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مقدمه و بیان مسئله
تصاویر،ابزارهایمهمبازنماییدرطولتاریخبشر
محسوبمیشوندوصرفنظرازاینکهباچهروشها
گوناگون موضوعات میشوند، تولید فنآوریهایی و
ذهنیوعینیرادرخودنمایانمیسازند.توجهمابه
تصاویر،بستهبهاهمیتیکهبرایمادارندنیز،متفاوت
استوازاینمیان،تصاویرهنریهموارهازتوجهویژهای
برایدقتوتفسیربرخورداربودهاند.تصاویرازدیرباز،
جنبههایگوناگونیازاحوالمردم،شیوههایزندگیو
این از و کردهاند بازنمایی را اجتماعی رسوم و آداب
هموارتر پیشینیان، تاریخ درشناخت را ما راه جهت،
مبادله، شكار، کار، مردم، عمومی زندگی ساختهاند.
جنگ،روابطانسانیوغیره،صحنههاییهستندکهاز
گزارشهای زندهترین تا غارها دیوار روی بشر نقاشی
تلویزیونیوخبریامروز،موضوعتصاویرگوناگونقرار
به  ویژگی چنین گذشته در حال، این با گرفتهاند.
خصوصازتصاویرهنریکمترقابلانتظاربودوانتساب
تصاویربهمقوالتروزمره،خواهناخواهازارزشواهمیت
بهنظرمیرسدچرخش اما تصاویرهنریمیکاست1،
تصویری2درروزگارمعاصر،توجهمابهموضوعاتزندگی
روزمرهرا،بهشكلاجتنابناپذیریافزایشدادهاست.
برجستهشدنزندگیروزمرهدرتصاویر،البتهموضوع
فرهنگهای تاریختصویردر ودرطول نیست تازهای
بااختراعدوربینعكاسیو گوناگونتكرارشدهاست.
گذشتبیشاز150سالازتاریخآن،بهنظرمیرسد
و توصیف ورای جایی باید را بازنماییها این ردپای
تمایالت و فرهنگ یک اجتماعی تاریخ تشریح
تصاویر، تولیدکنندگان و هنرمندان سبکشناسانة
رسانههای در روزمره زندگی بازنمایی کرد. جستجو
گوناگونازطریقتصویر،ازجهاتمختلفیقابلبررسی
استوازجملهپرسشهایمهمدراینبررسی،چگونگی
ادراکماازاینمفهوم،وعلتاهمیتیافتنآندرآثار

تصویریهنریوغیرهنریمیباشد.
درسالهایاخیر،تجربةروزمرهتحتتأثیرنظامهای
نظارتی،بهطورچشمگیریتغییرکردهاست.مراقبت3،
در روزانه فعالیتهای ردیابی و پیگیری دیدبانی4،
خصوصی حریم به تجاوز وجود با پیشرفته، جوامع

شهروندانوایجادمزاحمتبرایآنها،درحالگسترش
نقشهبرداری چون فنآوریهایی گسترش است.
افزایندهای، طور به تكنولوژیک معماری یا ماهوارهای
ابزارهایپیچیدهایرابرایدیدهبانیوکنترلاطالعات،
فراهممیکند.پیشرفتفنآوریهایمتضمنمراقبتو
نظارتفراگیر،بازشناختنقشاینگونهابزاروفنآوریها
درزندگیروزمرهماراضرورتیخاصمیبخشد.زندگی
روزمرهاگرچهبهطورکلیبهبخشیازفعالیتهاوآداب
وَرویةمردم-کهبهشكلقابلتوجهیعاموتكراری
است-اشارهدارد،درفرهنگهاودورانمختلفتاریخی
این، بر عالوه است. بوده زیادی تغییرات دستخوش
و تعاریف بر اجتنابناپذیری شكل به آن معنای
پیشفرضهایمادربارهفرهنگاستواراست،کهخود
مفهومیبسیارکلیدیدررویكردمطالعاتفرهنگیو
موضوعاصلیپژوهشهایاینحوزهمیباشد.اگرچه
تكرار تجربههای یادآور چیز، هر از بیش روزمره واژه
کم و افتاده پا پیش طورضمنی به و بدیهی شونده،
اهمیتاست5،معنایآنبهسادگیقابلفروکاستنبه
بنابراین نیست، تكراری و روز به روز یا روزانه زندگی
الزماستمفهومآنبهعنوانویژگیبرجستهوقابل
بازتعریف و مطالعه مورد معاصر، بازنماییهای توجه

قرارگیرد.

مطالعات فرهنگی و زندگی روزمره
زندگیروزمرهمفهومتازهایدرعلوماجتماعینیست
واندیشمندانبسیاریبهاینمفهومتوجهنشاندادهاند
)کاظمی،1384(،اماتوجهبهزندگیروزمره،نقشمهمی
درخیزشمطالعاتفرهنگیایفاکردهاست؛بهطوریکه
در معنا تولید قلمرو اصلیترین روزمره »زندگی
است« فرهنگی مطالعات پردازان نظریه رهیافتهای
)الجوردی،23:1388(.همچنینمطالعاتفرهنگیدر
فراوانی کاربرد روزمره زندگی َرویههای و معانی مطالعة
دارد)Rampley, 2005: 13;Y Rose, 2012( بیشازیک
قرنپیشهنریشولفلین6)1945-1864(خاطرنشان
ساختکهطراحییککفشمیتواندهمپاینمایهایاز
ارزشهایفرهنگاروپاییقرونوسطیچونکلیساهای
بزرگگوتیکباشد.ازدیدگاهولفلین،موضوعاتروزمرهاز
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تلویحیمكتومدر اینجهتمهماندکهپیشفرضهای
 Rempley, 2005; Rose,(یکفرهنگراآشكارمیسازند
2012(بررسیروابطنامتقارنوعمیققدرت،میاننهادها

وساختارهاوسیستمهاوزندگیروزمره،قابلتوجهترین
موضوعبراینظریهپردازانمطالعاتفرهنگیمیباشد.نقد
وتحلیلانتقادی،نقشمهمیدرآشكارکردنوبازنمایی
الگوهایایدئولوژیکحاکمبرآگاهیوروابطمردمدرمتن

زندگیروزمرهدارد.)الجوردی،29:1388(

آرایلهفور7بهجهتتوجهبهزندگیروزمرهبهعنوان
اصلیترینموضعتولیدمعناوشناخت،هموارهموردتوجه
اندیشمنداناینحوزهقرارگرفتهاست.معانیکهبرسازندة
تولید اهدافیاستکهصنعتفرهنگ و امیال و الگوها
میکندوهمچونقواعدیتخطیناپذیربهزندگیروزمره
تحمیلمیشوند)همان(.لهفِور)1991(کهزندگیروزمره
تعریف واال فرهنگ فعالیتهای فاصلة در گسترهای را
میکند،مدعیاستکهزندگیروزمرهازطریقپرشدن
حفرههایمیانکنشهایمعنادارفرهنگیمعنامیپذیرد.
لهفِوربراینباوراستکهزندگیروزمرهبهاینترتیب،با
کلیةفعالیتهایمتداول،ارتباطپیدامیکند؛همازاین
رومحلتالقیهمةفعالیتهاوعاداتفرهنگیمحسوب

میشود)بنت،1386(.

تأثیر لهفور از که - دوسرتو8 میشل تعبیر امروزه 
پذیرفت-دراثرمعروفشعملزندگیروزمره9،بهعنوان
استفاده مورد فرهنگی مطالعات در کلیدی متنی
قرارمیگیرد.دوسرتوازعادتهایفرهنگیپیشپاافتادهای
همچونقدمزدن،مطالعه،فروشندگیوآشپزی،بهعنوان
فعالیتهاییکهبیرونازشبكهقدرتهستند،یادمیکند.
بهعنوانروشهای فعالیتهامیتوان این از او، بهزعم
)مورن10،  جست سود غالب فرهنگ برابر در مقاومت
نفس در مقاومت این دوسرتو دیدگاه از .)90 :1387
زندگیروزمرهواعمالعادیزندگی،قابلمشاهدهاست
زندگی در مقاومت دوسرتو نگاه در .)1388 )کاظمی،
این بلكه نمیشود، تلقی نخبهگرایانه عملی روزمره
مقاومتیاستکهدرنفسزندگیروزمرهوجودداردودر
است« مشاهده قابل زندگی عادی کردارهای متن

)روشندلاربطانیودیگران،48:1393(

همچنینفیسک11)1989(،بیانمیداردکهزندگی
با مقابله و کشیدن چالش به برای عرصهای روزمره،
ساختارهایمتعارضجامعةسرمایهداریچوننژادپرستی،
مصرفگراییوغیرهمیباشد.دوسرتوهمچنین،روایی12
روزمره زندگی اجتنابناپذیر ویژگی عنوان به را بودن
برمیشمردوبراینباوراستکهبهطورمثالتلویزیون،
سینماوموسیقیعامهپسند،نمونههاییازاینفعالیتها
از دیگر برخی بودِن روایی او زعم به محسوبمیشود.
پوشش زیر دانشگاهی، رشتههای مثل فعالیتها
علمیبودنشاننهفتهمیماند.رمانازایندیدگاه،بدان
آشكار را بودنش روایی که میباشد ارزشمند جهت
میکندوزمینةخوانشدگرگونسازخودرافراهممیآورد
)Moran, 2001: 86(آثارزندگیروزمرهازاینطریق،باب

تاکنونکمتر مطالعةفرهنگرابهرویموضوعاتیکه
لهفور زعم به میگشاید. گرفتهاند، قرار توجه مورد
)1971(،آثارهنریچونسینماوتئاترمعاصر،درکنار
آثارتوهمگونهواغواگرانه،حقایقیدربارهزندگیروزمرهرا
افشامیکنند.)الجوردی،44:1388،نقلشدهازلهفور(

دیدن و مراقبت، دیدمان16 غالب زندگی روزمره 
میافتد« اتفاق پردهها روی مدرن »زندگی
)Mirzoeff,1999:1(اینجملةمعروفمیرزااُف،بیشاز

هرچیزنمایانگرتأکیداوبردیدن،بهعنوانکنشیمهم
درزندگیامروزاست.ازدیدگاهفرهنگدیداری،دیدن
ساختاریفرهنگیاست؛یعنیآموختنیواکتسابیاست.
ازایندیدگاه،دیدنروندیانتزاعیوصرفاًناظربهکنش
فیزیكیدیدننمیباشد،بلكهدریکزمینةاجتماعی،در
رابطهباآنچهدیدهمیشودوآنکسیکهمیبیند،مورد
ارزیابیقرارمیگیرد.شناساییوزمینهیابیموضوعمورد
نظر،دیدنرابهفرآیندیتبدیلمیکندکهبهدیدمان
آگاهی روی، این از )Mirzoeff, 2009( است موسوم
شكل را دیدمان دیدن، زمینة و شرایط از بینندگان
دیدن از عبارت »دیدمان، سخن، دیگر به میدهد.
) Walker, chaplin, 1997: 19-22(»اجتماعیشدهاست
میسازد، متمایز دیدن از را دیدمان آنچه مبنا، این بر
اثر و بیننده میان که است باورهایی و عالیق امیال،
دارد. جریان زمانی و مكانی خاص زمینه در دیداری،
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نیستند،آنها بینندگانفقطیکجفتچشم بنابراین،
دارایذهن،جنسیت،هویتوتاریخاند.»دیدمانازعالئق
واشتیاقاتبینندهوروابطاجتماعیمیاندریافتکننده14
ودریافتشونده15آگاهاست«)Ibid: 22(وبادیدنتفاوت
دارد؛دیدنیکتجربهیدیداریبیواسطهاست.درحالی
کهوقتیمایادمیگیریمکهبهطوراجتماعینگاهکنیم،
بااستفادهازتجربههایفیزیكی،دیدنرادرونمجموعهای
ازگفتمانهایتصویریبهکارمیگیریمکهدنیاراپیش
ازآنکهماببینیم،دیدهاندوپسازدیدنماهمخواهند
دید.تجربةدیداریبهمافرصتمیدهدآنچهکهتصاویر
دهیم. قرار بررسی مورد را میگویند فرهنگ درباره
همچنینبررسیواکنشبینندگانبهموضوعاتدیداری،
منعكس را دیدن روانشناسانة و اجتماعی الگوهای

میسازد.
میرزااُف)2009(،باخوانشانتقادینظریههایلهفور
مطالعات منظر از را روزمره زندگی مفهوم سرتو، دو و
فرهنگدیداریموردبحثقرارمیدهد.ویدرخصوص
در دیدمانهاییخاص با چگونه روزمره زندگی که این
سازشمیباشد،تأکیدمیداردکهنمیتوانزندگیروزمره
رابهسادگیبهمعنیتجربةروزانهزندگیوزیستنتلقی
نمود.)Ibid(ازدیدگاهمیرزااُفکاوشدرمفهومزندگی
تاریخ در آن شكلگیری خاستگاه متوجه را ما روزمره،
معاصرمیسازد.ازایندیدگاه،زندگیروزمرهعبارتاست
ازشناختجایگاهمردمدرتاریخودرپیآن،علتوقوع
وقوع امكان )2009( میرزااُف دیدگاه اساس بر انقالبات.
سالهای فاصله در انگلیس انقالب )مانند انقالبات
9-1642،انقالب1789فرانسهوانقالب1791هائیتی(،
شناختودریافتمردمازاینتحوالتراضروریساخت16.
در جمهور یا قاطبه همان مردم، مفهوم عینیترین
دموکراسیاست.بدیهیاستکهمعموالًقدرت،قاطبهرا
چیزیخارجیوبیرونازقدرت،طراحیمیکند.میرزااُف
به اغلب قدرتها، سوی از »مردم که میکند تأکید
مفهومی در و )2009:10( شدهاند« محكوم خشونت
وسیعتر،»زندگیروزمرة«آنهاییکهبهحسابنمیآیند
اهمیت فاقد میگیرند(، قرار قدرت دایره از )بیرون
در که جوامعی فانون17در دیدگاه از میشود. محسوب
به روزمره زندگی میزند، دور صنعتی تولیدات اطراف

تعریفمیشود. استراحت و باریکمیانکار عنوانمرز
فضا، این کردن محدود با استبدادی رژیمهای بنابراین
مردمراازتجربةزندگیروزمرهبازمیدارند.میرزااُفاشاره
میکندکهدرشهرکهایمستعمرهنشین،زندگیروزمره
بهشكلانتقادیبهعنوانمنبعمقاومتومعناسازیدر
)Ibid: 22( از نقل به شد. تبدیل استعمارزدایی18 دوره
مداوم درگیری یک شكل به روزمره زندگی بنابراین

سیاسی،واجداهمیتتلقیمیشود.
اهمیت اجتماعی روابط همة قدرت، نظامهای در
یافتهاند.ایناهمیت،هرچهبیشتردرسیستمهایمراقبت
ونظارتفراگیرمتبلورمیشود.شكلعینینظارتهای
عمومیوسیستمهایکنترلنظیردوربینهاینظارتیو
نظامهایپلیسیونظایرآن،دراینچارچوبازاهمیت
خاصیبرخوردارمیشود)بنت،1386(.میرزااُفبهنقلاز
فوکو19)1977(یادآورمیشودکهدستگاهانتظامیمدرن
وسیستمهایطبقهبندی،بهتأسیازراهبردهایبرساخته
در سرعت به انقالب، از بعد فرانسه در ناپلئون دوران
بریتانیاموردتقلیدقرارگرفتتامبادارویدادهایفرانسه
دراینسرزمینتكرارشود.)Ibid(درواقعقدرتبهطور
را خصوصی و عمومی فضاهای در دیدبانی افزایندهای،
واجداهمیتیافت.شكلنامحسوسترکنترلونظارترا
میتواندراقدامهایجمعیبرایکاهشساعاتکاریدر
غرب،ابتدااز12ساعتبه10ساعتوسپسبه8ساعت
مشاهدهکرد.اینخودتمهیدیبودبرایتوسعةهرچه
بیشترفضایبیرونازکار،بهعنوانموضعاصلیزندگی

روزمره.)همان(
میرزااُف)2009(،پسازتعبیرزندگیروزمرهبهعنوان
یکدرگیریمداوم،امكانتجلیآنرادرسهمقِرفضاهای
بیان مصرف22 فضاهای و عمومی21 فضاهای خانگی20،
بسیار فضاها این بین مرز که میشود یادآور و میکند
را خانگی فضاهای کلی طور به او است. لغزان و سیال
متضمنسرپناه،استراحتومحیطیمناسبنگهداریو
مراقبتازخودوفرزندانمیداند.گسترههایعمومیو
جمعیراشاملنهادهاییمانندتئاتر،سینما،گالریهاو
انتخابیه، حوزههای مانند سیاسی فضاهای یا موزهها
و میشمرد بر تظاهرات و اعتصابها مانند اجتماعات
فضاهایمصرف)اعمازفضاهاومكانهایمربوطبهصرف
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غذاوغیره(را،بهعنوانعرصههایحائزاهمیتومهمترین
گسترهدرروزمرهمحسوبمیکند.اینگستره،درحالی
کهمتضمننیازهایزندگیمردممیباشد،درحالحاضر
جای خود در را چیز همه که شده تبدیل عرصهای به
میدهدوازاینرهگذر،انسانهارادرژرفایخودمستغرق
به مصرف عرصة گسترش بر میرزااُف تأکید میسازد.
زمینهساز روزمره، زندگی از توجهی قابل بخش عنوان

نقدیاستکهویبرزندگیروزمرهدارد.
و پَز و پخت آشپزی، اگر که است معتقد میرزااُف
قدرت با مذاکره برای تدابیری عنوان به کردن، خرید
متمرکزبهشمارمیروند،بایدنگاهکردنراهمبهعنوان
تدبیریبرایتماشایسرمایةاخیربهاینفهرستافزود.
پسامدرن، سرمایهداری جامعة در میرزااُف، نظر مطابق
شكل به کارگر، طبقة استثمار طریق از سرمایه سود
افزایشاستوسرمایه،همةجنبههای انبوهیدرحال
زندگیروزمره،شاملتنانسانوحتیخودفرایندنگاه
 )Mirzoeff, 1999: 27(.کردنرابهکاالتبدیلکردهاست
جاناتانبلرتأکیدمیکندکه»نگاهکردن،خود،کارسخت
وطاقتفرساییمحسوبمیشود«)Blair, 2006: 2( از
ایندیدگاه،انواعنگاهکردندریکاقتصادکاالیی،کار
است؛چراکهمنجربهتولیدارزشمیشود،درحالیکه
درقبالآندستمزدوپاداشیوجودندارد.همچنیندونا
هارویبیانمیکندکه»دیدن،اغلبپرسشیاتقاضای
قدرتبراینگاهکردناست«)Haraway, 19991;193(به
زعمبلر)2006(انواعرسانهها،فیلم،تلویزیونوتبلیغات
درزندگیروزمره،مارابراینگاهکردنبهمنظورتولید

سودبرایدیگراناجیرمیکنند.23
نویسندهوفعالسیاسیفرانسوی،گیدوبور24،باالهام
ازتعبیربنیامین25ازپاساژها26،جامعةغربیرابهمثابة
»جامعةشگرفنما«27وجامعةمصرفی28توصیفمیکند
ابعاد همة دبورد، دیدگاه از )Rampley, 2005: 201(.

بازتولید اساس بر معاصر، غربی جامعة در زندگی
و کاالیی« »سیستم نفوذ تحت »شگرفنمایی«،
تماشایی، جامعة عملكرد درآمدهاند. مصرفگرایی
فراموشکردنتاریخ،درونفرهنگاستوافرادآنجامعه،
محصوالت به دستیابی آرزوی و اشتیاق که حالی در
بیشتریرادارند،بهشكلمنفعلیدرونفرهنگمصرفی

توده،خیرهشدهاند.
دوبورغلبةفرهنگتصویریرابهاینواقعیتمربوط
میداردکه»شگرفنمایی،برایچنینحدیازانباشتگی
 Mirzoeff,(تصویر،سرمایهاست«)دوبور،1977؛بهنقلاز
27 :1999(.اوادعامیکندکهگسترشاستفادهازتصویر

وتوسعةجامعةغربیدربهخدمتگرفتنتصاویر،عامل
مهمیهمدرجهتمصرفگراییبیشتروهمتعیینروابط
اجتماعیاست.بنابراین،ارتباطمیانکارگروسرمایهدر
 )Ibid(.خیرهکنندگیتماشاگری،محوونامرئیمیشود
توجه »تئوری را معاصر دوران در تصاویر توسعه بلر
پی در رسانه  )Blair, 1994:5( است نامیده ارزشی«29
جلبتوجهماوخلقسودمیباشد.سینمایهالیوودبه
صرف با مردم، بیاشتهای و خسته نگاه جلب انگیزة
عنوان به فیلمهایمدرن درساخت هزینههایهنگفت
صحنههایقابلتماشا،گامهایبلندتریدرتغییرجهت
سودآوریدرسرمایهبرمیدارد.ازاینسخنبلرمیتوان
اینگونهبرداشتکردکهدرجامعةشگرفنما،تصویر
کاالهاوخدمات،بیشازخودآنها،مبادلهوخریدو
فروشمیشوند.اینسخنبلریادآورتوصیفیاستکه
بهزعموی، ارائهمیدهد. ازجامعةشگرفنما بودریار30
تصاویردرتمامابعادجامعةغربی،جایگزینتجربةواقعی
 Mirzoeff, 1999: 27; Rampley 2005:( میشوند. آن
مک لوگوهای همچون نشانهها، و تصاویر فراوانی  )15

بهشكل اینشرایط، در مثال( )بهطور نایكی و دونالد
میکنند، داللت آن بر که کاالهایی از ناپذیری اجتناب
دوران از بودریار  )Rampley, 2005(. میشوند مهمتر
آن در که میبرد، نام وضعیتی عنوان به »وانمودگی«31
تصاویر،بههیچواقعیتیمربوطنمیشوند.اوبراینباور
استکهدراینوضعیت،تصویر»غیبتیکواقعیتاصلی
رامیپوشاند«)Boudrillard, in Mirzoeff 1999: 28( به
زعمبودریار،وانمودگی،تولیداستبوسیلهمدلهاییک
واقعیت،بدوناصلیاخودواقعیت:یکفرا-واقعیت،که
مسئلةآن،نهتقلید،نهنسخهبرداریونهحتیاقتباس
)Spencer, 2011: 25(وانمودگی،جایگزینکردن است.
نگاه در است. واقعیت خود جای به واقعیت نشانههای
بودریار،اینرسوخواقعیتتوسطخیال،درهمهجاآشكار
به وانمودگی، این ورای تصاویر ُکشنده ظرفیت است.
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 Mirzoeff,( میشود. محسوب واقعیت قاتلین عنوان
)1999: 28

شرایط  و زمینهها فضاها، در تماشاگری و دیدن
رایجی و گوناگون مفاهیم متضمن دیداری، گوناگون
محسوبمیشود.رویكردورفتارمامبنیبراینکهبه
دیدنیکفیلممیرویم،تلویزیونتماشامیکنیمیادر
یکنمایشگاههنریحضورپیدامیکنیم،متفاوتاست.
امابهطورکلیتجاربدیداریروزمره،درمسیریغیراز
اینهااتفاقمیافتند.درحالیکهتلویزیوندیدن،فعالیتی
یک عنوان به کمتر و است خانگی فضای در عمومی
فعالیتشخصیمحسوبمیشود،دیدهشدنیکنقاشی
ممكناستدریکزمینةمتفاوت،مثلرویجلدیک

کتابیادرگسترهیکآگهیتبلیغاتیاتفاقبیفتد.
میرزااُفدراثرخودبهنامتماشایبابل32ازتماشا
کردن»بومی«33سخنمیگوید.)2005:13( اوبهقدرت
تصاویردرفرهنگجهانیواشباعمحدودةبیناییمااشاره
روزمرة تجارب چگونه که میورزد تأکید و میکند
هژمونی دیجیتال و جهانی »فرهنگ توسط نگاهکردن
به میرزااُف )Ibid: 13( میافتند. گیر سرمایهداری«
کارهای آن حین در که فعالیتی عنوان به تماشاکردن
دیگری)مثلتلویزیونتماشاکردن(همانجاممیدهیم،
نگاه فرآیند،شامل این استکه ومدعی اشارهمیکند
ندادن، گوش و گوشدادن نكردن، نگاه حین در کردن
خوردن،تلفنیصحبتکردن،کارکردن،شستنلباسها،
مراقبتازبچهها،خواندنوغیرهمیباشد.ایننگاهکردِن
بومیاستکهزندگیروزمرهراقلمروخودقرارمیدهد.
دراینمیانبایدازتخیلنیزبهعنوانچشماندازبر
ساختةآرزوهایجمعینامبرد.مردمبهطورپیوستهدر
هستند. روزمره زندگی از تخیالتشان گسترش حال
تصاویر،تخیلوتصور،تعابیریمیباشندکهماراهرچه
بیشتربهفرآیندهایفرهنگجهانیسوقمیدهند.»اثر
تخیلنهبهطورناب،رهاییبخشاستونهکاماًلمنظم
و افراد آن در که است منازعه از فضایی بلكه مرتب، و
گروههادرجستجویافزودنمفاهیمجهانیبهتجربههای
 )Appadurai in Mirzoeff, 1999: 29(،»مدرنمیباشند
الگوهایجدیدتخیل،درروشهایغیرقابلپیشبینی،
ایریتروگف درحالخلقشدنهستند.همچنانکه

اشارهمیکند،افراد،روایاتدیداریغیرمنتظرهایرادر
به مربوط که تصویر یک از »تكهای از روزمره زندگی
صحنهایازیکفیلممیشودیاگوشهایازیکبیلبوردیا
 Rogoff,(»ویترینیکفروشگاهکهازآنعبورمیکنیم
تجربههای چنین او نگاه از میکنند. خلق )2002: 25

کنندگان استفاده سوء دسترس ورای هنوز دیداری،
)Ibid(.سیاسیوناظرانانتخاباتیمعاصرهستند

باتوجهبهآنچهذکرشد،نگاهکردنکنشیچند
از یک ازهیچ تفكیک قابل که است، پیچیده و وجهی
عرصههایزندگیاعمازفرهنگوزندگیروزمرهنمیباشد.
و مقر  الزاماً روزمره زندگی میرزااُف دیدگاه از بنابراین
مكانیازمقاومت)درمفهومیکهمطالعاتفرهنگیرایج
ساختهاست(نیست،بلكهبیشتربهعنوانمقریاستکه
را، شدن ساخته دوباره برای مقاومت گریزان ردپای
قول به اگر )Rogoff, 1999: 29( دید آن در میتوان
کارطاقتفرساست«، همان »دیدن، )2006( بلر جاناتان
تماشاکردن،بیشازآنکهمصرفکردنمنفعالنةرسانهها
باشد،میانجیگریدشواردیدمان،درتولیدارزشاست.از
و لهفور توسط که مدرنیتهای الگوی میرزااُف دیدگاه
دوسرتومطرحشدهاست،بیشازایننمیتواندبهعنوان
پردةپشتصحنةزندگیروزمرهمورداستفادهقرارگیرد.
)Ibid(بهزعمویحاال،بسیاریازاینمقرهایتاکتیكی،

مكانهاییبرایمراقبت،نظارت،تولیدآمارودیگرسوابق
میباشند.الگوهایمصرف،بیآنکهماآنهارابهطور
قالب در توجهی قابل دقت با  کنیم، درک محسوسی
اسكنرهای و اعتباری کارتهای بانک، خودپردازهای
فعالیتهاو نقشهکشیشدهاند.همة و کنترل،طراحی
جنبشهایشهریتوسطپلیسواسكنرهایامنیتیثبت
در بحران، از یافته تعمیم مفهومی بنابراین میشوند.

زندگیروزمرهوجوددارد.
ازدیدگاهمیرزااُفقدمزدن،دربسیاریازحومههاو
شهرها،بهخودیخود،یکفعالیتبالقوهموردشکاست.
بیشتر در نظارت سیستمهای )Mirzoeff, 2008: 23(
میبینند، چه آن ثبت و کنترل به شهر، مكانهای
از مطلق طور به دیدن تجارب روی، این از میپردازند.
دخالتقدرتدراماننمیماند.میرزااُفتأکیدمیکندکه
قادر را کنندگان مصرف دیجیتال، رسانههای ازدیاد
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میسازدتاخودنیزتولیدکنندةرقیبانیبرایقدرتهای
متمرکزشوند.)Ibid(اماپدیدةدیجیتالکههمهجادر
در »آزادی« حامل که این از بیش ماست، دسترس
جایی به جا برای ابزاری باشد، آن بخش رهایی مفهوم
رایگانسرمایهاست.بهزعممیرزااُف)2005(تماشاکردن
دراینجابهمفهوممقاومتکردننیست،بلكهابزاریبرای
برچیزهایعجیبوغریبدر»وضعیت نهادن سرپوش

)Agamben, 2005(.استثنایی«34است
آگامبن)2005(ازوضعیتاستثناییبهمثابةشرایطی
به که میکنند ادعا دولتهاها آن، در که میکند یاد
منظورمحافظتازادارةقانونالزماستقوانینرامعلق
نگاهدارند.»زندگیروزمرهدروضعیتاستثنایی،چیزی
)in Mirzoeff, 2008: 23(»کمترازتجربةفاشیسمنیست
از برداری پرده برای ابوغریب زندان عكسهای انتشار
خشونتغیرانسانیوغیرقانونیدرسال2004،باآن
را انتظارش همگان که عقوبتی آن جهانی، تأثیر همه
سال آن انتخابات نتیجه در تأثیری حتی میکشیدند،
چارچوب مردم، که مادام میرسد، نظر به نداشت.35
مثابة به را شگرفنما صحنههای چنین شعارگونه
در آنها، محتوای میپذیرند، استثنایی وضعیتهای
مفهوممعینی،نامرئیباقیخواهدماند؛نهبهاینمفهوم
کهتنفریازآنچهاتفاقافتادهوجودنداشته،بلكهبهاین
معنیکهبهطورمثال،رسواییزندانابوغریب،هیچپیامد

سیاسیرابهدنبالنداشت.

میان ـ دیدمان36 و بحران دیدن
میرزااُفدرتشریحوضعیتهایاستثنایی،ازاصطالح
تعریف دیدمان همچون که میبرد، نام دیدمان میان-
ناپذیراست.میان-دیدبهوضعیتیازدیدناشارهمیکند
و دیدن از تلفیقی ماهیتی یادآور چیز هر از بیش که
از دیدمان میان- تمایز بر میرزااُف است. کردن انتخاب
شدن روشن برای و میکند تأکید بودریار وانمودگی
میکند. استفاده شده پیكسل تصویر از خود، منظور
)Mirzoeff, 1999: 30(بهتعبیرویپیكسلهاتنهانقاط
سیگنالهای و حافظه واحدهای از بلكه نیستند نور
الكترونیکتشكیلشدهاند.تعدادپیكسلهابرحسباین
کهچهمقدارحافظهوجودداردیاپهنایباندچقدرباشد،

با تلویزیون تعیینمیشود.پیكسلهادررسانهایمانند
پهنایباندباال،نامرئیمیشوند،امادررسانههاییباقدرت
تصویر هستند. رؤیت قابل وضوح به پایین، پردازش
پیكسلشدهبرخالفعكاسیوفیلمکهبهحضورالزامی
الزام ما به میدهند، گواهی بیرونی واقعیات بعضی
)Ibid(.ساختگیبودنوغیابتصویررایادآوریمیکند
تصویریكبارههمهستوهمنیست.زندگیدرناحیة
پیكسلها،دوجنبهایاست،چیزیمیآفریندکهممكن
استآنرا»میان-دیدمان«بنامیم.میان-دیدمان،همة
مارادرفرآینددیدن،درگیرمیسازد.آنجاکهچشمان
مابرقمیزند،آنچهراکهبرایدیدن،ممكنومقدور
میشود،تعیینمیکند.ادعایمیرزااُفبهاینمعناستکه
نیستند. رها ما تصورات از دیدن، برای ما گزینشهای
انتخابیککاوشگررایانهایبرایاتصالبهاینترنت)به
طورمثال(شایدتنهابهایندلیلباشدکهدسترسیما
ممكن کاوشگرها دیگر طریق از خاصی سایتهای به
نیست!بنابراینهمینگزینشدرسرنوشتآیندهاینترنت
مؤثرخواهدبود.میرزااُف)1999(همچنینبهقالبهاو
شكلهایانواعرسانههابرایتواناییشاندرجذبکاربران
اشارهمیکندکهعاملمهمیدرموفقیتیاشكستآنها
بهحسابمیآید.ویازاینمقایسه،روزمرگیزندگیرا
نتیجهمیگیردکهحاصلمیانجیگریپیچیدهواقعیتو
مجازیامیان-دیدمانمیباشدوازاینرواذعانمیکند
بهعنوانروزمرگیوجود که»درزندگیروزمرهچیزی
فرهنگ او دیدگاه از )Mirzoeff, 1999: 31( ندارد«
دیداریحاالمكانومقردائمیتغییراتتاریخیوفرهنگی
و تماشاکردن تجارب از آندسته مفهوم، این در است.
واقع تكنولوژی میانجیگری مورد که شدن تماشا
از پدیداری تجارب اغلب که حالی در - نمیشوند
- نیستند امان در تصویری تكنولوژیهای واسطهگری

برایفرهنگدیداریواجداهمیتفراوانمیباشد.
بسیاریازمردموقتزیادیرابرایمصرفرسانههای
صرف بازیشان، یا کار طول در حمل، قابل یا ساکن
میکنند.آنهادرحالیکهبهکاریابازیمشغولهستند،
دیگرتماشاشدن، وضعیتهای برای موضوعی خودشان
به که کسانی از است ممكن که چنان )هم میباشند
تماشایتلویزیونمشغولهستن،عكسبگیریم(.بنابراین
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یکرویدادتصویری،تالقیوتقاطعپیچیدهایاستکهما
آنرابرایخودمان،»تماشاکردن«مینامیم،باآگاهیاز
اینکهتماشاکردن،همچنینتماشاشدنهمهست،این
بینایی،یکرویدادمنفردادراکحسینیست،بلكهواجد
یومیه در افتادگی پا پیش هیچ و است ترکیبی وجهی
 Mirzoeff, 2005:( ندارد. تكرارپذیریآنوجود و بودن
31(درواقعاینادعایمیرزااُفرامیتوانهمپایایدههای

درگیر بینندگان که روشهایی بررسی برای دوسرتو
فرهنگ با مخالفت و مذاکره مختلف تاکتیکهای

میشوند،بهکارگرفت.

ایدئولوژی و خوانش معنا
انعكاس و تولید برای مهمی ابزارهای تصاویر،
طور به دیداری، تجارب میباشند. ایدئولوژیها
فرهنگ خوردهاند. گره ایدئولوژی به اجتنابناپذیری
ایدئولوژیهای از محدودهای ما، زندگی تصویری
از عناصری تصاویر، است. متناقض اغلب و گوناگون
که هستند مصرف فرهنگ و معاصر تبلیغات
پیشفرضهایمادربارةزیباییوارزشهایاجتماعیرا
شكلمیدهندونیزماراوادارمیسازندتابهروشهای
گوناگونبهآنهاواکنشنشاندهیم.فیلموتلویزیون،
ایدئولوژیک ساختارهای که نیستند رسانههایی تنها
تحمیلشدهیامفاهیمسنتیخوبوبد،ازطریقآنها
منتقلمیگردد،بلكهتصاویردرهمةابعاد،دارایاین
قابلیتمیباشند.مهمترینویژگیایدئولوژیایناست
کهبیشوپیشازآنکهبهعنوانبخشیازیکسیستم
بهطور نظرمیرسدکه به معرفیشود، ما به ارزشی

طبیعیارائهمیشود.
از غالباً ایدئولوژی که است این اهمیت قابل نكتة
طریقمعناویادرقالبمعنامنتقلمیشودومعانیبه
تولید پیچیدهای اجتماعی رابطة طریق از خود نوبه
میگردند.تصاویرمعناتولیدمیکنندومعانی،بستههای
حاویایدئولوژیهستند.استارکن37وکارترایث200138
تولیدمعناازطریقتصویررابهرابطةمیانچهارعنصر

کمابیشمتغیرمربوطمیدانند:
الف.تصویر

ب.معنایموردنظرتولیدکنندهتصویر

ج.چگونگیتفسیریاتجربةبینندگانازتصویر
د.زمینهایکهتصویردرآندیدهمیشود.

اگرچهتصاویربهطورمعمول،سرنخهاییدربارهمعانی
به تصویر( تولیدکنندگان نظر مورد )معانی غالبشان
به میتوانند همچنین اما میدهند، ارائه خود بینندگان
معانیمتفاوتازآنچهموردنظربودهنیز،تفسیرشوند.
تولیدمعنافرآیندیدستکمشاملدومرحلةرمزگذاری39
ورمزگشایی40میباشد)Hall, 1993(بنابراینهمةتصاویر،
رمزگذاریورمزگشاییمیشوند.امارمزگذاریتنهاتوسط
فرآیند بلكه نمیگیرد، صورت تصاویر کنندگان تولید
تاهنگامنمایشودرمعرضدیدواقعشدن رمزگذاری
تصاویر  که است آن از پس مییابد. ادامه نیز، تصاویر
میکنند، مصرف را آن که هنگامی بینندگان، توسط
رمزگشاییمیشوند.بنابراینبهعنواننمونه،یکنمایش
دستگاه و تولیدکنندگان نویسندگان، توسط تلویزیونی
بابهوسیلة تولید)کهاجازهتولیدآنراصادرمیکند(،
بر بینندگان، توسط سپس و میشود رمزگذاری معانی
زمینة و فرهنگیشان، پیشفرضهای مجموعة اساس
دیدنشان،رمزگشاییمیشود.رمزگشاییوخوانشمعنا
روندثابتویكسانینیست.هالسهوضعیترادرخوانش
ورمزگشاییمتندرنظرمیگیرد:خوانشهژمونیکغالب
ضد یا تقابلی42 خوانش و تعاملی41 خوانش )انفعالی(،
که برمیآید چنین هال تقسیمبندی از هژمونیک43.
خوانشنوعاولبهمفهومرمزگشاییمنفعالنهوبیچون
و میباشد آن شده نیت معانی اساس بر متن، چرای و
مواجههای متن با که دارد نظریاتی همة به »اشاره
سازشکارانهدارند«.)کاظمیوحاجحسینی،76:1394(
دراینحالتخوانندهدربرابرمتنخلعسالحشدهاست
رساندن فعلیت به جز چیزی او توسط متن خوانش و
رمزهایپنهانشدهدرمتننیست)همان(.اگرچهبعید
بهنظرمیرسدکهبینندگانزیادیتصاویررابهاینروش
ببینند،چراکهاوالًدیدن،چنانکهموردبحثقرارگرفت،
تجربهایاجتماعیوناظربردیدمانمیباشدوثانیاًهیچ
فرهنگتودهایوجودنداردکهبتواندهمةتجاربخاص
فرهنگیبینندگان،انتظاراتواشتیاقاتآنهاراارضاکند.
خوانشمعنادروضعیتدوموسومیعنیتعاملیو
بهطور تصویر معنای و است انتظار قابل بیشتر تقابلی،
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تعامل، و درگیری، تفسیر، فرآیندهای طریق از معمول،
تولیدمیشود.درخوانشتعاملیخوانندهبامتنگفتگو
همدالنه آن در گاهی میافزاید، آن بر چیزی میکند،
و )کاظمی نظرمیکند«. وگاهخصمانهدرآن مینگرد
حاجحسینی،76:1394(امادرخوانشتقابلیخوانندهاز
رویارویی و»متنصحنه میزند باز متنسر با مصالحه
از متفاوت رمزگشاییامری و است خواننده با رمزگانها
این از )همان( است«. متن در نهفته نشانهگذاریهای
نظر مورد معانی منفعل گیرندگان بینندگان، دیدگاه،
تولیداتفرهنگیازقبیلفیلمها،نمایشهایتلویزیونیو
تبلیغاتنیستند.آنهاروشهایمتنوعیبرایدرگیریبا
تصاویر،ودریافتمعنیازآنهادارند.دوسرتو)1984(در
تحلیلروشهاییکهبینندگانازطریقمشاهدهفرهنگ
روزمره،بهخوانشوتولیدمعنامیپردازند،بهمفاهیمی
همچونازآنخودسازی44اشارهمیکند)دوسرتو،بهنقل

ازاستارکنوکارترایث،)2001(
روزمره فرهنگ خوانندگان دوسرتو، دیدگاه از
میتوانندبادرگیریبامعانیمتنوآفرینشمحصوالت
سكنا متن آن در آن، به واکنش در فرهنگی جدید
گزینندوآنراازآنخودسازند.)همان(خواندنمتون
ازدیدگاهدوسرتو،بهمثابةمجموعهایازپیشرویهاو
خوانندگان توسط بازیها و تاکتیکها عقبنشینیها،
مثابه به نویسنده، رابطةخواننده/ از او برداشت است.
چالشیمداومبرایتصرفومالكیتمتنونزاعبرسر
معنا،درهماهنگیباتقسیمبندیاستوارتهالازانواع
خوانشمعناقراردارد؛بااینتفاوتکهخوانشدوسرتو

متضمنروندیسیالوکمترثابتبهنظرمیرسد.

زندگی روزمره و دیدمان مصرف
ازمجموعنظریاتمیرزااُفدربارةدیدنونظریات
زندگی ماهیت تعیین معنا، خوانش باب در دوسرتو
روزمرهبهعنوانمخالفتبامعانیغالبویاپذیرشآن،
امریدشوارونامتعینمیباشد.اینپیچیدگیودشواری
بهویژهدرعرصةمصرفبهاوجخودمیرسد.چراکهبر
اساسآنچهموردبحثقرارگرفتعرصةمصرفرونق
خودرابیشازواقعیتکاالوخدماتبهوانمودهتصاویر
کاالهامرهوناست!کنشمصرفکهویژگیبرجستة

با تنگاتنگی طور به میباشد، معاصر صنعتی جامعه
برقراری فعال شیوة نیز و است آمیخته دیدن تجربة
ارتباطباجهانمحسوبمیشود.بنابراینمصرفکنندگان
خلق را معانی تصاویر، مصرف هنگام )بینندگان(،
میکنند.)استوری2005،45(امااینبرقرایرابطهالزاماً
بهمعنایمخالفتیاناسازگاریبامعانیغالبنیستو
گستردگیبیشازحدعرصةمصرف،هرگونهقطعیتی

درتأییداینمخالفتراموردتردیدقرارمیدهد.
)به بنابرایندرتجربةقدمزدندرخیابانهایشهر
چون فراوانی منتظره غیر موضوعات تهران( مثال طور
و رسان اطالع تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردهای پوسترها،
غیرهدرمعرضدیدماقرارمیگیرند.درحالیکهثبتو
رویدادهای و تناقضها دستهبندیها، این بازنمایی
اجتماعیبایکدوربینعكاسی،ازیکسومجالیبرای
تقویتوتحكیممقاومتمحسوبمیشود،ازسوییدیگر
بادرنظرگرفتنکلفرآیندعكاسیودستگاه46آن،در
تجربههایی دستاورد میگیرد. قرار مقاومت مقابل نقطة
کمک به که تصویرسازی انواع یا و انیمیشن، چون
تكنولوژیتصاویردیجیتالیتولیدمیشوند،برحسباین
یا فضا چه در و میکنند بازنمایی را چیزهایی چه که
زمینهایبهنمایشدرمیآیندوتوسطچهکسانیدیده
میشوند،واکنشیاموافقتبافرهنگغالبهستند.باآن
کهعموماًاغلبتولیداتتصویریمردماززندگیروزمره،
بهعنوانمظاهریازمقاومتدرپذیرشفرهنگودیدمان
غالبتلقیمیگرددو»فرهنگغالبجامعهدرحالحاضر
فرهنگیمبتنیبرمقاومتایدئولوژیکمیباشد«)ریاضی،
1392: 139(،امكانخوانشهایدیگریبستهبهشرایط

دیدنونوعدیدنازآنهاقابلانتظارمیباشد.
مبارزهبامعناوخوانش،درزمینةاجتماعیخاصآن
امكانپذیرمیشود.بنابرایندرهرخوانشیبامتنیفعال،
سوژهایدرگیربامتنوزمینهاجتماعیکهسوژهومتن
درآنجایدارند،مواجههستیم.)کاظمیوحاجحسینی،
72:1394(دیدمانخودنگاره)سلفی(کهبهشكلیجهانی
ازطریقتكنولوژیفراگیرعكاسیباتلفنهمراههمهگیر
شدهوبهویژهکاربردهایفراوانیدرشبكههایاجتماعی
دارد،دربسیاریمواردپیشازآنکهتصاویرشخصیرا
بازنماییکنند،دسترسیسوژههارابهیکتكنولوژیتازه
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از»خود«رابدونحضور برداری تصدیقکردهوتصویر
)شخصدومیبهعنوان(عكاس،بهرخمیکشد.

بهزعمبودریار)1393(مصرفتوسطسازماندهی
عواملگوناگونیچوناشیاءوپیامهایمعنیدارتعریف
و اشیا کلیه از تقریبی »مجموعهای مصرف، میشود.
پیامهاییاستکهدرقالبگفتمانیکمابیشمنسجم
ایجادمیشود«.)بودریار،214:1393(اینامرمصرف
رابهکنشیکمالگرایانهنزدیکمیکندکهازرابطةبا
اشیافراترمیرودوبهتماممشخصههایتاریخ،ارتباطات
اشیاء صورت، همان به مییابد. گسترش فرهنگ و
مصرفی،واژگانکمالگرایانهایراپدیدمیآورندکهدر
مادیتگریزانخود،اهدافزندگیرامشخصمیکنند.
زیادی شدت و سرعت با را روزمره تجربة امر این
)برای کردن آشپزی است. ساخته تغییر دستخوش
نمونه(بهعنوانفعالیتیروزمره،بهطوراجتنابناپذیری
دررابطهبامصرفگراییتغییرکردهاست.دستورهای
طبخ، آماده و آماده نیمه و اولیه غذایی مواد آشپزی،
ابزارهاییکهبهشكلرقابتآمیزیروزبهروزفرایندتهیه
وطبخغذاهاراآسانتروبالذتبیشتریتوأممیسازندو
روایتگر هرچیز از بیش که آشپزی آموزش برنامههای
تبلیغات در سرمایه صاحبان اندیشیدة پیش از معانی
فعالیتی عنوان به را ما روزمره تجربة هستند، گوناگون
قرار تردید مورد قدرت، گفتمانهای تأثیر از بیرون
میدهند.بههرحال،معانیازطریقرویاروییپیچیده
میانبینندگان،تولیدکنندگان،متون،ونیززمینههای
دیداریتعیینمیشوند.ازاینرویمیتوانگفتکه
برخی که تقابلی خوانشهای برابر در خود تصاویر،
بینندگانآرزویمواجههباآنرادارند،مقاومتمیکنند.
بهبیانیدیگر،اذهانیکهدرمقابلیکدیدمانغالب
مقاومتمیکنندنیز،ممكناستبهآسانیبهمعانی
اندیشیدةتصاویر،ملحقنشوند. ازپیش انتظارو قابل
بدینترتیبشیءمصرفی)دراینجاابزارآشپزیومواد
اولیه(دقیقاًآنچیزیاستکههدفدرآنمأوامیگیرد.
مصرف،توسطهدفیبهحرکتدرمیآیدکهدرشیء
مستتراست.اماآنچهمصرفمیشودشیءنیستبلكه
رابطهاست،درواقعایدةرابطه،مصرفمیشود؛ایدهای
به و )همان( میآید در نمایش به اشیاء درسری که

تعبیردیگردیدمانآنمصرفمیشود.
امروزهدرکالنشهرها،اتومبیلسواریجایگزینقدم
زدنوپرسهزدندرشهرشدهاست.فعالیتیروزمرهکه
کاالهای سودآورترین از یكی توسعة و پیشرفت
رویت قابل آن مصرفکنندگان توسط را سرمایهداری
میسازد.دیدمانپرسهزنیواتوموبیلسواریبیهدف
درکالنشهرتهران)بهطورمثال(یكیازبرساختههای
توانمندفرهنگدیداریامروزتهراناستکهدرسطوح

مختلف،امكانخوانشهایخاصیراپدیدمیآورد.


بحث و نتیجه گیری

نظریهپردازان قرارگرفت، مطابقآنچهموردبحث
مطالعاتفرهنگی،زندگیروزمرهراعرصةمقاومتمردم
دربرابرمعانیموردنظرفرهنگغالبمیدانند.نیكوالس
فرهنگ چشمانداز از دیدگاهها این نقد در میرزااُف،
دربارة دوسرتو نظریات با شدن همسو با ابتدا دیداری،
فعالیتهایروزمره،یادآوریمیکندکهنگاهکردنرانیز
به قدرت، گفتمان از بیرون فعالیتی عنوان به باید
به نگاهکردن از میرزااُف افزود. روزمره دیگر فعالیتهای
مثابةشگردیکهدرهمةعرصههایزندگیروزمرهاعماز
خانگی،عمومیومصرفگسترشیافتهاست،یادمیکند.
درحالیکهدبوردنگاهکردنراابزاریدرجهتانباشت
سرمایهدرجامعةمصرفگراوبهعنوانعاملیمیپندارد
کهروابطاجتماعیرامورددستبردقرارمیدهد،میرزااُف
تماشاکردنبومیشدهرابهتمامی،قلمروزندگیروزمره
انتقادی نوع عنوان به تخیل مفهوم از میرزااُف میداند.
او، زعم به میکند. حمایت جهانی فرهنگ در دیدن،
مردم تودة مقاومت از گرانیگاهی الزاماً روزمره زندگی
نیست.ازآنجاکهگسترشتصاویردرعرصةمصرفبه
تجربههای بخشیدهاند، سرعت آن بیشتر هرچه وسعت
تماشاگریبومیمانیزازتولیدارزشمصوننمیمانند.

ازتحلیلنظریاتدوسرتوومیرزااُفدراینپژوهش،
برساختههای عنوان به دیدمان بر دوباره تأکید
نگاه میشود. نتیجه روزمره زندگی در تعیینکننده
تجارب دیگر به باید که تجربهای عنوان به نه کردن
و فعاالنه کنشی عنوان به بلكه شود، الحاق روزمره
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پی نوشت
1.چنینارزیابیالبتهبهطورعمیق،ریشهدرپیشفرضهاو

باورهایافرادیکجامعهازمفهومفرهنگدارد.
2. pictorial turn
3.surveillance
4. monitoring 
برای را چندگانهای ویژگیهای )1387( فدرستون مایک .5
زندگیروزمرهبرمیشمردکهازآنجملهجهانمعمولی
پیشپاافتادهایاستکهوقایعبزرگوامورخارقالعادهبر

آنهیچتأثیریندارند.
6. Heinrich Wolfflin 
7. Henry Lefebvre 
8. Michel De Certeau 
9.ThePracticesofEverydayLife
10. Joe Moran 
11. John Fisk
12. narrative 
13. visuality 
انتخاب اذعاندارد. نابسندگیواژهمعادلفارسی به نگارنده
بادشواریهای انگلیسیگاه برخیکلمات واژگانمعادل
واژة نگارنده دیگری مقالة در میباشد. همراه فراوانی
ک.، است)ن. برده کار به visuality برای را دیدوارگی
دیدوارگی به نسبت  دیدمان اما ،)1390 عادل، کهوند،

انتخاببهتریمیباشد،اگرچهبهترینواژهنیست.
14. receiver 
15. perceiver 
معاصر فیلسوف  Jacques Ranciere رانسیر ژاک .16
روایت باستان ُرم در مردم شورش از روایتی فرانسوی،
میکندکهطیآن،عوامخواستارمذاکرهبااشرافآونتین
هیلبودند.اشرافپاسخدادندکهاینمذاکرهغیرممكن
بنابراین نبودند؛ انسانی گفتار دارای عوام که چرا است،
قادربهفهمیدن شایدمیتوانستندگوشبدهنداماالزاماً

نبودند)رانسیه،1998بهنقلازمیرزااُف،25:2009(.
17. Frantz Fanon
18. decolonization
19. Michel Foucault
20. The domestic 
21. The public spaces 
22. The space of consumption 
23.هاروی)1991(،بهازدیادوتكثیرتصاویردرزندگیروزمره
این از متأثر بسیار را دیداری قلمرو و میکند اشاره
فنآوریهاتوصیفمیکند.هارویبهتببینروابطقدرت

تجربهایتفكیکناپذیرازسایرتجاربفرهنگیوزندگی
روزمرهمحسوبمیشود.فعالیتهایروزمرهروایتهایی
به که میسازند آشكار خود در را فرهنگ از ناگفته
میشوند. متجلی تصویر قالب در شكل قدرتمندترین
بنابرایننقطةبرجستةتحلیلانتقادیمیرزااُفازتبیین
دوسرتودربابزندگیروزمره،صرفاًمتضمننفیجنبة
مقاومتآننیست،بلكهدرتأکیدتجربههایدیداریو
آراء در تأمل از است. متمرکز روزمره زندگی دیدمان
میرزااُفازآنچهبهتفصیلدراینمقالهموردبحثقرار

گرفت،نكاتیمهمرامیتواننتیجهگرفت:
و دیدمان نقشمهم به ناظر روزمره زندگی درک
تجربةدیداریاست.درکزندگیروزمرهبدونشناخت

فرهنگدیداریآنبیمعناست.
با رویارویی برای روزمره زندگی بالقوة قابلیت
و دیداری تجربههای وسیلة به غالب، ارزشهای
جنبههایتصویریآن)بیشازسایرابعاد(بهفعلیت

میرسند.
توسط هم تصویر، تولید پیشرفتة تكنولوژیهای
رسانههاونهادهایقدرتبهکارگرفتهمیشوندوهم
ابزارهایفراوانوقابلدسترسیبرایبازنماییتضادهاو
مردم توسط روزمره زندگی در موجود تناقضهای
ازآنکهموضع بنابراینزندگیروزمرهبیش هستند.

مقاومتباشد،عرصةرقابتونزاعاست.
معانی با مخالفت به گوناگون روشهای به مردم
غالبمیپردازندوگاهینیزکاربردهایدیگریبهآن
یک همیشه خودسازی آن از حال، هر به میدهند.
و تجربهها این خوانش گاه نمیباشد. تقابلی تجربة
بادیدمانغالب بینندهومتن،درهماهنگی درگیری

صورتمیپذیرد.
تصاویرازمیانقلمروهایاجتماعی،حرکتمیکنند.
تصاویرقابلیتآنرادارندکهدرمتونمختلف،معانی

متفاوتیراباخودحملکنند.
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اشارهمیکند،کهازطریقازطریقاینفرمویژهاز»دید«
شكلگیریوپیریزیمیشوند.اوهمچنینتأکیدمیکند
کهطمعوشیفتگیبیحدومرزبهتكنولوژیتصویریبه
ویژهبرایعدهایکمیازمردمونهادهابهویژهآنهاکهبه
سرمایهداری، نظامیگری، به تاریخی طور به نوعی
دسترس در گرهخوردهاند، مردساالری و استعمارگرایی

است)ُرز،2012،ص:9(.
24. Guy Debord 
25. Walter Benjamin 
26.والتربنیامبناولینگذرگاههاومراکزخرید)پاساژها(در
پاریساوایلقرننوزدهمرابهچشماندازیرویاییجهت
به آن در مردم که کرد تعبیر جادویی صحنهای خلق

مصرفگراییهرچهبیشترترغیبمیگردند.
27. society of the spectacle
جامعه توصیف در عنوانی مصرفی، جامعه بودریار دیدگاه از
ازجنگ، غربیپسازجنگجهانیبود.درشرایطپس
دولتهایرفاهمستقرشدهدرممالکاروپاییوآمریكا،در
و روانی بازسازی و زدودنخاطراتسختجنگ جهت
سیاستهای عظیم، حادثه  آن در درگیر مردم عاطفی
اقتصادیرادرپیشگرفتندکهبهرفاهوشكوفاییدهههای

50و60انجامید.)ریاضی،1392،ص:138(
28. consumption society 
29. the attention theory of value
30. Jean Baudrillard 
31. simulacrum
32. Watching Babylon: The War in Iraq and 

Global Visual Culture 
33. vernacular
34. the state of exception 
35.درانتخاباتبعدیبوش،هوواردوبلرهمهدوبارهانتخاب
شدندوهیچیکازمقاماتعالیرتبهدرآمریكا،تأدیبیا

زندانینشدند.
36. inter-visuality
37. Marita Sturken 
38. Lisa Cartwright 
39. encoding 
40. decoding 
41. negotiated reading
42. oppositional 
43. counter-hegemonic 
44. appropriation
45. John Storey 
46. apparatus
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