 
ناآگاه ان��د و تنها تجربیات تاریخی و روند جوامع بش��ری 
اس��ت که این تجربیات را در ظاهری تازه مورد کاربست 
4. Michel Foucault

قرار مي   دهند )تصویر 1(.
در واقع مش��هودترین ابزاری که شاید بتوان استعارة فوکو 
را در آن م��ورد بازیابی ق��رار دارد دوربین هاي                                                                          متصل به 
تلویزیون مداربسته۵ به شمار مي   روند که در شهرها معموالً 
ب��رای جلوگیری از وقوع جرم ب��ه کار مي   روند.  یکی از 
مهم تری��ن و مش��هورترین نمونه ه��اي                                                                          این گون��ه تصاویر 
مربوط به عکس هایی اس��ت که از کودک دوس��اله اي                                                 به 
نام جیمز بالگر۶ که توس��ط دو پس��ر بزرگ تر از خودش 
ربوده ش��د و به قتل رسید، موجود اس��ت، تصاویری که 
به ط��ور ضمنی و از طریق دوربین هاي                                                                          مداربس��ته جرم را 

5. (CCTV)
6. James Bulger

ميراث نظام مندسازی 
عکاسی در حکم

سند اجتماعی

تصوير1. نمونة ذهنی ترسیم شده  از زندان ايده  آل
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48 دوره دوم؛  شماره 1؛ بهار 1398پژوهشـنامه فرهنگســتان هنـر

الق��ا مي   کنن��د )kember, 1995: 125(. عکس هایی که 
ب��ا داللت هاي                                                                          ضمنی مش��ابهی در ش��بکه هاي                                                                          اجتماعی، 

روزنامه ها                                                 و مقاالت نیز چاپ مي شوند )تصویر 2(.  
  

و  فیلس��وف  دیل��ی۷  ج��ان 
نشانه شناس آمریکایی تمایزاتی 
را براي نقد و تحلیل عکاس��ی 
سودمند به شمار مي   آورد. وی 
در نظریة نقد خود ابژه هاي                                                                          عکاسانه را چیزهایی مي   داند که 
مي   بایس��ت با تجربة بشر آزموده ش��وند و زمانی که پس از 
آزموده ش��دن در فراین��دی داللت گونه به عکس ها تبدیل 
مي   شوند، نشانه ها                                                 را شکل مي   دهند. دیلی ابژکتیویتة عکاسانه 
را به گونه اي                                                 بازتعریف مي کند که آنها را دیدگاه هایي                         بی غ

رضانه به حساب نمی آورد بلکه عناصری هستند که براساس 
تجربة بش��ری و دیدگاه هاي                                                                          او نس��بت به جهان تعیین شده 
باش��ند. )Deely, 1994:  82( براین اساس مفهوم استنادی 
عکاس��ی نیز تا حد زیادی دس��تخوش تغییر مي    شود، بدین 

7. John Deely

صورت ک��ه عرضة انگاره هاي                                                                          عکاس��انه )ب��دون مداخلة 
عکاس( از طریق عکس ها غیرممکن مي   نماید. 

از این منظر س��وبژکتیویته نیز به همین گونه دچار تفاوت 
مي   ش��ود و آن وابس��تگی بی چون و چرای آن به تفسیری 
اس��ت که متأثر از تجربة بشری اس��ت و در واقع گونه اي 

فردي تر از یک ابژة                                                 کلی تر را می نمایاند. 
بر اس��اس مفاهیم نقادانة دیلی به مجموعه تصاویر بسیاری 
مي   توان اشاره کرد که در آن عکاسان حرفه اي                                                 دغدغه هاي                          
                                                خود را نس��بت به سوژه هایشان ابراز کرده و در همان حین 
به گونه اي                                                 کاماًل فردی اس��تعدادهای خ��ود را نیز به عنوان 
عکاس به رخ کش��یده اند. به واقع س��وژه  های عکاسانه در 
حکم قربانیانی به شمار مي   روند که دوربین عکاسی توسط 
ش��خص عکاس، آنها را ش��کار و در حکم اس��نادی ارائه 
مي   کن��د )Rosler, 2003: 261(. ح��ال آنکه این تصاویر 

تصوير2. نمای ثبت شده توسط دوربین مداربسته از لحظة ربوده شدن جیمز بالگر   

جان دیلی و 
تمایز ميان ابژه ها

                                                 و نشانه ها

تصوير 3. گفت وگويی  از آن طرف پنجرة آشپزخانه، 1986
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49 49 دوره دوم؛  شماره 1؛ بهار 1398پژوهشـنامه فرهنگســتان هنـر

همواره مي   توانند حتی از منظر درک عمومی زیبایی شناسانه 
چیزی به همراه نداشته باشند اما از منظر ایده ها                                                 و متن حاصل 
از آن امکان بازیابی گونه اي                                                 نوین از زیبایی شناس��ی بصری 

را در تصاویر عکاسانه خواهند یافت )تصویر ۳(. 
در این میان سوزان سونتاگ۸ بر این باور است که عکس ها 
مناس��بات قدرتی را بین کسی که عکس مي   گیرد و کسی 
که از او عکس گرفته مي   ش��ود تجسم مي   بخشد و همواره 
س��وژة عکاس��ی حکم قربانی اي را دارد که در ورطة رفتار 
 )sontag, خش��ونت آمیز یک عکاس قرار خواهد گرفت
)14 :2004. در این بین یکی از شاخص ترین مجموعه هاي                          
                                                عکاسی کتاب عکس مارتا روسلر۹ به نام منطقة  باوری در دو 
نظام توصیفی نابسنده1۰ است که موضوع قربانیان منطقه اي 
8. Susan Sontag 
9. Marthe Rosler
10. The Bowery in Two landeguate Descriptive Systems 

                                                در نیویورک را نش��ان مي   دهد و این در حالی است که در 
هیچ یک از این تصاویر اثری از فرد قربانی دیده نمی شود و 
تنها به ذکر اصطالحاتی عامیانه از شرایط زندگی آن منطقه 

پرداخته مي شود )تصویر ۴(. 

فزاینده اي  ام��کان  و  فرصت 
                                                که در اواس��ط قرن نوزدهم، 
پرترة عکاسانه  براي داش��تن 

فراهم ش��د به گون��ه اي                                                 از دموکراس��ی11 تصویری تبدیل 
گردید و این بدین معنا اس��ت که در ط��ول تاریخ ظهور 
عکاس��ی تا به امروز همواره ای��ن تصاویر به گونه هایي                         از 
شرح حال نویسی و تولیدات پرطمطراقی تبدیل شده اند که 
از قرن نوزدهم از نقاشی هاي                                                                          پرتره آغاز شد و تا به امروز 

11. democracy

تصوير4. از مجموعة مارتا روسلر، منطقة باوری در دو نظام توصیفی نابسنده

پرتره ها                                                 و 
نقد عينيت گرا
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یعن��ی پرتره نگاری هاي                                                                          اینس��تاگرامی ادام��ة حیات یافت 
)تصویر ۵(.

ای��ن گون��ه پرتره نگاری ه��ا                                                 ام��روزه بخش��ی از پای��گاه 
اطالع رس��انی تصوی��ری در فض��ای مجازی به حس��اب 
مي   آیند که توس��ط هر فرد تشکیل ش��ده است و این امر 
گاهی به حدی فراگیر ش��د که مناقش��ات فراوانی بر س��ر 
امکان دسترسی همگان به تصاویر یکدیگر را فراهم آورد 
)Eving, 2006: 10-12(. اما پرتره نگاری و هویت نقادانة 
آن صرفاً دنیای امروز را ش��امل نمی ش��ود بلکه مهم ترین 
تصاویر چهرة موج��ود در جهان به عکس های پلیس قرن 
1۹ مي   رس��د و تصاویری را تولید مي کن��د که اطالعات 

ش��گرفی از ش��رایط غرب قرن 1۹ را به ما مي   رساند. آلن 
س��کوال12 نظریه پرداز شهیر عکاس��ی بر این باور است که 
چهره نگاری هاي                                                                          جنایتکاران بر پیامدهای اندیش��ه هاي                                                                          در 
حال شکل گیری در زمینة                                                 چهره شناسی و جمجمه شناسی 
و حتی مفاهیم و پروژه هاي                                                                          اص��الح نژادی نیز تأثیرگذار 

بوده است )Sekulla, 1989: 130(. )تصویر ۶(
یک��ی از مهم ترین این فعالیت ه��ا                                                 در زمینة                                                 اصالح نژادی 
ک��ه به کاربس��ت چهره نگاری ه��اي                                                                          عکاس��انه انجامید و 
مفاهیم پرتره ن��گاری را وارد فضایی تازه از زمینه هاي                                                                          تئ
وریک نقد و تفس��یر کرد، مجموعه فعالیت هاي                                                                          پژوهش

12. Allan Sekula

تصوير 6. نمونه  ای از چهره نگاری هاي                                                                          ابتدايی تصوير 5. از مجموعه عکس های دستکاری شدة اينستاگرام
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گر بریتانیایی فرانسیس گالتن1۳ بود که در دهه هاي                                                                          1۸۵۰ 
و 1۸۶۰ در زمینة                                                 بهس��ازی و اص��الح نژادی، عکس های 
پرترة جنایتکاران را از بایگانی زندان میل بانک1۴ گرفت. 
وی ب��ا نوردهی تع��دادی از عکس ها بر روی یک صفحة 
شیشه اي                                                 واحد، از آنها با دقت زیادی دوباره عکاسی کرد 
تا عکسی ترکیبی را خلق کند. گالتن ادعا کرده است که 
تصاوی��ر حاصل مدرکی معتبر و موثق از ظاهر جس��مانی 
 )Green, 1986: 17( گونة جنایتکار« به دست مي   دهد«
این تصاویر اس��ناد قابل تأملی برای ش��کل گیری پرتره و 

معنایابی آن در بستری اجتماعی است )تصویر ۷(. 

13. Francis Galton 
14. Mill bank

عکاس��ی و پرتره ن��گاری امری 
همیش��گی برای اشارة صرف به 
س��ندگونگی نیست بلکه گاهی 

نه تنه��ا فراتر از امر س��ندگونگی و تاریخی م��ي   رود، بلکه 
تولیدکنندة گونه اي                                                 لذت دیداری1۵ و حاوی مفاهیم کلیدی 
روان کاوی، خودش��یفتگی و... اس��ت ک��ه همگی حاصل 
گونه اي                                                 روایت هنری از تصاویر عکاس��انه است که در این 
میان پرتره هاي                                                                          هنرمندانه از اهمیت ویژه اي برخوردارند. در 
این می��ان مي   توان به نظریه پ��ردازان گوناگونی مانند فروید 
و پدی��ده اي                                                 به نام سوررئالیس��م، ژاک الکان1۶ و نظریة فاز 
آینه ای1۷ و لورا مالوی1۸ و نظریة لذت دیداری اشاره کرد که 
همگی عکاسی را به گونه اي                                                 هنری و محتوامحور مي   پندارند 
15. Visual Pleasure
16. Jacques Lacan
17. Mirror Phase
18. Laura Mulvey

تصوير7. از مجموعة تهیه شده توسط فرانسیس گالتن از زندان میل بانک

بازشناسی عکس 
از منظر نقد
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و پرتره نگاری را از ساحت سندگونگی خارج مي کنند و به 
گرایشی نوین در هنرهای بصری سوق مي دهند.

عکس های پرتره پس از تبدی��ل به گونه اي                                                 از آثار هنری 
از منظر هنرهای زیبا توس��ط مقالة                                                 مش��هور »نگریس��تن به 
عکس ها«1۹ي ویکتور بورگین تحلیل پذیر ش��دند و                                                 از سه 

.)Burgin, 1982: 6( منظر امکان بررسی یافتند
1- نگاه دوربین، زمانی که رویداد »پیش � عکاسانه« را ثبت 

مي   کند؛
2- نگاه بیننده زمانی که به عکس حاصله مي   نگرد؛

۳- نگاه اشخاص درون عکس، به اشخاص دیگر یا به اشیا؛
و البته عامل چهارمی که بورگین به شخصه آن را به مفاهیم 

مورد بررسی مالوی افزود و آن:
۴- نگاه اش��خاص درون عکس، که ممکن اس��ت مستقیم 

متوجه دوربین )و از این رو متوجه بیننده( شده باشند. 
عام��ل چهارم در واقع جنبه اي                                                 آموزش��ی از مفاهیم نقد را 
درون خود دارد و البته به روش��ی کاماًل آکادمیک از این 
منظ��ر با عنوان »روش شناس��ی دی��داری«2۰ مي   انجامد که 
بیننده از آن طریق به درک و دریافت درستی از عکس ها 
دس��ت مي   یابد و گونه هاي                                                                          تفسیری متعددی در بیان و نقد 
عکاس��ی پدید مي   آید )Rose, 2007: 121-122(. و در 
روای��ت نقد هن��ری و به ویژه نقد عکس این امر نخس��تین 
گام در فروریختن تقابل هاي                                                                          جنس��یتی و اسنادی است که 
همگ��ی را حذف مي   کن��د و تنها یک تماش��اگر فعال را 

مي   انگارد )تصویر ۸(. 

19. Looking at photographs
20. Visual Methodology

تحلیل و نقد عکس ها در حکم 
اشیاي مادی، دامنة                                                 نمایگی آنها 
را نیز توسعه مي   دهد. زمانی که 

عکس ها ش��یء تلقی مي   ش��وند، با حواس دیگر رابطه پیدا 
مي کنن��د و پیوند آنها با جهان پیرامون��ی واقعی تر و قوی تر 
مي    ش��ود؛ حتی اگر این پیوند صرف��اً در ذهن یک مخاطب 
پویا و یا حتی در ذهن یک مخاطب گذرا روی دهد. به واقع 
عکس ها اشیایی مادی هستند که شیوه هاي                                                                          نمایشی متفاوتی 
چون قاب گرفته ش��دن، آلبوم ها، جعبه ها                                                 و یا حتی حضور 
غیرفیزیک��ی در ش��بکه هاي                                                                          اجتماعی را تجرب��ه مي   کنند. 
حض��وری که گاه ب��ا جابه  جایی کوچک و ی��ا حتی اضافه 
ش��دن یک متن یا طرح به آن مي   تواند حضوری تازه شود. 
در این نوس��ازی و از منظر نقد، س��ه قاعدة کلی وجود دارد 
که بازیابی مفهوم عکاسی را با رویکرد سوبژکتیو و ابژکتیو 

مورد بررسی قرار مي   دهد:
قاعـدة اول: عکاس��ی محص��ول ارتباطش ب��ا گونه هاي                          
نمایش��ي آن اس��ت و هرچه این ارتباط مفهومی پیچیده  تر 
باش��د مي   تواند شمایل نوینی از فرهنگ بصری ما را شکل 
ده��د )Batchen, 2001: 155(. عکس ه��ا در این میان 
گاهی چونان اشیایی عواطف بیننده را به چالش مي   طلبند 
و گاه مانن��د موجودات زنده رفته رفته به گونه اي                                                 همراهی 

مسالمت آمیز با بیننده تبدیل و ضعیف و ناپیدا مي    شوند. 
قاعـدة دوم: عکس ها                                                 به دالیل گوناگ��ون مصرفی بودن، 
معموالً از این لحاظ که موضوع خود را به وضوح و سادگی 
نشان مي   دهند، همیشه یک شکل و تا سرحد پیش پاافتادگی 
معمولی مي   نمایند. این گونه عکس ها به طور معمول نیازمند 

سه قاعده برای نقد 
نوسازی مفهوم عکاسی
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به اشاره اي                                                 خاص نیستند و اغلب بدون هیچ اشارة صریحی 
معن��ای خود را به طور مس��تقیم بازگو مي   کنن��د. این گونه 
تصاوی��ر معموالً هویتی س��اده انگارانه دارند و در اصطالح 

نقد آنها را عکس هایی با »خیاالت واقعی«21 مي   نامند. 
قاعدة سـوم: عکاسی در رویکرد س��وم با تلفیق تألیف و 
تصویرپردازی انتزاعی به نقطة اوج حضور هنرمندانة خود 
دس��ت یافت. تصاویری کاماًل ش��کل یافته که از اس��اس 
مفاهیمی انتزاعی را یادآور مي   ش��وند. عکس هایی بیانگر 
روابط پیچیدة اجتماع��ی، فرهنگ عامیانه، پیش پاافتادگی 
و... که خصوصیات خودبسنده را چونان در معرض نمایش 
21. Real fantesies

قرار مي   دهند که پس از 1۹۶۰ این گونه عکاسی موجبات 
ظهور گونه اي                                                 از هنرمندان را مهیا ساخت که در اصطالح 
»هنرمندان به کاربرندة                                                 عکاس��ی« نام گذاری شدند و هنر به 
 )campany, 2003: 132( .طور فزاینده اي                                                 عکاسانه شد

عکس ه��ا  چهره ه��اي                                                                          درون 
واقعی��ت و خی��ال را در ه��م 
مي   آمیزند و با ادراک بخشیدن 

ب��ه نمونه هاي                                                                          زی��ادی از تناقض��ات ظاهری ک��ه اجزایی 
جدایی ناپذیر در عکاسی هس��تند موجبات به هم پیوستن 
انگاره هاي                                                                          دگرگون ش��وندة                                                 طبیعت، فرهن��گ و... را در 

تصوير 8. بخشی از نمايشگاه پرتره هاي                                                                          توماس راف

نتيجه
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چارچوب ماهیت عکاسی به تصویر مي   کشند. جلوه هایي 
                        از عک��س که گذش��ته را به ح��ال مي   آورند، به اش��یایی 
تجریدی تبدیل مي   کنند، بازتولید مي   شوند و هم زمان هم 

بر محتوا و هم بر بافت و بستر خود تأکید مي   ورزند. 
به واق��ع تحلیل محتوای تصاویر عکاس��انه غالب��اً به تأثیر 
و اهمی��ت داللت ه��اي                                                                          جایگزی��ن آن و تولی��د گفتمان 
مخاطب مح��ور مي   انجامد. مفاهیم چهره هاي                                                                          مصورش��دة 
درون عکس ه��ا بی��ش از پیش به بیانی ذهنی و ش��خصی 
مي   انجام��د و ب��ه کلیت درک بش��ر از خویش��تن خویش 
تبدیل مي   ش��ود و واقعیت ذاتی عکس ه��ا را مورد تردید 
ق��رار مي   دهد و تا جایی پیش مي   رود ک��ه گاه در مفاهیم 
عکاس��انه مطالعات اثبات یافتة                                                 علمی نیز زیر سؤال مي   رود 
و معلق مي   ماند. ادراک عکاس��ی از منظر نقد و تفس��یر به 
صورت نوینی با پیش��رفت هاي                                                                          بش��ری در تناسب است و 
قاعده اي                                                 را با عنوان تصاویر پساعکاس��انه بنیان مي   نهد که 
گذرا است و البته تأثیرگذار، ولی تأثیری به سرعت مفهوم 
پسا-انس��ان که در طی آن مفاهیم ثابت طبیعی نیز در حال 
تغییرند و بدین ترتیب عکاسی و چهره هاي                                                 درون عکس ها 
نمایه هایي                         هستند از فرهنگ گذرایی که نقد عملکرد »باز 

� فهم« آن را بر عهده دارد.
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