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مقدمه
عكاسیمستنداجتماعییكیازرایجترینشاخههای
عكاسیمستنداستکهراهشرابهتمامیزوایایزندگی
فردیواجتماعِیانسانگشودهاست1.ثبتوبهتصویر
تحوالت و رویدادها مستندسازی و وقایع کشیدن
انسانیبهشكلیبیطرفانه،واقعگراو گوناگونجوامع
راستنما،ازاهدافاینشاخةعكاسیاست؛اماازآنجاکه
شكل به و است شده رمزگذاری رسانهای »عكاسی،
همانگویانهواقعیتیراکهبهآنارجاعمییابد،بازتولید
نمیکند«)سونسون،50:1387(؛پسعكسهایمستند
و وقایع گونة گزارش و صرف نمایش نیز، اجتماعی
چراکه نیستند. انسانی جوامع گوناگون رخدادهای
عكاسمستنداجتماعیتنهابهرونگاریاززندگیمردم
ووقایعنگاریازرخدادهایگوناگوننمیپردازد؛بلكهبه
مددنیرویاندیشهواحساسخودوبهوسیلةدوربین،به
و انسانی جامعة گوناگون رویدادهای و وقایع گزینش
که عكسی با و میپردازد یكدیگر با عناصر ترکیب
داوری و تأمل تفكر، تماشا، به را مخاطب میآفریند،
پیرامونموضوعیفرامیخواندوافزونبراینهامیتواند
واکنشعملِیاورانسبتبهموضوعیبرانگیزاند.اساساً
»عكاسیبهمثابةشكلیازارتباطدیداریواجداهمیت
عكسهای میان، این در 309(؛ )ولز،1390: است«
مستنداجتماعیبهدلیلپرداختنبهموضوعاتمختلف
انسانی،تأثیراتگوناگونیبراندیشهواحساسمخاطب
میگذارندوکارکردهایمختلفیازخودبروزمیدهندو
روشنگر، جنبههای میتوانند اطالعرسانی، بر عالوه
بنابراین، بگیرند؛ خود به برانگیزاننده و تفسیرکننده
همانطورکهزبانشناسان،بحثکارکردهایزبانیرا
انواع تحلیل و بررسی به میتوان کشیدهاند، پیش
کارکردهایعكسهایمستنداجتماعیپرداخت.بدین
دربارۀ که گوناگونی نظریههای میان در منظور،
کارکردهایزبانارائهشده،نظریهایکهرومنیاکوبسن2
و کاملترین است، ارتباطکالمیپیشکشیده دربارۀ
زمینةسایر در را آن میتوان که است سودمندترین
نظامهایارتباطِیغیرزبانیبهکارگرفت)احمدی،1371:
136(.ازاینرو،هدفاصلیازنگارشاینمقاله،بررسی
وتحلیلانواعکارکردهایعكسهایمستنداجتماعی،

یاکوبسن ارتباطی نظریة زبانِی کارکردهای اساس بر
از یک هر بروز در اصلی عناصر به همچنین، است.
کارکردهانیزپرداختهمیشود.دراینرابطه،اینپرسش
کارکردهای ایجاد در اصلی عناصر که میشود مطرح

عكسهایمستنداجتماعیکداماند؟
بررسِیتحلیلیوتطبیقِیکارکردهایزباندرمورد
عكسهایمستنداجتماعی،بهشناختماهیتعكاسی
وظرفیتهایآنکمک اجتماعیوخصلتها مستند
اینطریق،چهارچوبوروشی از مینماید.همچنین،
سودمندبرایتجزیهوتحلیلعكسهایمستنداجتماعی
وارزیابیضمنیآنهابهدستخواهدآمدوافزونبر
فراهم عكاسان برای مفید و کاربردی دانشی اینها،
میگرددکهدراینزمینه،کمبودمنابعمشهوداستو

ضرورتانجامچنینپژوهشهاییراآشكارمیسازد.

نظریة ارتباطی یاکوبسن و کارکردهای زبان
ازشش کالمی، ارتباط هر تحقق برای یاکوبسن 
گیرنده، فرستنده، از: عبارتند که میبرد نام عنصر
موضوع،پیام،رمز،تماس)مجرایارتباطی(.فرستنده،
مؤثر برای پیام این میفرستد. مخاطب به را پیامی
واقعشدنبایدبهموضوعیداللتداشتهباشد؛موضوعی
را آن باشد قادر مخاطب و کرد بیان را آن بتوان که
بهروشنیدریافتکند؛همچنین،بهرمزینیازاستکه
همفرستندهوهممخاطب،یعنیهمکسیکهپیامرا
بهرمزدرمیآوردوهمکسیکهرمزرامیگشاید،آن
راکاماًل-باحداقلجزئاً-بشناسند.همچنین،درهر
فرایندارتباطی،بهتماسنیازاست،یعنیبهمجرایی
فیزیكیوپیوندیروانیبینفرستندهوگیرندهکهبه
نمایند برقرار ارتباط یكدیگر با میدهد امكان آنها

)یاکوبسن،77:1369(.
ازنظریاکوبسنجهتگیریوتأکیدبررویهرکدام
ارتباطی،موجببروزکارکردهای الگوی این ازعناصر
خاصیدرهرفرایندارتباطکالمیمیشود)نمودار1(.
اینکارکردهاعبارتانداز:کارکردارجاعی3)جهتگیری
بهسویموضوع(،کارکردعاطفی4)جهتگیریبهسمت
بهسوی )جهتگیری ترغیبی5 کارکرد فرستنده(،
برروی تأکید و گیرنده(،کارکردهنری6)جهتگیری
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پیام(،کارکردهمدلی7)جهتگیریبهسمتتماسیا
مجرایارتباطی(،کارکردفرازبانی8)جهتگیریبهسوی

رمز(،)همان،78-79(.
ازدیگرسو،یاکوبسندرپاسخبهاینپرسشکهمعیار
شناختانواعکارکردهابهخصوصکارکردشعری،بهلحاظ
زبانیچیست؟میگویدبایددووجهاساسیدرحیطةزبان
انتخابواژگان)محورجانشینی(وترکیبواژگان یعنی
محور .)82 )همان: نماییم بررسی را همنشینی( )محور
در عناصر گرفتن قرار چگونگی نشاندهندۀ همنشینی،
جایگزینی چگونگی بیانگر جانشینی، محور و هم کنار
عناصربهجایهماست)چندلر،127:1387(.بهبیاندیگر،
همنشینی،بیانگرنحوۀترکیبعناصرحاضردریکمتن
متن، در که برمیگردد عناصری به جانشینی، و است
حضورندارند.درحیطةزبان،فرستنده،کلماِتمشخصی
رابرمیگزیند)جانشینی(وباترکیبآنها)همنشینی(،
معنایموردنظرومقصودخودرابهگیرندهمنتقلمیکند.
سایر با آن همنشینِی و کلمه یک ترجیح درمجموع،
و معنا تولید در مؤثر عوامل از جمله، یک در کلمهها

کارکرداست.بهطورمثال:
داردبرفمیبارد)ارجاعی(.

وایچهبرفقشنگی)عاطفی(.
بمانتابرفبندآید)ترغیبی(.

هوایقشنگیاست،نه؟)همدلی(.
اینپیشبینیوضعهواست)فرازبانی(.

و )شعری میریزد آسمان از که است  رحمت این
هنری(.

بههرتقدیر،بهجزکارکردهایهمدلیوفرازبانیکهبه
هستند، کالمی ارتباطات به مربوط بیشتر میرسد نظر
سایرکارکردهایذکرشده،درعكسهایمستنداجتماعی

قابلشناساییاندکهدراینمقاله،بدانهاخواهیمپرداخت.
البتهالزمبهتوضیحاستکهچنانچهخودیاکوبسنتصریح
کردهاست،مرزقاطعیمیانکارکردهایزبانوجودندارد
وگرچهبینششوجهعمدۀزبانفرققائلمیشویم،اما
مشكلبتوانپیامیکالمییافتکهفقطیککارکردواحد
داشتهباشد)یاکوبسن،77:1369(.ازاینرو،نمیتوانانكار
کردکهعكسهایمستنداجتماعی،کارکردهایمتنوعی
ازخودبروزمیدهندوحتیممكناستمخاطبین،به
دلیلداشتنپایگاههایمتفاوتفكری،احساسی،فرهنگی
واجتماعی،تأثیراتمتفاوتیازیکعكسبگیرندومفاهیم
بااینحال،میتوانگفتدرهر استنباطکنند. متعددی
سایر به نسبت کارکرد یک اجتماعی، مستند عكس
کارکردها،برفضایعكسغلبهوسلطةبیشتریداردو
خودرابهمخاطبتحمیلمیکندویاحداقل،مخاطبین
بیشتریتحتتأثیرآنکارکردقرارمیگیرند9.هرچندباید
زمان گذشت و عكس ارائة زمینة که کرد خاطرنشان
این با رادگرگونسازد. میتواندکارکردهاییکعكس
توضیحات،حالبهبررسیوتحلیلکارکردهایعكسهای
موردنظر زبانی کارکردهای اساس بر اجتماعی مستند

یاکوبسنمیپردازیم.
1. کارکرد ارجاعی:یاکوبسنمعتقداستوظیفهونقش
بهسوی کهجهتگیریشان است این پیامها از بسیاری
کارکرد بیشتر پیامها خالصه، بهطور یا باشد، موضوع
صریح،روشنوادراکییاهمانارجاعیدارند)همان،78(؛
مانند:»هواسرداست«یا»داردبارانمیبارد«.بههرحال،
کارکردارجاعی،روابِطمیاِنپیاموموضوعیکهپیامبهآن
ارجاعمیدهدرامشخصمیکند؛دراینجامسئلةاساسی
همانافرمولبندیاطالعاِتحقیقی،عینی،قابلمشاهدهو
اثباتپذیردرباِبمرجِعپیاماست)گیرو،20:1383(.

موضوع)ارجاعی(

فرستنده)عاطفی(پیام)شعرییاهنری(گیرنده)ُکنشییاترغیبی(

مجرایارتباطییاتماس)همدلی(

رمز)فرازبانی(
نمودار1.عناصرنظریةارتباطییاکوبسنوکارکردهایشان.
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بهسوی پیام جهتگیری نقش، این »در بهعبارتدیگر،
بهصورت و است پیام مضمون و محتوا یعنی موضوع،
جملهایاخباریکهازطریققرائنوشواهدمحیطیقابل
باران امروز مانند استظاهرمیشود، تكذیب و تصدیق
میبارد«)صفوی،32:1383(.بهدلیلشباهتیکهمیان
عكسوعناصردنیایواقعیبرقراراست،اینکارکردتقریباً
درهمةعكسهایواقعنمادیدهمیشود.زمانیکهمخاطب
یا موضوع از عكس، درونی عناصر مشاهدۀ بهوسیلة
رویدادیباخبرمیشودواطالعاتیحقیقیواثباتپذیر
شاید بااینحال، میکند. دریافت پیام مرجع به نسبت
بتوانگفتعكاسیمستنداجتماعیبرپایةقابلیتبیان
با مستند عكاسی بهطورکلی، آمد. وجود به ارجاعیاش
تأکیدبرخصلتذاتیعكاسییعنیتواناییاینرسانهدر
ثبتدقیقواقعیت،بیکموکاستوبیجرحوتعدیل،رواج
گستردهاییافتوهدفعكاسانمستنداجتماعیازآغاز
تابهامروز،ثبتوبهتصویرکشیدنوقایعورویدادهای
گوناگونجامعةانسانیبهشكلیعینی،دقیقوبدوندخل
وتصرفبودهاست.براساسهمیندیدگاهبودکهپساز
از گروهی آمریكا، در دهه1930 اقتصادِی بحران وقوع
آوردند10. روی کشاورزان وضعیت از عكاسی به عكاسان
آنهابهثبتعینیومستقیموبدونهرگونهدستکاری
لنزدوربینشانقرارمیگرفت،میپرداختند. آنچهجلوی
کارکردارجاعیعكسهایاینگروه،منجربهتنویرافكار
و فقیر مردمان زندگی سخت شرایط درباره عمومی
به رسیدگی برای برنامهها پیشبرد در و شد کشاورزان

از اینگروه واقعگردیدوعكسهای آنانمؤثر وضعیت
و مقامات به قابلاعتماد سندی بهعنوان عكاسان،

سازمانهایمسئول،ارجاعدادهشد)تصویر1(.
بههرحال،وجودکارکردارجاعیدرعكسهایمستند
اجتماعیباعثمیشوداینگونهعكسها،بهمانندشاهدو
مستقیم، عكاس، نگاه زیرا شوند؛ گرفته نظر در گواهی
بهبیاندیگر،کارکردارجاعیدر بیطرفانهوصریحاست.
عكسهایمستنداجتماعیزمانیغلبهمییابدکهبهقول
عینیت با عكاسی، که بپذیرد عكاس سارکوفسكی11،
Szarkows-( بدارد پاس را واقعیت این و دارد سروکار
آشكاِر ازخصلتهای یكی دلیل، همین به .)ki,1966:8

نوع این در که است این ارجاعی کارکرد با عكسهای
تصویر به آشنا و ساده شكلی به موضوعات عكسها،
پیچیده و دشوار چندان آنها دنیای فهم و درآمدهاند
عادی، و متعارف قابی انتخاب با عكاس، چراکه نیست.
از صریح نگاری رو و وقایعنگاری به تنها میکند تالش
واقعیتپیشرویشبپردازدوکمترازروشهایابداعیو
خالقانهاستفادهمیکند.شایدبتوانگفتدرهمینراستا،
فرانسیس تجربهگرا، فیلسوف اینسخنان النگ »دورتیا
مشاهده بود: کرده نصب تاریكخانهاش در روی را بیكن
بدون هستند، آنچنانکه چیزها درباره تفكر و دقیق
جایگزینیوفریب،بدونخطاوآشفتگی،بهمراتبشریفتر
حاصل خالقیت ابداع از آنچه تمام از است ارزندهتر و

میآید«)برت،177:1379(.
فراترازایندیدگاه،برخیازعكاسانمستنداجتماعی

تصویر1.دورتیاالنگ،مادروفرزندانش،
1936.منبع:

www.loc.gov/pictures/item/
fsa19998021539/p/
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سعیکردهاندتاحدامكان،حضوروعاملیتخودرانیزدر
عكس،نامحسوسسازدتابینندهمتقاعدشودکهموضوع
مورد در بهعبارتدیگر، میبیند. مستقیم و بیواسطه را
عكاس غیبت از میتوان ارجاعی کارکرد با عكسهای
)بهعنوانعاملاصلیتولیداثرهنری(سخنگفت؛مانند
نوزدهمی قرن اسالف از بسیاری اوانز12کههمانند واکر
نامحسوس درعكس را دادحضورخویش ترجیح خود،

کند)تاکر،59:1377(.
درعكسهایاوانز،واقعیتبهواسطةقاب،زاویةدیدو
عواملدیگر،تغییرشكلپیدانكردهاستوبرخیآثارش
موجز،مستقیم،غیرعاطفیوکاماًلواقعیهستند )تصویر
گرفته طوری اوانز عكسهای سارکوفسكی، قول به .)2
شدهاندکهیکزاویهدیدمعمولیومتعارفازصحنهدیده
میشودوگوییاگرخودمادرآنصحنهمیبودیم،همان
:1393 نژاد، )مقیم میکردیم ثبت و میدیدیم را چیز

.)251
بههرتقدیر،اینشیوۀبرخوردباواقعیت،موجبایجاد
کارکردارجاعیدرعكسهامیشودکهدربرخیازآثار
مثال، بهطور میشود. دیده اجتماعی مستند عكاسان
دلیل به ریس13 ژاکوب عكسهای از بسیاری اگرچه
اما شدهاند، معروف آنها ترغیبی کارکرد و تأثیرگذاری
جامعه زندگی و شهر محیط که عكسهایش از برخی
دورانشرانشانمیدهند،دارایکارکردارجاعیاند؛زیرا

بیپیرایهدرخدمتنمایِشواقعیِتصحنهاند.یابرخیاز
و کار حال در مردم از ساندر14 آگوست که عكسهایی
فعالیتروزمرهگرفته،بهشكلیسادهورسا،اطالعاتیاز
جامعةدورانعكاسراانتقالمیدهندوکارکردارجاعی
حتی بهطوریکه .)4 و 3 )تصویر دارد غلبه آنها در
ارجاعیدرعكسهایساندر میتوانگفتغلبةکارکرد
بودکهباعثشدنازیهاکتاب»سیمایروزگار15«اورا،با
را آن و ببینند تضاد در نژادشان از خود دلخواه تصور
سانسورکنند.چراکه»ساندربادیدصریحودقیقخود،به
خوبوبدامكاننمایشداد.اوآلمانیهارابرخالفدیدگاه
رسمیوحكومتی،آنگونهکهبودندونهبهعنوانمخلوقاتی

خاص،بهنمایشگذارد«)بالف،114:1375(.
و اطالعات ارجاعی، کارکرد با درمجموع،عكسهای
پیامینسبتاًروشنوشفافرابهمخاطبانتقالمیدهند.
بهعبارتدیگر،بههمانشكلیکهانسان،اززبانروزمره
برایبیانخواستههایخوداستفادهمیکندوهمانطور
طریق از خاص، پیامی و موضوع مواقع، برخی در که
بهکارگیریزبانیروشنوسادهوتاحدممكنبهدوراز
میشود داده انتقال دیگران به کالمی، پیچیدگِی
کارکرد دارای عكسهای در 138(؛ )احمدی،1370:
ارجاعینیز،عكاسبهثبتموضوعوانتقالپیامبهشكلی

مستقیم،عینی،شفافوبدونکنایهوابهاممیپردازد.
بهبیاندیگر،همانطورکهبارت16مانندجانبرجر17،
عدمدخالتعاملانسانیدرتولیدتصویروضبطمكانیكی

تصویر2.واکراوانز،کافیشاپ،1935.منبع:
www.shorppy.com/node/5776 

تصویر3.ژاکوبریس،شهر،1987.
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توسطدوربینراتضمینکنندهعینیتمیداند)مقیمنژاد،
کمترین ارجاعی، کارکرد با عكسهای در 95(؛ :1393
دخالتقوایفكریواحساسیعاملانسانی)عكاس(دیده
میشود.بههمیندلیل،اگرچهتولیداینگونهعكسها،از
سویی،بیانگرآگاهیوحساسیتودقتعكاسنسبتبه
در طبیعی، بهطور اما است، انسانها زندگی شرایط
عكسهایباکارکردارجاعی،کمترنشانیازخصلتهای
دیده تفسیری، ُسویههای و تألیفی جنبههای هنری،
میشود.آنچهدراینعكسهابیشترخودنماییمیکند،
حضوردوربینعكاسیبهعنوانابزاریمكانیكیاستکه
شكلی به انسانی جامعة رخدادهای و وقایع ثبت برای
بنابراین، است؛ گرفتهشده کار به مستقیم و بیطرفانه
او،در شخصیتعكاسوکنشگریهنرمندانهوخالقانة
اینعكسهاچندانپیدانیستوعاملیتباابزارمكانیكی
به ونشاندادنآن برایثبتمستقیموعینیموضوع
سایرینتاحدامكانبیکموکاستوبیجرحوتعدیلاست.
درواقع،درعكسهایباکارکردارجاعی،بنابهاینقولپل
یعنی است رویش پیش آنچه برای عكاس استرند18،
است شده قائل واقعی احترامی واقعیت،
)Strand,1966:136(.بهطورطبیعیدراینوضعیت،
و عكاسی شگردهای انواع از استفاده به تمایلی عكاس،
دیدی زاویة با عادی قابی از و ندارد دوربین امكانات
استفاده برگزیده، آنچه ثبت برای متعارف و معمولی
بهطورمعمول ارجاعی، کارکرد با عكسهای مینماید.

دارایقابیبازاویهبازووسیعهستندتابیشتریناطالعات
از را موضوع عكاس، و دهند انتقال موضوع پیرامون را
زوایایعادیومتعارفدردرونقابعكسخودجایداده

تاتحریفودستکاریدرموضوعرخندهد.
بیان آنچه دربارۀ گوینده »نگرش عاطفی:  کارکرد   .2
که کارکردی یا عاطفی بهاصطالح کارکرد در میکند،
این مییابد. تجلی مستقیماً است گوینده حال« »زبان
نقشزبان،تأثیریازاحساسخاصگویندهرابهوجود
میآورد«)یاکوبسن،78:1369(؛ماننداینجمله:»عجب
میان روابط کارکرد »این دیگرسخن، به گرفتارشدم«.
پیاموفرستندهرارقممیزند.هنگامیکهما-بهوسیلهی
زبانیابهوسیلهیهرشیوهیداللتیدیگر-ارتباطبرقرار
میکنیم،اندیشههاییرادرباِبماهیِتمرجِعپیامبیان
میکنیم)کارکردارجاعی(؛امادرعینحالمیتوانیمنگرش
خودرانسبتبهآنموضوعهمابرازکنیموبگوییمآن
زیبا، یا است زشت بد، یا است خوب ما نظر به پدیده
مطلوباستیامنفور،مؤدبانهاستیاتمسخرآمیز«)گیرو،
20:1383(.بهطورمثالبهجایگفتن»هواگرماست«

)ارجاعی(،بگوییم»آهچههوایگرمی«)عاطفی(.
کارکرد این اجتماعی، مستند عكاسی با رابطه در
زمانیخودراآشكارمیسازدکهعكاس،تنهابهثبتآنچه
با بلكه است، نپرداخته رخداده، یا بوده چشمش پیش
بستنقابیهوشمندانهوثبترویدادموردنظردرلحظهای
مناسب،بهنوعیاندیشهواحساسخودرانیزبیانکردهو
بهجایثبتسادۀموضوعوواقعه،بهشكلیکنایهآمیز،به
بهبیاندیگر، است. پرداخته آن دربارۀ قضاوت و داوری
گرانة مداخله و فعال عاملیت ارجاعی، کارکرد برخالف
عكاسبهعنوانهنرمندیکهبهتفسیر،ستایشیانكوهش
کارکرد با عكسهای در میپردازد، اجتماعی پدیدههای
عاطفیهویداست؛مانندتصویرشمارۀ5کهتنهاشخصیتی
معروفرابهنمایشنمیگذارد،بلكهتفسیرعكاسرانیز
درمعرضدیدمخاطبقرارمیدهد.تفسیریکهمیتوان
آنرااینگونهدرقالبکلماتبیاننمود:»گاندی،تجسم
سكوناست.تصورگاندیپرتحرکدشواربهدستمیآید
وآسانازدستمیرود.ازاینروستکهاوراآراموصبور،
سربهزیرافكنده،بادستیافتادهبرکف،درحالمطالعه،
درمرکزعكسومرکزاتاقمیبینیم.او،درمیانکاغذهای

www.xriads. :تصویر4.آگوستساندر،دورهگردها،1926.منبع
virginia.edu/ma01/davis/photography/images/

riisphotos
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دردستشدرپیگریزگاهیستبراینجاتورستگاری
مسیحی، )کریم کالن« بسیار کالن، جمعیتی آرامِش و
105:1389(.میتوانیكیازدالیلماندگاریوموفقیت
اینعكسرادرمیانعكسهایمتعددیکهازگاندی19
دانست. آن در یافته ظهور عاطفی کارکرد گرفتهشده،
چراکهاینعكسبهشكلیتأثیرگذارونمادین،شخصیت
واندیشةگاندیرابیانمیکند.کارکردعاطفِیاینعكس،
بامالحظةتصویرشماره6بیشترآشكارمیگردد.اگرچه
هردوعكس،دارایقاب)افقی(وعناصریكسانیهستند،
امابرخالفتصویرشماره5،درتصویرشماره6،کارکرد
کارکردهای ایجاد در مؤثر عوامل دارد. غلبه ارجاعی
)زاویة قاب عكسها، این از کدام هر عاطفی و ارجاعی
متفاوت(ولحظةگرفتنعكسهستند.درواقع،متأثراز
به عكس هر درونِی عناصر عكس، گرفتن لحظة و قاب
گونههایمتفاوتیسامانیافتهاندوازاینطریق،مفاهیم
متفاوتیرابازمینمایانندوموجببروزکارکردهایمتفاوت
چرخ درحالیکه مثال، بهطور شدهاند. عكس هر در
نخریسیدرتصویرشماره6،بیشترمعناوکارکردیعادی،
دلیل به ،5 شماره تصویر در اما دارد، ارجاعی و واقعی
حالتضدنوریافتن،ازعنصریواقعیبامعنایآشكارو
پیدا استحاله متعدد معانیضمنی با نشانهای به صریح،

کردهوفضایعكسرانیزمتأثرساختهاست.
بهطورکلی،برخالفعكسهایباکارکردارجاعیکه
کارکرد با عكسهای برخوردارند، معنایی صراحت از
عاطفی،معانیومفاهیمضمنیرادرخودپنهاندارندو

به را مخاطب که معناییهستند متعدد الیههای دارای
تأملوتفكروامیدارندتاازاینطریق،معنارادریابدویا
بیافریندوبهجایدریافتاطالعاتیواضحوآشكارپیرامون
بهجای و بپردازد آن پیرامون تفكر و تأمل به موضوع،
آن تفسیر به گرفته، قرار عكس قاب در آنچه تماشای

مبادرتورزد.
بهعبارتدیگر،برخالفعكسهایباکارکردارجاعی
عكسهای میکنند، اطالعرسانی موضوعی دربارۀ که
عاطفی،بیانگراحساس،دیدگاهوموضِععكاسپیرامون
موضوعیهستندکهعكاسسعیکردهآنرابامخاطب
اسمیت: یوجین قول به اساساً بگذارد. اشتراک به
»عكاسی،رسانهایقدرتمندیبرایبیانحاالتاست«
عكاسی در ویژگی این .)129 :1388 هورن، و )جی
مستنداجتماعیبهدلیلماهیتاجتماعیاینشاخهاز
عكاسی،بیشترخودنماییمیکند.بهطوریکهدربرخی
اندیشهواحساس نیروی عكسهایمستنداجتماعی،
بهعبارتدیگر، هویداست. چیزی هر از بیشتر عكاس،
عكاسسعیکردهنشاندهدکه»عكسها،نهتنهاگواه
ازآن بلكهشاهدی دارد، آنچیزیهستندکهوجود
چیزیهستندکهفردمیبیند،البتهنهفقطبرایثبت
نمودن ارزیابی نوعی برای بلكه کردن
گفت میتوان بههرروی، .)Sontagg,1977:88(»جهان
کارکردعاطفیزمانیبروزمییابدکهعكاسبهواسطة
دوربین،بهتأملوتعمقدرپدیدههایانسانیوقضاوت
پیرامونوقایعورخدادهایاجتماعیمبادرتمیورزد.

تصویر5.گاندی،مارگارتبورکوایت،1946منبع:کریم
مسیحی،104:1389

تصویر6.گاندی.خبرگزاریآسوشیتدپرس،1931.
www.media.salon.com/2015/gandhi_wheel:منبع
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بروزکارکردعاطفیدر با نكتةدرخورتوجهدررابطه
ابزارهای که است این اجتماعی مستند عكسهای
عكاسدرخلقچنینکارکردی،قابولحظةگرفتن

عكساند.
بهتصویر با بهطورمثالدرتصویرشماره7،عكاس
کشیدنسوژهدرلحظهایکهمادربهفرزندخودمینگرد،
احساسعمیقخویشرانسبتبهوضعیتناگواروزجرآور
مادروفرزندبهتصویرکشیدهاست)عكسمربوطبهیكی
ازقربانیانآلودگیناشیازجیوهاستکهبهدلیلریختن
موادسمیبهرودخانهتوسطکارخانهایشیمیاییدرژاپن،
بهاینحالوروزافتادهاست(.کارکردعاطفِیعكس،از
سوییبابستنقابیمناسبوانتخابلحظهایتأثیرگذارو
شده میسر عكس در زیاد کنتراست ایجاد سو، دیگر از
است.پسزمینهسیاهعكسونوریکهبرچهرهوبدن
مادرودخترافتاده،درالقایکارکردعاطفیعكس،نقش
مهمیبازیمینمایند.بااینهمه،قابوبهخصوصلحظة
ثبتعكس)نگاهمادربهفرزندونگاهمنجمدشدۀفرزند(
ازعواملاصلیدرایجادکارکردعاطفِیاینعكساند.در
تصویرشماره8نیز،عكاسباانتخابقابیعمودیوبسته
ازسربازیکهدچارموجانفجارشده،عكسیآفریدهکهاو
رانهبهعنوانانسانیزنده،بلكهبهمانندتندیسیادبودی
و برروح ناگوارجنگ ازعواقب یادبودی نشانمیدهد،
روانانسان.عكاسبهواسطةانتخابقابیبستهوگرفتن
عكسدرلحظهایخاص،توانستهدیدگاهخودراپیرامون

جنگوعواقبآنبیانکند.
مقایسةمجموعه و تجزیهوتحلیل با بهطورمشخص،
عكسهاییکهدورتیاالنگ20ازمادرمهاجروفرزندانشدر
موقعیتهایمختلفگرفته،ازسویی،اهمیتبرجستهو

کلیدِیقابولحظهدرخلقعكسهایخوبوماندگار
مشخصمیشودوازسویدیگر،نقشقابولحظهدر
ایجادکارکردهایمختلف،آشكارمیشود)تصویر9و10
و11(.تأثیرگذاریعاطفیوماندگاریعكسمادرمهاجر،
درون در عناصر وسنجیدۀ دقیق ترکیببندی بهواسطة
مناسب،حاصل لحظهای وگرفتنعكسدر قابعكس
شدهاست.قرارگیریمادردرمرکزعكس،حالتدستشو
نگاهعمیقاوبهخارجازقابِعكسوحالتومكانیکه
نظر از قوی عكسی به نمودهاند، اشغال قاب در بچهها
بصریوالبتهباکارکردمسلطعاطفیمنجرشدهاست.
از النگ که دیگری درعكسهای )عاطفی( کارکرد این
همینسوژهگرفته،غلبهندارد؛زیراعناصردرونیآنها،
شكلی انسجام از و نیافتهاند سامان عكس، این بهمانند

برخوردارنیستند.
درحقیقت،نوعقابانتخابی)عمودییاافقیوبازیا
بسته(وتغییرزاویةدیدمیتواندکارکردومعنایعكسرا
در رابطه، این در بیفزاید. عكس ارزش بر و دهد تغییر
تصویرشماره1باقابیوسیعمواجههایمکهاطالعاتیدر
موردمحیطزندگیخانوادهموردنظرارائهمیهد،همچنین

تصویر7.مادروفرزند،میناماتاژاپن،یوجیناسمیت،1972.منبع: 
/www.magnumphotos.com/photographers

تصویر8.سربازموجی،ویتنام،دانمکدالین،1968.منبع:جیو
هورن،93:1388.
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انتخابی اگرچهقاب نیز، درتصویرهایشماره10و11
تصویر عاطفی تأثیرگذارِی و کارکرد اما است، بستهتر
با شماره9راندارند.بهعبارتدیگر،درتصویرشماره9،
دیدۀگزینشگرعكاسروبرومیشویمکهتمرکزمارابه
بدین و میسازد محدود عكس قاب درون در عناصری
عاطفة از و میدارد معطوف خود به را نگاهمان ترتیب

عكاسنسبتبهسوژه،سخنمیگوید.
عكاس عاطفی، کارکرد با عكسهای در درمجموع،
از یكه وچشماندازی بینش موضوع، ثبتصرف بهجای
وقایع،رویدادهاوتحوالتجامعةانسانیعرضهمیکندو
و نكتهسنج تیزبین، بهعنوانهنرمندی را عكس،عكاس
انسانیمتعهدنسبتبهجامعةانسانیواتفاقاتآنمعرفی
و کرده جستجو دردمندانه نهتنها که عكاسی مینماید.
یافته،بلكههوشمندانهوخالقانهدیِنخودرابهموضوع
بیانکردهاستواثریآفریدهکهتنهااطالعاتیپیرامون
موضوعانتقالنمیدهد)کهباگذشتزمانازاعتبارآنها
قرار استفاده مورد سند بهعنوان صرفاً یا و شود کاسته
که میماند ماندگار و نمادین تندیسی به بلكه گیرد(،
و میکند یادآوری مخاطب به عمیق مفاهیمی همواره
انسانیسخنمیگوید. مهمجوامع مسائل برخی دربارۀ
ارجاعی، بهمانندعكسهای باکارکردعاطفی عكسهای
تنهااطالعرسانینمیکنند،بلكهروشنگروتفسیرکنندهو
در عكسها اینگونه دلیل، همین به آگاهیبخشاند.
جایگاه از ارجاعی، کارکرد دارای عكسهای با مقایسه
باالتریبرخوردارند.چراکهتفاوتبرسرثبتعكساست

باساختنوآفرینشعكس.
نظر مبنای بر ُکنشی(: یا  )ُحکمی  ترغیبی  کارکرد   .3 
کارکرد و مخاطب بهسوی پیام جهتگیری یاکوبسن،
زبان دستور در را خود تجلی بارزترین زبان، ترغیبی
بهصورتنداییووجهامریمییابد.جمالتامریبهکلی
باجمالتاخباریتفاوتدارند:میتواندرستیجمالت
نیستند چنین امری جمالت اما سنجید، را اخباری
)یاکوبسن،79:1369(.بهطورمثالدرمقابل»بنشین«
نمیتوانپرسیدآیاحقیقتداردیانه؟اماهمینپرسش
درمقابلجمله»کسینشست«،کاماًلبجاست.بههرتقدیر،
مشخص را گیرنده و پیام میاِن روابط ترغیبی، کارکرد
میکند،ُحكممیتواندعقِلگیرندهیااحساساوراآماج
در واکنش ایجاد ارتباط هر هدف زیرا دهد؛ قرار خود
گیرندهاست)گیرو،21:1383(.بههرحال،دراینکارکرد،
جهتگیریوتأکیدبهسویمخاطباست؛مانند:»لطفاً
یکلیوانآببرایمبیاور«یا»اینکتابرابخوان«.بهنظر
میرسددرموردعكسهایمستنداجتماعی،اینکارکرد
قاطعوروشنی باکارکردعاطفیدرآمیختهاستومرز
عكاس، که زمانی بهبیاندیگر، ندارد. وجود آنها میان
عاطفهواحساسخویشراپیرامونموضوعیبیانمیکند،
نیز را مخاطب عاطفه و احساس است ممكن طبیعتاً
برانگیزاند؛مانندتصویرشماره7کهاگرچهدارایکارکرد
عاطفیاست،ولیبینندهرانیزمتأثرمیسازدوخشمو
برمیانگیزاند. مسئله این عامالن به نسبت را او تنفر
بااینحال،آنچهکارکردترغیبیراازکارکردعاطفیمتمایز

تصویر-9.-مادر-مهاجر،-
دروتیا-النگ،-1936.

تصویر10.دورتیاالنگ.منبع:
www.loc.gov/
pictures/item/
fsa19998021539/p/
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اینکارکرد بروز از نتیجهایاستکه پیامدو مینماید،
)ترغیبی(درمخاطبایجادمیگردد.

یا احساس تأثیر تحت عكاس، عاطفی، کارکرد در
و جایداده خود عكس در را موضوعی خویش، اندیشة
است ممكن که نموده بیان آن پیرامون را خود دیدگاه
احساسوعاطفةدیگرانرانیزدرگیرخودسازد.درحالیکه
کارکردترغیبی،تنهاعاطفهواحساسمخاطبرامتأثر
نمیسازد،بلكهمخاطبرابهواکنشیعملیوامیداردواز
اومیخواهددرموردآنچهدرعكسمیبیند،کاریبكند
ومخاطبنیزتحتتأثیرعكس،بهاقدامیعملیدست
ارادۀ و هدف زادۀ کارکرد، این مشخص، بهطور میزند.
معطوفبهتغییرواصالحعكاساست.عكاسمیخواهدبا
اثربگذاردوبهاصالحامور عكسخودبرروندرویدادها
میگفت: هاین21 لوئیس که همانگونه نماید. کمک
»میخواستمچیزهاییراکهبایداصالحشوندنشاندهم؛
شود، دانسته قدرشان باید که را چیزهایی میخواستم
نشاندهم«)بالف،84:1375(.البتهاینهدف،ازطریق
مستندسازیصریحوسادۀواقعیتهمبهدستمیآید:به
همانروشیکهلوئیسهاینازکارگرانخردسالعكس
او، عكسهای در ترغیبی کارکرد بااینحال، میگرفت.
کار قانون تغییر به که بود تأثیرگذار و قوی آنچنان
کودکاندرزمانخودکمکنمود)تصویر12(.دررابطهبا
ایننوعازعكسها،میتوانبهبرخیازعكسهایژاکوب
تهیه ساده و صریح شكلی به که کرد اشاره نیز ریس
آزردگی و خشم برانگیختن باعث بااینحال، شدهاند.
عمومیشدندودرتحققیافتناصالحاتدرزمینةمسكن
وآموزشآندوران،نقشمهمیایفاکردند.بااینكهدربروز
کارکردترغیبیدراینعكسها،نقشقابولحظةگرفتن

کارکرد با عكسهای از برخی در اما پیداست؛ عكس
گرفتن لحظة و قاب تأثیرگذار و قوی پای رد ترغیبی،
عكسبیشترخودنماییمیکند.بدینشكلکهبرخالف
بهثبتوقایعو ارجاعیکهعكاس باکارکرد عكسهای
رویدادهایپیرامونشبهشكلیمستقیموصریحمیپردازد
وازقابیعادیومتعارفاستفادهمینماید،درعكسهای
اصالحگرایانة، رویكرد با عكاس ترغیبی، کارکرد با
سوژههاییراکهدرخورتوجهوتأملمیداند،برمیگزیند
وبهگونهایدرقابعكسجایمیدهدکهچنانتأثیری
برمخاطببگذاردتااورابهانجامکاری،وادارنماید.دراین
میان،ازهمنشینیعناصربایكدیگردرلحظاتیکمنظیرو
استثناییوتحریککنندهنیزسودمیجوید؛مانندتصویر
شماره13کهواکنشهایشدیدیرابرانگیخت.کارکرد
ترغیبِیاینعكس،بهوسیلةقابگذاریاززاویهایمناسب
و تأثیرگذار لحظهای در عناصر آن،همنشینی تبع به و
پرمعناحاصلشدهاست)کودکیگرسنهازشدتضعف،
افتادهودرهمین امدادرسانیبهزمین درنزدیکمرکز
لحظه،کرکسیپشتسراونشستهاست(.تأثیرگذاریاین
عكسبهحدیبودکهعدهایعكاسراسرزنشکردندکه
بودهوسرنوشتکودکگرسنه بهفكرتهیةعكس تنها

برایشمهمنبودهاست.
نمونهایدیگرازاینسریعكسها،عكسیاستکه
اعدامیکویتکنگتوسطرئیسپلیسویتنامجنوبیرا
نشانمیدهد)تصویر14(.کارکردترغیبِیاینعكسبه
حدیبودکهانتشارآندرنیویورکتایمز،تظاهراتمردم
آمریكاراعلیهحضورآمریكادرویتنامدرپیداشت)کوبر،
214:1389(.بههرحال،عكاسمیتواندباتیزبینی،برخی
وقایعرادرعكسخودجاودانهسازدومردمرابهانجام
کاریپیرامونآنهاوادارد.دراینرابطه،عكاسمیتواند
باقابگذاریبررویدادهایپیرامونشدرلحظهایخاص،
اینهمه بیفزاید. تأثیرگذاریعكسهایخود و برقدرت
بیانگرایناستکهبهمانندعكسهایباکارکردعاطفی،
درعكسهایدارایکارکردترغیبینیزحضورپررنگو
مداخلهگرعكاسدرمقامهنرمندیتیزبین،اندیشمندو
حساسنسبتبهرویدادهایجامعةانسانی،دیدهمیشود.
هنرمندیکهازابزارش)دوربین(وامكاناتبیانیاش)قاب
گونة سند ثبت برای صرفاً عكس(، گرفتن لحظة و

تصویر11.دورتیاالنگ
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رخدادهایپیرامونشاستفادهنمیکند،بلكهباگزینشو
ترکیبعناصردردرونقابعكسوشكارلحظات،قوای
تا میسازد متأثر چنان را مخاطب احساسی و فكری
نتواندتنهابهتماشایآنچهدرعكسمیبیند،بسنده
کندویاصرفاًبهتفكردرموردآنبپردازد.بلكهبرعكس،
را عكس محتوای و مضمون به نسبت عملی واکنش
خود، درونی جوشش به پاسخ بهترین بهعنوان

برمیگزیند.
4.کارکردهنریوزیباییشناختی)شعرییاادبی(:
»وقتیکهارتباطکالمیصرفاًبهسویپیاممیلمیکند
یعنیوقتیپیامبهخودیخودکانونتوجهمیشود،آن
دارد« ]هنری[ شعری کارکرد زبان که است موقع
)یاکوبسن،81:1369(.بهعبارتدقیقتر،»زبانشناسان
درایننكتهمتفقالقولندکهزباندرگامنخستابزار
ایجادارتباطاست.درهرفرایندارتباطپیامیازسوی
بهکمک پیام این ارسالمیشود. بهمخاطب گوینده
محور روی بر که زبان یک واژههای از مجموعهای
همنشینیقرارگرفتهاند،انتقالمییابد.همنشینیواژهها
این حاصل و است قواعدی تابع محور این روی بر
همنشینی؛باریاطالعیاستکهازطریقپیامانتقال
ذهن در انباشتهشده گزارههای طریق از و مییابد
مخاطبمحکزدهمیشود.حالاگربههرطریق،پیام
بهشكلیانتقالیابدکهارزششبیشازباراطالعیش

باشد،توجهبهسمتخودپیاممعطوفخواهدشد.در
چنینشرایطیبهقلمرونقشادبیزبانگامنهادهایم«
)صفوی،36:1383(.بهطورمثالبهجایگفتن»دارد
از که است الهی رحمت »این بگوییم میبارد« باران

آسمانفرومیریزد«.
کارکردادبییاهنریدرزبانازطریقبرجستهسازی
از را زبانی فرآیند دو »صورتگرایان میگردد. حاصل
نامهای فرآیند دو این بر و بازمیشناختند یكدیگر
اعتقاد به بودند، نهاده برجستهسازی و خودکاری
هاورناک،فرایندخودکاریزباندراصلبهکارگیریعناصر
زباناست،بهگونهایکهبهقصدبیانموضوعیبهکاررود،
بیانجلبنظرکندوموردتوجهاصلی بدونآنكهشیوۀ
زبان عناصر بهکارگیری برجستهسازی ولی گیرد؛ قرار
است،بهگونهایکهشیوۀبیانجلبنظرکند،غیرمتعارف
خودکاری غیر زبان، خودکاری فرایند مقابل در و باشد

تصویر12.)راست(.کارگرخردسال،لوئیسهاین،1908.منبع:جی
وهورن،90:1388

تصویر13.کودکگرسنه،سودان،کوینکارتر،1993.منبع:
کوبر،322:1389

تصویر14.اعدامویتگنگ،ادیآدامز،8691.منبع:همان
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باشد«)همان،34(.برجستهسازیبهدوشكلامكانپذیر
است.نخستآنكهنسبتبهقواعدحاکمبرزبانخودکار
انحرافصورتپذیردودومآنكهقواعدیبرقواعدحاکمبر
زبانخودکارافزودهشود)همان،35(.دراینراستا،امكان
نیز اجتماعی مستند عكسهای در هنری کارکرد بروز
عناصر گوینده، که همانطور بهعبارتدیگر، دارد. وجود
زبانرابهگونهایبهکارمیبردکهشیوهبیانشجلبنظر
عكاس نمیگنجد«(، تنهائیام پیلة به »تنم )مانند: کند
گونه گزارش و عادی وقایعنگاری به آنكه بهجای نیز،
بپردازد،باقابگذاریبرعناصروترکیبآنهابهشكلی
جدید،غیرمعمولیانامتعارفوجسورانه،توجهمخاطبرا
بهخودعكسونحوۀهمنشینیوساماندهیعناصردرونِی

عكس،معطوفمیدارد.
بهعبارتدیگر،کارکردهنریوزیباییشناختیزمانی
درونی روابط همنشینِی نحوۀ که میدهد نشان را خود
و وموضوعات داشته اولویت برایعكاس عناصرعكس،
و بصری مكاشفة برای بهانهای پیرامون، جهان وقایع
نوع این در آنچه حقیقت، در بودهاند. او زیباییشناسی
روش و شكل فرم، میکند، خودنمایی بیشتر عكسها
تولیدعكساستومضمونومحتوارنگمیبازد.بهاین
واکنشی ایجاد یا اطالعرسانی بهجای عكاس، که معنا
عاطفیدرمخاطب،هدفشسامانبخشیعناصرجهان
واقعیدرقالبیبصریبودهاستوآنچهتوجهمخاطبرا
یا بهخودمعطوفمیدارد،موضوعومحتوایتأثیرگذار
وچگونگی نحوۀعكسبرداری بلكه نیست، جذابعكس
ترکیبعناصردرچهارچوبقابعكساست.براینمونه
میتوانبهعكسهایکارتیهبرسون22اشارهکرد.»بیآنكه
راکوچکجلوه برسون ارزشگزارشیکارهای بخواهیم
دهیم،بایدگفتعكسهایکارتیهبرسونبیشتربهلحاظ
آنها میشوند. ستوده دیگر عكاسان توسط زیباییشان
ایجاز، و سادگی شگفتی، تناسب، و تعادل جذبه دارای
کششوظرافتبصریاند«)سارکوفسكی،194:1393(.
شبیه نه هنری، کارکرد دارای عكسهای درواقع،
عكسهایارجاعیدارایاطالعاتمهموبااهمیتیهستند
ونهمانندعكسهایعاطفی،بهتفسیرموضوعیمیپردازند
ونهبهشیوۀعكسهایترغیبی،واکنشعملِیمخاطبرا
برمیانگیزند،بلكهفارغازاینهاودرمرحلةنخست،حظی

زیرا میبخشند؛ مخاطب به زیباییشناختی و بصری
عكاس،برعناصر،وقایعورویدادهایاجتماعیبهگونهای
قابنهادهکهساختمانصوریعكسبیشازهرچیزی
خودنماییمیکندوعناصردنیایواقعیدرقابعكسبه
عناصریبصریچوننقطه،خطوسطحتبدیلشدهاندکه
میسازند را عكس محتوای و مضمون یكدیگر، کنار در
)تصاویر15و16(.بهبیاندیگر،درعكسهایباکارکرد
آشناییزدایی سوژهها، و واقعی جهان از عكاس هنری،
میکندوآنرابهگونهایدرعكسجایمیدهدتابهجای
ارجاعمخاطببهواقعیتیاجتماعی،توجهاورابهنحوۀ
ترکیبعناصرجلبنماید.نكتةمهمایناستکهبهمانند
سایرکارکردها،دراینجانیزاصلیترینابزارعكاسبرای
گرفتن لحظة و قاب عنصر دو کارکرد، این به دستیابی
و الینفک مشخصة تشخیص برای »یاکوبسن عكساند.
محور دو روی بر واژگان کاربرد شیوۀ از ادب، ذاتی
همنشینیوجانشینیسودمیجوید.بهاعتقادوی،شیوۀ
انتخابیکواژهازمیانواژههایکموبیشمعادلیكدیگر
بررویمحورجانشینیوچگونگیهمنشینیآنهابرروی
نقش از را زبان یكی جمالت میتواند همنشینی محور
)صفوی، دهد« زبانسوق ادبی نقش بهسمت ارتباطی
مستند عكاسی حیطة در بابت، این از .)38 :1383
قاب بهوسیلة همنشینی، و جانشینی محور اجتماعی،
و وچپ باال و پایین زاویای و افقی یا )عمودی گذاری
راست(وانتخابلحظةگرفتنعكس،صورتمیگیردوبه
عكاسبهمدددوعنصرقابولحظه،میتواندبهعكس

خودکارکردهنریببخشد.
لحاظ از عكسی با که 17 شماره تصویر مانند
روبرو جسورانه و غیرمنتظره )همنشینی(، ترکیببندی
خیابانی تظاهرات یک از عكس این اگرچه میشویم.
گرفتهشده،امادغدغةعكاس،تهیةگزارشیازیکرویداد
ویابرانگیختناندیشهوعاطفةمخاطبنبودهاست.بلكه
باقابگذارِیجسورانه،عناصریراازدنیایواقعیبرش
ترکیب یكدیگر با درعكس بهگونهای و )جانشین( داده
)همنشین(ساختهکهدرعوضارجاعبهموضوعی،توجه
حس و میدارد معطوف عكس خود به را مخاطب

زیباییشناسیاورابرمیانگیزاند.
نكتةمهمدیگریکهدرموردظهورکارکردهنریو
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زیباییشناسیدرعكسهایمستنداجتماعی،بایددرنظر
ممكن اینكه، بر کارکرد،عالوه این که است این داشت
استصرفاًحظبصریبهمخاطبببخشد،میتواندزمینه
وشرایطالزمبرایبروزداللتهاومعناهایضمنیرانیز

برایمخاطبفراهمسازد.
بهطورخالصه،درعرصةزبان،کارکردهنریبهوسیلة
و روزمره و عادی زبان در ویرانسازی و آشناییزدایی
بهکارگیریاستعاره،نمادوسایرآرایههایادبی،بهظهور
نازل بهشت از که است رحمت »این )مانند میرسد
میشود«(؛اماباتوجهبهماهیتوهدفعكاسیمستند
اجتماعی،عكاسنمیتواندبیهیچمحدودیتومالحظهای،
ازبرخیامكاناتدوربینوتمهیداتبصریمانندحرکت
ایجاد ویژه، فیلترهای از استفاده لنز، چرخش دوربین،
کنتراستغیرمعمولومحونمودنعناصر،درجهتایجاد
بهعبارتدیگر، نماید. استفاده خاصی بصرِی جلوههای
اجتماعی مستند عكس گونة سند و نمایانه واقع جنبة
نبایدمخدوشگردد.ازاینرو،ابزارواستراتژیعكاسدر
مواجههباسوژههاوواقعیتبیرونی،درجهتایجادکارکرد
هنری،قابولحظةگرفتنعكساند.اساساً،قابولحظه،
دوعنصراصلیدرایجادکارکردهایمختلفدرعكسهای
اینعناصربهحدی مستنداجتماعیاند.نقشواهمیت
استکهحتیمیتوانسوژه،قابولحظةگرفتنعكسرا
اجتماعی مستند عكاس که دانست اصلیای اجزاء از
هموارهباآنهاروبرومیشودودرتعاملوتقابلباآنها
قرارمیگیرد.بهمنظورتبیینبیشتراینمسئله،بهبحث
اشاره عكاسی اصلی خصوصیات پیرامون سارکوفسكی

مستند عكاسی در آنها اهمیت و جایگاه به و کرده
اجتماعیمیپردازیم.

قائل عكاسی برای اصلی خصلت پنج سارکوفسكی 
قاببندی جزئیات، واقعیت، از: عبارتاند که میشود
Szarkows-( دید نقطة و عكس ثبت زمان ، سعك
سارکوفسكی که ویژگیهایی اگرچه .)ki,1988:10

عكاسی شاخههای تمامی مورد در تقریباً برمیشمرد
انطباق خصوصیات، این میرسد نظر به اما صادقاند؛
مستقیمترونزدیکتریباعكاسیمستنداجتماعیدارند.
چراکهعكاسمستنداجتماعی،بهطوراجتنابناپذیریبا
واقعیتهایمسلمجامعةانسانیسروکاردارد)واقعیت(و
الجرممیبایددستبهگزینشعناصروواقعیتهایپیش
رویشبزند)جزئیات(وتكهایازواقعیتسیالوگذرارا
ازمكانوزمانبرگزیندودرقابعكسخودجایدهد
)قاببندی(ودرزمانیکهتشخیصمیدهدعناصردرون
عكسدرجهتمقصودبیانِیموردنظرشسامانیافتهاند
)زمان(،بهثبتآنمبادرتورزدودرنهایت،ازاینطریق،
چشماندازجدیدیازواقعیتجامعةانسانیرابهدیگران
عرضهدارد)نقطةدید(.بااینحال،اگربپذیریمکهبدون
عكس نوع هیچ تولید امكان بیرونی، واقعیت وجود
جزء نیز گزینشگری و داشت نخواهد وجود مستندی
الینفکهرُکنشهنریاستوحاصلهرکنشهنری،
و ارائةچشماندازیجدیداست؛میتوانگفتمهمترین
اصلیترینابزارواستراتژیعكاسمستنداجتماعیبرای
عكساند. گرفتن لحظة و قاب خود، هدف به دستیابی
مستند عكاس ُکنش اصلی اجزاء میتوان بهطوریکه

تصویر15.کارتیهبرسون،فرانسه،1932.
www.henricartiebresson.org :منبع

www. :تصویر16.کارتیهبرسون،مادرید،1933.منبع
henricartiebresson.org
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اجتماعیراسوژه،قابولحظهنامیدوعناصربیانِیعكاس
درمواجههباسوژهرا،قابولحظهدانست.

بهبیاندیگر،عكاسمستنداجتماعی،بادوعنصرمهم
واقعیت، با ستیز به لحظه، و قاب یعنی خود کار بیانی
سوژههاورخدادهایجهانپیرامونخویشمیپردازدودر
اینزمینه،باتردیدهاییروبروست؛تردیدهایعكاس،از
ایجاد بیرونی بادنیای اودرمواجهه اساسی پرسشهای
میشوند:اینكهچهموضوعورخدادیاپدیدهایازجامعة
انسانیراگزینشکندوازچهزاویهایبرآنقاببگذارد؟
ازچهلنزیودیافراگمیاستفادهنماید؟برآنچهانتخاب
کردهچهنوعقابی)عمودییاافقی،بازیابسته(بگذارد؟
درچهزمانولحظهایبهثبتآنچهبرآنقابگذاشته،

مبادرتورزد؟
پاسخیکهعكاسازطریققابولحظه،بهپرسشهای
مطرحشدهمیدهد،بهبروزکارکردهایمختلفدرعكس
میتوان ساده بهطور را عكس در قاب نقش میانجامد.
اینگونهشرحدادکه»عكاسمیتواندبهسادگیباحرکت
برقرار را تطابقخط میلیمتر، یک بهاندازه دادنسرش
را پرسپكتیوها زانوها، خمیدن اندکی با میتواند سازد.
تغییردهد.اوباقراردادندوربیندرفاصلهاینزدیکتریا
دورترازموضوع،شاخوبرگمیدهد؛بااینکارممكن

تحتسلطه یاعكاس و بشود عكاس تابع موضوع است
اهمیت )برسون،87:1388(.همچنین، درآید« موضوع
قاِبعكسدرایجادکارکردهایمختلفبهاینمسئلهنیز
برمیگرددکهمحورهایعمودیوافقیدربازنماییهای
تصویری،ابعادونقشیخنثیندارند)چندلر،138:1387(؛
بنابراین،قابعمودییاافقییکعكسوزاویایچپیا
ضمنی داللتهای کدام هر آن، پائین یا باال و راست
مختصخودراایجادمیکنندودربروزکارکردیکعكس،

نقشمهمیایفامینمایند.
ازدیگرسو،لحظهدرعكاسیمستنداجتماعیازاین
ازشاخههای بابتاهمیتبسیارداردکهبرخالفبرخی
زمان، نظر از بهشدت اجتماعی، مستند عكاِس عكاسی،
تحتفشاراست.چراکهاوباجهانیسیالولحظههایی
گذراوپرشتابمواجههاستکهاگرنتواندبهسرعتدر
موردقابانتخابیتصمیمگیریکندوموضوعورویداِددر
قدرتی هیچ نماید، ثبت مناسب زمان در را وقوع حال
هرعكس، ندارد. را زمانسپریشده بازگرداندن توانایی
عالوهبراینكهقطعهایازواقعیتاست،لحظهایبرگزیده
اززماننیزهست.درحقیقتمیتوانگفتعكسمستند
اجتماعی،بیانگرچیزیآنجا)درواقعیت(وچیزیآنجا
لحظههای میان از عكاس که زمانی است. زمان( )در
بیشمارانتخابنمودهاست.چراکههدفشاینبودهکه
تمرکزمخاطبرابههمینلحظهمحدودسازد.لحظهای
کهبهتصورعكاس،بهترینومناسبترینزمانبرایثبت
بنابراین، است؛ بوده موردنظر رخداد ساختن جاودانه و
راحفظ زمان بهطورکلیگفتهمیشود»عكاسی بااینكه
 Bazin,(»میکندوآنرااززوالمعمولشنجاتمیدهد
15 :1960(؛و ثبتوشكارلحظههاورویدادهادرسرشت

تمامعكسهابهخصوصعكسهایمستنداجتماعیوجود
مستند تأثیرگذار و ماندگار عكسهای برخی اما دارد،
در عكاس بهموقع و سریع واکنش درنتیجة اجتماعی،
بررویموضوعوگرفتنعكسدرزمانی قابی گذاشتن
مناسب،زادهشدهاند)تصاویر7و9و13و14و15(.
درمجموع،قدرت،اهمیتوجذابیتسوژۀعكس،بهتنهایی
اگرچه و نیست موفق و خوب عكسی تضمینکنندۀ
گرفتن قرار بهمحض بههرحال، که کرد انكار نمیتوان
عكسمستنداجتماعیدردایرۀارتباطی،کارکردهاییرا

تصویر17.رابرتفرانک،تظاهراتخیابانی،1956.منبع:مقیمنژاد،
245:1393
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ایجادمینماید،بااینحال،نحوۀقابگذاریولحظةثبت
سوژهوگرفتنعكسکهعكاسبهواسطةآنهابهجانشینی
وهمنشینیعناصرمیپردازد،ازعواملاصلیوتعیینکننده
دربروزکارکردهایمختلفدرعكسهایمستنداجتماعی
هستند.نقشاینعناصردرایجادکارکردهایمتعدد،در
تهیه موضوع یک از عكاسان که عكسهایی مجموعه
میکنند،بهتروواضحتردیدهمیشود)تصاویر1و9و10

و11(.
بروز در لحظه و قاب عنصر دو اهمیت و نقش
و ماهیت به اجتماعی، مستند عكسهای کارکردهای
خصلتذاتِیاینشاخةعكاسینیزبرمیگردد.بهاینمعنا
کهباتوجهبهاینكهمستندنگاریازوقایعورویدادهای
جامعهانسانیبهشكلیواقعنماوبیدخلوتصرف،ویژگی
اساسیواصلِیعكاسیمستنداجتماعیدانستهمیشود؛
عكاسمستنداجتماعیدراستفادهازامكاناتدوربینو
بااینحال، بامحدودیتهاییروبروست. تمهیداتبصری،
عكاسدرمواجههباسوژههاوبرایثبتوقایعورویدادهای
و مهم عنصر دو از میتواند انسانی، جوامع گوناگون
تأثیرگذاریعنیقابولحظةگرفتنعكس،بهرهگیردو
تصمیماتوتمهیداتیکهدررابطهبااستفادهازایندو
عنصراتخاذمیکند،موجببروزکارکردهایمتفاوتیدر

عكساومیشود.

نتیجه گیری
یكیازمباحثمهمورایجدرزبانشناسی،توصیفو
تحلیلانواعکارکردهایزباناست.دراینمیان،بهنظر
میرسدالگویارتباطکالمِیارائهشدهتوسطیاکوبسنرا
بتوانکاملترینومنسجمتریننمونهدانست.اینالگواز
ششعنصرتشكیلشدهکهتأکیدوجهتگیریبررویهر
عنصر،تعیینکنندۀیكیازکارکردهایزباناست:عاطفی
)پیام(، هنری یا شعری )موضوع(، ارجاعی )فرستنده(،
همدلی)مجرایارتباطییاتماس(،فرازبانی)رمز(،ترغیبی
)گیرنده(.باتوجهبهماهیتاجتماعی،ارتباطیوتأثیرگذاِر
کارکردهای مقاله این در اجتماعی، مستند عكاسی
گوناگونعكسهایمستنداجتماعیبرمبنایکارکردهای
نتایج گردید. تحلیل و بررسی یاکوبسن، موردنظر زبانِی

حاصلهنشانمیدهدکهدرهرعكسمستنداجتماعی،با
غلبةیكیازکارکردهایزبانیمطرحشدهتوسطیاکوبسن
میشویم. روبرو فرازبانی( و همدلی کارکرد )بهغیراز
بهبیاندیگر،عكاسمستنداجتماعیمیتوانددرنقشهای
اطالعات ارائة به تنها میتواند او شود: ظاهر متفاوتی
پیرامونموضوعبسندهکند)کارکردارجاعی(،یابهتفسیر
وارزیابیموضوعبپردازدوبینشواحساسخودرابیان
اندیشة و احساس اینكه، یا و عاطفی( )کارکرد نماید
واکنش و نماید تحریک موضوعی به نسبت را مخاطب
عملیاورابرانگیزاند)کارکردترغیبی(ویافارغوافزونبر
اینها،بهواسطةتوجهوتأکیدبرعناصربصریوساختمان
ببخشد)کارکرد بهمخاطب صوریعكس،حظیبصری
کارکردهایذکرشده، مبنای بر اینكه مهم نكتة هنری(.
اجتماعی مستند عكسهای تجزیهوتحلیل به میتوان
پرداختوحتیآنهاراارزیابیکرد.ازایننظر،برخالف
عكسهایدارایکارکردارجاعی،درعكسهایعاطفی،
ترغیبیوهنری،باُکنشهنرمندانهوخالقانةعكاسدر
تفسیرگر، و نكتهسنج حساس، تیزبین، هنرمندی مقام
روبرومیشویم.درواقع،ایننوععكسهانشانمیدهند
کهعكاستوانستهسلطةخودرابردوربینوسوژهاعمال
نمایدواساساً،موجودیتاینعكسهادرگرووجودعكاس،
درمقامهنرمنداست.نكتةمهمدررابطهباچگونگِیبروز
انواعکارکردهایذکرشدهدرعكسهایمستنداجتماعی
عكاسی خصلت و ماهیت دلیل به اگرچه که است این
به اجتماعی رویدادهای و وقایع )مستندسازی مستند
از استفاده در عكاس نما(، راست و واقعگرایانه شكلی
محدودیتهایی با بصری تمهیدات و دوربین امكانات
روبروست،امابهواسطةقاب)بازوبسته،افقیوعمودی(و
کارکردهای خود، اثر به میتواند عكس گرفتن لحظة
نحوۀ که همانگونه بهعبارتدیگر، ببخشد. متفاوتی
بهکارگیریواژگانبراساسقاعدۀجانشینیوهمنشینی
واستفادهازصنایعادبی،موجببروزکارکردهایگوناگون
اجتماعی مستند عكسهای در میشود، زبان حیطة در
چنین عكس، گرفتن لحظة و قاب مهم عنصر دو نیز،
عملكردیدارند.عكاس،بهواسطةقابولحظهمیتواندبه
واقعنگاریمستقیموصریحبپردازد)کارکردارجاعی(ویا
اینكهیكیازکارکردهایدیگررابرجستهسازد.درپایان
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مبنای بر نیز عكاسی شاخههای سایر میشود پیشنهاد
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