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دیداری به شکل متفاوتی نسبت به کلمات عمل می کنند. آنها ماهیت غیرکالمی دارند. معنای تصاویر همیشه وابسته به پیش فرض 
و تفسیر است. هدف اصلی مقالۀ پیش رو تحلیل چگونگی واکاوی ماهیت سیاسی تصاویر بر مبنای یک چشم انداز روشی 
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و سیاستگذاری را تغییر دهد. بر همین مبنا تأکید اساسی مقاله بر  اهمیت و مفهوم شناسی ابعاد ناشناخته تصویر و ابداعات بصری 
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مقدمه
بصری اجزای بقیة و تلویزیون سینما، عکسها،
تکنولوژینقشتعیینکنندهوتأثیرگذاریبرچگونگی
ازجملهجنگ، پدیدههایمختلفسیاسی به ما نگاه
بحرانهای اعتراضی، جنبشهای بشردوستانه، فجایع
مالی،تبلیغاتانتخاباتیو...دارند.پویاییمکانیزمهای
هستند. سنتی رسانههای از فراتر تجسمی سیاست
رسانههایدیجیتالیازتوئیترگرفتهتااینستاگرام،نقش
زمینه در مخاطبان سیاسی طیفبندی در فزایندهای
هایمتنوعازجملهاستخدامسازمانهایترویستیتا
بازیهای و مد دارند. اجتماعی عدالت کارزارهای
ویدئوییغالباًبرگرفتهازدنیاینظامیسازیشدهاست
و عکسها میدهد. قرار تأثیر تحت را ما زندگی که
ابداعاتبصرینگاهمابهدنیایسیاستوسیاستمدران

راتغییرمیدهد.
تأثیر اجتماعی شبکههای تصاویر و فیلمها امروزه
عمیقتریازپدیدههایواقعیاجتماعی-سیاسیدارند.
محورفیلمهاومصنوعاتتصویری،استفادهازحسو
حواسپنچگانهبهخصوصبینائیاست.قوۀبینائیمحور
پدیدههای از انسانها فردی عقالنی- تحلیل اساس و
مختلفبشریاست.بهعنوانمثالامروزههواپیماهای
مداربسته، دوربینهای و ماهوارهها سرنشین، بدون
مظنونانتروریستیرانمایهسازیمیکنندوسپسبه
اکثر میآورند. روی نظامی مختلف اهداف شناسایی
تصاویرهستند. احاطة انجاممیدهیمدر کارهاییکه
فراگیریوهمهجابودنتصاویریکمسئلةسیاسیاست
کهبهطوربنیادیچگونگیزندگیوتعاملمادردنیای
امروزراتغییردادهاست.اندیشمندانزیادیامروزهبه
پرداختهاند. جهانی سیاست در تصویر قدرت بررسی
زمینههایتصویریبهاندازهایگستردههستندکهنه
گانه ابعادسه بلکه واقعی ابعاددووجهیتصاویر تنها
تأسیسات نمایش هنری، آثار جمله از آنها مصنوعی
مرزی،کلیساها،نمادهایملیورژههایافتخاررانیز
شاملمیشوند.تصویرمیتواندبهمثابةیکمتنجهت
وجریانسیاستداخلیوبینالمللیراتغییردهد.به
ازرسواییهاوفسادمقاماتسیاسیو عکسهاییکه
این از کدام هر کنید. توجه میآید بیرون بینالمللی

عکسهایمیتوانندمنجربهانقالبوتغییراتسیاسی
گستردهایدرابعادداخلیوبینالمللیشوند.دررابطه
باتأثیرتصاویربرسیاستوتحوالتاجتماعیکارهای
کمیدرمحیطهایآکادمیکغربانجامگرفتهاست.ما
بهمهمترینآنهابهعنوانپیشینةپژوهشاشارهمیکنیم.
ازجملهاینکارها،کتابسیاستجهانیبصریاست
کهتوسطرونالدبلیکر۲)۲۰۱8(نوشتهشدهاست.بلیکر
درکتابشباتأکیدبراهمیتتصاویروفیلمهایبصری،
براینامرتأکیدمیکندکهامروزهمصنوعاتتصویری
بازی اجتماعی و سیاسی تغییرات در مهمی نقش
میکنند.ازجملهدیگرکارهادراینرابطهکتابسیاست
تصویر؛بالغتجدیدازفعالیتهایمحیطزیستینوشتة
کویندلوکا۳)۲۰۰5(است.نویسندهدراینکتاببهاین
امراذعانمیکندکهتصویریکردنسیاستهایضد
محیطزیستیدولتها،باعثتوجهافکارعمومیدنیابه
وی اساس همین بر و میشود محیطزیستی مسائل
خواهانگسترشنقشتصویردرمسائلمحیطزیستی
میباشد.کلودیامش۴)۲۰۱۳(درکتابیباعنوانهنرو
تغییرات در هنر نقش از کوچکی تاریخچة سیاست؛
ابداعات و تصاویر نقش بررسی به فصلی در اجتماعی
پرداخته اجتماعی تحوالت بر آن تأثیر و بشر بصری
و نوزدهم قرن محرک تصاویر از الهام با مش است.
تغییرات و انقالبات در آنها نقش تحلیل در بیستم
فرهنگی،براینامرتأکیدمیکندکهتصاویرمیتوانند
جوامع تحوالت در مهمی اجتماعی و سیاسی نقش
دونالد5 توماس و بلتینگ هانس کنند. بازی مختلف
)۲۰۱۴(درکتابانسانشناسیتصاویر؛تصویر،بدن،به
فرهنگی مطالعات در تصاویر نقش اهمیت بررسی
جامعهشناسی از استفاده با نویسندگان پرداختهاند.
تاریخیوبارویکردیانسانشناسانهبهبررسیاهمیت
تصاویرونقشآنهادرتحوالتجامعهبشریپرداختهاند.
نگاهنویسندگانمبتنیبرتأثیرتصاویروایجادتغییردر
خود بدن ابعاد بر بشر اجتماعی و ارزشی انگارههای
با حاضر مقالة پژوهش، پیشینة به توجه با است.
رویکردیتحلیلیونوآورانهبهبررسینقشتصاویردر
سیاستوایجادتحوالتسیاسی-اجتماعیمیپردازد.
کشف پیشین، پژوهشهای به نسبت مقاله نوآوری
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ورای  تصاویر سیاسی ماهیت روششناسانة زوایای
اهدافرتوریکوزیباییشناختیآناست.هدفپژوهش
ابداعات رتوریک و زیباییشناختی ابعاد بررسی حاضر
بصریودیداریتصویروارتباطآنباسیاستاست.بر
همینمبنااینپژوهشتالشمیکندتاابعادسیاسیو
ناشناختةپدیدهایهنریبهنامتصویروابداعاتبصری
رابازشناسیکندتابهاهمیتابعادسیاسیمتغیریبه
نامتصاویرپیبردهشود.روشاصلیاینمقالهمبتنیبر

واکاویتحلیلیمفهومتصویردردنیایسیاستاست.

مفکیماطاررچباش ابیواا یان ایسبو
ریار  اا عا رکاور

مطالعة در بصری تحلیل سنجشگرایانه، نگاهی با
در میانرشتهای و نو مهم، مسئلهای جهانی سیاست
سیاسی جامعهشناسی و هنر رسانه، به مربوط مباحث
است.بهرسمیتشناختنایننکتهکهتصاویروابداعات
به دادن شکل و ترسیم در فزایندهای طور به تصویری
دنیاییکهمادرآنزندگیمیکنیم،نقشتعیینکنندهای
دارند،میتواندمارابهاهمیتتصاویردرعرصةسیاسی
رهنمودکند)Bleike,2018:12(.بهعنوانمثالدرک
ماازتروریسمبهطوراجتنابناپذیریباچگونگینمایش
در تصاویر این تصاویر،چگونگیگردش با رویدادها این
دنیاوچگونگیپاسخسیاستمدارانومردمبهاینتصاویر
حمالت است. شده تنیده هم در بصری، تصورات و
ترویستییازدهسپتامبررادرنظربگیریدهیچراهیبرای
درکمنشأ،ماهیتوتأثیراینرویداددرنظامبینالمللی
برای حمله ندارد. وجود تصاویر نقش درک بدون
تأثیرگذاریبصریودیداریطراحیشدهبود.تصاویرفوراً
این مخاطبان به و میشدند پخش جهان سرتاسر در
و تکاندهنده چقدر واقعه این که میدادند را احساس
 Booth and Wheeler, 2007(وحشتناکبودهاست
مباحث تنها نه احساسی تصاویر این از بسیاری .):23
علیه ازجملهجنگ سیاسی پاسخهای و بعدی عمومی
ترورراشکلدادهاند،بلکهدرآگاهیجمعیمانیزحکاکی
تصاویر مسئلة البته )Bleiker, 2014: 490( شدهاند
نمیتوانند وقتها بعضی آنها و نیستند جدیدی چیز
باشند. ارتباطات اصلی وسیلة بهعنوان کلمات جایگزین

وجود بشر تاریخ ابتدای از تصویری ابداعات و تصاویر
زندگی از اساسی بخش بصری ودرک تصویر داشتهاند.
 Belting and  ( است. بوده بشر سیاسی و اجتماعی
ادراک برای تنها نه تصاویر )Dunlap,2014:101
جنبههایکلیدیوجودبشر،بلکهبرایبرقراریارتباطاین
در را بشر مختلف رفتارهای و شدهاند تولید جنبهها
کردهاند. مستند تاریخ طول در مختلف زمینههای
جمله از دارد وجود زمینه این در مختلفی نمونههای
مختلف شیوههای که تاریخ قبل ما غارهای نقاشیهای
شکاررابرایهمنوعانبعدازآنهاآشکارکردهاندتاآثار
هنریمختلفدورۀرنسانس.برخیازاینتصاویروآثار
فرهنگیبصریکهماامروزهمشاهدآنهستیم،همچنان
برنحوۀادراکوتعاملباجهانتأثیرمیگذارند.امروزهبر
مبنایدوراهبرداساسی،مسئلةارتباطبینسیاستو

تصاویرتغییرکردهاست.
۱.راهبرداولورودتکنولوژیوسرعتگردشتصاویر
طول هفتهها گذشته در آنهاست. به دستیابی میزان و
میکشیدکهعکسیدرمنطقهایگرفتهشودوبهصفحة
اولروزنامههابرسد.دردنیایدیجیتالامروز،یکعکس
یایکفیلممیتواندبالفاصلهپسازگرفتهشدنآنبه
مخاطبانمختلفدرسرتاسرجهانارسالشود.شبکههای
رسانهایاکنونمیتوانندیکرویدادمحلیازجملهیک
جلسة یک اعتراضی، راهپیمایی یک تروریستی، حملة
انتخاباتییاهرپدیدۀسیاسیدیگریراتقریباًلحظهای

.)Eder and Klonk, 2016: 56(جهانیکنند
۲.دومینعاملچیزیاستکهمیتوانآنرافرآیند
دموکراتیککردنسیاستبصرییاسیاستتصویرخواند.
وشبکههای ازجملهدولتها بازیگرانکمی درگذشته
قدرت و اول تصاویردست به  بودندکه رسانهای اصلی
بایک امروزهمهمیتوانند توزیعآندسترسیداشتند.
تلفنهوشمندعکاسیکنندوسپسآنرادررسانههای
اجتماعیبارگذاریکنندواینتصاویرمیتواندبالفاصلهبا
یکدسترسیآساندرسرتاسرجهانمخاطبوبیننده
داشتهباشدودراقصینقاطدنیانیزبچرخد.هرفردیا
گروهکوچکیصرفنظرازموقعیتویاهدفسیاسیاش،
در را آن سرعت به و کند ایجاد را تصاویری میتواند
 DeLuca, 2007:(.سرتاسردنیامثلویروسپخشکند
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13-12(نتیجهاینعملتجسموبصریشدنبیسابقهای
اززندگیخصوصیوچشماندازسیاسیمااست.انقالب
بصریپدیدهایارتباطیاستکهپایههاوسلسلهمراتب
شبکههایرسانهایمستقررابههمریختهاست.ماامروزه
شاهدبیمصرفشدنتقسیمبندیگذشتهبینپخشکننده
 Koch,(وبینندهوتولیدکنندهومصرفکنندههستیم
سیاسی نوعیچرخش راهبرد،  دو این .)2013: 440
عوامانهودموکراتیکدرسیاستجهانیبوجودآوردهاست
در را نخبهگرا تخصصگرایی اساس همین بر و
سیاستجهانیکاهشدادهاست.برمبنایاینراهبردها،
آمده بوجود فضایسیاستجهانی در تئوریکی تغییراتی
است.نقشصنعتسرگرمیورسانههایجدیددرتحوالت
کرده پیدا گسترش مختلف جوامع اجتماعی و سیاسی
است.عکسهادرگذشتهبیشترجنبةهنریـسرگرمی
داشتند.اماامروزهبرمبنایسیاستحافظه،تصویرنمادو
رشک شکنجهها، رنجها، و دردها ایدهها، آرزوها، محور،
بردن،شادی،غم،تغییرو...هستند.سیاستحافظه،ابعاد
و اجتماعی تغییر مبنای بر را تصویر اجتماعی و کیفی
سیاسیگسترشدادهاست.جنبشهایمختلفاجتماعی،
تصویری-بصریشدهاند.عکس،رسانه،فضایدیجیتالیو
شبکةاجتماعیبهمؤلفهایاساسیوجداناپذیراززندگی
رویکردهای اساس همین بر شدهاند. تبدیل سیاسی
تئوریکنخبهگرایانهدرزمینةبرندسازیازطریقارتباطات
فکری تمایالت مبنای  بر سیاسی حوزۀ در تصویری
سیاست بصری زیباییشناختی حوزۀ در عامه فرهنگ
جهتگیریشدهاند.اینمسئلهبهاینمعنااستکهامروزه
و تصویرسازی حوزۀ شناختی و تئوریک رویکردهای
عامه فرهنگی ذهنیت و مبنایحس بر بصری، ساخت
طراحیمیشوند.فرهنگعامهمیتواندبهابعادسیاسییا
غیرسیاسیبدهدونقشآنهارادرتغییراتسیاسییا
دنیای در تصاویر کند. کاربردی یا نمادین اجتماعی
رسانهایوسیاسیامروزمیتواندمنجربهتغییراتکالنو
یاانقالباتاجتماعیوسیاسیشودوبرمبنایاینامر،
تصویردرپیشزمینةخودامریسیاسیاست.امرسیاسی
کهوابستهبهدیدارحسی-چشمیاستوبرمبنایاین
حسدیداری-انسانیمیتواندبهواشکافیسیاستوامر
سیاسیبپردازدوآنرابرایعامةمردمتفسیرپذیرکند.

تصویروعکسبهمثابةیکمتن،شیءسیاسی-اجتماعی
است.یکپدیدۀعینیکهمیتواندبرایفرهنگنخبگانی
یاعامه،چشماندازهاوساختبندیمتفاوتیازقواعدبازی

سیاستوساختبندیاجتماعی،ارائهکند.

2.چالش اکریار  ایسبو ایسبریارر
 مبکز با عا غیبکالمرواحسارر ااوسب

تصاویردرسطوحمختلفیازجملهدرمیانمرزهای
ملیوبیندنیایجسمیوروانیباهمتداخلدارندوبر
همیناساستصاویرانواعپیچیدهوگستردهایدارند.آنها
میتوانندبهعنوانعکسیافیلمیابهعنوانطنزیابازیهای
به وقتی کنند. ایجاد را تأثیرپذیریگستردهای ویدئویی
بناهای یا نظامی لباس معماری، مانند بصری ابداعات
تاریخیفکرمیکنیم،پیچیدگیتصاویربیشترمیشوند.با
وجودپیچیدگیتصاویردیداریومصنوعاتبصری،همه
آنهادریکچیزاشتراکدارندوآنایننکتهاستکهآنها
آنهاست. ماهیت این میکنند. عمل کلمات از متفاوت
)Segal, 2016: 10-14(آنهاغیرکالمیوغالباًمبهمو
برانگیزانندۀاحساساتهستند.برهمیناساسچگونگی
دادن و غالبکلمات به بصری انتقالسیاست و ترجمه
مهمترین از دیداری پدیدههای به سیاسی اهمیت
آن با محققان و مشاهدهکنندگان که است چالشهایی
روبروهستند.)Mariani, 2019: 109(عکسها،تصور
خوبیراازمسائلوموضوعاتموردبحثنشانمیدهند.
دراکثرمواقعاینگونهبهنظرمیرسدکهآنهاتماماًوکاماًل
حقیقترانشانمیدهندوباماارتباطبرقرارمیکنند،اما
بهواقعآنهامارافریبمیدهند.دریکنگاهاجمالیبه
نظرمیرسدکهآنهاواقعیترابهمانشانمیدهند.آنها
ایناعتقاداغواکنندهرابهماارائهمیدهندکهآنچهدر
یک است، جهان از واقعی نمایش یک میبینیم، عکس
برشخاصاززندگیکهنشانمیدهدکهدریکلحظة
خاصچهاتفاقیافتادهبود.همچنینتوهماصالتواعتبار
ارزشهای هستند، واقعیت از تجسمی که تصاویری
سیاسیاساسیرامیپوشاند)Mesch, 2013: 30(.بر
ارزشو بی اینفرضکهعکسهاخنثی، اساس همین
و چهرهها عکاسی زیرا میشود، تقویت هستند، مشهود
رویدادهارابهروشیمیگیردتابهیادماندنیباشند.این
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و باعثمیشودعکس که است اصالتی توهم دقیقاً امر
انتقالورساندن ابزارهایقدرتمندیبرای تصویرچنین
و جهانی مخاطبان به سیاسی رویدادهای پیام و معانی
ناظران و بینندگان .)Mckay,2013( باشد دوردست
و مشاهده رسانهای مختلف منابع طریق از را بحرانها
مفرطی طرز به مختلف وقایع اینکه تا میکنند بازبینی
قابلدرکباشند.باانجاماینکار،عکسهانهتنهاادراک
فردیبلکهاشکالجمعیآگاهیوادراکمخاطبانمختلف
سیاسی نظر از عکسها بنابراین میدهند. شکل را
جانبدارانههستندنهبهخاطراینکهآنهادستکاریشدهو
)چه تصاویر تمام که دلیل این به بلکه هستند، جعلی
ثابتوچهتصاویردرحالحرکت(همیشهیک تصاویر
دیدگاهخاصرابیانمیکنند.تصاویرهمچنینانعکاس
هستند. نیز زیباییشناختی انتخابهای از برخی
)Bleiker, 2008: 20-21(آنهاجهانرااززاویةخاصی
نشانمیدهند.آنهابههماناندازهکهدربرگیریوشامل
و حذف محرومیت، نیز اندازه همان به دارند را شدن
مستثنیکردنرانیزنشانمیدهند.یکتصویرنمیتواند
بیطرفباشد،زیراهمیشهتصویریاستکهتوسطیک
زاویةخاصی از وساختهمیشود. انتخاب شخصخاص
گرفتهشدهاستوسپسبهروشخاصیتولیدوتکثیر
میشودودرنتیجهطیفوسیعیازروشهایجایگزین
برایگرفتنعکسموردنظرومتعاقباًموضوعموردنظررا
حذفمیکند.)Griselda, 2013(وقتیازتالشهای
میشود، صحبت تصاویر درک برای ما جمعی و فردی

هستند. نمایش حال در مشابهای سیاسی فرآیندهای
و دیده باید آنها ندارند، معنی خود خودی به عکسها
سپستفسیرشوند.آنهانسبتبهسایرتصاویر،مفروضات
وهنجارهایشخصیواجتماعیکهمارااحاطهکردهاند،
معناپیدامیکنند.بنابراینتجربةدیداریومشاهداتیما
نهتنهابرمبنایتجربیاتقبلیماازجملهخاطرۀمااز
سایرعکسهاییکهدرگذشتهدیدهایم،بلکهباارزشهاو
سنتهایبصریـدیداریکهمطابقباعقلسلیمواز
طریقهنجارهایمستقراجتماعیپذیرفتهشدهاند،درهم
.)Aiello and parry, 2019: 119(تنیدهشدهاست
رابطة یک اجتنابناپذیری طور به و امر این مبنای بر
قدرتساختاریبینمحورهایجامعه،سیاستوادراک
بصری-دیداریوجوددارد.حالبیاییدنگاهیبهیکیاز
مرد که بیندازیم گذشته دهة چند تصاویر نمادینترین
معترضیرادرمیدانتیانمینچیندربرابررژۀتانکهابه
تصویرمیکشد.اینتصویربرایکسانیمعناداراستکهاز
رویدادهایتاریخیپکنازجملهوقوعجنبشاعتراضیو
اطالع سال۱۹8۹ در پلیس توسط آن خونین سرکوب
دارنداینتصویرتوسطعکاسخبریجفوایدنردرپنج
ژوئنسال۱۹8۹گرفتهشدوبرهمیناساسبرایکسانی
معنادارهستکهازرویدادهایتاریخیپکنازجملهوقوع
در پلیس توسط آن وسرکوبخونین اعتراضی جنبش
 Bleiker,()Bleiker,2018a:10(.سال۱۹8۹اطالعدارند
10 :2018(.امابسیاریازمردمداخلچین،کهادراک
و تصاویر و ندارند تیانمین میدان عام قتل از تصویری

تصویر 1. مرد معترض در میدان تیانمن در برابر رژه ارتش جمهوری خلق چین
)Beaumont,2019( :منبع

https://www.theguardian.com/world/2019/may/11/tank-man-photograph-tian-
anmen-square-30-years-jeff-widener
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دانش اصوالً است، شده سانسور آنها برای گزارشهای
ضروریوپیشزمینهایرابرایتفسیراینعکسندارند
چهرسدبهاینکهآنرابهعنوانیکنمادتشخیصدهند.
به مربوط  تصویر این نیزدقتکنید. زیر تصویر به
اعتراضاتدرکشورشیلیاست.نگاهبینندهمطلعوغیر
مطلعازتحوالتشیلیبهاینابداعبصریادراکاتمتفاوتی
رادرذهنویشکلمیدهد.اینعکسجنبةغیرکالمی
است. برانگیخته دنیا مطبوعات در را زیادی احساسی و
عکسموردنظر،مخالفاندولتشیلیرادرکنارسگیکه
همراهبامعترضانودردفاعازآنها،بهپلیسضدشوروش
سمبل به سگ این میدهد. نشان را میکند حمله
اعتراضاتومقاومتوهمبستگیدربینمعترضانتبدیل

شدهاست.

محیطر ااوسب و اواراطاابر ا ااک .3
ریارر

تصاویریکهمبنایسیاسیوفرهنگیدارند،بستهبه
آنها فرهنگی و ادراکی جهان و انسانها تصور و محیط
تفسیر و رشتةکالم به و ادراکشده متفاوت میتوانند
درآیند.درموردمسئلةنگاهوچشماندازبهتصاویر،مسائل
متفاوتیمیتواننددرگیرشوند.تصاویرمتفاوتازکلمات
متفاوت کلمات از تعریفشان در آنها میکنند. عمل
هستند.چهعکسباشد،فیلمیاهنرهایتجسمی،تصاویر
همیشهداراییکچیزمازادقطعیهستند،جزئیازآنها
کهازادراکماخارجاست.تصاویربهخودیخودصحبت

نمیکنند.آنهانیازبهتفسیرشدندارندواینتفسیر
به تصویر ازمحتوای بیشتر ناچاراً داردکه ارزشی
و فیلسوف بارتز۶ رونالد دارد. بستگی مفسر ارزش
منتقدادبیازیک»پیاممخفی«مینویسد.ازاینکه
با اینکهچگونه و چگونهیکتصویردیدهمیشود
 Barthes and(.عرفجامعهتناسبپیدامیکند
ادراک مثال عنوان به )Heth, 1977: 17-19
تصویرغیراخالقیازیکزندریکجامعةاسالمی
متفاوتازیکجامعةلیبرالخواهدبود.آنبخشی
میتوانند آنها که است این میکند راخاص تصاویر که
تولیداحساساتراسرعتبخشندوعقالنیتواحساسرا
باهمتحریککنند.تصاویراتفاقاتغیرمنتظرهوآسیبزا
مثلحمالتتروریستی،بالیایطبیعییاسقوطهواپیما
بهنظرمیرسدکهقادرندچیزهایغیرقابلباورراانتقال
دهند.بههمیندلیلاستکهاخبارپوششدهندۀچنین
به بتوانند تا هستند، تصاویر با همراه غالباً جراحاتی
که کنند منتقل را احساساتی بینندگان یا خوانندگان
کلماتنمیتوانندانتقالدهند.اماارزیابیاحساساتبسیار
دشواراست.آنهابهطورمرسومبهشکلدرونیوخصوصی
دیدهمیشوند.مثاًلشمانمی توانیدبفهمیدمنچهحسی
دارم.تنهاچیزیکهمیتوانیدبدانیدایناستکهمنبه
که است دلیل همین به دارم. حسی چه بگویم شما
باعث مسئله این و هستند التقاطی  عمیقاً احساسات
میشودبهسختیبتوانآنهاراازهمجداکردوتشخیص
آنها اندازهگیری است. اصیل واقعاً احساس کدام که داد
است فرآیندحساس یک کیفیهم اصطالحات با حتی
دستگاه یک با هرکس امروزه .)Berger, 2017: 15(
دیجیتالمیتواندعکسبگیردوآنرابهوسیلهفیسبوک،
توئیتر،اینستاگراموسایرابزارهایرسانهاجتماعیپخش
کند.نتایجاساساًتعامالتپویاییهستندکهدرشبکهها،
وبهاویاروابطایجادشدهاند.بهبهارعربیکهدرتونس
مهمترین از یکی کنید. نگاه شد متولد مصر سپس و
جوان زن یک که افتاد اتفاق وقتی آن بخشهای
از برهنه عکس یک المهدی۷ آلیا نام به وبالگنویس
خودشرادروبالگشمنتشرکرد.اواینکارراکردتادر
آزادی ودرخواست اعتراضکند تبعیضدرمصر مقابل
شخصیبیشتر،شاملآزادیجنسیکند.عکسخصوصِی

تصویر 2. سگ معروف اعتراضات سال 2019 کشور شیلی 
)Almaraz,2019(: منبع

https://news.culturacolectiva.com/mundo/
rucio-capucha-las-imagenes-del-perrito-manifes-

/tante-en-chile
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عمومی اعتراض باعث دنیاچرخید. دور او عمومیشده
گستردهدرکشورششدویکموجهمبستگیفمینیستی
دردنیابهوجودآورد)Khatib, 2012: 29(.تصویریاز
وب یا و روزنامهها اول صفحه در تسونامی قربانیان
سایتهایخبریمختلفمیتوانداحساسهایمتفاوتیرا
درمردمکشورهایمختلفتهییجکند.مردمدنیابادیدن
چنینتراژدیانساندوستانهایکهدریکعکساززجر
کشیدنیکفردبهتصویرکشیدهشدهاست،تحتتأثیر
قرارمیگیرند.)Mitchell, 2018(تصاویربابرانگیختن
پنهان را افراد روانی زیربنای و احساساتمیتواندعمق
کردهوبهآنهاوجهیرتوریکوزیباییشناسانهبدهد.اوایل
نیروهای که میدانستند عموماً مردم ۲۰۰۳ تابستان
آمریکاهنگامبازجوییاززندانیهایاسالمگرادرعراقاز
توجه اینحال با استفادهمیکنند. تکنیکهایشکنجه
مردمبهاینموضوعویابحثدرمورداینمشکلکمبود.
خشمداخلیوبینالمللیدربهارسال۲۰۰۴ودرپاسخ
بهعکسیازشکنجهمامورانآمریکاییدرزندانابوقریب
ظهورکرد.تصاویرشدیداًاحساسیازشکنجه،بحثهای
تنهایی به کلمات که کرد هدایت سمتی به را عمومی

نتوانستند.
طریق از سختی به تصاویر قدرت موارد بیشتر در
موضوع این میشود. داده تشخیص علّی مکانیسمهای

حتیهنگامیکهاثرتصاویربدیهیوبدونتردیداستهم
وجوددارد.برایمثالپیداکردنارتباطاتعلّیویاحتی
سازندهبیننمایشهایدراماتیکدیداریحملةتروریستی
۱۱سپتامبر،هنگامظهوریکسخنازبدیواطمیناناز
به هنوز و باشد دشوار خیلی میتواند ترور علیه جنگ
بخش تصاویر، که کند استسؤال ممکن سختیکسی
کلیدیازماهیتوتأثیر۱۱سپتامبریاتقریباًهررویداد
سیاسیدیگربودند) Jarvis, 2014: 329(.تصاویراز
راههایپیچیدهایباعبورازمرزهایجغرافیاییوزمانی
رسانههای از جدید تکنولوژیهای وجود میکنند. عمل
جهانیگرفتهتامنابعجدیدرسانه،همگیبهتصاویراجازه
برایدرک میدهندکهسریعتروسادهترگردشکنند.
ابعادسیاسیاینفرآیندمانیازداریمکهمدلهایعلمی
اجتماعیعلیترابهاستراتژیهایروششناختیکهابعاد
چندمنظورهرویدادهایسیاسیراتصدیقمیکننداضافه
کنیم.تصاویرگاهیبهشکلغیرمستقیمتری،ازطریق
ارائهسیاسی،ازطریقتنظیمشرایطاحتمالیکهطیآن
 Lehrer, 1999:(سیاستصورتمیگیردعملمیکنند
راکهدیده دارندکهچیزی را پتانسیل این آنها .)652
میشودوچیزیراکهدیدهنمیشودوهمچنینچیزی
راکهدرسیاستاندیشیده،گفتهوانجاممیشودراشکل
دهند.مثالدیگریرادررابطهبامسئلةمهاجرتدرنظر

تصویر3. تصاویر شکنجۀ زندانی های اسالم گرا در زندان های مخفی توسط اعضای سی. آی. ای  و ارتش ایاالت متحده
)Kinderman,2006(

https://www.psychliverpool.co.uk/psychology-news/social/abu-ghraib-real-stanford-pris- 
/on-experiment
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و گفتگو از ترکیبی چگونه که بگیرید نظر در بگیرید.
تجزیهوتحلیلمحتوامیتوانددرکاینکهچگونهتصاویر،
ساده است، داده راشکل پناهندگی در استرالیا رویکرد
کند.پناهندگانابتدادرگروههایبزرگوازطریققایق
ظاهرمیشدند.نبودتصاویریکهپناهندگانمستقلرابا
بکشد، تصویر به تشخیص قابل چهرهای ویژگیهای
به بلکه انساندوستانه مسئلة یک به نه را پناهجویان
همین بر میدهد. پیوند امنیتی و حاکمیتی تهدیدات
سیاسی خاص نتایج برای علّی ارتباط یک ارائة اساس
زیباییشناسانه رویکرد یک ولی بود. خواهد غیرممکن
ترکیبی کار و ساز یک اساس بر که روششناختی
مسئلة که دهد نشان میتواند است، شده طرحریزی
مسئلهای نه است بشری حقوق مسئلهای پناهندگان،

.)Bleiker, 2018: 13(امنیتی
سیاسی ماهیت واکاوی و تحلیل و تجزیه بحث در
ترکیبی روششناسی نوعی بصری، ابداعات و تصاویر
سیاسیوتحلیلوجوددارد.اینروششناسیترکیبیسه

زیباییشناختی  و سیاسی ادراک  در را اساسی مرحلة
ابداعاتبصریازجملهتصاویروارتباطآنباساختبندی
مفهومیسیاستداخلیوجهانیمشخصکردهاست.این
سهمرحلهمیتوانندادراکمفهومیوسیاسیتصاویررا

تسهیلیادشوارکنند.اینسهمرحلهعبارتنداز:
الف.تولیدیکتصویر؛
ب.ادراکخودتصویر؛

دیده مختلف مخاطبان توسط تصاویر چگونه ج.
میشود.)Rose, 2008: 13-26(همپوشانیاینمرحله
اول مرحله دهد. نشان را میتواندخودش سهشکل به
تکنولوژیکیاست.مرحلةدومبهتفسیرارتباطداردودر
مرحلةسوماستکهفرآیندسیاسی-اجتماعیبرتصاویر

بارمیشود.
الف. یلیدسه ایسب:

با اینجا تولیدتصاویراست.روشهادر اولینمرحله
از ابزارهایتفسیریمرتبطاند.بخشی تکنیکهاییمثل
مهارتشاملفهمیدناینمسئلهاستکهتصاویر)ثابتیا

https://www.telegraph.co.uk/news:تصویر 4. مهاجران خاورمیانه ای عازم استرالیا  منبع

تصویر 5- عکس کوین کارتنر برندۀ جایزۀ پولیتزر در سال 1994
http://100photos.time.com/photos/kevin-carter-starving-child-vulture   :منبع
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و اخالقی متحرک(چگونهگرفتهمیشوندوچهعواقب
سیاسیبهدنبالدارند.برایمثالاینموضوعبهخصوص
از روزنامهنگار یا عکاس یک که مییابد اهمیت زمانی
قحطی قربانیان یا جنگ دیگران، خصوصی حوزههای
عکسبرداریمیکند)Bleiker, 2015: 885(.بهعنوان
مثالکوینکارتر8عکاسآفریقاییازجملهافرادیبودکه
پولیتزر۹ جایزه برندهشدن اخالقی مفهوم با کرد تالش
برایعکسخودازقحطیسوداندرسال۱۹۹۴مبارزه
کودک تماشای حال در را کرکسی که تصویری کند.

قحطیزدهنشانمیداد.
نیز و بزرگ عمومی عکسالعمل عکس، این 
عکاسی در اخالقیات مورد در متعددی مباحثههای
خبریرابهوجودآورد.عکسنمادینکارتریکمورد
مفرطازیکعکسمقابلهایبود،اماعکسازیکقحطی
و سیاسی مسئلهای به را ما غیرمستقیم بهطور بزرگ

اجتماعیهدایتمیکند.اینمسئلةسیاسیواجتماعی
میتوانداخالقیوفلسفینیزباشد.برهمیناساساست
احساسی- سیگنالهای تراژیک، تصاویر به نگاه که
بیدار را عوام مخاطبان روشنفکرانه  و زیباییشناختی
میپردازد. سیاسی مسائل طرح به آنها برای و میکند
چالشهایتولیدعکسهاییبامحتوایسیاسیواجتماعی
شاملدرکفرآیندیاستکهطیآنتصاویرتولیدشده،
از بهخبرتبدیلمیشوند. نهایت انتخابمیشوندودر
خبرصفحهاولروزنامهتافیلمتلویزیونیتامنابعرسانهای
جدیدکهدروبهاوبهشکلیکویروسمنتشرمیشوند.

ب. اکای  ااوسب:
نیز چالش یک بهصورت میتواند که مؤلفة دومین
خودشرانشاندهدعبارتاستازدرکخودتصاویرکه
درواقعدرونمایهاصلیمسئلةتصاویرسیاسیوفرهنگی

تصویر6. تصویر سمت چپ عظمت و قدرت ارتش کره شمالی را نشان می دهد و تصویر سمت راست رنج  مردم کره شمالی 
)Mark,2020( 

https://www.businessinsider.com/north-korea-secret-photos-2018-3

نمودار1. مراحل روش شناسی ترکیبی تحلیل سیاسی عکس ها
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است.روشهایمختلفیبرایدرکتصاویربهکاربرده
که میکند کشف )که نشانهشناسی جمله از میشوند.
تصاویرچگونهازطریقنمادهاونشانههاکارمیکنند(تا
تجزیهوتحلیلگفتمان)کهرابطهقدرتهایدرگیررا
آزمایشمیکند(وتجزیهوتحلیلمحتوا)کهبهصورت
تجربیالگوهاییراکهچگونهتصاویرجهانرابهتصویر
 Pink,( هستند متغیر میکنند( اندازهگیری میکشند
134 :2001(برایمثالتحقیقدرمورداینکهچگونه
میکنندضروری تعامل رسانهها و اشیا سایر با تصاویر
است.اینکارابعادکوچکوبزرگدارد.درسطحبزرگ
همبستگیتصاویرباموادمتعدد،محیطها،نمادهاوسایر
فاکتورهاشاملمحیطهایرسانهودرنگاهیکلیترتمام
زمینههایسیاسی-اجتماعیکهدرآنتصاویرمعناپیدا
 Roussel and Banerji:( دارد وجود میکنند،
در تحقیق به نیاز کوچک سطح در )2016: 87-90
موردارتباطبیننمایشهایدیداریوکالمیوجوددارد.
مثالهاییازکارهایعلمیکهاینابعاددیداریپیچیده
ازسیاستجهانیرابررسیمیکنندآنقدرزیادهستند
اینجابههمهآنهااشارهکرد.مثالهای کهنمیتواندر
ازکودکان رابطهوجوددارند.عکاسی این مختلفیدر
کار،قحطی،شکنجه،ضایعات،مسائلمربوطبهصلحو
حقوقبشر،کرهشمالی،اسالمو...هرکدامازاینعکسها
جداازچگونگیادراکسیاسی–اجتماعی،مفاهیمیبا
این به نگاه نوع بینندهو به بارشدنآن خودداردکه
تصاویروپیشزمینههایمحیطی،سیاسی،روانشناختی
به .)Rusi, 1988: 37( دارد بستگی وی اجتماعی و
تصاویریکهازکرۀشمالیدررسانههانشاندادهمیشود
ابهامدوگانهمیشود.کرۀ بینندهدچاریک دقتکنید.
شمالیمنظم،مرتبوباقواعدسفتوسختیاکرۀفقیر
ودچاربحرانگرسنگی.تصویربهماادراکدرونیمیدهد
ومسائلرابرایمازشتویازیباجلوهمیکندومیتواند
ازپدیدههایمختلفحالتیرتوریکویازیباییشناختی

ارائهکند.

کالمر ااوسب ا ااک ایسبی- چگیوگر ج.
 یرطمخاطیان:

مؤلفةسومبستگیبهاینداردکهمخاطبانچگونه

تأثیر میدهند ترجیح چگونه یا کنند دریافت را تصاویر
و تصاویر مسئلة کنند. تفسیر و تعبیر را تصاویر واقعی
ابداعاتبصری،مسئلهایچندوجهیاست.دراکثرمواقع
عکسهاوتصاویربهمثابةیکمتندنبالمخاطبانخاص
خودمیگردند.عکسهایمختلفبرایمخاطبانمتفاوت
 Robins, 1996:( میکنند. تولید را متفاوتی معانی
145(چشمانداز۱۰روانی،اجتماعیوسیاسییکفردبسته
بهاینکهازدریچةچهدنیایاجتماعیوسیاسیبهپدیده
بصریموجوددرتصاویرنگاهمیکندوچهوابستگیگروهی
دارد،میتوانددرچگونگیادراکیکتصویرویایکابداع
بصرینقشداشتهباشد.تصویریکسلبریتیزنبیحجاب
میشود محسوب آن قوانین از حجاب که جامعهای در
در  و کشور آن در که مختلفی مخاطبان برای میتواند
زندگی متفاوتی سیاسی محیط در و همسایه کشور
حوزۀ در دانشمندان از برخی باشد. متفاوت میکنند،
سیاسی روایتهای کشیدن چالش به توانایی با سیاسی
رسمیوفشاربهگسترهومرزآنچهمیتواندید،اندیشه
تصویری - بصری هنر به زیادی اعتبار داد، انجام و کرد
دادهاند.الکسدانچف۱۱یکیازایناندیشمندانبود.اویکی
ازمؤثرترینوشاخصترینافرادیبودکهبهبحثارتباطو
تأثیردوطرفههنروسیاستپرداخت.دانچفنشانمیدهد
کهچگونهتصویرمیتوانددرزمانواحد،گذشتهسیاسیما
راردیابیکندوفرصتهایمهمیرابرایآیندهدراختیار
ماقراردهد.تصویردرفرمهایمختلفآنذاتاًباسیاستو
اخالقمرتبطاست.)Danchev,2011:34(هنربصری
بهویژهتصویرمیتواندبهماکمککندکهچیزهایغیرقابل
تصوررابهتصویربیاوریم.بااینکارنوعیآگاهیاخالقیو
امیدسیاسیبهوجودمیآیدکهبافراتررفتنازعاداتیکه
مارااحاطهکردندباعثمیشودکهآنچهراکهوجوددارد
ولیازلحاظسیاسی،قابلمشاهدهنیستونمیتوانآنرا
تصویرکشید،وهمچنینقابلیتتفکروامکاننداردرااز

حوزۀچشماندازامیدهایآیندۀمادورکند.

ا دانا  ابی- و ریارر ااوسب کااکب  .4
 سداای

درکپویاییزیباییشناختیوسیاسیمتصلبهنگاه
دیداریبسیارپیچیدهترازآنیاستکهبتوانآنرادرچند
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گزارۀسادۀخالصهکرد.تصاویروابداعاتبصرینهتنهابه
بازنماییجهانمیپردازندبلکهدرانجاماینکاربرپویایی
ابداعات و تصاویر تأثیرمیگذارند. تصاویر سیاسیدرک
خود خودی به آنها میدهند. انجام را کارهایی بصری
 Farrell and smith, 1968:(نیروهایسیاسیهستند
38(آنهابههماناندازهکهسیاسترابهتصویرمیکشند
بههماناندازهنیزبهآنشکلمیدهند.تکنیکهایاولیه
نقشهبردارینقشاساسیدرمشروعتبخشیدنبهظواهر
دولتهایسرزمینیوقلمروتحتحاکمیتآنهاداشتهاند.
فیلمهایهالیوودیمدلهایخوبوعمیقیازقهرمانانو
تبهکارانرابهماارائهمیدهندتاجاییکهآنهامیتوانند
 Engle, 2012:(بهارزشهایاجتماعینیزشکلبدهند
119-118(بمبگذاریتروریستیوانتحاریبرایکشتن

دیداری و تصویری تأثیرات حداکثر با افراد
طراحیشدهاست.هدفاساسیاینتصاویر
نظر در است. ترس ادراک جهانی گسترش
بصری ابداعات و تصاویر چگونه که بگیرید
نظر از و میشوند عملکردی تجسم باعث
سیاسیحسهویتواجتماعبودنراتقویت
مذهبی، نمادهای رژهها، پرچمها، میکنند.
نمونهها بارزترین مقبرهها و تاریخی بناهای
آرامگاه به .)Rolling, 2007: 8( هستند
مائوواقعدرمیدانتیانمن۱۲پکننگاهکنید.
اینیکاثرملیاستکهبهمنظورتجلیلاز
و وحدت هویت، تقویت و انقالبچین وعظمت شکوه
هدفملیطراحیشدهاست.حتیامروزکهدولتچین
سعیمیکندخودراازروحیةانقالبیوخشنمائودور
و نفرصفمیکشند هزاران کند، فراموش را آن و کند

منتظرمیمانندتابهبدنمائوادایاحترامکنند.
با ابداعاتبصریچیزهایزیادیدررابطه تصاویرو
ازآندربارۀچگونگیدیدنجهانبهما جهانومهمتر
میگویند.آنهاشاهدزمانماوگذشتههاهستند.بناهای
برای آنها اهمیت یادآوروقایعگذشتههستندو تاریخی
تصاویر است. ارزشمند شدت به امروز سیاسی جوامع
ماهوارهایاطالعاتمختلفیرادررابطهباسطحوپوشش
جهانبهمامیدهند.عکسهاوتصاویرجنگ،اجالسهای
دیپلماتیکوجنبشهایاعتراضیرابرایماثبتمیکنند.
بهتصاویرزیرنگاهکنیدکهدرسالهایگذشتهازبولیوی

تصویر7. ادای احترام چینی ها به مائو در آرامگاهش در سالروز انقالب خلق چین
)Bleiker,2018b(

تصویر 8. شورش های سال 2019 در بولیوی و فرار رئیس جمهوری این کشور به مکزیک منبع:
https://www.sdpnoticias.com/internacional/evo-morales-bolivia-bandera-de-mexico-a-bor-

do-avion-viaja.html
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دست در تصویر ادراک است. شده مخابره دنیا تمام به
بولیوی رئیسجمهوری توسط مکزیک پرچم داشتن
میتواندبرایهرفردی)چهشهروندبولیویوچهدیگر
فرد سیاسی گرایش به توجه با بینالمللی( مخاطبان
بیننده،احساساتش،محیطسیاسیکهدرآنرشدکردهو
چشماندازی۰کهازدریچةآنبهدنیانگاهمیکند،متفاوت
و خنثی همزمان میتواند تصویر مبنا همین بر باشد.
تصاویر زیباییشناختی و رتوریک ابعاد باشد. غیرخنثی
سیاسیرابینندگانآنمشخصمیکنند.اینتصویربرای
کسانیمیتواندنمادافتخار،غرورملیووطندوستیباشد
وبرایدیدگاندیگریکهباچشماندازی۱۳متفاوتنگاه
میکنند،نمادوسمبولخیانت،ترس،دروغ،فریبو...

باشد.

رااباا و  ـ سداای قدا  ابی .5
 سیاسراطاابررلطهومقاوم 

و عکسها سیاسی ماهیت ادراک اصلی مولفة سه
ابداعاتبصریمارابهشناساییزیربنایپنهانعکسها
هدایتمیکند.عکسهاالیةزیرینوپنهانشدهایدارند
و ارزشها ایدئولوژیها، و قدرت روابط مبنای بر که
هنجارهاینمادینطبقاتقدرتمندوثروتمندوهمچنین
ساختاربندی زمانه، آن بر حاکم خاص سیاسی گرایش
نه و نهمترقیهستند ابداعاتبصری و تصاویر شدهاند.
پسروندهوعقبمانده.آنهامیتوانندروابطموجودقدرت
رامستحکمیاریشهکنکنند.نمونههایزیادیدرمورد
چگونگیارائةخدماتتوسطتصاویروابداعاتبصریبه
یک دارد. وجود موجود ساختارهای و سیاسی نیروهای
آلمانی کارگردان ریفنشتال۱۴ لنی میتواند اصلی مدل
دورانهیتلرباشد.فیلمهایخیرهکنندۀاوازگردهمایی
نازیهاازجمله»پیروزیارادهیاالمپیا«۱5بهرژیمنازی
نمادهای به را فاشیستی سادۀ تبلیغات تا کرد کمک
اصلیدرجذب ابزار اینمسئلة و تبدیلکند اساطیری
حمایتمردمیازیکدستگاهدولتینژادپرستونظامی
نیز واقعگرایانهسوسیالیستی هنر ترتیب، بههمین بود.
نقشمهمیدرستایشومشروعیتبخشیدنبهاعمال
سرکوبگرایانةدولتاقتدارگرایکمونیستیاتحادجماهیر
شورویودیگردولتهایکمونیستیدراقصینقاطدنیا

چگونه که بگیرید نظر در .)Bleiker, 2009( داشت
لیبرال ارزشهای تأثیر تحت ثروتمند غربی کشورهای
به دیداری و بصری لحاظ از را نقاطجهان سایر غربی،
بصری تصاویر آنها مثال بهعنوان میکشند. تصویر
سلبریتیهایغربیرابهزیباییبهتصویرمیکشندکهبا
مبنا همین بر و هستند درگیر آفریقا در قحطی و فقر
به است، همگانی  آن در فقر که مکانی بهعنوان آفریقا
به ناتوان و بیگناه قربانیان که مکانی درمیآید، تصویر
کمکغربیهایلیبرالنیازدارند.یابههمینترتیبدر
انواعمختلفیازاجراهایهنری- نظربگیریدکهچگونه
بصریبهظاهرخنثیوماهرانه،بهعادیسازیسیستمهای
مختلف زمینههای در جنسیتی محرومیت و حذف
میپردازند.امادقیقاًهمانطورکهتصاویروابداعاتبصری
میتوانندروابطقدرترامستحکمکنند،بههمانساننیز
هنرمند کوک مایکل ببرند. بین از را آنها میتوانند
استعماری استرالیاییدرزمانخودشکلیشههاودرک
تاریخمربوطبهآنهاراازطریقهنربهچالشمیکشید.او
که میدهد نشان بصری، ابعاد ازطریق وارونهای بهطور
چگونهاستعماراسترالیا،جمعیتبومیرانامرئیجلوهداده
و زیرین بومیسطوح هنر واقع در است. کرده وحذف
پنهانگذشتةتاریخاسترالیارابهنمایشمیگذاردتااز
اینطریقباپیشبرداشکالمختلفاعتراض،درنهایتبه
 LinLu and( کند کمک اجتماعی و سیاسی تغییر
Dosher, 2013(.برهمینمبناتصاویرمحیطثابتشدۀ
برابرسلطه در مقاومت و بازیسلطهگری،سلطهپذیری
است.چشماندازدیداریفرددرنگاهبهتصاویروابداعات
بصریمیتواندابعادمعناییمسئلةسلطهپذیریومقاومت
بصری بناهای کند. ادراک تصویر معنای با رابطه در را
مختلف،فیلمهایمتفاوتوتصاویر،عکسهاوتابلوهای
متفاوتنمادوسمبولهایمتفاوتیرادرحیطةسلطهگری،
 Khatib, 2012:(سلطهپذیریومقاومتنشانمیدهند
میتواند موارد این از کدام هر ادراک 35-34(.گزینش
متناسبباابعادتفسیریذهنبینندهوپیشزمینههای
و تصاویر شود. دریافت فرد، روانی و اجتماعی محیطی،
مقاومت و سلطه زمینة در چندوجهی بصری ابداعات
به نگاه وسمبول نماد به آینده نسلهای برای میتواند
مسائلسیاستجهانیوچشماندازتفسیریآنهاتبدیل
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شود.

وبیجهگیبی
خبر با ما اینکه بدون متحرک تصاویر و عکسها
باشیم،دنیاینابرابرقدرتورنجانسانهارابرایمازیبا
وعادیمیکندوابعادهنریآنموردتحسینهمگان
قرارمیگیرد.ازطریقکشفماهیتسیاسیتصاویرو
خالقانهای راهحلهای و چشماندازها بصری ابداعات
برایتجزیهوتحلیلمسائلسیاسیواجتماعیپدیدار
میگردد.همانطورکهدربخشهایقبلیتوضیحداده
شد،سهمرحلةروششناختیدرشناختماهیتتصاویر
وابداعاتبصریمارابهکشفحوزههاینمادینروابط
میتواند مسئله این میکند. هدایت جامعه در قدرت
فهموادراکماازروابطذاتیقدرتونابرابرسیاسیو
الیههای کشف دهد. افزایش را جامعه در اقتصادی
پنهانسیاسیازجملهدرزمینةنابرابریهایاجتماعی
رادر ما زیباییشناختیآن،تالش ابعاد و اقتصادی و
جوامع برای بدیل راهحلهای خلق و ایجاد زمینة
سیاسی،افزایشمیدهد.درعصرشبکههایاجتماعیو
زندگیمجازی،نابرابریهایاجتماعیواقتصادیورنج
ابعادیزیباییشناختیورتوریک باآنها وستمهمراه
پیداکردهاست.عکسهاوتصاویرمیتوانندبادادنابعاد
چندگانهبهمسائلاجتماعیوسیاسیضمنبرانگیختن
احساسات انسانها، رتوریک و زیباییشناسانه حس
گفتمانهای تصاویر کنند. بیدار نیز را آنها سیاسی
سیاسیجدیدیخلقمیکند.هنرمندانازطریقتصویر
بدوندرگیرشدنباسیاست،سیاسترابرمبنایهنر
به تصویر میکشند. تصویر به مخاطبان برای خالقانه
ایدههای و است تفسیرپذیر نوشتاری، متن یک مثابة
طریق این از و میکند ترویج نیز را خود خلقکنندۀ
میتواندبامخاطبانمختلفیازطریقروشهاوزبانهای

متفاوتارتباطبرقرارکند.
هنربصریمیتواندبهچنددلیلنقشقدرتمندیرا
همین بر کند. ایفا سیاسی چشمانداز و امید ایجاد در
اساسهنرتصویرینهبهایندلیلکهتالشمیکندتا
جهانماراهمانگونهکههستبهصورتبصریویابه
صورتالگوهایبصری-دیداریآشنابیانکندبلکهقدرت

هنردرتحققایجادتخیلوتصورماازطریقخلقفاصله
بینخودماوجهانبیرونماناست.تصاویرمیتوانندبه
عنوانشاهداناخالقیعملکنند.آنهابررویمخاطرات
جهانبصری-دیداریسوارمیشوندواینباعثمیشود
ما به آنها بازنماییکنند. بهصورتجدیدی را تاجهان
آن شکل بنیادیترین در را سیاست تا میکنند کمک
دوبارهاحساس،تجدیدنظروبررسیکنیم.تصاویربهاین
معنا،سیاستراساختشکنی،بازسازیواصالحمیکنند.
برخالفتصورعامه،تصاویرنقشمهمیبهخلقکنندگان
خودمیدهدوبرهمینمبنااستکهبرخیازاندیشمندان
اینحوزهمعتقدهستندکهایجادنظمجهانیجدیدبه
هنرمندانونهسیاستمدارانسپردهمیشود.ازایننظر
میگیرند، پیش در که خالقانهای روحیة و هنرمندان
میتواندبهماکمککندتانقشفوقالعادهپیچیدهایکه
تصاویروآثاربصریدرسیاستجهانیدارندرادرککنیم.
اما اگرچهمادرعصربصری-دیداریزندگیمیکنیم،
ساختاردانشاجتماعیوسیاسی)چهدرسطحدانشگاهو
چهدرعرصةوسیعترجهانواقع(هنوزهمبهطورکلی
پیرامونمتونوتحلیلمتنویاگفتارکالمی-شفاهی
میچرخد.مامیتوانیمتصاویررانهبهعنوانابداعاتبصری
یابازنماییهایهنریبلکهبهعنواننیرویسیاسینیزدر
از بصری ابداعات وخلقکنندگان عکاسها بگیریم. نظر
جملهتصاویرمختلفمتحرکامروزهبهبخشیجداییناپذیر
هیچ امروز، دنیای در شدهاند. تبدیل سیاست دنیای از
سیاستمدار،گروهسیاسی،نهادبینالمللی،حزبودولت
خاصیرانمیتوانپیداکردکهبدوناستفادهازتصویر،
عکس،فیلمو...بتواندبامخاطبانخودارتباطبرقرارکند.
بدونشکادراکنقشتصاویردرسیاستراهطوالنیرا
درپیشدارد.برهمینمبناتصاویروابداعاتبصریکهبه
بیان برای مبنایی میتوانند میآیند ما دیداری چشم
مسائلاساسیباشدکهنمیتوانآنرادرقالبگفتارو
متنگنجاند.ابداعاتبصریمیتواندبهراحتیمسائلو
بحرانهایسیاسیوبینالمللیروزرابهروشیتفسیریو
زیباییشناختهتحلیلکندومعانیآنرابهمثابةیکمتن
وارددستگاهذهنیوروانیبینندهکند.بینندهایکهشاید
با رابطه در گفتاری، کالمی ارتباط یک در را آن نتوان
میتواند تصویر سیاست کرد. قانع مختلف مسائل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 15

http://kimiahonar.ir/article-1-1821-fa.html


50

فصلنـامۀ علمی                   سال نهم، شامرۀ 37، زمستان ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139۹

یا و صلح همزیستی، همگرایی، پذیرش، سیاستاجماع،
پذیرش، عدم نفرت، واگرایی، درگیری، سیاستجنگ،
حذفو....باشد.دستگاهنظریومحیطروانی-سیاسیو
جهت تصاویر، خود معانی و بیننده فرد ذهنی ساختار
سیاستتصویررامشخصمیکند.برهمیناساس،تصویر
بهمثابةیکجملهیامتنمیتواندبیانبالغانةمسائلو
سمعی گفتمان و گفتار کالم، در که باشد مواردی
نمیگنجدوازطریقدیداریمیتوانمعانیمطروحهو
مشروحةآنرابهراحتیانتقالداد.انتقالیکهازراهکالم
میسرنمیشود.اینامربهخصوصدرمواردسیاسیبسیار
میتواندکاربردیباشد.گسترشکاربردسیاستبصریدر
محیط انتخاباتی، و بینالمللی سیاسی، مختلف مسائل
جدیدیرادرحوزۀسیاسیبوجودآوردهاستکهباعث
رشدفضایجدیدارتباطاتسیاسیدرعصرگفتمانهای
دیجیتالشدهاست.دیجتالیشدنامورزندگیوگسترش
رسانههایجدیدتصویری،سیاستتصاویروکاربردآنرا
درفضایسیاسیوبینالمللیآیندهفراگیرمیکندوبه
و وجهی چند ساختی سیاستگذاری مسائل و سیاست

تکثرمحورمیدهد.

پرویا 
۱.منظورازسیاستجهانیدراینمقالهلزوماًبهمعنایمسائل
مربوطبهروابطبینالمللنیستوبحثهایجامعهشناختی
ومسائلسیاستگذاریوامورسیاسینیزدرسیاستجهانی
یک مبنای بر را سیاست نویسنده است. شده گنجانده
گسترۀجهانی،مسئلةمحوریومشترکتمامجوامعدر
در جمعی و فردی منافع مبنای بر که است گرفته نظر
جوامعمختلفبهصورتمتفاوتیساختبندیشدهاست.
صحبت سیاستجهانی مورد در وقتی اساس همین بر
میشود)Global politics(منظورلزوماًمسائلمطرحدر
و مسائل و نیست بینالملل روابط و بینالملل نظام
حوزههای در مختلف کشورهای در اساسی بحرانهای
متفاوتجامعهشناختیوسیاستیدرحوزۀسیاستجهانی

درنظرگرفتهشدهاست.
2. Roland Bleiker
3. Kevin DeLuca
4. Claudia Mesch
5. Hans Belting and Thomas Dunlap
6. Ronald Barthes
7. Aliaa Elmahdy
8. Kevin Karter
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11. Alex Danchev
12. Tiananmen
13. Vision or perspective
14. Leni Riefenstahl
15. Triumph of the Will or Olympia
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