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  دهيچك
 اي  را در رابطـه  فنـاوري و  جهـان،  انسـان،  كوشـند   مـي  ناسيپساپديدارش ةعرص متفكران

انسـان و   يـان م فناوري كه كنند مشخص را نسبتي دارند نظر در و دهندقرار  هم با بسته  هم
ـ . برقـرار كـرده اسـت    يرامـونش جهان پ  اي  و رسـانه  فنـاوري مقـام   در ي،عكاسـ  يندورب
 را خاصي فرهنگي و اجتماعي معاني دگير  مي قرار آن در كه بافتي فراخور به ساز،  فرهنگ

ـ  فناورانـة بر آن است بـه نقـش    يمقاله سع يندر ا. كند  مي توليد نيز در  يعكاسـ  يندورب
 يـان م ياست كه عكاسـ  ينسبت يافتن ينگارنده در پ. پرداخته شود يرانجامعه و فرهنگ ا
 تقطعيـ  را فرهنگـي  چرخشـي كـه   ينسـبت  است،برقرار كرده  يرامونشانسان و جهان پ

 تـا  دهـد فوكـو ارائـه    شـناختي  ديرينـه  آراي يـان بر بن يليتحل كوشد  يم و است، بخشيده
از آن  يحـاك  يجنتـا . مشخص كنـد  يزرا ن يچرخش فرهنگ ينا شناختي  معرفت هاي  بنيان

 هـاي   و مناسـبت  هـا،   پديـده  امـور،  بـر  مبتنـي  بيني  جهان ينوع يجادبه ا ياست كه عكاس
 .است كرده فرهنگي يينوگرا نوعي خوش دست را ايران و دهش منجر دنيوي و جهاني  اين

  .فرهنگجامعه،  فوكو، يشناخت نهيريد ران،يا يعكاس ،يفناور ،يدارشناسيپساپد :ها دواژهيكل
  
  مقدمه. ١

 يفلسـف  تفكرات در سوژه از ييزدابا مركز ،)phenomenology( يدارشناسيپدعلم  متفكران
 در. كننـد  يبررسـ  آن رامـون يپ يايدن با ارتباط در را انانس يشناس  يهست دارند يسع ن،يشيپ
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ـ  بـه  ،يفناوربه  يا  ژهيو توجه ،)Heidegger( دگريها ةو در فلسف ان،يم نيا  در يعـامل  ةمثاب
دوم  ةمرحلـ  در دگريـ ها. است شده رامونش،يپ يماد جهان و انسان انيم تأثرات و اتريتأث

 زيـ ن يوبعـد از   پـردازد؛   يآن مـ  يارشناسـ و تب يفنـاور  يشناس  يهست به اش  يفلسف يزندگ
 نيـ ا ،)Don Ihdi( يديـ آ دون جمله از ،يمنف چه و مثبت ينگرش با چه ،ياريبس لسوفانيف

دنبـال   روزمـره،  يزندگ در يمورد يها  يو با بررس انه،يگرا  عمل و يتجرب ينگاه با را ريمس
 آن بـه  يتوجه  به شكل قابل يديو آ شود،  يمطرح م جا نياكه در  يسؤال نيتر  مهم. اند  كرده

برقرار كرده  رامونشيانسان و جهان پ انيرا م يچه نسبت يفناوراست كه  نيا است، پرداخته
 و انسـان  انيـ م هيدوسـو  يا  در رابطـه  يعكاسـ  نيدورب يفناور دادن  است؟ نگارنده با قرار 

كـه   كنـد   يم مطرح گونه  نيآن، مسئله را ا يو با توجه به بافت فرهنگ رانيا ةجامع در جهان،
 نيمنجر شده است و ا رامونشيپ يايو دن يرانيا فرد انيم   رابطه برقراريچگونه به  يعكاس«

 ةسندينو ياصل هدف تر،  روشن يانيبه ب »است؟ زده رقم را يرانيانسان ا اكنونرابطه چگونه 
 ران،يمانند ا يا عهانسان و جهان، در جام انيم هيارتباط دوسو ينفس برقرار يمقاله بررس نيا
ـ  يبررسـ  زيننگارنده  يةثانو قصد. است يفرهنگ يچرخش درآن  ريتأث و در  يينـوگرا  ةتجرب

 يريتصـو  نظـام  تسـلط  به توجه با ،و عكس يعكاس نيدورب ةواسط به كه است ييها  مؤلفه
  .شود  يم مطرح جامعه ياعضا يبرا ،يعكاس
 روح در فناورانـه،  ةديـ پد نيا از ياختشن  معرفت يليتحل دارد يسع نگارنده كه روآن  از
 نيـ ا تـوان   يمـ  دهـد  انجـام  ن،ياديبن و يخيتار يها  استدالل با و عصر ييدانا سامان و زمانه
ـ  نيمحسوب كرد كـه بـه قـوان   ) archaeological( يشناخت  نهيريد يليتحل را نوشته  ةناآگاهان

 را قيـ تحق نيـ ا توان  يم رو نيا از. پردازد  يم رانيا در يعكاس گفتمان يبند  ظهور و صورت
 رانيدر ا يعكس و عكاس يو فرهنگ يدانست كه به نقش اجتماع يقاتيتحق ةهم ةنيزم  شيپ

و نظـام   يوجـود عكاسـ   ةواسـط بـه   كـه  اسـت  استوار فرض نيا بر بخش نيا. اند  پرداخته
 و »رييـ تغ« آن تبـع  بـه  و »مكـان « و »زمـان « بـا  يعكاسـ  يذات ونديپ علتآن و به  يريتصو

 بـاور،   تجربـه  نگاه القايكه به  هعصر رخ داد) episteme(   »ةستمياپ« در يگسست ،»يدگرگون«
 تيـ راسـتا قطع  نيـ در ا يفرهنگـ  يبه چرخشـ  تيدرنها و زده   دامن يجهان  نيا و ن،يب  واقع
 رانيـ ا يو اجتمـاع  يفرهنگـ  ياكنـون در سـاختارها   كه رات،ييتغ از ياريبس. است دهيبخش
و در عهـد قاجـار    انيـ رانيما ا يبوده است كه در ناخودآگاه جمع يراتييغحاصل ت م،يشاهد

 كـه  اسـت  اسـتوار  زين ياساس فرض نيا بر نگارنده يها  استدالل ن،يبنابرا است؛ شده جاديا
كه در  يراتييو با همان تغ ،ييهنوز در همان نظام دانا انيرانيما ا يو تفكر جمع نگاه، شه،ياند
  .شود  يم يده  تجه ،گشته است جاديآن ا
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  ینظر یمبان. ٢

 يهـا   مؤلفـه  از را بودن   فناورانه ،يدارشناسيپد ةفلسف انيبان از و يآلمان لسوفيف دگر،يها
 را مـا  عصـر  نـوع  كـه  بـرد   يم نام يامر ةمثاب به يفناورو از  داند  يم مدرن جوامع ياساس

 گـر يد واسـت   هكـرد مـا نفـوذ    يايـ دن پود ودر تار  يفناوربدون شك . كند  يم مشخص
صـنعت و   يمتصـور شـد؛ بـه عبـارت     آن، سـطح  نيتـر   در خرد يحت را، آننبود  توان  ينم

، )Herbert Marcuse( مـاركوزه  هربـرت . انـد   عصر مـا مبـدل شـده    اتيبه ضرور يفناور
 ،دارد يفناور ةتوسع به يمنف كامالً ينگرش كه ييكايامر ـ يآلمان شناس  جامعه و لسوفيف

 زعـم  بـه . دانـد   يمـ  فناورانـه در جوامع  ريو اس) گرا  يماد( يساحت تك يرا موجود انسان
افـراد،   يشئون زندگ ةهم در كه است ينفوذ و تيحاكم ستميس« فناورانه ةجامع ماركوزه

درك  ةويشـ  يفناور). 32: 1391ماركوزه، ( »كند  يدخالت م افتشان،يو در شهيدر اند يحت
 با دهيعق هم توان  يم و دهد  يم قرار ريتأث تحت شدت بهما از خودمان و جهان اطرافمان را 

  :بود باور نيا بر) Karl Marx( ماركس
 يشخصـ  از تر  گرگونيد مراتب به زند  يم شخم را خود نيزم گاوآهن با كه يكشاورز درك
 يايـ خـود دن  ةنوب به ها  آن از كيهر و كند  يم كار يكشاورز ميحج آالت نيماش با كه است
  ).186- 181: 1388 ،ياحمد( ننديب  يخود م يرو شيرا پ يمتفاوت

 آن يهزارتـو  از را خـود  راه و ميبپـرداز  يفناوربه مفهوم  ريمس ةادام از شيپ است بهتر
» لوگـوس «و ) techne(» تخنـه « ةاز دو واژ يبـ يترك ،يلغـو  نظـر  از ،يفنـاور  ةواژ. مييبگشا

)logos (هنر و صـنعت   ةدوگان يد، به معناباستان دار وناني اتيدر ادب شهيكه ر تخنه،. است
 هـم  و گر  صنعت حال شامل هم ينوآور نيا. نجامديب ديتول و ابداع به كه است يو هر عمل
 فيدر توصـ  زيـ اكنـون ن  ياست كـه حتـ   »كيتكن«تخنه  ةواژ يكنون معادل. شود  يم هنرمند

هنرمنـد و   ينـون ك يايـ در دن ،يمـاهو  نظر ازحال،  نيا با برند  يهنرمند از آن بهره م تيفعال
   سـخن  و وجود راز يمعنا به باستان اتيادب در لوگوس. هستند جدا هم از كامالً گر  صنعت
 يمعنا به تفاوت يكم با واژه نيا زين اكنون و است بوده وجود راز از برداشتن پردهو  گفتن
 گـر يد يا  واژه به آن شدن   افزوده با كه است يپسوندو در كل  صنعت، هنر، به مربوط علم
اعـم از   مختلـف،  علـوم  در واژه نيـ ا. اسـت  مربوطحوزه  آن بهكه  كند  يم اشاره يعلم به
 يعلم) geology( »يجئولوژ«مثالً  شود  يم برده كار به  ،يپزشك و يفلسفو  يانسانو  يعيطب

جوامـع   ةمطالع به كه است يعلم) sociology( »يالوژيسوش« پردازد،  يم نيزم ةكه به مطالع
 درمـان  و پوسـت  به مربوط علم كه) dermatology( »يدرماتولوژ« و ،مشغول است يانسان
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 آن يها  شرفتيپ و ك،يفن، تكن ةاشاره دارد كه در حوز يبه علم يفناور. است آن مشكالت
 را يوكه  يابزار دست آدم گونهلفظ، به هر  ةانيعام يو در معنا حال،  نيع در كند،  يم بحث

  .شود  يم اطالق زين دهد يم ليم يهدف به
 ،»يشناسـ   حرفـه « ،»يشناسـ   صـنعت « يبـه فارسـ   يسـ يرجوع به فرهنـگ لغـات انگل   با

بـزرگ   فرهنـگ در  1.مينـ يب  يمـ  يفناور يرا در مقابل معنا... و  ،»يشناس  فن« ،»يشناس  ابزار«
 ،يعبـارت  به. شود يم فيتعر ديعلم جد يةپا بر نينو زاتيتجه و ها  نيماش »يفناور« النگمن

برنـارد  . و ابـزار محـدود شـده اسـت     نيبه ماش يفناور انه،يعام يو در تلق ف،يتعار نيا رد
  :سدينو  يم يفناور فيمدرن، در تعر يها  يفناور لسوفيف ،)Benard Gendron(گندرن 

 يمبتنـ  يعلمـ  يـة نظر ايكه بر تجربه  شود  ياطالق م يا افتهي نظام يبه هر دانش عمل يفناور
 يهـا   دهـد و در قالـب مهـارت    شيكاالها و خدمات افـزا  ديرا در تولباشد و توان جامعه 

  ).125: 1390 گران،يو د دگريها( ابدي تجسم آالت  نيماش اي افتهي سازمانو  يديتول

است كـه بـر    يفناور يو ابزارمند يوجه ابزار نيسنخ، ا نياز ا يفيتعار ةدر هم اصوالً،
  .وجوه آن غلبه دارد گريد

 كـرد يبا دو رو زين يفناوردر باب  يتفكر فلسف ،يفناور ةدربار يزاروجود تفكرات اب با
علـوم   بـر  يمبتنـ  يكردهايرو يكي است؛ يريگ  يپ قابل فلسفه خيتار در هم از زيمتماكامالً 

 توان  يم و پردازد  يو نسبت آن با علم م يفناور يدرون يها  سميمكان به كه يفناوربه  يعيطب
 ،يالديم 1877 در بار، نينخستمباحث  نيا. بر آن نهاد »يمهندس بر يمتك يفناور ةفلسف« نام
 نوشته كيتكن ةفلسفبا عنوان  يكپ كتاب) [Ernst Kapp(كپ  ارنستچون  يمتفكران آثار با

، )Feriedrich Dessauer( دسـاوئر  كيـ فردرو  شد،  يمحسوب م ينوهگل يلسوفي، كه ف]بود
بـه   يدانـش انسـان   بـر  يمبتنكه  دوم، كرديرو. شد آغاز ،يعيو دانشمند علوم طب دان  كيزيف

و ) Lewis Mumford(مـامفورد   سيبا نام لـوئ  ،هم ندارد يادياست و عمر چندان ز يفناور
بـرخالف   كـرد، يرو نيـ ا. اسـت  وردهگره خـ ) Jacques Ellul(و ژاك الول  دگريها نيمارت
آن  يو دسـتاوردها  يفنـاور بـه   يو انتقاد يريتفس ياز درون و منش يبا نگاه ،اول كرديرو
  ).27- 20: 1392 ،يكاج( پردازد  يم

و  نظـر  مـد است كـه   يكرديرو دگر،يها يدارشناسيپد ةو خصوصاً فلسف ،دوم ةنحل
 ليرا تشك سندهينو   يشناس  روش و ينظر يمبانمقاله بوده است و  نيا ةنگارند يگشا  راه

   در تقابل با فلسـفه  ،يناسدارشيپد. است گرفتهبخش قرار  نيتأمالت او در ا يةداده و پا
 ي، نـوع )Emmanuel Kant( كانـت  و) René Descartes( دكـارت  سـم يآل  دهيـ و تفكـر ا 

در مقابـل آن   و است زيمتما نيشيپ ةفلسف از نظر نيچند از كه دارد نظررا مد  دنيفلسف
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 ينظرمحـور  بـر  مقـدم  را يـي گرا  عمـل  و اسـت  محور عمل كه  آن نخست است؛ گرفتهقرار 
و  مبناگرا،   ريغ ،ينيع يها  شاخص سومو  ست،ين گرا  سوژه و محور   سوژه كه  نيا دوم ند،دا  يم

 انيـ م كيـ تام و نزد ينسبت ،يبرخالف تفكر دكارت ،يشناس  داريپد. كند  يم يرا بررس يتجرب
 مـن « دگاهيـ د نيـ ا از. نـد يب  يمـ  كامـل  يبسـتگ  دو را در هم نيانسان و جهان قائل است و ا

 »ميهسـت  “جهان” و ،“اياش” ،“من” پس شمياند  يم من«به  يدكارت 2»هستم پس ،شمياند  يم
) life-world( »جهان ـ ستيز« مفهوم ابداع با) Edmund Husserl( هوسرل. شود  يم ليتبد
 دگريها. كند فيتعر اطراف جهان و »يگريد« با ارتباط در را يدكارت »من« داشت يسع
 ةسـوژ  ينفـ  بـا  داشت، قصد) dasein( »نيدازا« مفهوم عابدا با و هوسرل از يتأس به زين

 جهـان  در تمامـاً  را انسـان  كار نيا با يو 3.كند منحل را ابژه و سوژه يدوگانگ ،يفلسف
بـا جهـان و    ،يو نـه ذهنـ   ،ينـ يعو  يواقعـ  ارتبـاط  و نسـبت  در را انسان و كند  يم حل
واضـح  ). 45 -42: 1391 ،يركالنت( داند  يم فيتعر قابل يحت و كند يم فيتعر ها  دهيپد

 با. كند  يم يدكارت ةابژ و سوژه يدوگانگ جانشينرا  يچندگانگ »يدارشناسيپد«است كه 
: كنـد   يم ياري رو شيپ ةنوشت در را نگارنده كه است صيتشخ قابل يا  گانه  سه ر،يتعب نيا
  .»يفناورانسان، جهان، «

  
  یفناورانسان، جهان، . ٣

انسان  ةرابط به و دهد  يم اختصاص افزار ليتحل به را خود كتاب نيتر  مهم از يبخش دگريها
را بـا ابـزار    يدر هسـت  نيـ حضور دازا ةويش كه يا  گونه به پردازد،  يابزار م قيو جهان از طر

ـ  متأخر دگريها گونه نيو ا) 163: 1392 ،يكاج( داند  يم  يفنـاور  لسـوف يبـا نـام ف   تـر  شيب
و  كنـد   يمبـدل مـ   يفلسـف  يرا به بحث يفناوراست كه  ردگيها نيچرا كه ا شود  يم شناخته
 ياساسـ  پرسـش . كنـد   يمـ  يمعرف ينيب  جهان و انداز  چشم ةمثاب  بهرا فراتر از ابزار و  يفناور
 و يهست« در انسان يشناس  يبعد از هست ،است و يفناوردر باب  دگريها يدوم زندگ ةمرحل
با عمـل   دگر،يها نيدازا. شود  يم يفناوروجه مت دگريها يشناس  يهست مرحله نيا در ،»زمان
 نيـ و ا شـود   يمـ  جهـان  با هيدوسو ييوگو آن است، وارد گفت ةواسط يفناوركه  يو كنش
 تجربـه  بـه  جهـان  همـان  روزمره جهان ؛اوست نظر مدروزمره  يدر سطح زندگ گو و گفت

 در ييهـا   خسـرن  ديبا كه است پنهان يول آشنا طيمح نيهم قيطر از درست و است درآمده
 يآن روزمرگ ةمشخص كه كند نفوذ يا  هيال به خواهد  يم دگريها. افتي جهان و انسان مورد

 شـود   يمـ  برقـرار  جهـان  بـا  مـا  پنهـان  و آشكار يها  است كه نسبت هيال نياست و در هم
  ).72 -  71: 1389 دگر،يها(
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 يفناور يليتحل ةسففل ريمس در را دگريها يها  گام كه يشخص نيتر  مهم دگر،يها از بعد
 ريمس نيا در يديآ. است ،ييكايامر لسوفيف ،يديدون آ كند  يم دنبال يانسان علوم بر يمبتن

 كـردن    برجسـته  بـا  و كنـد   يرا مطرح م) post phenomenology( »يدارشناسيپساپد« مفهوم
 هيتك يدارشناسياز پد يخاص يها  مؤلفه و ها  شاخص بر خواهد  يم يدارشناسيپساپد مفهوم

 دادن   انجـام  يا  گونـه  ،يديـ بـه نظـر آ   مفهـوم،  نيـ ا). Ihde, 1995( كنـد  يتـر  شيب ديتأك و
 يهـا   بحـث  يجا به آن كردن   يانضمام نيچن هم و آن باب در بحث يجا به يدارشناسيپد

 انيـ نسـبت م . آورد  يمـ  يرو يمـورد  يهـا   يبررس به رو نيا از و است آن رامونيپ يانتزاع
 زعـم  بهاست و  يديروزمره، اساس كار آ يها  كنش و يزندگ در جهان، و انسانو  يفناور

 يفنـاور ). Ihde, 1990( ديفهم يعالم و آدم انيم ةنسبت و رابط ةطيدر ح ديرا با يفناوراو 
و  ديـ د ينوع كند،  يم اشاره دگريها كه طور همان ،صرف بلكه ينه ابزار يدگاهيد نيدر چن
  .است جهانش و انسان انيم هيدوسو ينسبت و رابطه رقراريب ةواسط نيچن هم و ينيب  جهان
 و ليـ تحل را  آن فـرد   بـه  منحصـر  يا  وهيشـ  بـه  دگريـ ها چه آن ،يفناور تياز ماه يديآ

نجـوم،   ةطـ يح در يمـورد  يهـا   يبررسـ  با و كند  يم شروع ،4بود كرده يمفهوم يتبارشناس
را بـا   يو اجتمـاع  يفرهنگـ  ينسبت فرهنگ و سـاختارها  كوشد  يم... و  ،يآشپز ،يقيموس
و جامعـه   ،يآدمـ  ادراك نش،يـ ب كـنش،  معرفـت،  بـر  را آن راتيكند و تـأث  يبررس يفناور

 ،يخاصـ  يدر هر فرهنگ و بافت فرهنگـ  ،يفناور گفت توان  يمنظر م نياز ا. مشخص كند
. رديـ گ  يبه خود م زيرا ن يمتفاوت و كاركرد متفاوت يخاص خودش را دارد و معنا راتيتأث
درك و  ةويفرهنگ ش. گريد يزيچ گريد ياست و در فرهنگ يزيفرهنگ چ كيدر  يناورف

  ).112: 1392 ،يكاج( كند  يم نيرا مع يفناوراستفاده از  ةفهم و نحو
ـ  بـه   ،يفنـاور نظـر اسـت كـه     نيـ ا بر دگريها بـا   ،مـدرن  يايـ دن ةمؤلفـ  نيتـر   مهـم  ةمثاب

 شـود،   يم دهيد يعلم انداز چشم از هك يجهان يعني جهان ريتصو. است نيعج »ييرگرايتصو«
 عـت يجهـان و طب  اريـ ع كامل و تمـام  حيجهان توض ريتصو. دارد فناورانه يكه البته مبنا يعلم

). 98: 1385 ،ياحمد( نور استوار است كيزيعلم ف يةپا بر اساساً كه يريتصو شود،  يدانسته م
قبل از جهان مدرن، چه  يامنظ چيمدرن است و ه يايمعنا متعلق به دن نيجهان در ا ريتصو
جهـان   ريكه بخواهـد جهـان را بـه تصـو     ستين ت،يحيباستان و چه در جهان مس ونانيدر 

 در جهـان «: ديـ گو  يمـ  و دانـد   يم »ييرگرايتصو«سرشت دوران مدرن را  دگريها. فروكاهد
 جهـان  يعنـ ي ند؛يب  يم يريتصو چون هم را جهان انسان و شده بدل ريتصو به معاصر دوران

 گام  هم دگاهيد نيا در زين يديآ). 169: 1392 ،يكاج( »است شده فروكاسته جهان ريتصو به
 گـاه يجا »يريتصـو  يهـا   يفنـاور «توجـه بـه    اش  يمورد يها  يبررس در و است دگريها با
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 بـا  يزيـ چ به معرفت و شناخت كند،  يم يران حكم ريكه تصو د،يجد عصر در. دارد يخاص
حكم شناخت  ريجهان در قالب تصو ييو بازنما شود  يم پنداشته يكي زيچ آن ريتصو دنيد

 خطـور  مـا  ذهـن  بـه  كه يزيچ نينخست ميكن  يم فكر يزيچ اي يكس به يوقت. دارد راجهان 
ـ  يكـه از شخصـ   »يعكسـ «به مانند  است، موضوعآن  ريتصو كند  يم در حكـم   ،يزيـ چ اي

آغازشان اختراع  ةنقط كه ،يريتصو گوناگون يها  يفناورظهور . ميدر ذهن دار ،شناخت آن
 اسـكات  كـه  داد  يم يعصر آغاز از خبر بود، يالديم نوزدهمقرن  ةانيدر م يعكاس نيدورب
ـ  »گوراليعصر ف«نام  ،ييكايامر شناس  جامعه ،)Scott Lash( لش  نهـاده  آنرا بـر   ريتصـو  اي
  ).248: 1390( است
  
  یعکاس. ۴

و  ،يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  يربنـا يز را تيسـ جن، )Sigmund Freud( ديفرو و اقتصاد ماركس،
ـ  دهنـد؛   يمـ  قـرار  يفـرد  رفتار و ادراك رييتغ محرك نيچن جامعه و هم ياسيس اكنـون   يول

 بـا  ،يا  رسـانه  مطالعـات  اسـتاد  و شـناس   جامعـه  ،)Marshal McLuhan( لوهان مكمارشال 
 يكنون جوامع در راتييتغ منشأ و ربنايز را يارتباط ليوسا ارتباطات، ستميس به ژهيو يتوجه
از جهـان را   يكه ادراك آدمـ  داند  يم يعامل را يارتباط يها  يفناور لوهان مك. كند  يم يتلق
قصـد  ) 117: 1389وارد، ( »اسـت  اميـ پ همان رسانه«جمله كه  نيا انياو با ب. دهند  يم رييتغ

 قصـد  يو گر،يعبارت د بهرسانه جلب كند؛  يو ارتباط فناورانه يدارد توجه ما را به معناها
ارتباط  ليوسا ةواسط به كه دانست چه آن درصرفاً  دينكته را دارد كه معنا را نبا نيا حيتوض
ـ  وجـود  در ديـ با بلكـه  شـود   يمخابره م...) و  يعكاس نما،يس ون،يزيتلو و،يراد( يجمع  كي
دانسـت و بـه نقـش     نياديـ و بن ياصـل  اميـ را پ لهيكـرد و خـود آن وسـ    وجو جست رسانه

  ).38 - 24: 1367 ان،يتهرانچ(موجود پرداخت  يآن با روبناها يكيالكتيد
و  يو زبان ارتباط عمـوم  لهيوس ،يريتصو يفناور ،يفرهنگ يابزار ةمثاب به زين يعكاس
ادراك  ةويشـ  رييـ در تغ ييهنـر، نقـش بسـزا    يو حتـ  ،رسانه ةمنزل به تيو درنها ياجتماع

 ،ييسو از. دارد جامعه يفرهنگو  يماعاجت راتييتغ نيچن و هم ،فهم انسان از جهان ،يآدم
 يتمـام  گـر، يد ياسـت و از سـو   يريتصو يها  يفناور ةاختراع در حوز نينخست يعكاس
 يتيهمـان خصوصـ   نيـ استوارند و ا يعكاس نيدورب يفناور يةپا بر يريتصو يها  يفناور

 اميـ پ يمعنـا  ديـ جهـت، با  نيـ از ا. مبدل كرده اسـت  تهيرا به چشم مدرن ياست كه عكاس
 جـو  و جسـت و در خـود رسـانه    ها  و عكس نيدر خارج قاب دورب يرا حت يعكاس ةرسان
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ـ   ياجتماع يزندگ يربنايدر ز يئيشمقام  درعكس، . كرد و به آن پرداخت  شـك   يافـراد، ب
 هـا   آن يو فرهنگـ  ،ياجتمـاع  ،يفكـر  يهـا   و كردار   يزندگ يبا روبناها   كيالكتيد يا  رابطه
افراد  ةروزمر ياز زندگ يبخش ةمنزل به را عكس شد، گفته چه آن بر ناب اگر،. كند  يم برقرار

 شـكل،  نيتر  نيو سنگ نيدتريبا شد عكس، كه كرد استنباط توان  يم م،يجامعه محسوب كن
 رييتغو  ياجتماع يزندگ در را آننقش  توان  ينم و كند  يم ليتحم يفرد يخود را به آگاه

  .انگاشت دهيناد جامعه تحول و
با  ،يديهمانند آ زين را نيا ديبا م،يريمورد بپذ نيا در راو روبنا  ربنايز يةدوسو ةرابط اگر

 نيچنـ  و فهـم آن و هـم   يريكـارگ  به( يفناوركه  رفتياشاره شد، پذ تر شيپ چه آنتوجه به 
 در يريـ قرارگ بـا  و است محور  بستر و محور  فرهنگ) آن يو فرهنگ ،ياجتماع ،يفرد نقش
بـا   يفنـاور  ،يعبـارت  بـه . كند  يم جاديا زين را يخاص ياجتماع يمعنا ،خاص يفرهنگ بافت

تجسـد   يفنـاور . كنـد   يمـ  جـاد يا را يخاص يمعنا و شود  يم بيترك يو محل يفرهنگ بوم
 كند  يم اعطا ما به فرهنگ هر در را يو بوم يمل اندار  چشم يتجسد نوع نيدارد و ا يفرهنگ

  ).153 - 152: 1392 ،يكاج( شدبخ  يم نيتع را دنيد از يخاص نوع و
  
  رانيا در یفرهنگ چرخش و یعکاس. ۵

 رديگ قرار يزيمتما ياگر در بافت فرهنگ ،يعكاس نيمانند دورب فناورانه، يا  رسانه
انسان و  نيرا ب يو نسبت متفاوت كند  يم فايرا ا يگريد نقش و ابدييم يگريد معناي

 در عكس و يعكاس نيدورب فناورانة نقش« يبررس. سازد  يمبرقرار  رامونشيجهان پ
 را يعكاس نيدورب تا است آن بر نگارنده. است نوشته نيا ةنگارند ياساس ةمسئل »رانيا

 يسطح در آن يفرهنگ و ياجتماع يمعان به و دهدقرار  رانيا ياجتماع ـ يفرهنگ بافت در
 گر،يد يريتعب و انيب هب هدف،. بپردازد ان،يرانيا يجمع ناخودآگاه و زمانه روح در يعني كالن،
 مراحل در) يعكاس گفتمان يشناس  نهيريد( يعكاس گفتمان يبند  صورت يچگونگ يبررس

 است يا  ناآگاهانه نيقوان يشناخت  معرفت فيتوص ودوران  ةستمياپ در يعني ،»يشاگفتمانيپ«
 است) Michel Foucault( فوكو كرديهمانند رو هيرو نيا. اند  داده شكل را يعكاس گفتمان كه

 نمودها اساس بر گفتمان مند  سامان فيتوص و يسيبازنو ينوع »يشناس  نهيريد«از  هدفشكه 
  ).205- 204: 1389فوكو، ( بود آن يرونيب شكل و

 كه نيا به نظر و ،برده شد نام  نيشيكه در سطور پ »يفناورانسان، جهان، « ةگان  سه طرح با
 و دگريـ ها كـه  يسؤال نيتر  مهم داند،  يتعامل با هم م و در   بسته  هم را سه نيا يدارشناسيپد



 63   فاضلي اهللا نعمتو  الصالحين زين سنح

  

انسـان و جهـان    انيـ م يچه نسـبت  يفناور«است كه  نيبه آن پاسخ دهند ا كوشند  يم يديآ
 يفنـاور «كـه   رديـ شـكل گ  گونـه   نيا زيسؤال نگارنده ن يواد نيدر ا ديشا »كند؟  يبرقرار م

 برقـرار  رامـونش يپ جهـان  و يرانيا يفرد انيم يعكس، چه نسبت كل درو  ،يعكاس نيدورب
 ينسـبت بـا جهـان و چگـونگ     ينفـس برقـرار   ياساس ةعطف توجه و مسئل »؟است كرده
 يعكاس ةرسان اميپ انيب هدف. است ،»؟ينسبت چه«نسبت، فارغ از طرح سؤال  نيا يبرقرار

است كه    ،يفرهنگ يو به تبع آن چرخش ،يريدر نظام تصو يچرخش يو بررس انيرانيا يبرا
چـرخش   يعكاسـ  كه كرد انيب گونه نيا توان يم است؛ آورده ديپد رانيا ةدر جامع يعكاس
 نيـ ا جـاد يا در يمهمـ عوامـل  ( اسـت  دهيبخش شدت و تيقطع را رانيا ةدر جامع يفرهنگ

 ،يديـ به نقش پررنگ، كل مجال نيا در نگارندهحال،  نيا با اند  بوده ليدخ يفرهنگ چرخش
در  ،»يينوگرا« ةتجرب حينوشته توض نينگارنده در ا يةثانو قصد ).پردازد  يمعكس  نياديو بن
 يفنـاور  وجـود  ةواسـط  بهتجربه  نياست؛ ا جامعه ياعضا يبرا جامعه، يها از مؤلفه يكي

: ميهسـت  رو روبه گريد يا  گانه  سه با نيبنابرا؛ استشده  ريپذ امكان عكس و يعكاس نيدورب
  .»ييو نوگرا يفناورجامعه، «

حاصـل و پـژواك    ميشـاهد  رانيـ جامعـه و فرهنـگ ا   در اكنون كه يراتييتغ از ياريبس
 و ،يمـذهب  ،يو در پرتو عناصر ملـ ) در عهد قاجار( شيقرن پ كياست كه حدود  يراتييتغ
جا كه  از آن. است شده جاديما ا ةدرجامع يفرهنگ اصالحات و يينوگرا يراستا در و يسنت

 كندارائه  ران،يا مانند يا  در جامعه ند،يفرا نياز ا نياديبن يليمقاله قصد دارد تحل نيا ةنگارند
 ابـد، يب جامعـه  يجمعـ  ناخودآگاه در و دوران روح در را رييتغ نيا يها  شهيرنظر دارد  در و

 از. برسـاند  اثبـات  به را خود يمدعا يخيتار يها  استدالل با و خيتار رهگذر از است ناچار
 يزمان برا ها،  قرن يحت اي ها،  سال كه است استوار فرض نيا بر نگارنده يادعا گر،يد يسو
 يرييتغ كه است نكته نيا يايگو مسئله نيا. عصر الزم است ةستمياپ در يجزئ يحت يرييتغ
و  نگـاه،  ،  ندهيو آ برد شيپ خودش ريمس در ها  را قرن يا جامعهامكان را دارد كه  نيا ياديبن
  .زند رقم را اش  يجمع ةشياند

 فوكـو،  شـل يم كـه  است گفتمان يبند  صورت يسامان معرفت، از ساختارها اي ستمه،ياپ
آن را باب  يعلوم انسان »يشناس  نهيريد« اي »يشناس  باستان« در ،يفرانسو شمندياند و لسوفيف

  5.پردازد  يم ،گفتمان ليتحل ياز عناصر اساس يكيدر حكم  آن، به واست  كرده
 رنسـانس، ( يخيتـار  ةدور سهدر  زهايو چ ها  واژه انيم ةرابط يبررس با دارد يسع فوكو

و در ) 1389فوكـو،  ( كند نييتب را غرب خيتار امور انتظام و ييدانا نظام) مدرنو  ك،يكالس
اسـت،     زمانـه  نمـاد  و نمـود  او يتلقـ  به كه ،حاكم در هر دوره ييبه سامان دانا يبررس نيا
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 دوره هـر  در يو. كنـد   يمـ  مشـخص  را ييدانـا  سامان هر در نهفته يها  يژگيو و پردازد  يم
 بـا  ريناپـذ   گسسـت  يونديپ در كه ابدي  يم انيو رفتار آدم كردار، اعمال، بر مسلط را يگفتمان
 و گفتمــان كيــ يدرونــ يهــا  كــنش و واكــنش ةمجموعــ را ســتمهياپ فوكــو. اســت زبــان

 از اعـم  عصـر،  هـر  يمعرفت نظام كه داند  يخاص م يا دوره در مربوط گفتمان بخش  وحدت
را  دنيشـ يو موضوع و بسـتر اند  دنيشيراه و روش اند دن،يشياندو  شهياند به دادن ساختار

 در كـه  اسـت  يروابطـ  تيكل« ستمهياپ تر،  خالصه يانيب به. دهد  يم شكل و كند يممشخص 
 را آن تـوان   يم و) 91: 1382 ان،يكچوئ( »علوم آن دوره وجود دارد انيمفروض م ةدور كي

  ).91: 1389 مران،يض(و نماد روحِ زمانه دانست  نمود دانش
حاكم بر  ةسامان معرفت و انگار فوكو، تأمالت يةپا بر ،)resemblance( »مشابهت«

 اساس بر زهايچ و ها  واژه انيم ةدوره رابط نيبوده و در ا) يينوزا(عصر رنسانس 
 يها  دهيپد گريد همانند يا  دهيپد زبان است؛ شده  يم متصور يكساني و مشابهت

مشابهت  ةرابط كرد  يم داللت آن به واژه كه يزيچ و زبان يها  واژه نيب و بود يجهان  نيا
 يةپا بر يينوزا عصر در) signified(» مدلول«و ) signifier( »دال« نيب ةرابط. بود برقرار

 لكهب مدلول نه و دال نه كه گفت توان  يم گر،يد عبارت به. بود »يهمان  نيا«و  يكساني
 درواقع،. داشت همراه به خود در يذات يمفهوم و يمعن كه بود) sign( »نشانه« فقط
 دنيشياند و كرد يمرا مشخص  ها  دهيپد سامان و نظم ها  يكساني و ها  از مشابهت ينظام

و  ها  دهيپد يتلق زبان، به يكرديرو نيچن. شد  يم انجام ينظام نيدر چن زيو شناخت ن
 يو خواندن يدنيامور د انيم زيو نبود تما ،يبا زبان نوشتار ونديدر پو امور عالم  اياش

و  ر،يتفس ر،يتعب ها  مشابهت نيدر پرتو هم زيبود و جهان ن ييمسلط عصر نوزا ةانگار
  ).56-55: 1389فوكو، ( شد  يم يمعن

آن عصر  يو زبان ييبه سامان دانا چه آنعصر، در مقام  كي يبه آثار هنر نيچن هم فوكو
كـرد، متوسـل    دايـ پ يآن دوران دسترسـ  ةسـتم ياپ بـه  آن يبررس با توان  ياست و م كيزدن
ـ  ييدانا سامان معلول نه را آثار نيا فوكو. كند يم يواكاو را يهنر آثار و شود  يم  عصـر  كي

 تيـ ماه صـرفاً  نهكه  يمفهوم ؛محكم با آن است يونديكه در پ داند يم يزيچ ةمثاب به بلكه
 يينظـام دانـا   يبررسـ  در يو. دهـد   يم نشان هم را يبررس مورد نظام يها  تيمحدود بلكه

، )Diego Velasquez(اثـر والسـكوئز   ) Las Meninas( مگانينـد  يتـابلو  به كيعصر كالس
در  رانيا ةستمياپ درك يبرا زين نگارنده). 54- 32: همان( پردازد  يم ،يياياسپان مشهور نقاش
نه  ريمس نيدر ا حال نيا با برد؛  يآن دوران بهره م يهنرو شناخت آن، از آثار  ،قاجار اندور

  .نظر دارد) يو نگارگر ينقاش( يآثار هنر تيخاص بلكه به كل ييبه تابلو



 65   فاضلي اهللا نعمتو  الصالحين زين سنح

  

 يها  قاجار بلكه در دوره دوران در فقط نه ها،  يكساني و ها  از مشابهت يو نظام مشابهت،
 جازمهمه  نيبا ا است؛ بوده رانيا ييانگاره و اصل حاكم در معرفت و دانا زين نيشيپ
را به  ييغرب، نام نوزا يخيتار يها  از دوره تينظام و به تبع نيبه صرف وجود ا م،يستين
 قرون م،يباش دوره نيا بر هم ينام اطالق ياگر در پ يول م؛ياطالق كن) قاجار( دوران نيا

ج تحول و بر او ديكه ضمن تأك است، آن يپ در نگارنده. است تر  مناسب شيبرا يوسط
 يفرهنگ خيتار در آن تبع به و يهنر خيتار در دوران، نيا يطكه  يمهم گسستبر  تمركز

 عيوقارا در پس  يعكاس نيدورب فناورانةنقش  وست،يپ وقوع به ،حاكم آن زمان ةانگار در و
 يپ در اش  نطفهداشت و  هيصفو دوران در شهير اگرچه كه يتحول كند؛ يبررسدوران قاجار 

در اواخر حكومت قاجار به ثمر  يول شد، بسته يشاه دربار در يغرب يكشورها با مراودات
  .شد يو حتم ينشست و قطع

 ياجتماع و يفرهنگ چرخش و يدگرگون نيا به دنيبخش   تيقطع در ييبسزا نقش يعكاس
 را انيرانيا يجمع يآگاه وبود  رانيا يحاكم معرفت ةانگار ها  قرن يط ها  مشابهت نظام. داشت
 به اگر. كرد  يم يده  جهت ها  حوزه يتمام در را يرانيا نگاه و دنيشياند و بود داده شكل
بعد از اسالم  رانيا يپادشاه يها  دوره يدر تمام يرگريمسلط تصو ةويش كه ،يرانيا ينگارگر

) ش 1101- 880/م 1722- 1501( هيصفو دوران درشد كه  ميخواه متوجه مياست، توجه كن
 ينوعآغاز  آن از تر  مهم بلكه ميهست شاهد را يرانيا ينگارگر يها  هجلو اوجفقط  نه
كه اوجش را در  است دوران نيا اواخر در رانيا ينقاش خيو شكاف در تار 6»گسست«

 .شد خواهد پرداخته آن نييتب بهكه  يا واقعه م،يكن يم مشاهدهقاجار  اناواخر دور
 كردن   مصور با ارتباط در قبل، يها  دوران يحت و دوران، نيا ياعظم نگارگر قسمت

 است بوده يسعد گلستانو  بوستانو  ،ينظام خمسه ،يفردوس شاهنامهكتب شعر خصوصاً 
 كرده  يم نفوذ ريتصو داخل به متن ها  كه غالباً در آن ر،يتصو و متن از يبيتركبا  اغلب و

  .داشت يريتصو يتيماه شعر و بود شعر از يجزئ ريتصو ،يعبارت به. ميهست رو روبه است،
   ؤممل  هم داد، يم شدن   ريتصو تيقابل ها  كه به آن ،)زبان( شعرها يريتصو تيماه هم
 متن و ريتصو انيم محكم و مند قانون نظام هم و ل،يتمث و استعارهو  هياشعار از تشب شدن

 و عالم ،يفكر نظام نيا در. دهد  يم نشان را ها  دهيو پد زبان، زها،يچ و ها  واژه يهمان  نيا
 پرتو در زين انسان معرفت و افتندي  يم يوحدت و مشابهت معنا و هست يةسا در شيها  دهيپد
 از ينظام در ديبا را يگر  نگار ريتصاو و شعرها تيماه. گرفت  يم شكل ينظام نيچن

 ا،يامور، اش كرد؛ يبررس و افتيدر، )emulation( »يتأس« نوع از مشخصاً ها،  مشابهت
 گريد يعالم در چه آناز  يپژواك و مصداق مشابهت، از نوع نيا در ،زبان يو حت ها،  دهيپد
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 ،ياسالم ةفلسف با آن يخوردگ  گره و يشرق عرفان به توجه با. شدند  يم گرفته نظر در است
 محسوب يهيبد ينظام نيچن فرض شود،  يم يزادگاه و خاستگاه مهم آن تلق زين رانيكه ا

 7).1 ريتصو(آن پرداخته خواهد شد  حيبه توض ياندك ادامه در. شود  يم

  
  ): بهزاد نيالد  كمالمرقوم ( يسعد بوستان از يا  نگاره. 1 ريتصو

  ).102: 1388پاكباز، ( ش 867/م 1488 هرات، خا،يزل از وسفي حضرت زيگر

چهارگانـه در   يبـا عـوالم  ) فالسـفه  گـر يد ياز نگاه مالصدرا و حت( ياسالم ةفلسف در
و  درجـه  نيتـر   ياعلـ  در) يذات اقدس اله لمعا(» الهوت«كه عالم  ميا مواجه عالم ةهندس

و  ،نفـس  ب،يـ عـالم غ (» ملكـوت «، عـالم  )عالم عقل و عقـول ( »جبروت« عالمپس از آن 
 ماده، جسم، عت،يطبعالم ( »ناسوت« عالم يعني عوالم نيا نيتر  يسفل تيو درنها ،)مجردات
 عالم نيا .دارد چهارگانه عوالم جمع در را عالم نيتر  پست تناسو عالم. دارد قرار) و انسان
» ماده«و  ،»رييتغ«، »حركت«، »مكان« ،»زمان« كه يعالم. است اتيماد جهان و ما يخاك جهان

 مقصـود ). 195-190: 1362 ،ييطباطبـا ( رونـد   يآن به شمار مـ  يجوهر اتياز خصوص
 و ينفسـان  مسـافرت  و گـذار  ارد،گـذ   يمـ  يجهان خـاك  نياز آن لحظه كه پا در ا ،يآدم
 بـه . اسـت  بـاالتر  عـوالم  تيـ درنها و بـرزخ  اي مثال عالم به دنيرس و جهان نيا از يمعنو
 منزلگاه ياله قتيحق و حق كه است يصراط در »وجود« گشتن   محو يهست راز ،يعبارت

  ).1380 ،يزديمصباح ( اوست
 آن موجودات و استكان زمان و م فاقد يهمان عالم ملكوت، عالم اي مثال، عالم
 ماده يفيك و يكم آثار از يبرخ اگرچه اند، تيماد ثيو آزاد از ح مكان  ال و الزمان
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پژواك و  ناسوت). 195: 1362 ،ييطباطبا( ندو اندازه را دار شكل، رنگ، چون هم
و  ا،ياش ع،يوقا به رشيتصو در يرانيا نگارگر و شود  ياز ملكوت محسوب م يمصداق

 ها  آن هرچند بخشد،  يم يبرزخ و يمثال يصورت يجهان  نيا) وانيحنسان و ا(موجودات 
 كه جا آن ،يرانيا ينقاش يمكان  يب و يزمان  يب 8.كند  يم يرگريتصو يماد اتيفيك با را

 و مكان ثيح از مختلف ريتصاو و ندينش  يم نظاره به باالدست يناظر موضع از نگارگر
 خلق تخت كامالً يصورت به و هيسا و نور رگونهه فاقد و ريتصو قاب در را زمان

  :شود  يم نمودار ما يبرا كند،  يم
 يوستگيپ عيامور و وقا. خاص و غالباً مستقل است يداديمكان وقوع رو ،ييبخش فضا هر
 نـوع  نيـ ا. نـد يب  يمـ  واحـد  آن در را زيچ همهآگاه  يناظر ييندارند، اما گو يو مكان يزمان

است، اوج كمال و انسجام نظـام   يعرفان ينشيمتأثر از ب شك يبكه  ،يچندساحت يفضاساز
 ).93: 1388پاكباز، ( شود  يم محسوب يرانيا ينگارگر يشناخت  بايز

 رانيـ ا يدر عرفان اسالم شهيكه ر ،يآرمان »يخواه  جهان  دگر« و »يگر  يملكوت« نوع نيا
 دست،  از عوالم باال »يتأس«به  مثال، عالم از يا  هيسا در شيها  دهيپد و جهان كردن  دارد، معنا 

ـ  يحتـ  ها،  قرن يط در را انيرانيا ييدانا سامان و انگاره  تسـلط  كـه  انيصـفو  دوران از شيپ
نگارنـده بـه   . اسـت  داده  يمـ  ليتشك ،است اوجش در يگر  يعيش و تيمعنو نفوذ و مذهب
 دوران نير همـ در اواخـ  كـه   پرداخـت، چـرا   هيصـفو  يپادشاه انانگاره در دور نيا يواكاو

 خيتـار  در گسسـت  از ييهـا   جرقـه  شـاهد ) يالديم18 قرن لياوا و يالديم17 قرناواخر (
 و ياجتمـاع  خيتـار  در بعـد،  يها  كم و در دوره اريبس يو با سرعت آن، تبع به و يرگريتصو
  .ميهست رانيا يفرهنگ
، )2 ريتصو( است شده يگذار  نام »يساز  يفرنگ« رانيا ينقاش خيتار در گسست نيا
 اروپايي) naturalism( »گرايي  طبيعت« از ناقصي بيش و  كم هاي  ريالگوبردا كه چرا

بر  يرگريو تصو ،يپرداز  هيسا ،يبعد، نورپرداز جاديتخت و ا يراز تصاو نكردن  استفاده(
اندك  يدر زمان ينوع از نقاش نيا. را در خود به همراه داشت) اياش تيواقع يةپا

 رو روبه زين يساز  يفرنگ و ينگارگر از يقيتلف با ها  اگرچه بعد. كرد دايپ ياديخواستاران ز
از  دينوع جد نيا تيو درنها شود،  يم سنت رود،  يم كنار ينگارگر كم  كم يول ميشو  يم

 ريتصو ديمسلط در تول ةويش ها،  ه ديپد و امور تيواقع و عتيطب يمبنابر  ،يرگريتصو
 ،»الملك  كمال«قاجار و در مكتب  دوران اواخر در را وجشا كه يديجد دوران. شود  يم

 يريگ  اوج در يمهم نقش يعكاس و عكس شك  يب كه مينيب  يم شاه،  نيناصرالد دربار نقاش
  ).3 ريتصو( است داشته انيجر نيا
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 از بعـد  و قاجـار  عصـر  اواخـر  در كه ،را يرگريتصو خيدر تار ديجد ةدور نيا نگارنده
و نه  تهيرخ داد، نه در تقابل سنت و مدرن رانيا يو اجتماع يفرهنگ ةرصمشروطه در ع ةدور
 يغرب يها  مؤلفه باو  محور  اروپا يها شيگرا و ها  نام با نه و يياروپا و يرانيا عناصر تقابل در
 و »يگـر   يملكـوت « از گسسـت  را آن دارد نظـر  دربلكـه   دانـد  يمـ  »ييگرا  عتيطب« چون هم

 يتقـابل  نيچنـ  در و بدانـد  »يخواه  جهان  نيا« و »يگر  يناسوت« يسو به »يخواه  دگرجهان«
  .كند معنا و ريتفس

  
  ): دار  جبا يقليعل مرقوم( مرقع كي در يريتصو. 2 ريتصو

  ).139: 1388 پاكباز،( ش 1043/ م 1664 نوازندگان، و ان،يدربار مان،يسل شاه

  
  ).گلستان اخك تيسا وب ويآرش( الملك كمال اثر ر،يفالگ. 3 ريتصو
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 نظام از يگريد نوع با زين »ينيب  جهان  نيا« و »يخواه  جهان  نيا« نظام نيهم در اگرچه
 در زبان هنوز چراكه ميهست رو روبه ،)similitude( »يسان  هم« نوع از هم آن ها،  مشابهت

 كامل طور به را مثال عالم با خود ونديپ ها  دهيپد و امور يول است اياش و ها  دهيپد با ونديپ
 هست كه گونه  همان يخاك جهان گر،يد عبارت به. گردند  يم »يجهان  نيا« و كنند  يم قطع
 ةمثاب به ،يعكاس. شود  يم انسان نگاه ةابژ و گردد،  يم يرفتنيپذ و يخواستن شود،  يم دهيد

 نيا در ييبسزا نقش اش  ييگرا  واقع بر بنا نگاه، و دنيد ةعرص در يريتصو يفناور ينوع
 از و ستين باالدست يموضع در رگريتصو گريد يعكاس آمدن با. است داشته يريگ  جهت
 صورت گريد نديب  يم يعكاس از حاصل ريتصو در مخاطب چه آن هر و نگرد  ينم باال
 يمبن مشابهت، نظام. موجود چشمش شيپ در و است »تيواقع« نيع بلكه ندارد، يمثال
 نه شاه، يفتحعل مثالً شاه، هنوز كه چرا ماند،  يم يباق كه است شاه محور بر فقط ،يتأس بر

 كه يشخص يعني شود، پنداشته ديبا كه صورت بدان بلكه شود  يم دهيد كه صورت بدان
 و بندگان بر خدا جانب از تيمالك حق و است شده ضيتفو او به خدا جانب از حكومت
 هر بلكه نقاش فقط نه كه است يپندار نيا و شود  يم ينقاش دارد، را شيخو مملكت

 و شده يهمگان كه است ينگاه نيا باشد؛ داشته شاه شخص به نسبت ديبا يكس
  ).4 ريتصو( ابدي  يم تيعموم

 
  ).179: 1388 پاكباز،( ش1192/ م 1813 ،)يعل  مهر مرقوم( يرسم لباس در شاه  يفتحعل. 4 ريتصو
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 ورود با زمان  هم كه زمان، آن ياشنق مسلط مكتب بر بنا شاه  نيناصرالد ،يناصر ةدور در
 مكتب نيا يريگ  اوج در ييبسزا نقش تيواقع با وندشيپ و يعكاس حضور و است يعكاس
 هنـوز  البتـه . است شده ينقاش شود  يم دهيد و هست كه گونه  همان شيب و كم است، داشته
 ييهـا   يقاشـ ن نيچنـ  در بـود،  نيشيپ شاهان مختص كه ،يآرمان بتيه و چهره از ييها  بارقه

 و يفرهنگـ  ةعرصـ  در و يعمـوم  ةحـوز  در شاه از گونه  خدا پندار آن هنوز و شود  يم دهيد
 صـحنه  وارد يعكاس دوران نيا در. كند  يم يينما  خود و است داشته حضور رانيا ياجتماع

 »شاه« خود است، »انسان« شود  يم يعكاس ةابژ كه يزيچ نياول ورودش محض به و شود  يم
 اسـت،  شـاه  خـود  واقعاً نيا بلكه يونيهما تمثال گريد نه هست، كه گونه  همان قاًيدق است،
 ةابـژ  كـه  ،يشـاه  كـاخ  فـراش  با يتفاوت چيه منظر، نيا از شاه. شود  يم دهيد كه گونه  همان
ـ  اسـت  يا  ژهيـ و تقابـل  نيا. ندارد شود،  يم شاه نيناصرالد يها  عكس و يعكاس ريتصو  نيب

 وجـود  امكـان  بعـد  يهـا   دوره در و شـود   يمـ  آن بستر عكس كه »ءيش« و ،»انسان« ،»شاه«
  .سازد سريم را يا  ژهيو تحوالت و موضوعات، م،يمفاه

 كه شود  يم ظاهر ييها  لباس و گورها،يف حاالت، چنان با نيدورب مقابل در شاه گاه گه
 و ابداع را »انسان« يعكاس. بود شأن از دور و ديبع كامالً مملكت شاه يبرا زمان آن تا
 بلكه وجود رييتغ  يب و ثابت گاهيجا در نه ،يعكاس ةواسط به شاه،. كرد انسان زين را »شاه«
 ةطريس در نه و انشيدربار انيم در و خودش ذهن در آن از تر  مهم يحت و عموم ذهن در
 ةهم با زمان، گذر و طول در بلكه) شاه يفتحعل چون هم( مثال عالم مكان  يب و زمان  يب
 در شيها  نوشته از كه يا  يباطن راتييتغ ةهم با و بود شده جاديا ظاهرش در كه يراتييتغ
 شيپ آغاز در چه شد؛  يم دهيد و آمد  يم در ريتصو به گردد،  يم آشكار شيها  عكس يپا

 است بهتر اي مردم چشم شيپ ،يعموم ةحوز در بعدها چه و انشيدربار و خود چشم
  ).5 ريتصو( »تيرع« مييبگو
 است، صادق زين آن از پس شاهان دربارة بلكه شاه  نيناصرالد دربارة صرفاً نه مهم نيا
 در و خودش از ستيبا  يم شاه از خداگونه پندار نيا شكستن كه است آن تر  مهم ةنكت يول

 ريتصاو و عكس ةليوس به هم آن گرفت،  يم شكل و گشت  يم آغاز شاه شخص ذهن
 يشكل به نكته نيا و اند  بوده هم كنار »قداست« و »قدرت« شهيهم رانيا در. يعكاس نيدورب

 شد، گفته چه آن با و ،يعكاس آمدن با يول است، انينما شاه  يفتحعل ريتصو در روشن
 متزلزل باعث حذف نيا و رديگ  يم فاصله قدرت از قداست چگونه كه شود  يم مشاهده
 يريگ  فاصله نيا ،تيدرنها و) 107: 1391 ،يمراد و يسجود( شود يم قدرت اساس شدن
  .شود  يم رييتغ و شورش به منجر
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  ).142: 1390 ان،ييسرا و سمسار( شاه  نيناصرالد. 5 ريتصو

 كل در و ،»يگريد« ،»من« ،»خود« ،»فرد« متوجه يعكاس ورود با يرانيا نگاه و دنيد
 »يجمع و يفرد تيوه« يريگ  شكل در مهم يا نكته نيا و شد رامونشيپ ي»ايدن« و »انسان«
 »تيرع« يجا به شاه مقابل در را »ملت« كه است انيرانيا »يخيتار و يمل يخودآگاه« و

 كه يانقالب 9شوراند؛ يم را رانيا يبعد انقالب و ام،يق مشروطه، آن پس از و دهد  يم شكل
 االب عالم از كه  آن از شيب يول است شده دهيدم يمذهب نَفَسِ آن در اگرچه فوكو زعم به

  ).65: 1389 فوكو،( شدياند  يم »ايدن« نيا يدگرگون به ديبگو سخن
 شيها ه  ديپد و رامون،يپ عالم ،يجهان نيا يها  تيواقع متوجه را انيرانيا »نيدورب«

 شيها  دهيپد و ا،يدن انسان، تيموضوع با را يگفتمان يعكاس گر،يد عبارت به. ساخت
 و ،»رييتغ« ،»تيماد« ،»يزندگ« ،»مكان« ،»زمان« ،»تيهو« چون يميمفاه و داد شكل

 كه بود يشگرف رييتغ نيا. اند  ناسوت جهان ةجوهر كه يميمفاه آورد؛ بار به را »يدگرگون«
 ةجامع يبرا را يفرهنگ يچرخش لحاظ نيبد و گشت جاديا رانيا ةجامع يفكر نظام در
 زمان از ييزدا  اسطوره ملت، و شاه و انسان كردن   يعيطب عالم، كردن   يويدن. زد رقم رانيا
 بر يمبتن يعلم ويپرسپكت و يساز  يبعد سه قيطر از اليخ بر تيواقع يرگيچ مكان، و

 و او به دنيبخش   تيجسم و نيزم به يمثال مكان از انسان آوردن ،يعكاس نيدورب ريتصو
 همه و همه تيواقع تيدرنها و واقع امر تيرؤ و دنيد به ازين و رامون،يپ يها  تيواقع
 ،يعكاس نيدورب يفناور يذات اتيخصوص ةواسط به و قاجار دوران يط كه بودند يراتييتغ
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 گونه نيا و شد نهينهاد انيرانيا ةزمان روح و ستمهياپ در شد،  يم محسوب مدرن يا  دهيپد كه
 يهنرها انيبن و سرشت يعكاس. شد فراهم بعد يها  سال در يينوگرا يبرا يساز  نهيزم

 داد  يم حيترج يواقع امر بر را مطلوب كمال شهيهم كه را، رانيا يريتصو منظا و يبصر
 فرهنگ، آن تبع به و داد رييتغ ،»معنا« در هم و 11»صورت« در هم 10،)5: 1384 خ،يش(

 »يريتصو سميرئال« نيبنابرا. كرد نياديبن يراتييتغ خوش  دست را رانيا ةجامع و هنر،
)visual realism(، از يجهان  نيا فرهنگ ييجدا متضمن ،يعلم ويپرسپكت نظام بر يمبتن 

  ).23: 1390 لش،( شود  يم ينيد فرهنگ
 به شدن منسوخ از پس را اش فناورانه نينو يها  دستاورد غرب كه شود  يم تصور معموالً
 يليخ مدرن، اي يفناور ةمثاب به ،يعكاس نيدورب كه  يحال در فرستد،  يم يصنعت ريغ يكشورها
 در اختراعش از بعد سال سه يعني ش، 1220/ م 1842 سال در و كشورها گريد از زودتر
 دربار به هيروس پادشاه و انگلستان ةملك يسو از يشاه ةتحف ةمنزل  به فرانسه، در يالديم 1839

 را آن رسانه، نيا به ژهيو يتوجه با شاه، نيناصرالد بعد ها  سال. شد فرستاده قاجار محمدشاه
 آن در كه  آن با شد، سبب عالقه نيهم. گرفت خدمت به ها  نهيزم ةهم در يوجهت  قابل شكل به

 نيتر  بزرگ شاهد اكنون ما بود، بر  زمان و دهيچيپ و سخت يكار گرفتن   عكس نديفرا دوران
 كاخ ةخان  آلبوم در) يريتصو سند و عكس هزار 42 بر بالغ( دوران آن از يريتصو ةنيگنج

 چگونه يعكاس آمدن با كه است نكته نيا يايگو آمار نيا). 27: 1384 ذكاء،( ميهست گلستان
  12.آمد پديد ها  يباش  عكاس و ان،يدربار شاه، توسط رامونيپ يايدن دنيد به اقياشت

 ةطبق رشد و يريگ  شكل و ،يپهلو حكومت آمدن كار يرو و مشروطه نهضت از بعد
 و يا  هيآتل و يشخص يها  عكس در انيرانيا يجمع و يفرد حضور و هجوم شاهد متوسط،
 شدن، يتاليجيد و نيدورب ةعرص در يفناور رشد با هم حاضر حال در. ميهست يعكاس تيعموم

 شود،  يم بدل ريتصو به زيچ همه چگونه كه ميشاهد عكس، دنيد و يعكاس نديفرا شدن آسان و
 كاخ در صرفاً نه بار  نيا يريتصو يها  يگانيبا. شود  يم تيرؤ قابل چيز همه يعكاس با ييگو

 يها  ستميس ةحافظ در اي يخانوادگ يها  آلبوم در اي است، موجود يا  خانه هر در بلكه گلستان
 از خبر امر نيا كه است يعكاس ريتصاو و ها  عكس از مملوء يمجاز و يواقع يفضا. يخانگ
 و شده روزيپ و مسلط محتوا بر صورت و شكل آن در كه يفرهنگ. دهد  يم فناورانه يفرهنگ

 فرهنگ كه يبحران به پرداختن). 95: 1391 س،يانگل( است شده رانده هيحاش به دنيشياند
  13.ستين مقاله نيا موضوع كه طلبد  يم گريد يمجال است كرده جاديا ما ةجامع در يريتصو
 از يقطع و كامل گسست به ،يدگرگون و رييتغ آن تبع به و ،»زمان« با عكس يذات ونديپ
 نيچن هم و ،ينيب  جهان  نيا و يخواه  جهان نيا و يگر  يناسوت ةعرص به ورود ،يگر  يملكوت
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 سمت به نيزم از نه گريد كه يا  شهياند و تفكر، نگاه،. شد منجر »باور  تجربه« نگاه القاي به
را  شيخو راه خيتار گذر و زمان طول در و يافق محور در بلكه يعمود محور در و آسمان

 گرفت، شكل دراز انيسال يط كه را، يرانيا انسان ةانگار در رييتغ نيا. موديپ  يم و افتي  يم
 از يگسست يپ در چراكه كرد، يمعن و ريتفس آن پس در و ديد يغرب 14»سميسكوالر« دينبا

 توجه. كرد جلب رامونشيپ ي»ايدن« و »خود« به را يو توجه فقط بلكه نبود خدا و مذهب
 از بعد را، يديجد ةعرص ا،يدن و انسان تيموضوع با و س،عك ةليوس به مكان و زمان به

 ،يپهلو حكومت آمدن كار يرو و مشروطه انقالب با ،يعموم ةحوز در عكس شدن   مطرح
 بعد يفرهنگ راتييتغ و ياسالم انقالب با نيچن هم كه يا  عرصه. گشود رانيا ةجامع مقابل

  .شد بازتر و بازتر آن از
 دنيد ةرا به عرص يرانيا ةبا جهان، انسان و جامع يريوارتباط تص ةويش نيا عكس،

 كه، شد يگفتمان يريگ  شكل باعث و كرد وارد يجهان نيا يها  و مناسبت روابط، ها،  تفاوت
را ممكن ساخت و  15»كيارگان« يا جامعه به گذار جامعه، كردن وار  اندام و مند  با صورت

 يتحول فقط را گذار نيا است بهتر .كرد يراه هم مييبگو كه است تر  مناسب ديشا
 قلمداد »يينوگرا« سمت به جامعه يساختارها در يدگرگون ينوعو  ياجتماع  ـ  يفرهنگ

 »تيرع ـ شاه ـ خدا« ةدور از را رانيا كه يتحول. رانيا ةجامع شدن مدرن ضرورتاً نه و ميكن
  16.داد سوق است اكنون چه آن و »يجمهور« تينها در و »ملت ـ انسان ـ شاه« سمت به

قرن  ةانيم از مثالً،. است يريگ  يپ قابل زين گريد يا  عرصه در يدگرگون و گسست نيا
 در مصور يها  طرح به توجه اه،يگ و گل طرح با فرش اعظم ديتول بر عالوه ،يالديم نوزدهم

 يرانيا يها  حماسه از مأخوذ ها  طرح نيا ريتصاو البته. نهاد گسترش به رو زين بزرگ اسيمق
 استفاده يكار  يو كاش ،ينقاش ،ييآرا  كتاب ناتيتزئ در كه ييها  همان بود،   شاهنامهو اشعار 

با همان موجودات  يو آرمان يهمان نگاه ملكوت نيو مب) 652: 1388 ،ياور( شد  يم
 يها  طرح اديمخاطب را به  ها يقال نيا يةحاش در اشعار وجود). 6 ريتصو( بود يا  افسانه
در  يبا نقوش يالديم نوزدهماز اواخر قرن . اندازد  يآن دوران م   ينگارگر سلطم و يمثال
 نيا ريتصاو چراكه شدند باب يباف  در فرش يعكاس ةواسط به كه ميشو  يم مواجه ها  يقال

 منتقل يقال به و ادهيپ نقشه يرو يهاشورزن و يگذار  نقطه ةويش به و عكس يرو از ها  فرش
 مشاهده فرش نيا ريتصو در كه گونه  همان). 7 ريتصو) (652: 1388 ،ياور( شدند  يم
 از گريدو  اند  شده ريتصو خودشان يواقع شكل به شيب و كم وحش  باغ واناتيح شود  يم
 شد،  يم استفاده اتورينيم ينقاش و ييآرا  كه در كتاب گذشته، يا  افسانه موجودات و واناتيح
 ريتصاو از ريتأث به مطمئناً رييتغ نيا. ستين يخبر ريصوت درون و هيحاش يها  شعر از يحت و
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 راه دوران آن يريتصو نظام به كه است ييها  پستال  و كارت ،يياروپا يها  عكس ،يعكاس
 رو و يجهان  نياو  يوينگاه دن نيكه مب ها،  نمونه نيا. مودنديپ  يم را تسلط ريمس و بودند افتهي
  .شوند  يم محسوب رانيا هنر و فرهنگ در چرخش و ولتح از گريد ينمود اند،  نييپا به

 
 رقصندگان، يتماشا حال در نيريش و خسرو از يريتصو يطرح با ،يپشم دار  گره ةبا تود فرشي. 6 ريتصو

  ).682: 1388 ،ياور( ش 1231/ م 1853 كاشان

  
  . دارند انهيآش آن در واناتيح كه گل از يسنت درخت كي از يطرح در فرشي. 7 ريتصو

  ).683: 1388 ،ياور( 19 قرن اواخر كاشان
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 در يملكوت نگاه و ييماورا يفكر نظام آن از كه يا  شده شهيكل نماد تنها ،يرو هر به
 از مملوء ييها  فرش هستند؛ يسنت يها    فرش همان است مانده يباق اكنون رانيا

. ميگذار  يم پا ها  آن بر كه     »عدن« باغ و بهشت از يليتمث و   بلبل، و گل باغ، ينگارها  و  نقش
 چنان گريد است ديبع اريبس دارند تسلط عكاسانه و يواقع ريتصاو كه يفرهنگ در البته
 و نيتزئ يبرا يا  شهيكل به فقط شد گفته كه طور  همان و باشد داشته وجود ها  آن از يريتعب

  :اند  گشته مبدل يودناب به رو و) يماد نگاه و ييگرا  تجمل هدف با يحت( اتاق كف پوشش
 ،ينگـارگر  جملـه  از انيرانيا هنر و يزندگ يها  عرصه يتمام كه ،)عدن بهشت( باغ مفهوم

 و شـده  رانده هيحاش به گرفت،  يم بر در ها  قرن طول در را...  و خط ،يكاش ،يبر  گچ ،يقال
 قـدرت  دادن دسـت  از ييسـو  از و مـاورا  جهان با ارتباط قطع ييسو از باغ با ارتباط قطع
  ).102: 1384 دادبه،( بود ها  تيواقع و ايدن ةعرص به ورود و اليخ

 و) يرانيا( انسان انيم را ينسبت واقع به آن، يريتصو نظام و ،يعكاس نيدورب يفناور
 ينسبت هم اگر و نداشت وجود هرگز آن از شيپ تا كه كرد برقرار اطرافش ي) ايدن( جهان
 ن،يبنابرا. رامونشيپ يماد يايدن با نه بود، شيخو يماورا جهان با تر شيب داشت وجود
 و انداز  چشم از يخاص نوع يعكاس يفناور شد، نقل يديآ و دگريها از كه گونه  همان
 رجوع با. است كرده جاديا را يمتفاوت جهان ـ ستيز و گشوده ما چشم شيپ را ينيب  جهان

 نگاه يعكاس نيدورب چگونه كه فتايدر توان  يم مان  هرروزه اتيتجرب و روزمره يزندگ به
 و دسترس در ليدل به هم آن ،يجهان  نيا نگاه نفع به را عتيطب و جهان به واال و يماورائ

 .است داده رييتغ زها،يچ آسان دادن قرار ديد معرض

  
 یريگ جهينت. ۶

و  يدارشناســيدر پد يمبــاحث كــردن  مطــرح بــا نوشــته، نيــا نيآغــاز ســطور در نگارنــده
انسان و جهـان   انيم يعكاس نيدورب يفناور كه است ينسبت افتني يدر پ ،يشناسداريپساپد

از . استشده  ينيب  جهان از يخاص نوع ظهور به منجر كه ينسبت است؛كرده  جاديا رامونشيپ
 را يمتفاوت يها  كاركرد و يمعانو  راتيتأث ،يدر هر بافت فرهنگ ن،ينو يفناوركه هر  جا آن
 در تفحص و يشناخت  معرفت و نياديبن يليتحل با ديد ستهيشا نگارنده دهد  يم نشان خود از

ه اپ  ن،يبنابرا. كند آشكار را نسبت نيا رانيا چون هم يا  جامعه يجمع روح نظـام  ( سـتمه يـب
 گفتمـان  ليـ تحل ياصل عناصر و گفتمان يبند  صورت يها  از ساختار يكي ةمثاببه ) يمعرفت

 فوكـو  يشناس  نهيريد يها  شهينگارنده با اند قيتحق ريمسمرحله است كه  نيدر ا. متوسل شد
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 يعكاس گفتمان يشناس  نهيريد به يعكاس نيدورب فناورانةو پرداختن به نقش  خورد  يم ونديپ
  .شود  يم مبدل يشاگفتمانيپ يسطح در گفتمان نيا يبند  صورت فيتوص و رانيا در

به آثـار   آن از كيستمولوژياپ يليتحل ةارائو  گفتمان نيا يشناس  باستان يبرا نگارنده
كـه در   يحكم عناصر در كه ،يدر قبل و بعد از ورود عكاس رانيا يخياعصار تار يهنر
 دوران ينگـارگر  آثار به ينگاه با. پرداخت هستند، عصر ييدانا  با سامان  يمحكم ونديپ

حـاكم   ةارانگـ  هـا   قـرن  يطـ  هـا   مشابهت و يهمان  نيا از ينظام كه ميشد متوجه هيصفو
 نگـاه  و دنيشـ ياند و داده   شـكل  را انيرانيا يجمع يآگاه نظام نيا وبوده  رانيا يمعرفت

 ،يگـر   نگار ريتصاو و شعرها تيماه. است كرده  يم يده  جهت ها  حوزه يتمام در را يرانيا
 هت،مشـاب  از نوع نيا در. كند  يم ييبازنما ما يبرا را يتأس نوع از اما ها  از مشابهت ينظام
 باالدسـت  يعالم در چه آن از يمصداق و پژواك زبان، يحت و انسان ها،  دهيپد ا،ياش امور،
 يمعرفتـ  ةانگـار  در يگـر   يملكوت ينوع ،يعبارت به. شدند  يم گرفته نظر در دارد، وجود

  .حاكم بوده است انيرانيا
 در گسست كي زا ييها  جرقه و ها  نشانه با نگاه، نيا تسلط رغم   به ه،يدوران صفو در

 رو روبه انيرانيا يفكر نظام در يتحول نيچن هم و يساز  يفرنگ نام با يگر    ريتصو خيتار
 از منظور. كند  يم فراهم را يفرهنگ يچرخش مقدمات بعد يها  دوره در كه ميشو  يم

 نيدورب كه يا  دوره همان است،) شاه  نيناصرالد(قاجار  دوران مشخصاً بعد يها  دوره
نسبت به  يساز  يفرنگ ريتصاو افتني يفزوناگرچه شاهد . كند  يم دايپ راه رانيا به يعكاس
و آن نگاه  ،يتأس بر يمبنهنوز هم نظام مشابهت  يول ميدوره هست نيتا ا ينگارگر
 شاه  يفتحعل يعبارت به. خورد  يم چشم به شاه  يفتحعل از شده ينقاش ريدر تصاو ،يگر  يملكوت

 ظاهر گونه آن ر،ييتغ بدون و مكان و زمان فاقد ،يملكوت ييفضا در و نينماد يليشما در
 با ونديپ در شاه قدرت كه نكته نيا به توجه. شود پنداشته و دهيد عموم نزد ديبا كه شود  يم

 نيزم يخدا بر رو ةندينما و هيسا را آن و كرد  يم هيتوج شيبرا مذهب كه بود يقداست
 يريكه خود را در نظام تصو ذكرشده، يمعرفت نظام با تباطار در نيچن هم و داد  يجلوه م
  .است تياهم حائز داد،  ينشان م زيعصر ن
 ةابژ كه يزيچ نياول ورودش محض بهو  شود  يوارد صحنه م يعكاس يناصر ةدور در
 تمثال گريد نه هست، كه گونه  همان قاًيدق است، شاه خود است، انسان شود  يم يعكاس
 ،يعكاس ةواسط به شاه،. شود  يم دهيد كه گونه  همان است، شاه خود واقعاً نيا بلكه يونيهما

 زمان، گذر و طول در بلكه) شاه يفتحعل چون هم( مثال عالم مكان  يب و زمان  يب ةطرينه در س
 آمدن با شد؛  يم دهيد و آمد  يدر م ريبه تصو ،شده بود جاديكه در ظاهرش ا يراتييتغ ةهم با
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 از ستيبا  يم كه است يا  مقوله قاًيدق نيا و رديگ  يم فاصله قدرت زا قداست يعكاس
  .گشت  يم آغاز انشياطراف و او ذهن از و شاه شخص
و  رامـون، يپ عـالم  ،يجهـان   نيـ ا يهـا   تيـ را متوجه واقع انيرانيا يعكاس نيدورب يفناور

 شـد؛  منجـر  انيـ رانيا يفكـر  نظـام  در يگسست گشتن يحتمو  يبه قطع و كرد شيها   دهيپد
و  ،ينـ يب  جهـان   نيـ ا ،يگـر   يناسوت يسو به يخواه  دگرجهان و يگر  يملكوت از كه يگسست

 نيبد و شد جاديا رانيا ةجامع يبود كه در نظام فكر يشگرف رييتغ نيا. بود يخواه  جهان  نيا
 انانس كردن   يعيطب عالم، كردن   يويدن. رقم زد رانيا ةجامع يبرا را يفرهنگ يچرخش لحاظ

 تيـ نها در و واقـع،  امر تيرؤو  دنيبه د ازياز زمان و مكان، ن ييزدا  اسطوره ملت، و شاهو 
بـه   ان،يـ رانيا ةو روح زمان ستمهيقاجار در اپ انبودند كه در دور يراتييتغ همه، و همه ت،يواقع
 نهينهاد شد،  يم محسوب مدرن يا  دهيكه پد ،يعكاس نيدورب يفناور يذات اتيخصوص ةواسط

از هر  شيبو عكس  يعكاس نيدورب. فراهم كرد بعد يها  سال در يينوگرا يرا برا   نهيزم و دش
 متفاوت يجهان ـ ستيز ظهور و ينيب  جهان از تازه ينوع يريگ  در شكل يگريد نينو يفناور
 اش  روزمـره  يزندگ در جهان و انسان انيم يعكاس و عكس كه را ينسبت. است داشته نقش

دارد و  زيـ چ كيبا  ياست كه عكاس يسترگ ونديپ ةبه واسط فقط و فقطاست،    كرده جاديا
  .»تيواقع«جز  ستين يزيآن چ
  

 ها نوشت یپ
 

ه. ١ رای ريش ارف فارسی واژ   ب ای متع اوری ۀشناسی و معن رتبط   و واژه فن ای م و ←ه ، آيت
١٣٨۶ :١١٩٠- ١١٨٩.  

  .١١٩- ١١١ :١٣٩٠، بيدی صانعی دره ←تر  بيش مطالعۀبرای . ٢
رای مطالع. ٣ يش ۀب ار ب ر درب ا ۀت انـ  زيست«هيمی چون مف ن«و » جه ادی،  ←» دازاي جم

های هوسرل و     جستاری در زندگی و انديشه: زمينه و زمانۀ پديدارشناسی). ١٣٨٩(سياوش 
  .٣۴٩- ٣۴٣ققنوس، صفحات : تهران، هايدگر

يش  . ٤ ات ب رای اطالع اوری     ب ت فن ارة ماهي ر درب ران،   ←ت دگر و ديگ انع ۴٢- ۴: ١٣٨٩هاي ؛ ق
  .١٣٨٨بصيری، 

 .٧٨- ٧٣ :١٣٨٨ميلز،  ←تر  ای اطالعات بيشبر. ٥
اريخ می       . ٦ انی در سير ت ر مسيری ناگه م     فوکو گسست را تغيي ه رژي د ک ده    دان ا و اي ا و    ه ه

د و آرايش و صورت     های سازماندهی دانش تغيير می   شيوه انی حادث       کن د گفتم دی جدي بن
ی ز، (شود   م ن گسست) ٢٠۶-٢٠۵: ١٣٨٩ميل تمه   و اي ا در اپيس امه رات نظ ای   و تغيي ه
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  .جو است و معرفتی قابل جست
ه تحليل ساختاری و معرفت       . ٧ ده است که در هرگون شناختی از    نگارنده به جديت بر اين عقي

د عامل مذهب را     از اعصار بعد  ۀشرايط فرهنگی و اجتماعی ايران، در هم ورود اسالم باي
د     دخيل هرگونه تحليلی بدون. مهم دانست و در تحليل وارد کرد کردن نقش مذهب، همانند دي

ران دل  ،مشروطه، انقالب اسالمی. استچشمی، ناقص  تک ر   يل و شرايط کنونی اي ی محکم ب
ه      خان جنگلی نقل می  کوچک از ميرزا. اهميت نقش مذهب در تاريخ ايران است شود که گفت

  .)٣٣١: ١٣٨٨اوری، ( »تنها با مردم ايران بايد با زبان مذهب و دين سخن گفت«: بود
وان در جايی     البته يکی ديگر از داليل صورت مثالی بخشيدن به تصاوير نگارگری را می. ٨ ت

ة  گيری کرد و آن اين    ديگر نيز پی م  نكت ا کشيدن طرح        است  مه که اصوًال تفکر اسالمی ب
ه می     . کرد   انسان و حيوان مخالفت می ا و    شد که صورت     اين موضوع در صورتی توجي ه

اتور و   علتبه همين . و اين جهانی داشته باشند ،ها نبايد ماهيتی دنيوی، واقعی  شمايل در ميني
 يمرو هست روبه های مثالی  و صورت ،ای  هايی با موجودات خيالی، افسانه  آرايی با نقاشی  کتاب

 .که ملهم از شعر و شاعری دوران نيز بودند
ب   . ٩ ن مطل ر اي م بهت رای فه ه ←ب ه مقال ر  ب ای دکت ماره  ه يخ در ش ا ش ای   رض  ٢۶و  ١٩ه

ه  عکس ۀنام  فصل ام نام ا ن ای   ب اهوار «ه هروند ش ور ش روطه«و » ظه الب مش رد : انق خ
 .»های تصويری  تاريخ

  .ديد) ۴تصوير (توان در تصاوير فتحعلی شاه   اين کمال مطلوب را به شکل واضحی می. ١٠
  :نوشته است المآثر و اآلثارالسلطنه در  اعتماد. ١١

وقتي كه عكـس ظهوريافتـه بـه صـنعت تصـوير خـدمت خطيـر كـرده، دورنماسـازي،          از 
بردن قانون تناسب و سـاير نكـات ايـن فـن       كار  روشن و به  و  و وانمودن سايه ،كشي  شبيه

  ).204: 1380االميني،   روح(صل يافت و تكميل پذيرفت أهمه از عكس ت
ديده   چه می  نمودن هر آن   سی، و تصويرشاه در عکا  جعفر شهری در باب افراط ناصرالدين. ١٢

  :گفته استسخن  ١٣تاريخ اجتماعی تهران در قرن خواسته است در کتاب   و می

آمد از او عكـس    او از هر چه كه از آدم و حيوان و منظره و باغ و گل و دشت خوشش مي
مقـرب و     اش بودند ماننـد مليجـك و زنـان     گرفت، مخصوصاً از افرادي كه مورد عالقه  مي

ها و داخل و خارج و آباد و خراب عمارات و گل و باغ و حوض و دشت و دمـن    سوگلي
همـين خـاطر     نگريست و محارم را هم به   چه كه در اطراف خود مي  و خيمه و خرگاه و آن

د از خلوت و جلوت و امور پنهاني خود نيـز عكـس تهيـه    نفن عكاسي آموخته بود تا بتوان
  .)154: 1378شهري، (بكنند 

  :در جايی ديگر از همان کتاب نوشته است
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 ةهـا بعـد هنـوز از طبقـ      باري عكس و عكاسي با ناصرالدين شاه به ايران رسيد و تـا سـال  
هـايي از آقايـان     عكـس . و به ميان مردم نيامده بود هزندگي ايشان خارج نشد اشراف و خانه

هاي آنان و بـه تأسـي از     مان و كنيزو اربابان مملكت و زنان و فرزندان و غال! خانه  صاحب
گـان و اسـباب و لـوازم و      بچه  هاي وقيح شهواني از خواتين حرم و غالم  شان، عكس پادشاه

باغ و عمارت و تجمالت و مرغ و خروس و گربه و قوش و كرك و بلبل و سهره و غيـره  
ن قبيل تا دربـان دم  دستگاه و هرچه و هرچه از اي و  و تعداد زنان و نوكران و غالمان و دم

 و  دستان و شاكيان سرفروافكنده و مـأموران غضـب از چـوب    هب  داران و عريضه  در و عرض
بخت از گوش و بينـي و    شدگان تيره  محكومين و قصاص يها  فلك كن و مهاركن تا عكس 

ـ      نشستگان در سر طويله كشيدگان و بست ها و مهار به بيني  زبان بريده ن هـا و هـر چـه از اي
  ؛)158-157: 1378شهري، (گونه 

ر بی     قاجار تصوير يکی از راه اندر دور. ١٣ ه ب ود    های غلب ان قرن   . سوادی ب وزدهم  در پاي ن
سواد بودند ولی در ايران از هزار تن ده نفر باسواد      در اروپا از هزار تن ده نفر بیميالدی 
د  روی، (بودن اب  ). ۴١: ١٣۶٣کس ه و کت گ مطالع ر فرهن وانی   فق ر از خ لديگ لط  عل تس

ونی جامع  رايط کن ی در ش ه ،ماست ۀفرهنگ تصويری حت دن تصوير در   جامع ه دي ای ک
  .دهد  و کتاب را به خواندن ترجيح می ،تلويزيون، مجله

ين   های انگليسی و فرانسوی به معنای دنيوی و مشتق  سکوالر در زبان. ١٤ شده از واژۀ الت
اد      سکوالريسم يعنی دنيا. ی استبه معنای امور دنيو )saeculum(سکولوم  ا اعتق پرستی ي

ادات      به اصالت امور دنيايی و رد کردن آن ذهب، خدا، و اعتق چه غير از آن است مثل م
 ).١٧٧: ١٣٨۴زاده،   حاجی(مذهبی 

درن ۀجامع. ١٥ ذار از جامع    ،م يم، گ ات دورک ه نظري ه ب ا توج ه جامع  ای هب انيکی ب  ای همک
ه    یهای فردی وجود دارد و نظم   انيکی حداقل تفاوتمک ۀدر جامع. است یارگانيک برونی ب
بسته   و افراد را هم ندآفري میها   ای از مشابهت  جامعه کهشود   دين به جامعه اعمال می ۀواسط
انيکی   ۀکند، ولی در جامع  می ا نظم  ) ناشی از تقسيم کار   (ارگ ی، هم   یب ه از    درون بستگی ن

درونی در جامعه    و پيوندی یگيرد و ساختار  ها شکل می  های فردی بلکه از تفاوت  مشابهت
  .)١١٨: ١٣٨١دورکيم، (گيرد   شکل می

 و دنيوی  ،)westernization(» شدن    غربی «، )modernization(» شدن    مدرن «نبايد مفاهيم . ١٦
رار داد ) secularization(شدن    م ق ر ه م دانست و براب ادل ه م .را مع م مه ی از آن ه ر،   حت ت

گرايی را که به تبع اين چرخش فرهنگی حاصل    گونه که گفته شد، نبايد اين نوع دنيوی  نهما
 .های غربی قلمداد کرد  د سکوالريسم غربی با تعاريف و مؤلفهوش می
 
  منابع
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 .معين و نو نشر فرهنگ: تهران كاشانيان، حميد ترجمة ،انگليسي شناسي  ريشه فرهنگ). 1386(جان  آيتو،
 .مركز: تهران ،انتقادي انديشة و مدرنيته). 1385(بابك  احمدي،
 .مركز: تهران ،ماركس فلسفي نامة  واژه). 1388(بابك  احمدي،
  .تيسا: تهران مرادي، رضا  علي ترجمة ،روزمره زندگي و فرهنگ). 1391( يويدد انگليس،
 قـادري،  تيمـور  مـة ترج ،پهلوي دورة ،سوم قسمت كمبريج، ايران تاريخ). 1388( يگرانو د يترپ اوري،

 .مهتاب: تهران
  .سيمين و زرين: تهران ،امروز تا ديرباز از ايران نقاشي). 1388( ينروئ پاكباز،

  .1 ش اول، دورة ،فارابي، »لوهان از نظر مارشال مك يارتباط جمع يلوسا«). 1367( يراژهت تهرانچيان،
 ،هايدگر و هوسرل هاي  انديشه و زندگي در جستاري: پديدارشناسي زمانة و زمينه). 1389( ياوشس جمادي،

 .ققنوس: تهران
  .دران  جامه: تهران ،ها  ايسم تفسيري فرهنگ). 1384(محمد  زاده،  حاجي
 .13 ش ،هنرمند حرفة، »روح زمان و روح هنر قاجار«). 1384( ياسپآر دادبه،

 و هنـري  فرهنگـي  مؤسسـة : تهـران  يـدي، دره ب يمنوچهر صانع ةترجم ،دكارت فلسفة). 1390(رنه  دكارت،
 .الهدي المللي  بين انتشارات

 .مركز: تهران پرهام، باقر ترجمة ،كار تقسيم دربارة). 1381( يلام دوركيم،
 .فرهنگي و علمي: تهران ،ايران در پيشگام عكاسان و عكاسي تاريخ). 1384( يحيي ذكاء،
 ي،ارشـد عكاسـ   يكارشناسـ  نامـة   يـان ، پا»قاجـار  ةپرتره در دور يعكاس يبررس«). 1380(زهره  االميني،  روح

  .تهران دانشگاه هنر دانشكدة
، »قاجـار  ةدور يريتصو هنجارهاي بر مشروطيت گفتمان تأثير«). 1391( مرادي  قاضي بهناز و فرزان سجودي،
  .1ش  ،4س  ،تهران دانشگاه ،ادبيات و هنر شناسي  جامعه
 برگزيدة هاي  عكس فهرست ،)خانه  آلبوم( گلستان، كاخ كتاب). 1390( ييانو فاطمه سرا حسن  محمد سمسار،

 .گلستان كاخ: تهران ،قاجار عصر
 خـدمات  مؤسسـة : تهـران  ،كـار  و  كسب و زندگي: 13 قرن در تهران اجتماعي تاريخ). 1378(جعفر  شهري،

  .رسا فرهنگي
  .19 ش ،5س  ،نامه  عكس ي،فرهاد صادق ة، ترجم»ظهور شهروند شاهوار«). 1384(رضا  شيخ،
تقـاء،   رضـا   احمـد  ترجمـة  ،»تصـويري  هاي  تاريخ خرد و ملّي، هويت مشروطه، انقالب«). 1386( رضا شيخ،

  .26 ش ،6س  ،نامه  عكس
 .يالهد يالملل  نيب انتشارات و يهنر يفرهنگ ةمؤسس: تهران ،دكارت ةفلسف). 1390(منوچهر  ،يديب دره يصانع
 .هرمس: تهران ،قدرت و دانش: فوكو شليم). 1389(محمد  مران،يض

 .صدرا: تهران ،سميرئال روش و فلسفه اصول). 1362( نيحس  محمد   ديس ،يطباطبائ
 مطالعـات  پژوهشكدة: تهران ،يامام ييحي ةترجم ،يانسان علوم يشناس  نهيريد: اياش نظم). 1389( شليم فوكو،

 .ياجتماع و يفرهنگ
 .هرمس: تهران ،يهمدان يمعصوم نيحس ةترجم ،دارند؟ سر در ييايرؤچه  ها  يرانيا). 1389( شليم فوكو،
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  .انيپا: تهران ،ست؟يچ يفناور ،دگريها از يپرسش). 1388(محسن  ،يريبص قانع
 .هرمس: تهران ،يديآ دون يفناور ةفلسف). 1392( نيحس ،يكاج
  .تهران دانشگاه: تهران ،دانش يشناس  نهيريد و فوكو). 1382( نيحس ان،يكچوئ
 .ريركبيام: تهران ،رانيا ةمشروط خيتار ).1363( داحم ،يكسرو
: تهــران ،يشــناخت  جامعــه و ،يفلســف ،يشــناخت  زبــان منظــر ســه از گفتمــان). 1391( نيعبدالحســ ،يكالنتــر

 .شناسان  جامعه
 .ققنوس: تهران ان،يبه شاپور ةترجم ،سميمدرن  پست يشناس  جامعه). 1383(اسكات  لش،

 .ريركبيام: تهران ،يديمؤ محسن ةترجم ،يساحت تك انانس). 1391(هربرت  ماركوزه،
 پـژوهش  و آموزش مؤسسة: قم ،مالصدرا اربعه اسفار اول جلد شرح). 1380( يمحمدتق ،يزدي مصباح
 .ينيخم امام

 .سوم ةهزار: زنجان ،يمحمد فتاح ةترجم ،گفتمان). 1388(سارا  لز،يم
 .مركز: تهران ،ينور وشيدار ةترجم ،فوكو شليم). 1389(سارا  لز،يم

 .يماه: تهران ،يكرم ابوذر و يرنجبر فخر قادر ةترجم ،سميمدرن پست). 1389(گلن  وارد،
 .مركز: تهران ان،يبه شاپور ةترجم ،يفناور ةفلسف). 1389( گرانيو د نيمارت دگر،يها
 و چاپ سازمان :تهران گران،يد و اعتماد شاپور ةترجم ،يفناور و فرهنگ). 1390( گرانيو د نيمارت دگر،يها

 .انتشارات
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