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 چکیده

کوشد سیر تحول مفهوم عکاسی ایران در دو دهۀ نخست پس از انقالب را در زمینۀ  این تحقیق می

نهادگرایی »شناسی  ند. در این پژوهش از روشهای سیاسی و فرهنگی حاکم بر هر دوره بررسی ک گفتمان

شود. درواقع از  ها توجه می زمان به نقش نهادها و ایده بهره گرفته شده است که در آن، هم« گفتمانی

های متولی  طریق تجزیه و تحلیل نظرات عکاسان ایرانی و همچنین بررسی گفتمان حاکم بر سازمان

ار از گفتمان انقالبی )دهۀ نخست انقالب( به گفتمان شود تا نشان دهیم با گذ عکاسی تالش می

اند و به  تدریج از صرف ثبت واقعیت )گرفتن عکس( فاصله گرفته سازندگی، چگونه عکاسان ایرانی به

دهد  اند. به عبارت دیگر، این پژوهش نشان می جنبۀ ذهنی و بیان فردی )ساختن عکس( روی آورده

بخشد. مطابق  دریج جای خود را به ارزش هنری و نمایشی میت چگونه ارزش مستندنگارانۀ عکس به

گرفتن نگرش فرمالیستی، ابتدا مقولۀ تعهد و  های پایانی دهۀ شصت، با قوت شدن به سال نتایج، با نزدیک

های  شدن عکاسی، رشد سازمان رسالت در عکاسی کمرنگ شد و درنتیجۀ تحوالتی مانند دانشگاهی

های نظری، عکاسان به شکلی از ساخت عکس روی آوردند که ذهنیت  متولی عکاسی و افزایش کتاب

 عکاس را بیش از پیش در خلق اثر دخیل سازند.
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 مقدمه

میالدی در  1331عکاسی در  تر، اعالم عمومی نزدیک به سه سال پس از ابداع یا به بیانی دقیق

شاه  فرانسه، این هنر جدید در دوران قاجار به ایران وارد شد و در زمان سلطنت ناصرالدین

. از 1ای یافت. نخستین عکاسان ایرانی عموماً از دو طریق با عکاسی آشنا شدند:  جایگاه ویژه

به ایران آمده بودند. از  . از طریق عکاسان اروپایی که2طریق سفر به اروپا و تحصیل در غرب؛ 

توان ژول ریشار )بعدها رضا ریشار( و موسیو کارلیان را نام برد )ستاری،  جملۀ این عکاسان می

حال، عکاسی در دوران قاجار عمومیت نیافت و بیشتر به دربار، اشراف و  (. بااین3-1: 1331

برای ثبت خاطرات،  ای عنوان وسیله گروهی خاص محدود ماند. در دوران پهلوی، عکاسی به

تر و  جایگاهی در میان طبقۀ متوسط شهری یافت. در توضیح این اقبال عمومی باید به سبک

گرفتن  ترشدن ابزار و ادوات عکاسی نیز اشاره کرد. همچنین در این دوران شاهد قوت حمل قابل

بی مؤید خو به 1331کارکردهای تجاری عکاسی هستیم. تشکیل اتحادیۀ عکاسان تهران در دهۀ 

های عکس از دهۀ چهل شمسی به بعد، با  (. برگزاری نمایشگاه31: 1331این امر است )عکس، 

آثار عکاسانی نظیر احمد عالی، ابراهیم گلستان و ابراهیم هاشمی در گالری ایران و قندریر و 

ترشدن عکاسی غیرتجاری و  ، نشان از جدی«انجمن عکاسان آبادان»گیری  همچنین شکل

شمسی،  1311تا سال  1331مثابۀ شکلی از بیان هنری دارد. عالوه بر این، در بازۀ دهۀ  هعکاسی ب

هجده عنوان کتاب در زمینۀ عکاسی به چاپ رسید که عمدتاً به مسائل فنی اختصاص داشتند 

های پیش از انقالب، جنبۀ کاربردی عکاسی در  (. در هر صورت، در سال11-11: 1311)عکس، 

 131بر جنبۀ هنری و بیانی آن تفوق داشت. تا پیش از وقوع انقالب اسالمی، از  تبلیغات و پرتره

نمایشگاه به عکاسی اختصاص داشت )عکس،  11نمایشگاه برگزارشده در گالری قندریز، تنها 

121 :13.) 

حال، وقوع انقالب و در ادامه، جنگ تحمیلی، داستان عکاسی ایران را اساساً متحول  بااین

های اجتماعی بدل ساخت.  تصویرکشیدن واقعیت ناپذیر برای به ا به سندی خدشهکرد و عکس ر

گذاشتن آثار  نمایش برگزاری چند نمایشگاه عکس در روزهای انقالب و پس از آن، از به

عکاسانی نظیر کاوه گلستان، محمد صیاد، بهمن جاللی، محمد فرنود و رعنا جوادی با موضوع 

، 1331اه بزرگ سراسری در موزۀ هنرهای معاصر در سال انقالب، و همچنین دو نمایشگ
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ترین  شده عنوان یکی از شناخته دهد. اظهارات کاوه گلستان به خوبی از این مسئله خبر می به

عکس مسائل اجتماعی »کند:  بندی می خوبی این نگرش را جمع عکاسان ایران در دهۀ شصت، به

به و  وند روی دیوار و به آن نگاه کنند و بهکند... یک چیز کلی نیست که بر خاص را حل می

گیری های پایانی دهۀ شصت، شاهد شکل حال از سال (. بااین31: 1331)عکس، « چه کنند چه

کوشد به چگونگی وقوع این تغییرات  های متفاوتی به عکاسی هستیم و این تحقیق می نگرش

های سیاسی، آرا و  ر گفتمانپاسخ دهد. درواقع در این پژوهش فرض بر این است که با تغیی

صورت یکباره و دفعتی و  کند. البته این تغییر نه به افکار حاکم بر عکاسی نیز تغییر می

دولتی در حوزۀ عکاسی،  های جدید دولتی و نیمه گیری سازمان خود، بلکه درنتیجۀ شکل خودبه

ن صورت گرفت. ها، مجالت و ناشرا های خصوصی از جمله گالری تر سازمان فعالیت گسترده

این تغییر در فضای سیاسی و فرهنگی، با تغییر آرا و نگرش عکاسان درخصوص عکاسی همراه 

 بود که گفتمان حاکم بر عکاسی در خود نهادهای دولتی را نیز دستخوش تغییر کرد.

 روش تحقیق

تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطالعات با استفاده -روش تحقیق پژوهش حاضر، تاریخی و توصیفی

ای و اسنادی صورت گرفته است. در این پژوهش، با تجزیه و تحلیل نظرات و  از منابع کتابخانه

های  زمان تحلیل ایده شده در هریک از این دو دوره و هم های عکاسان تأثیرگذار و شناخته ایده

های متولی عکاسی، گفتمان حاکم بر عکاسی در هر دوره و همچنین نحوۀ تغییر  حاکم بر سازمان

شود. درواقع عالوه بر  مفهوم عکاسی در گذار از گفتمان انقالب به سازندگی توضیح داده می

دولتی و  های جدید در حوزۀ عکاسی اعم از دولتی، نیمه گیری سازمان بررسی تأثیر شکل

خصوصی بر تغییر معنا و مفهوم عکس، در هر دوره با بررسی و تحلیل آرای ده عکاس 

دهیم چگونه یک تعریف و مفهوم از عکاسی در هریک از این  ر نشان میشده و تأثیرگذا شناخته

رفته  های سیاسی مسلط شده است و در ادامه نیز با تغییر آرای عکاسان، این تعریف نیز رفته دوره

ای  عنوان تنها مجله های عکاسان، مجلۀ عکس به کند. از طرفی برای دسترسی به دیدگاه تغییر می

صورت مستمر و جدی منتشر شده است، انتخاب  ت تا ابتدای دهۀ نود بهکه از میانۀ دهۀ شص
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های پایانی دهۀ هفتاد  عنوان تنها مجلۀ تخصصی در زمینۀ عکاسی تا سال شد. مجلۀ عکس به

 شمسی، از اقبال و تأثیرگذاری باالیی در میان عکاسان برخوردار بوده است.

 پیشینۀ تحقیق

ص عکاسی ایران دورۀ قاجار صورت گرفته است، با وجود تحقیقات متعددی که درخصو

های پس از انقالب تا حدی یک حوزۀ ناپژوهیده باقی ماند. عالوه بر این،  عکاسی ایران در سال

گرفته در این زمینه نتوانستند تصویر معناداری را از سیر تحول عکاسی ایران  های صورت پژوهش

کارکردهای زاده در کتاب  ادادی مترجمدر این دوران ترسیم کنند؛ برای نمونه محمد خد
(، نگاهی به سیر تحول 1313خورشیدی( ) 1331-1321) هنری عکاسی در ایران-فرهنگی

زاده در این به بررسی  عکاسی در ایران در پنج دهۀ منتهی به دهۀ هشتاد شمسی ارائه داد. مترجم

عنوان بیانی  ادامه بهنحوۀ تکوین و تثبیت معنای عکاسی در قالب یک پیشه و صناعت و در 

های متولی عکاسی پیش و پس از انقالب  هنری و در این رابطه، به بررسی نقش سازمان

حال، وی در این پژوهش بیشتر بر محتوای تغییر تمرکز داشت و چندان به نحوۀ  پرداخت. بااین

یی، الخصوص بعد از انقالب توجه نکرد. از سو هنری عکاسی علی-تغییر کارکردهای فرهنگی

تحقیق او چندان به خود تصاویر نپرداخت و بیشتر کلیتی از فضای عکاسی را ترسیم کرد. 

اهلل  الصالحین و نعمت های خود عکاسان نیز مغفول واقع شد. حسن زین درنتیجه آرا و نگرش

عکس، گفتمان، فرهنگ تحلیل تاریخی کارکردهای گفتمانی عکس در »فاضلی نیز در مقالۀ 

با تأکید بر رویۀ ارتباطی عکاسی، تحلیلی کیفی از تاریخ عکاسی در ایران از ( 1313« )ایران

های میشل فوکو  کاوی ارائه دادند. چارچوب تحلیلی این پژوهش با اتکا به اندیشه دریچۀ گفتمان

های استورات هال در باب مطالعات فرهنگی، نقش عکس در الگوی  در باب قدرت و دیدگاه

الصالحین و فاضلی با ترسیم گفتمان سیاسی در دوران قاجار و  زینفرهنگی را بررسی کرد. 

پهلوی، و ترسیم نمایی از تحوالت اجتماعی و فرهنگی، چارچوبی منسجم برای تحلیل عکاسی 

گویی بود و جای خالی  ایران فراهم آوردند، اما این تحقیق نیز در عمل، گرفتار نوعی کلی

خود آثار در آن احساس شد. صیاد نبوی نیز در تحوالت عکاسی، آرای عکاسان و تحلیل 

(، به 1311« )معاصربودن در عکاسی متأخر ایران»نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان  پایان

مثابۀ هنر معاصر در ایران  بررسی چگونگی گذر عکاسی از مدرن به معاصر و تکوین عکاسی به
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سرآغاز تکوین جریان معاصر در  را 1333پرداخت. او نهمین دوساالنۀ عکس ایران در سال 

عکاسی متأخر ایران دانست. از نظر نبوی، از آنجا که عکاسان ایرانی بر روند مدرنیسم در 

برند.  زمانی با روند جهانی عکاسی به سر می عکاسی مداخله و تأثیرگذاری نداشتند، در یک ناهم

نقالب و شرایط خاص شده بعد از ا او همچنین معتقد است در فضای پسااستعماری فراهم

های محلی و  زدن به تفاوت خاورمیانه، از اواسط دهۀ هشتاد، عکاسان ایرانی شروع به دامن

کاربرد شیوۀ نقد تکوینی در »هویتی کردند. محمدعلی بیدختی در رسالۀ دکتری خود با عنوان 

وش نقد کارگیری ر (، در دانشگاه تربیت مدرس، با به1331« )شناخت و تحلیل عکاسی ایران

تکوینی، به تجزیه و تحلیل آثار گروهی از عکاسان ایرانی پرداخت. او در این رساله، نقبی نیز به 

عنوان یک رسانه و  های تثبیت عکاسی به تاریخ عکاسی ایران در دورۀ قاجار و پهلوی زد و زمینه

راغ آثار رغم اینکه بیدختی به س صورت اجمالی بررسی کرد. به همچنین شکلی از هنر را به

رود، تالش او در شناخت و تحلیل عکاسی ایران تنها به آثار هفت عکاس خالصه  عکاسی می

تواند نظرگاهی منسجم به عکاسی ایران بعد از انقالب ارائه دهد. شود و نمی می

 ضرورت تحقیق

داری در زمینۀ عکاسی قاجار صورت گرفته است و های گذشته تحقیقات دامنه هرچند در سال

اند، در بحث عکاسی  هشگران داخلی و خارجی عکاسی را از زوایای گوناگون واکاوی کردهپژو

ماندن تاریخ عکاسی  معاصر ایران با نوعی کمبود پژوهش تاریخی مواجهیم که موجب ناشناخته

های بعد از انقالب،  ایران بعد از انقالب شده است؛ این در حالی است که عکاسی در سال

لحاظ کمی رشد  شدن و همچنین توجه نهادهای دولتی و گسترش مطبوعات، به دلیل دانشگاهی به

چشمگیری داشته است. این شناخت ناکافی و سطحی از عکاسی معاصر ایران، در میان 

نوعی سردرگمی بدل شده است که تا حدودی زیادی با سنت  دانشجویان و عکاسان جوان به

نامه و  جز چند پایان گر، در بخش ادبیات تحقیق بهاند. به عبارت دی عکاسی پیش از خود بیگانه

اند، تاکنون  صورت اجمالی و جزئی به فرازهایی از عکاسی معاصر ایران پرداخته مقاله که به

های  ایم که سیر تحول عکاسی را به شکلی دقیق و در ارتباط با دیگر حوزه شاهد پژوهشی نبوده
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شناسی  گیری از روش کوشد با بهره ن مقاله میاجتماعی و سیاسی مورد مداقه قرار دهد،. ای

تر فکری  نهادگرایی گفتمانی، سیر تحول عکاسی ایران در دو بازۀ تاریخی را در یک بستر کالن

های پس از انقالب چرا و چگونه  بررسی کند و نشان دهد که مفهوم و معنای عکاسی در سال

 تغییر کرده است.

 چارچوب نظری

نیز به تأثیر نهادها بر  xvقدمتی بسیار طوالنی دارد؛ تا حدی که آدام اسمیت استفاده از کلمۀ نهاد،

کار گرفت.  ، بیش از هشتاد بار واژۀ نهاد را بهثروت مللعملکرد اقتصادی واقف بود و در کتاب 

اهمیت نهادگرایی به حدی است که رابرت پاتنام زایش علم سیاست و نهادگرایی کالسیک را 

های اخیر بر این مسئله تأکید شده است که  (. درواقع در دهه3: 1312اظمی، داند )ک زمان می هم

نظر  حال به سویه خواهد بود. بااین ها ناقص و یک ها از پدیده بدون توجه به نقش نهادها، تببین

رسد همچنان اجماع و تعریف یکسانی از نهاد که مورد قبول متفکران نهادگرا باشد، وجود  می

« جمعی که اعمال فردی را کنترل کند هرگونه عمل دسته»نهاد را  xviل کامونزندارد؛ برای مثا

شده یا عرف متداول جامعه  هرگونه تفکر پذیرفته»نامد و دون پورت نیز به نوبۀ خود نهاد را  می

(. 13: 1331کند )کیوانی امینه،  تعریف می« و یا هر نوع تفکر مقبول و یا عادات ]انجام امور[

های متقابل انسانی را ساختارمند کنش»ها دانست که  توان قراردادهایی میان انسان نهادها را می

ها( و همچنین خصوصیات اجرایی  و قوانین رسمی، قوانین غیررسمی )برای مثال، عرف« کرده

 (.13: 1311گیرند )متوسلی و نیکونسبتی،  ها را دربرمی آن

شدن فرایندی است که از  ه باشد و نهادینهشد ای است که نهادینه به بیان ساده، نهاد قاعده 

ها مورد پذیرش  یابند که کنش مطابق آن ای رواج می گونه طریق آن، قواعد و هنجارهای خاص به

شود. فرکالف نیز نهادهای اجتماعی را  ها موجب طرد و محرومیت می است و تخطی از آن

ها بر  داند که معموالً یکی از آن گفتمانی گوناگونی می-های ایدئولوژیک بندی دربردارندۀ صورت

بندی  مطابق با هنجارهای یک صورت»شود. از نظر فرکالف، فاعالن نهادی  سایرین مسلط می

های ایدئولوژیکی آن آگاه  یابند که ممکن است از شالوده گفتمانی پرورش می-ایدئولوژیک

ها نیز اشاره کرد.  با سازمان (. البته در اینجا باید به تفاوت نهادها21: 1311)فرکالف، « نباشند

بازی تعریف کرد « ها را بازیکنان آن قواعد بازی و سازمان»شاید بتوان مانند نورث، نهادها را 
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افرادی هستند که  ای از ها مجموعه (. از نظر نورث، سازمان11: 1311)متوسلی و نیکونسبتی، 

 (.31: 1311زاده،  )حسینی اند حول هدفی مشترک برای دستیابی به اهداف معین متحد شده

های جدید اعم از نهادگرایی انتخاب عقالنی، نهادگرایی تاریخی  اشکال مختلف نهادگرایی

گیری و تغییر آن را توضیح  کوشند چیستی نهاد، چگونگی شکل شناختی می و نهادگرایی جامعه

یی جدید، نداشتن (، اما ایراد اصلی این اشکال نهادگرا11: 1311دهند )متوسلی و نیکونسبتی، 

است که در آن، « ارائۀ تعریفی صلب از نهاد»توجه کافی به مقولۀ عاملیت و کنشگری و 

کنشگران )البته اگر اساساً وجود داشتند( دارای ترجیحاتی ثابت بودند یا از لحاظ هنجاری »

این (. برای فرار از این وضعیت، متفکرانی در Schmidt, 2008: 313کردند ) عمل می« متصلب

سمت  ها را جدی گرفتند. این چرخش به ها و گفتمان روی آوردند و آن سه نهادگرایی به ایده

xviچرخش اندیشگانی»ها که از آن با عنوان  ایده i »گیری موج چهارمی  شود، به شکل یاد می

[ ]انسانی مثابۀ شود. درواقع این درک از عامل تغییر به انجامیده که نهادگرایی گفتمانی نامیده می

xvi«متعقل» i i هایی  ها و تولید ایدهکه از طریق تعامالت گفتمانی دست به تأمل دربارۀ ایده

پردازی نهادگرایی گفتمانی پیرامون  ، بنیان نظریه«شوند که به عمل جمعی ختم می»زند  می

نهادگرایی گفتمانی کوشیده است پاسخی به همان  (.Schmidt, 2010: 13سازوکار تغییر است )

توجه بودند.  های کنشگران بی های قبلی باشد که به عاملیت و ایده سی در نهادگراییایراد اسا

های اندیشگانی  درواقع از نظر اشمیت، کنشگران در نهادها دارای دو خصیصۀ قابلیت

xiپسینی x اند های گفتمانی پسینی و قابلیتxx ها توأمان امکان حفظ و تغییر نهادها را  که به آن

های اندیشگانی پیشینی به کنشگران امکان عمل در قالب و یگر، قابلیتدهد. به عبارت د می

امکان »های گفتمانی پسینی به کنشگران زمان قابلیتدهد و هم چارچوب این نهادها را می

(. این Schmidt, 2011: 3« )بخشد ها را می تفکر انتقادی دربارۀ این نهادها و متعاقباً تغییر آن

های اشکال قدیمی نهادگرایی را به چالش کشیده است:  دو منظر، بنیاننهادگرایی گفتمانی از 

یابند و تغییر  شوند، تداوم می شناسانه )اینکه نهاد چیستند، چگونه خلق می از منظر هستی»

توانیم بفهمیم و اینکه چه عاملی  شناسانه )ما از نهادها چه می کنند( و از منظر شناخت می

 (.Schmidt, 2008: 313« )شود( موجب تغییر یا حفظ نهاد می
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به این ترتیب، نهادگرایی گفتمانی در قیاس با دیگر اشکال نهادگرایی، به مقولۀ تغییر نهادی 

طور خالصه باید گفت سه نهادگرایی جدید اعم از انتخاب عقالنی،  گشاید. به منظری متفاوت می

ر از آنکه تغییر را توضیح دهند، ها بهت . آن1اند:  شناختی، در یک چیز مشترک تاریخی و جامعه

. بنا به استدالل اشمیت، در هرسه چارچوب 2اند؛  قادر به توضیح تداوم و پایداری یک وضعیت

. در تعریفی که این سه نحله از 3تحلیلی، نهادها بیشتر حکم مانع و امری بازدارنده را دارند؛ 

اکن )استاتیک( و محدودکننده را پیدا هایی ثابت، س دهند، نهادها حکم موجودیت نهادها ارائه می

گیرد. از طرفی، متفکران  کنند که این مسئله در تضاد با قابلیت تغییر تدریجی نهادها قرار می می

اند که پیامد یک شوک خارجی  این سه نحلۀ نهادگرایی، تغییر را منتسب به عاملی بیرونی دانسته

تأمل، جدل و »، عامالن متعقل، از طریق است؛ این در حالی است که در نهادگرایی گفتمانی

(. Schmidt, 2010: 3 & 13« )کنند ها، اقدام به تغییر یا حفظ نهادهایشان میاجماع بر حول ایده

های اندیشگانی پیشینی کنشگران حوزۀ  دهیم چگونه قابلیت درواقع در این پژوهش نشان می

های متولی عکاسی و  مکان ایجاد سازمانها ا اندرکاران( به آن عکاسی )عکاسان، منتقدان و دست

دهد و در ادامه  عنوان یک امر نهادی را می عمل در قالب مفهوم و معنایی مشخص از عکاسی به

شده را  ها امکان تغییر همان معنای نهادینه های گفتمانی پسینی این کنشگران به آن چگونه قابلیت

نیازمند سازوکارهایی است که این پژوهش بخشد، اما این تغییر، یک تغییر دفعتی نیست و  می

 کند. ها را عیان می آن

دنبال آن است که نشان دهد چگونه تعاریف خاص در میان  درواقع نهادگرایی گفتمانی به

شوند. درواقع در این  یابند و دچار تحول می شوند و در ادامه تغییر می کنشگران نهادینه می

عامل صرفاً بیرونی و خارجی شاهد یک تغییر دفعتی و گونه نیست که در اثر یک  رویکرد این

ناگهانی در نهادها باشیم. از سویی، نهادگرایی گفتمانی به سه شکل از تغییر باور دارد که 

xxi. چرخش2؛ xxiبندی . الیه1اند از:  عبارت i تبدیل3؛ .xxi i iهای  بندی، ایده . در حالت الیه

ایند. شکل دوم تغییر شامل چرخش، زمانی افز جدید، قوانین جدیدی بر همان قوانین قدیمی می

کنند. در حالت تبدیل نیز  های جدید قوانین و قواعد قدیمی را انکار می پیوندد که ایده وقوع می به

 .(Schmidt, 2010: 8بخشند ) های جدیدی به قوانین و قواعد قدیمی می های جدید، کارایی ایده
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 مثابۀ یک نهاد عکاسی به

که منبعث از خالقیت و ارادۀ فردی است، متأثر از شرایط و وضعیت هنر به همان اندازه 

اجتماعی نیز هست؛ برای مثال هنر دوران رنسانس به همان میزان که مرهون آثار هنرمندانی از 

جمله داوینچی، میکالنژ و جوتو است، متأثر از جریان روشنگری، جنبش اصالح دینی و 

ه حائز یک بعد و جنبۀ اجتماعی است. از نظر ژرژ اکتشافات علمی است. درواقع هنر هموار

« دهد یک نهاد واقعی اجتماعی را تشکیل می»باستید، هنر در نفس خود یک امر جمعی است و 

(. درواقع خود تالش برای ارائۀ تعاریف متفاوت از هنر در دوران مختلف، 232: 1311)باستید، 

ها افراد بتوانند به درک مشترکی از  براساس آنزند؛ تعاریفی که  بر نهادبودن هنر مهر تائید می

معنای هنر دست یابند. عکاسی نیز در مقام یک قالب و فرم هنری از این قاعده مستثنا نیست و 

گیری  های تاریخی مختلف متحول شده است. ابداع عکاسی در غرب با شکل معنای آن در دوره

برای خودبیانگری بود و عکاسی  دنبال ابزاری و تکوین طبقۀ متوسطی مالزم شد که به

(. Freund, 1980: 20توانست حکم این ابزار را برای این طبقۀ نوظهور داشته باشد ) می

زمان با اعالم عمومی عکاسی در فرانسه، در بیست نقطه از  دهد هم های متأخر نشان می پژوهش

ن مسئله بیش از پیش جهان افراد مختلفی مدعی اختراع فرایندی شبیه عکاسی شده بودند که ای

 Warnerگذارد ) ای متأثر از تحوالت اجتماعی و اقتصادی صحه می عنوان پدیده بر عکاسی به

Marien, 2010: 30 هرچند اولین متون منتشرشده در زمینۀ عکاسی بر پیوند ناگسستنی عکس .)

xxiبا واقعیت تأکید دارند و فرانسوا آراگو v ایی آن در های عکاسی، از توان در معرفی قابلیت

(، از Trachtenberg, 1980: 17کند ) های مصری یاد می تسریع روند ثبت جزئیات هیروگلیف

شدن رابطۀ میان عکاسی و  هایی صورت گرفت تا با کمرنگ های پایانی قرن نوزدهم تالش دهه

شناسانه به رسمیت  واقعیت، عکاسی بیش از پیش به یک تصویر بدل و براساس معیارهای زیبایی

اشاره کرد که در آن عکاسان « تصویرگرایی»توان به جنبش  اخته شود. در این مورد میشن

مانند و حتی کار روی  کوشیدند با محوکردن، زدودن حاشیه و چاپ عکس روی سطوح بوم می

توان گفت که در  طور خالصه می گونه به عکس ببخشند. به مو، کیفیتی نقاشی عکس با قلم

(. پل 121: 1333)لنگفورد، « ری بیش از واقعیت اسنادی ارزش داردکیفیات هن»تصویرگرایی، 
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با اشاره به اینکه عکاسی یک فعالیت  1111در سال  شناسی عکاسی زیباییبورژوا در کتاب 

عالوه بر دست، به مغز »کند که عکاسی  مکانیکی و خودکار ساده نیست، به این مسئله اشاره می

شود، در غرب نیز معنا  طور که از سطور باال مشخص می مان(. ه211: 1311)شارف، « نیاز دارد

عنوان تصویر تغییر کرده و با تغییر  مثابۀ سند به عکس به رفته از عکس به و مفهوم عکاسی رفته

عنوان شکلی از فعالیت هنری که ذهن هنرمند در آن دخیل است،  گفتمان حاکم بر آن، عکاسی به

توان کمابیش همین تغییر را در معنا و مفهوم عکاسی  ان نیز میشود. در ایر به رسمیت پذیرفته می

های  گذاری های سیاسی بعد از انقالب و در پیوند با تعریف هنر و سیاست در گذار از گفتمان

عنوان تصویر، باید  مثابۀ سند و عکس به فرهنگی ردگیری کرد. در تمایز میان مفهوم عکس به

های  رزش عکس بیشتر از آنکه منبعث از ارزشخاطرنشان کرد که در حالت نخست، ا

کند، نشئت  زیباشناختی و صوری باشد، از اهمیت و ارزش تاریخی و داستانی که روایت می

های  کیفیت و تار از صحنۀ شهادت یک سرباز که ارزش گیرد؛ برای مثال، یک عکس بی می

ر ثبت یک لحظۀ خاص و زیباشناسانه ندارد، ارزش خود را مدیون جنبۀ مستندنگارانۀ خود د

مثابۀ تصویر، ارزش خود را نه از یک روایت تاریخی، بلکه از  ویژه است. در مقابل، عکس به

آورد. به عبارت  دست می کند، به های صوری خود و التذاذ بصری که در بیننده ایجاد می ویژگی

هایی عینی  رونوشت»مثابۀ سند را تالشی برای ثبت  تر، در تاریخ عکاسی، رویکرد عکس به دقیق

« شان، فراوانی جزئیات و سودمندی عملی است اند که ویژگی مشخصه و ماشینی شمرده

کوشد با تمهیدات  عنوان تصویر، عکاس می (؛ حال آنکه در رویکرد عکس به31: 1313)ادواردز، 

ک دهیم چگونه ی مختلف، نوآوری و ذهنیت خود را در ثبت تصویر دخیل کند. در ادامه نشان می

مفهوم و تعبیر خاص از عکاسی، در دوران انقالبی نهادینه شده است و درنتیجۀ تغییر نگرش 

های جدید سبب ایجاد تغییر نهادی در مفهوم عکاسی در  گیری سازمان عکاسان و همچنین شکل

 شود. ایران در دوران سازندگی می

 (8531تا  8531گفتمان انقالبی )

در قالب  1313به پیروزی رسید و در فروردین  1311 انقالب اسالمی ایران که در بهمن

درصدی مردم مشروعیت سیاسی یافت،  11حکومت جمهوری اسالمی ظهور یافت و با رأی 

یک نظام ایدئولوژیک و میراث دار انقالبی بود که همۀ ابعاد زندگی انسان ایرانی را متحول کرد. 
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به مرکزآمدن دین و روحانیون در سپهر سال نظام شاهنشاهی، از حاشیه  2111دادن به  پایان

 1311سیاسی و تقابل با غرب، تنها بخشی از تحوالت کالنی بود که جامعۀ ایرانی بعد از بهمن 

-1331پشت سر گذاشت. یک سال بعد از آغاز جنگ تحمیلی، دولت میرحسین موسوی )

ا افزایش دخالت و ( در بحبوحۀ جنگ دست به تدوین برنامه پنج سال آیندۀ کشور زد که ب1333

های  مندی همگانی از حداقل نقش دولت در اقتصاد همراه بود. درنتیجه در عرصۀ اقتصادی، بهره

های دولت قرار  کردن فاصلۀ طبقاتی در صدر مأموریت کردن یا پنهان امرارمعاش و تالش برای کم

مسئلۀ دولت ترین  های جنگ و دولت موسوی، عدالت اجتماعی به مهم گرفت. درواقع در سال

 (.111-113: 1333زاده،  شود )حسین بدل می

ساالری  مانند اقتصاد، حکومتدر دوران دولت میرحسین موسوی، در عرصۀ فرهنگی نیز 

رغم  کرد؛ البته به های فرهنگی را عمدتاً هیئت حاکم تعیین می اعتقادی حاکم بود و سیاست

های میانی دهۀ شصت فعالیت خود  از سالکه « آدینه» و« سخن»هایی مانند مجالت  وجود دریچه

(. در دهۀ شصت، گرایش مقبول عام به قطعیت و 213و  212: 1331را آغاز کردند )میرسلیم، 

فرهنگی -شد. رویکرد فکری جزمیت بود و بر همین اساس نیز در مسائل فرهنگی سختگیری می

داد که  کتبی شکل میم-گرایی معتقد به حاکمیت فقهی غالب در بخش اعظم دهۀ شصت را دین

توان گفت در حوزۀ فرهنگی در  طور خالصه می تحت رهبری امام خمینی به میدان عمل آمد. به

گرایی فرهنگی، مبارزه با تهاجم و  سنتی دهۀ شصت، نگاه به درون، بومی-گفتمان انقالبی

و  11 :1331استحالۀ فرهنگی و ناتوی فرهنگی مطرح و قالب بود )صدیق سروستانی و زائری، 

توان در این جملۀ امام  تبع عکاسی را می (. درواقع در این دوران، گفتمان حاکم بر هنر و به11

 تعبیر کرده بود.« دمیدن روح تعهد در کالبدی انسانی»خمینی )ره( خالصه کرد که هنر را 

 مثابۀ تعهد گفتمان انقالبی و عکاسی به

تنها از حاشیه به متن آمد، بلکه جانی دوباره  ب نهراه نیست که بگوییم عکاسی ایران با انقال پر بی

های دولتی و  ها، مجالت، ارگان گرفت. بسیاری از عکاسان مطبوعاتی آن زمان که در روزنامه

ناگاه خود را در بحبوحۀ  کار بودند، به هایی مانند خبرگزاری فارس مشغول به خبرگزاری



 

 

 

 

 

 

 3011دوم،پاییزوزمستان،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

 

001 

001 

ها قادر به دیدنشان بود. از جمله عکاسان  ن آنرویدادهایی یافتند که جهان فقط از دریچۀ دوربی

ها نفر در سراسر  اشاره کرد که میلیون تایمشاخص این دوران باید به کاوه گلستان عکاس نشریۀ 

گرفتند. کاوه گلستان در این  های او در جریان وقایع انقالب قرار می جهان از طریق عکس

ارآمیز بود که توانسته بودم خونی که بر برای من افتخ»طور گفت:  وگویی این خصوص در گفت

(. در اسفند 11: 1331)ستاری، « سنگفرش خیابان ریخته شده بود، به تمام مردم دنیا نشان دهم

نمایشگاه عکسی از آثار بهمن جاللی، رعنا جوادی و دو عکاس دیگر از رویدادهای  1311

شگاه تهران کرد. نمایشگاهی که اندکی بعد ها هزار نفر را روانۀ دانشکدۀ هنرهای زیبا دان انقالب، ده

های عکس در ایران را رقم زد. این روندی بود که با  به ابتکار کریم امامی چاپ یکی از اولین کتاب

کتاب  31هایی از کاوه گلستان و محمد صیاد ادامه یافت. در کل از  با عکس شورشانتشار کتاب 

درصد(  11کتاب )معادل  13ن به چاپ رسید، در ایرا 1333عکس )تصویری( که تا پایان سال 

(. عالوه بر این، دو نمایشگاه 11-11: 1313ها به وقایع جنگ و انقالب تعلق دارد )عباسی،  کتاب

عکاسی معاصر »و « کودک، ایمان، رهایی»در موزۀ هنرهای معاصر تهران با عنوان  1331در سال 

کند.  ر این نمایشگاه از دو نکته حکایت میشده د برگزار شد. بررسی آثار ارائه« کودک-ایران

بردن در عکس یا ساخت عکس  ای از دست نخست اینکه همۀ آثار مستند هستند و هیچ نشانه

وجود ندارد. از این گذشته، تأکید آثار بر رنج و آالم کودکان کار یا کودکان مناطق محروم، از 

(. این نگاه، بر رابطۀ ناگسستنی 1تصویر کرد ) عنوان رسالتی اجتماعی حکایت می تحکیم عکاسی به

ناپذیر از واقعیت بیرونی مفروض  عنوان سندی خدشه عکاسی با واقعیت مبتنی بود و عکس را به

)پرایس « عکاسی اساساً کنشی است مبنی بر عدم مداخله»کند  بیان می xxvگونه که ولز داشت؛ آن می

داند و علت آن را  اصالت در نقاشی متمایز می (. بازن نیز اصالت در عکاسی را از11: 1311و ولز، 

کند. از نظر او، سرشت عینی عکاسی، اعتباری به آن  عنوان می« ماهیت اساساً عینی عکاسی»در 

 (.11: 1332های تصویرسازی آن را ندارند )بازن،  بخشد که دیگر شیوه می

ین دفاع مقدس های سیاسی متعاقب آن و همچن در ایران تحوالتی مانند انقالب، آشوب

عنوان رسالت و تعهدی اجتماعی در میان عکاسان تقویت و   موجب شد تا تعریف عکاسی به

توان  خوبی در نگرش خود عکاسان آن دوران می نوعی نهادینه شود. این نگاه به عکاسی را به به

عکاسان »گوید:  ها می پیگیری کرد. امیرعلی جوادیان از عکاسان جنگ، در همان سال



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...بررسیتغییرمفهومعکاسیدرایراندرگذارازگفتمانانقالبیبه

  

 

 

 

003 

003 

رود آن است که در  اند... و آنچه از عکاسی متعهد انتظار می ریا و صادق حقیقت کنندگان بی ثبت

(. ناصر ابراهیمی از عکاسان پرکار دهۀ 13: 1333)جوادیان، « خدمت تعالی و تکامل بشر باشد

کند، لزوم یک  آنچه عکاسان ما را متعهد می»کند:  طور بیان می شصت نیز در همین زمینه این

است « ساز انقالب و ایران اسالمی ری بزرگ برای ثبت خالقانۀ لحظات و وقایع سرنوشتهمیا

التحصیل مدرسۀ عالی سینما و  (. از نظر محمود جهرمی رجبی، فارغ11: 1333)ابراهیمی، 

او عکاسی را «. نوعی خدمت به جامعه است؛ درست همانند پزشکی»تلویزیون، نیز عکاسی 

پردازد )جهرمی  گوکردن مسائل جامعه به معضالت و نیازهای آن میداند که با باز متعهد می

ای از او با عنوان  مجموعه 1331(. همچنین عباس باقریان که در سال 21: 1331رجبی، 

متأثر کند، بخنداند، »ماهیگیران، در موزۀ هنرهای معاصر به نمایش درآمد معتقد بود عکاسی باید 

(. مجید 11: 1331)باقریان، « کند و ستمدیده را به فریاد واداردبیدار کند، گاهی ستمگری را افشا 

التحصیالن مدرسۀ عالی و تلویزیون و سینما در  عنوان یکی از اولین فارغ زاده نیز به چی دوخته

پرستی، عقاید  اعتقادات مذهبی، روحیۀ وطن»رشتۀ عکاسی و گرافیک، بر این باور است که 

رساند تا در هیئت انسان متعهد، به رسالت خویش عمل  یاری میسیاسی و فلسفۀ صحیح... به او 

دلیل برگزاری  (. همچنین افشین شاهرودی که در آن دوران به13: 1333زاده،  چی )دوخته« کند

آمد، هنر و عکاسی را  حساب می نمایشگاه و نگارش نقد، چهرۀ مهمی در عکاسی ایران به

های عفونی پیکر  مسائل اجتماعی و زخم داند برای تعمق و رسوخ در عمق سالحی می»

عنوان یکی  (. مهدی منعم نیز به33: 1333ها )شاهرودی،  با هدف اصالح و درمان آن« اجتماعی

فقط کاری تفریحی و تفننی، بلکه عملی مؤثر در  از پرکارترین عکاسان آن دوران، عکاسی را نه

های  کنندۀ پیروزی منعکس»تواند  که میداند  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می زمینه

 (.11: 1331)منعم، « های یک جامعه باشد ها و شکست دهندۀ ذلت یک ملت و یا نشان
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کودک-،نمایشگاهعکسمعاصرایران3131.کاوهگلستان،امتحان،3تصویر

منبع:موزۀهنرهایمعاصرتهران

 های سیاسی و معنای عکاسی گفتمان خرده

الخصوص با انقالب فرهنگی، شاهد نوعی انقباض  های ابتدایی دهۀ شصت و علی هرچند از سال

شود که  های گشایش فکری نمایان می فکری در کشور هستیم، از میانۀ دهۀ شصت شمسی نشانه

توان به انتشار نشریاتی از جمله کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن اشاره کرد؛  از آن جمله می

« سعۀ صدر در حوزۀ هنر و ادب بود»ن فرهنگی به اعتقاد گردانندگان آن بر برای مثال رویۀ کیها

(؛ برای نمونه مجلۀ آدینه امکان همنشینی میان دگراندیشانی نظیر احمد 231: 1331)میرسلیم، 

نوبۀ خود  شاملو، رضا براهنی، احسان نراقی و مراد فرهادپور را فراهم آورد که این مسئله به

 (.211های نو در حوزۀ ادب و هنر بود )همان:  معنای طرح ایده به

ها، فضاهایی مانند گالری گلستان، سینما و تئاتر کوچک به برگزاری  از سویی، در این سال

هایی در زمینۀ عکاسی را که  گفتمان کردند و عمالً خرده های عکس مبادرت می گاه نمایشگاه به گاه

اهلل صمدیان در مقام  کردند؛ برای مثال سیف میمتفاوت با آن نگرش تعهدمحور بود، بازنمایی 

در عکاسی « دیدن نیروی استثنایی»بر  1331شدۀ دهۀ شصت، در سال  یکی از عکاسان شناخته

های  دلیل درخشش در جشنواره (. همچنین منصور صانع که به21: 1331کند )صمدیان،  تأکید می
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شده  در زمرۀ عکاسان شناخته« شیراز پیدایش عکاسی در»سینمای جوان و نگارش کتبی از جمله 

به جهانی »ای  آمد، با مقایسۀ عکاسی با شعر و موسیقی، آن را یک ابزار بیانی و دریچه شمار می به

 (.21: 1333کند )صانع،  توصیف می« غیر از دنیای مادی

گیری گفتمانی متفاوت و جدید درخصوص عکاسی در  عنوان یک نشانۀ دیگر از شکل به

پایانی دهۀ شصت، باید به مجموعه مقاالت محمد تهرانی، عکاس و منتقد، با عنوان های  سال

عنوان هنر و عکاسی  اشاره کرد که در آن به تمایزگذاری میان عکاسی به« عکاسی از صنعت تا هنر»

که بخواهد »گیرد  پردازد. از نظر تهرانی، عکاسی زمانی از هنر فاصله می عنوان تکنیک می به

از جمله تحقیقات علمی، تبلیغات کاال یا مطبوعات « باشد در خدمت چیزهای دیگرای  وسیله

(. نکتۀ مهم درخصوص مقالۀ حاضر این است که برای اولین بار تالش 11و  11: 1333)تهرانی، 

عنوان هنر، تعریفی ارائه شود. آثار عکاسانی مانند تورج حمیدیان و همچنین  شده تا از عکاسی به

هی دانشجویان عکاسی در سالن سینما و تئاتر کوچک تهران، تبلورهایی ابتدایی از نمایشگاه گرو

رفته از  های پس از آن و در دوران سازندگی رفته اند که در سال این تغییر اندیشگانی در عکاسی

بندی  توان در نهادهای اجتماعی یک صورت حاشیه به متن آمدند. به عبارت دیگر، معموالً می

« تحت سلطه»گفتمانی -بندی ایدئولوژیک گفتمانی مسلط و یک یا چند صورت-ایدئولوژیک

(. در هر صورت تا پایان دولت میرحسین موسوی، ثبت متعهدانۀ 33: 1331تشخیص داد )بحرانی، 

درآمده در  نمایش های به ماند که عکس عنوان گفتمان غالب بر عکاسی حاکم  واقعیت اجتماعی به

 (.3و  2ید این مسئله است )تصاویر های ملی نیز مؤ جشنواره
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،هفتمینجشنوارۀسینمایجوان3131.امیرعلیجوادیان،معلول،2تصویر

منبع:مجلۀعکس

 
3131.افشینشاهرودی؛بروجرد،1تصویر

منبع:مجلۀعکس

 های عکاسی در گفتمان انقالبی سازمان

های اصلی متولی عکاسی،  ازماندر دهۀ نخست انقالب و تا پایان دولت میرحسن موسوی، س

دولتی بودند و بخش خصوصی تأثیر چندانی بر روند و گفتمان عکاسی نداشت. به عالوه در این 

یابی خود عکاسان ایجاد شده باشد،  نهادی که از تشکل دوران، از هیچ کانون یا انجمن مردم

س و انجمن سینمای جوانان های عک خبری نبود؛ بنابراین موزۀ هنرهای معاصر با برگزاری ساالنه

ای، عمالً جریان و گفتمان اصلی در عکاسی را تا  های سراسری و منطقه ایران نیز با جشنواره

دادند که عکاسی را در ذیل نوعی تعهد و رسالت اجتماعی  پایان سال دورۀ انقالبی تشکیل می

داشت؛ برای کرد و ذهنیت عکاس و بحث ساخت یا دستکاری عکس در آن جایی ن تعریف می

با موضوعاتی از جمله دفاع  1333نمونه بخش عکس پنجمین جشنوارۀ سینمای جوان در سال 

هایی با  مقدس، زندگی، فرهنگ و هنر، طبیعت ایران و فنون عکاسی برگزار و سخنرانی

در  1333(. تا سال 12: 1312بعدی و عکاسی و جنگ ایراد شد )نجفی،  موضوعات عکاسی سه

ای از ساخت  های عکاسی که این دو سازمان برگزار کردند، هیچ نشانه شنوارهکدام از ج هیچ

خورد. عکس به چشم نمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...بررسیتغییرمفهومعکاسیدرایراندرگذارازگفتمانانقالبیبه

  

 

 

 

002 

002 

 گفتمان سازندگی

گرای  رو روحانیت مبارز )هاشمی رفسنجانی( بعد از دولت چپ کارآمدن جناح میانه روی 

ود که از های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه ب میرحسین موسوی، با تجدیدنظر در سیاست

گذاری  سازی یک هزار بنگاه دولتی، رشد از طریق سرمایه خصوصی»توان به  آن جمله می

پذیرش قواعد »تر،  ، دریافت وام از منابع جهانی و به عبارت دقیق«خصوصی و خارجی

شدن افکار و گفتارهای فرهنگی  آمدن زمینه برای مطرح و متعاقباً فراهم« المللی داری بین سرمایه

(. از طرفی، در دو سه سال 121: 1331و نوگرا، عرفی و روشنفکرانه اشاره کرد )بحرانی،  متنوع

کارآمدن دولت سازندگی، تعداد مطبوعات و مراکز و  زمان با روی و هم 1331پایانی دهۀ 

گرا افزایش یافت. در سال  نهادهای فرهنگی متعلق به رویکردهای متنوع عرفی، نوگرا و دین

نشریۀ جدید رسماً اجازۀ  3تنها  1333شد و تا سال  نشریه در کشور منتشر می 133، فقط 1331

تا  1333انتشار یافت که نشان از رشد دو درصدی در تعداد نشریات داشت، اما در فاصلۀ 

های  درصدی بود. در سال 11نشریه رسید که به معنای رشد  11، تعداد نشریات جدید به 1331

تنهایی در شهر  به 1312نشریه در کشور رسید. در سال  133وجه ت به رقم قابل 1311و  1311

ساز برگزاری اولین جشنوارۀ  شد. این رشد چشمگیر نشریات زمینه روزنامه منتشر می 1تهران 

 (.333: 1331شد )میرسلیم،  1312مطبوعات در زمستان 

جرانی و سردبیری نامۀ بهمن با مدیرمسئولی عطاءاهلل مهادر ادامه نیز نشریاتی مانند هفته

گرایی را  رو با نوگرایی و عرف گرایی میانهتبار، نخستین بسترهای همگرایی دین علیرضا علوی

بهمن قائل به فضای روشن »فراهم آورد. مهاجرانی در سرمقالۀ شمارۀ نخست این نشریه نوشت: 

له مواضع (. از جم233)همان: « ها استآفرین تضارب آرا و اندیشه انگیز و تحرک و نشاط

کنندۀ پویایی و خالقیت توان به نقد بوروکراسی صدور مجوز که سلب شده در بهمن می مطرح

کنندگی دولت در سپهر فرهنگی، نقش هدایت»فرهنگی در جامعه بود، اشاره کرد؛ تأکید بر 

و نامه تعقیب  از جمله مواردی بود که در این هفته« های فرهنگیجای مداخله و کنترل فعالیت به

تبع آن عکاسی از منظر متولیان امر در  (. در این دوران هرچند هنر و به231شد )همان:  تأکید می

اندک درنتیجۀ  شود، اندک ذیل یک رسالت اجتماعی و ابزاری برای تعالی معنوی تعریف می
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های جدید در حوزۀ عکاسی و همچنین وقوع یک تغییر اندیشگانی در خود  گیری سازمان شکل

 هایی متفاوت به مقولۀ عکاسی هستیم. گیری نگرش شاهد شکل عکاسان،

 مثابۀ تصویر گفتمان سازندگی و عکس به

شود  مفهوم و معنای عکاسی در دوران سازندگی درنتیجۀ چند عامل دستخوش تغییر و تحول می

توان به رشد طبقۀ متوسط شهری، پویایی فکری درنتیجۀ گشایش فضا برای  که از آن جمله می

های عکاسی و توسعۀ بخش خصوصی  های دگراندیش، نوگرا و عرفی، رشد دانشکده انگفتم

درصد از جمعیت کشور را  3/11، ساکنان مناطق شهری 1331اشاره کرد؛ برای مثال در سال 

 123: 1331درصد افزایش یافت )بحرانی،  3/32به  1311دادند و این میزان در سال  تشکیل می

ای  های اقتصادی و سیاسی نیازمند شیوه متوسط که عالوه بر خواسته (. درواقع رشد طبقۀ123و 

کند. در همین  ای ایفا می الوصول برای بیان هنری است، در تغییر معنای عکاسی نقش عمده سهل

های این چرخش در مفهوم عکاسی، باید به اظهارات تورج  عنوان یکی از اولین نشانه رابطه و به

برگزار کرد اشاره کرد  1331ی که در گالری گلستان در سال حمیدیان درخصوص نمایشگاه

باختن بحث  که نشان از رنگ« ها منظور خاصی نهفته نیست در پس این فرم»مبنی بر اینکه 

 (.11: 1331سیاسی در عکاسی دارد )امیرلوئی، -رسالت و تعهد اجتماعی

محمد بهارناز در ذیل آن راد و  هرچند در دوران سازندگی نیز عکاسانی مانند محمد اسالمی

( یا 11-3: 1311)امیرلوئی، « در جنگ بین پلیدی و پاکی»نگاه متعهد، عکاسی را راهی مشارکت 

حال به  دیدند. بااین ( می1: 1311)امیرلوئی، « اصالح جامعه»ای برای انعکاس مشکالت و  وسیله

خصی و ابزاری برای بیان سمت دریافت ش رفته به های دهۀ هفتاد رفته نظر، کفۀ ترازو در سال

، نمایشگاهی 1311شود؛ برای مثال منوچهر گرشاسبی که در فروردین  ذهنیات عکاس سنگین می

بندی است،  کند، با بیان اینکه انگیزۀ او ابراز احساس از طریق ترکیب در نگارخانۀ سبز برگزار می

تر  رت دیگر، خصوصیعکس باید تحت تأثیر نگرش عکاس واقع شده باشد و به عبا»گوید:  می

عنوان یک عکاس مستند پرکار در سال  (. جاسم غضبانپور به1: 1311)امیرلوئی، « گرفته شود

عکس عالی و باشعور عکسی است که »گوید:  طور می وگو با مجلۀ عکس این در گفت 1311

های  نمونهترین  عنوان یکی از برجسته (. به31: 1311)امیرلوئی، « دهندۀ ذهنیت عکاس باشد انتقال

تبار اشاره کرد  ها باید به آثار فتومونتاژ ژاکلین میرصادقی، عکاس ترک ساخت عکس در آن سال
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رسید.  های ساالنه، مرتب در مجلۀ عکس به چاپ می که آثارش عالوه بر نمایش در نمایشگاه

اند.  یت معلقآمدند، در مرز میان رؤیا و واقع آثار میرصادقی که با استفاده از فتومونتاژ پدید می

عکاسی مستند درواقع یک راه در »گوید:  خود میرصادقی دربارۀ دریافتش از عکاسی می

(. در اینجا نیز عکاسی با 23: 1331)میرصادقی، « وجوی حقیقت مادیات است. جست

ای برای دستیابی به ماهیت پدیدارها  اجتماعی، در مقام رسانه-شدن از آن تعهد سیاسی زدوده

 (.3د )تصویر شو تعریف می

سیاسی، زمینه را برای طرح -شدن معنا و مفهوم عکاسی از تعهد اجتماعی این زدوده

های بیانی و هنری عکاسی تأکید دارد؛ برای نمونه تمدن  آورد که بر جنبه هایی فراهم می ایده

صری توانند بینش ب ها می کند و با بیان اینکه عکس عنوان یک هنر یاد می صراحتاً از عکاسی به

همانند هنرهای دیگر قادر است احساس هنرمند را به »گوید عکاسی  مردم را ارتقا دهند، می

(. مجید شهرتی اصل دربارۀ نمایشگاه خود در کانون 31: 1312)امیرلوئی، « مخاطب منتقل کند

ها را با عناصر  یک عکس درواقع یک قطعۀ ادبی است، اگر واژه»گوید:  عکاسان همراه می

های میانی  (. یحیی دهقانپور نیز در سال33: 1312)امیرلوئی، « ندۀ عکس برابر بدانیمده تشکیل

« تر است ابزاری است که به نظر من از تمامی هنرها به زبان نزدیک»گوید: عکاسی  می 1311دهۀ 

 (.21: 1311)امیرلوئی، 

نوان ع شدن بحث ذهنیت عکاس و کاهش استیالی عکاسی به تغییر نگرش عکاسان و مطرح

های پایانی دولت موسوی شروع شده بود، در ادامه به  رسالت و تعهدی اجتماعی که از سال

اقدام  1311نهادهای دولتی نیز رسوخ کرد. در همین زمینه، موزۀ هنرهای معاصر در خرداد و تیر 

ی، با آثاری از جمشید بایرام« گرایی در هنر نگاهی به طبیعت»به برگزاری نمایشگاهی با عنوان 

شده در این  جهانگیر چراغی، ابراهیم گلستان، ژاکلین میرصادقی و مجتبی آقایی کرد. آثار ارائه

اند و دیگر از  های نور و سایه های جذاب، بازی بندی نما، ترکیب نمایشگاه، تلفیقی از مناظر خوش

در  تصاویر محرومان، جنگ و آالم اجتماعی خبری در میان این تصاویر خبری نیست. هرچند

این نمایشگاه هنوز نشانی از ساختن عکس یا عکاسی ابداعی وجود ندارد، این نمایشگاه را 
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گرفتن موزۀ هنرهای معاصر از آن نگرش مستند اجتماعی مسلط دانست  توان نشانۀ فاصله می

 (.1و  1)تصاویر 

 

 
3131.تورجحمیدیان،بدونعنوان؛0تصویر

منبع:مجلۀعکس


3131،«گراییدرهنرنگاهیبهطبیعت»مایشگاه.ازن3تصویر

منبع:مجلۀعکس
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 های عکاسی و تغییر مفهوم عکاسی رشد سازمان

دولتی، نقش بخش خصوصی در عکاسی نیز در دهۀ هفتاد و در  به موازات نهادهای دولتی و نیمه

به های عکس انفرادی و گروهی  نمایشگاه 1331دوران سازندگی تقویت شد. اگر در دهۀ 

ها  تدریج با افزایش شمار گالری به 1311شد، با آغاز دهۀ  ها و افراد معدودی محدود می گالری

های عکس متعددتری از عکاسان هستیم؛ برای مثال گالری  در تهران شاهد برگزاری نمایشگاه

، میزبان سه نمایشگاه عکس از نصراهلل 1311های مهر، بهمن و اسفند  تنهایی در ماه سیحون به

نمایشگاه عکسی از تورج  1311ماه  کسرائیان، فرشاد فدائیان و صادق تیرافکن بود. در دی

های عکس برگزارشده در گالری  ها باید نمایشگاه حمیدیان در گالری گلستان برپا شد. به این

امتیازی و  به صاحب 1311ماه  در دی« تصویر»ثمر را نیز افزود. آغاز به کار نشریۀ  سبز و هفت

(. 2: 1311اهلل صمدیان نیز نشان از پویایی بیشتر در عکاسی دارد )عکس،  مسئولی سیفمدیر

هایی نوین به  های جدید، رشد کتب و مجالت عکاسی، با ایجاد نگرش گیری سازمان شکل

به  xxviمفهوم عکاسی همراه است. در کنار توجه نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

های بعد از جنگ و  فرهنگی جامعه در سال-ی سیاسیعکاسی، با توجه به بازشدن فضا

سازی و تقویت جامعۀ مدنی در میان روشنفکران و اصحاب  شدن مباحثی نظیر خصوصی مطرح

گروه »دادن به یک نهاد غیردولتی در میان عکاسان با تشکیل  ها برای سامان رسانه، اولین تالش

عکس گروهی و انفرادی از عکاسانی از و با برپایی نمایشگاه  1311در سال « عکاسان همراه

های گروهی در حوزۀ عکاسی،  جمله مجید شهرتی و علی تمدن آغاز شد. در ادامۀ فعالیت

 نیز اعالم موجودیت کرد.« کانون عکس دانشجو»

گیری قسمی از  نهاد، در این دوران شاهد شکل های خصوصی مردم گذشته از سازمان

دولتی یاد کرد؛ برای مثال در  های نیمه ها با عنوان سازمان نتوان از آ ها هستیم که می سازمان

با مدیریت احمد ناطقی در ذیل حوزۀ هنری آغاز « خانۀ عکاسان ایران»، 1313تابستان سال 

های عکس و همچنین  صورت ماهانه و ساالنه اقدام به برگزاری نمایشگاه کار کرد که به به

(. اندکی 11-11: 1313معاصر ایران کرد )عکس،  ها و سمینارهایی درخصوص عکاسی سخنرانی

دولتی عکاسی، با حمایت شهرداری،  نیمه -خصوصی بعد در راستای افزایش نهادهای نیمه
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شدن به موزۀ دائمی عکس، کتابخانۀ تخصصی عکاسی،  عکاسخانۀ شهر با اهدافی از جمله بدل

شروع به فعالیت  1311ل های علمی و نظری و آرشیو عکس، در اردیبهشت سا برگزاری کالس

هایی بود  ریزی شهری تهران در زمرۀ سازمان (. مرکز مطالعات و برنامه3: 1311کرد )امیرلوئی، 

های عکس و چاپ کتاب، در تغییر ذائقۀ عکاسان تأثیرگذار بود که از آن  که با برگزاری نمایشگاه

در نگارخانۀ « های تهران هکوهپای»توان به نمایشگاه عکس یحیی دهقانپور با عنوان  جمله می

منطقۀ یک اشاره کرد. آثار دهقانپور را که بر مناظر شهری و مظاهر فرهنگ عامه تکیه دارند، باید 

 مند برای زدودن عکاسی مستند از آن جنبۀ تعهدمحور دانست. اولین تالش نظام

و رسالت  به موازات تغییر مفهوم و معنای عکاسی در نزد عکاسان که آن را فارغ از تعهد

کند، شاهد ایجاد یک چرخش اندیشگانی در متولیان حوزۀ عکاسی نیز هستیم؛ برای  تعریف می

مثال محمد صحفی، رئیس وقت موزۀ هنرهای زیبا درخصوص اهداف موزه، از برگزاری 

دنبال  گذاری بر هویت ملی، فرهنگی و مذهبی به ما بر آنیم که با ارج»گوید:  های عکس می ساالنه

االسالم زم، سرپرست حوزۀ هنری تبلیغات  (. حجت13: 1311)امیرلوئی، « ی هم باشیمنوآور

عکاسی فقط ثبت وقایع »گوید:  می 1313اسالمی، در مراسم افتتاح خانۀ عکاسان ایران در سال 

تلخ اجتماعی نیست. عکاسی فقط در خدمت فقر و تراژدی نیست. امروز در دنیا از قدرت 

 (.11-3: 1313)امیرلوئی، « گیرند یاسی، اجتماعی، اقتصادی بهره میعکاسی برای اصالحات س

های متولی عکاسی به این تغییر اندیشگانی در زمینۀ عکاسی در نزد  در ادامۀ واکنش سازمان

های دولتی متولی عکاسی بود که تصمیم گرفته شد تا ششمین  عکاسان و پذیرش آن در سازمان

« ابداعی»و « مستند اجتماعی»بار در دو بخش  برای اولین  1312نمایشگاه ساالنۀ عکس در سال 

کاربرد »طور آمده بود:  برگزار شود. در فراخوان این نمایشگاه در تعریف عکاسی ابداعی این

خالقانۀ عکاسی در راستای تفکر و ذهنیت عکاس و برانگیختن ذهن تماشاگر برای تفسیر پیام 

هیئت داوران این نمایشگاه نیز وظیفۀ عکاسی ]مستند (. در بیانیۀ 3و  2: 1312)عکس، « عکس

نیاز »و عکاسی ابداعی پاسخی به « ثبت تصاویر واقعی از جهان امروز»اجتماعی[ از یک سو 

وجو و مکاشفه در ابعاد غیرمادی و  جست»و همچنین « ذاتی انسان به کشف و درک زیبایی

( 1313المللی دوساالنۀ عکس ایران،  نتعریف شده بود )کتاب نمایشگاه بی« ها ناملموس پدیده

(. این مسئله نشان از پذیرش تغییر اندیشگانی در زمینۀ عکاسی در نزد 3و  1)تصاویر 
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های دولتی دارد که دیگر عکس را بر پایۀ صرف ارزش مستندنگارانه یا رسالت و تعهد  سازمان

نی درخصوص مفهوم و معنای دهد تغییر اندیشگا بیند. درواقع این مسئله نشان می اجتماعی نمی

تدریج سبب ایجاد تغییر نهادی در معنا و  علت قابلیت اندیشگانی پسینی عکاسان، به  عکاسی به

 شود. های متولی عکاسی می مفهوم عکاسی در سازمان

 


،بدونعنوان3131.ژاکلینمیرصادقی،3تصویر

منبع:مجلۀعکس
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3132؛«طبیعت،صنعت،انسان».اسماعیلعباسی،ازمجموعه3تصویر

منبع:کتابپنجمیننمایشگاهساالنۀعکسایران

 
3131.علیتمدن؛تهران؛1تصویر

منبع:کتابششمینساالنۀعکسایران



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...بررسیتغییرمفهومعکاسیدرایراندرگذارازگفتمانانقالبیبه

  

 

 

 

011 

011 

 ها تجزیه و تحلیل داده

عکاسی در دهۀ نخست انقالب تا حدی زیادی زیر سایۀ انقالب و جنگ باقی ماند و چندان از 

اش فاصله نگرفت.  انی و بازنمایی واقعیت و به اعتباری جنبۀ مستندنگارانهرس کارکرد اطالع

استیالی بخش دولتی، نبود نشریات تخصصی و پویانبودن فضای فکری از جمله مواردی بود که 

در این وضعیت تأثیرگذار بودند. درواقع در پرتو رخدادهایی مانند انقالب و جنگ تحمیلی و 

، 1331های پایانی دهۀ  گرایانه بر دولت، حداقل تا سال ی چپها شدن نگرش همچنین حاکم

ناپذیر از واقعیت و همچنین شکلی از رسالت و تعهد  عنوان سندی خدشه مفهوم عکس به

حال، با گذار به دوران سازندگی و درنتیجه توجه به بخش خصوصی،  اجتماعی نهادینه شد. بااین

یایی در فضای فکری درنتیجۀ رشد کمی و رشد جمعیت شهری و طبقۀ متوسط، و ایجاد پو

هایی  ها و گفتمانی متفاوت در زمینۀ عکاسی هستیم. دیدگاه کیفی نشریات، شاهد ایجاد دیدگاه

شود و  سوی نوعی فرمالیسم شروع می که با کاهش جنبۀ رسالت و تعهد اجتماعی و حرکت به

های ملی و  ده در جشنوارهدرآم نمایش کند. گذشته از آثار به سمت ساخت عکس حرکت می به

 خوبی مؤید این گذار است. های عکاسان به سراسری، آرا و دیدگاه

های  عنوان یکی از دالیل چرخش اندیشگانی و تغییر معنای عکاسی باید به تأثیر کتاب به

تر، نبود  بندی معنا و مفهوم عکاسی در ایران اشاره کرد. به عبارت دقیق عکاسی در صورت

شود تا نگاه  ی و شمار زیادی از کتب فنی در دوران انقالبی مزید بر علت میهای نظر کتاب

که در این  تعهدمحور براساس ارزش مستندنگارانه بر عکاسی در این دوران حاکم شود. درحالی

خورد، این تعداد در دوران سازندگی به پنج  دوران تنها دو کتاب در حوزۀ نظری به چشم می

در کل مجموع کتب نظری و تاریخی از چهار عنوان در دورۀ نخست به  یابد. عنوان افزایش می

های نظری و  (. این افزایش شمار کتاب1یابد )نمودار  ده عنوان در دورۀ سازندگی افزایش می

ها و آرای متفاوت درخصوص عکاسی در دوران  گیری ایده تاریخی، یکی از دالیل شکل

 سازندگی است.

أثیرگذار دیگر در گذار مفهوم عکاسی از سند به تصویر، باید به عنوان یک عامل مهم و ت به

صورت  های متولی عکاسی اشاره کرد. با اینکه در دوران انقالبی تنها یک گالری به نقش سازمان
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کرد، شمار فضاهای خصوصی نمایش عکس تا   مرتب به برگزاری نمایشگاه عکس مبادرت می

فزایش یافت. عالوه بر این، در شرایطی که در دهۀ پایان دوران سازندگی به چهار گالری ا

دولتی در عکاسی فعالیت نداشت، در دوران سازندگی با  نخست انقالب، هیچ سازمان نیمه

ریزی شهری، شاهد  تشکیل موزۀ عکسخانۀ شهر، خانۀ عکاسان ایران و مرکز مطالعات و برنامه

های  ایان ذکر است که شمار سازماندولتی در حوزۀ عکاسی هستیم. ش فعالیت سه سازمان نیمه

کامالً دولتی )انجمن سینمای جوان و موزۀ هنرهای معاصر( در این دو دوره ثابت ماند )نمودار 

(. از طرفی، یکی از دالیل تغییر نهادی مفهوم عکاسی را باید در چرخش اندیشگانی در نزد 3

ای که  شده ناس و شناختهوجو کرد. در دروان انقالبی از ده عکاس سرش خود عکاسان جست

تر مطرح شد، هفت نفر بر مسئلۀ تعهد تأکید و تنها سه نفر عکاسی را چیزی غیر از  آرایشان پیش

تعهد و رسالتی اجتماعی تعریف کرده بودند. این در حالی است که در دوران سازندگی، این 

از میان ده  1313تا  1333های  کند. به این معنا که در سال نسبت به دو در برابر هشت تغییر می

عکاس تأثیرگذاری که آرایشان در این پژوهش مطرح شده است، تنها دو نفر بر مقولۀ تعهد و 

 (.1رسالت در عکاسی تأکید دارند )نمودار 

های پایانی دهۀ شصت کلید خورده  توان گفت تغییر اندیشگانی که از سال طور خالصه می به

، شکل یک گفتمان 1311دولتی در اوایل دهۀ  صوصی و نیمههای نوظهور خ بود، بر حول سازمان

حال، ما در گذار از گفتمان انقالبی به سازندگی با یک تغییر  بدیل و منسجم پیدا کردند. بااین

یکباره و ناگهانی از گرفتن به ساختن یا به عبارتی از عکاسی متعهد به عکاسی ابداعی، مواجه 

ن گفتمان سازندگی، عکاسان با حفظ ارتباط خود با بازنمایی های نخستی نیستیم. درواقع در سال

سمت ساخت عکس معطوف  ها به واقعیت، به شکلی از فرمالیسم روی آوردند و در ادامه نگاه آن

های دولتی متولی عکاسی رسوخ  شد. این چرخش اندیشگانی در نزد عکاسان، متعاقباً به سازمان

اسی ابداعی در ششمین نمایشگاه ساالنۀ عکس ایران در شدن بحث عک کرد که نتیجۀ آن گنجانده

بود. درواقع در اینجا با نوع اول تغییر در نظریۀ نهادگرایی گفتمانی اشمیت مواجه  1313سال 

بندی، تعاریف و هنجاری  تر نیز اشاره شد، در نوع اول تغییر یعنی الیه طور که پیش هستیم. همان

های قدیمی کنار بروند و  بدون اینکه تعاریف و ارزششد؛   جدید بر تعاریف قدیمی اضافه

شدن مباحثی مانند عکاسی  منسوخ شوند. در اینجا نیز تغییر اندیشگانی در زمینۀ عکاسی و مطرح
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طور کل موجب کناررفتن گفتمان پیشین در حوزۀ عکاسی که  مثابۀ تصویر و ساخت عکس، به به

 شود. بر رسالت و تعهد مبتنی بود نمی

 
تفکیکموضوعهایغیرتصویریدردورانانقالبیوسازندگیبه.کتاب3ارنمود

شدهدرایرانهایعکاسیچاپپژوهشیدرکتابمنبع:

 
هایمتولیعکاسیدردورانانقالبیوسازندگی.سازمان2نمودار
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.تحلیلآرایعکاساندردوگفتمانانقالبیوسازندگی1نمودار

 گیری نتیجه

های دولتی متولی عکاسی،  دلیل استیالی سازمان  ل معنا و مفهوم عکاسی در ایران، بهسیر تحو

های سیاسی نبوده است. درواقع در دهۀ نخست انقالب و به  منفک و مجزا از تغییر گفتمان

رفتن بخش خصوصی و  حاشیه علت به  سالۀ جنگ تحمیلی، به تر، در دوران هشت عبارت دقیق

مثابۀ  دلیل دو رخداد مهم انقالب و جنگ به  در کشور، تعریف عکاسی به پویانبودن فضای فکری

گیری گفتمانی هستیم که عکاسی را با  ثبت عینی واقعیت نهادینه شد و در ادامه، شاهد شکل

زند. این مسئله در رویکرد و تعاریف  نوعی رسالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیوند می

خوبی مشهود است و  ی و همچنین آرای عکاسان این دوران بههای دولت ها و نمایشگاه جشنواره

کنند به حاشیه  های متفاوتی که عکاسی را فارغ از مقولۀ رسالت و تعهد تعریف می نگرش

کارآمدن دولت سازندگی، با توجه به رشد بخش خصوصی،  روند، اما با پایان جنگ و روی می

وعات، شاهد ایجاد نوعی تغییر گشایش نسبی فضای فکری و سیاسی درنتیجه رشد مطب

هایی نظیر تعهد و بازنمایی  اندیشگانی در میان عکاسان هستیم که عکاسی را نه در پیوند با مقوله

کند. هرچند  صرف واقعیت، بلکه در مقام کنشی خالقه و در ارتباط با ذهنیت عکاس تعریف می

یری کردند، نگرش مزبور های پایانی دولت موسوی پیگ برخی عکاسان این نگرش را در سال

رو در حاشیه باقی ماند. این تغییر اندیشگانی در  هرگز به گفتمانی مسلط بدل نشد و از این
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. عکاسان 1دوران سازندگی، در سه مرحله سبب ایجاد یک تغییر نهادی در مفهوم عکاسی شد: 

، به یک «عکاسان همراهکانون »نهاد مانند  های مردم ها و انجمن را ترغیب کرد تا با تشکیل کانون

های  . با نفوذ در سازمان2گفتمان منسجم در زمینۀ معنا و مفهوم عکاسی شکل دهند؛  خرده

. با 3آورد؛  گفتمان را از حاشیه به متن  دولتی جدید مانند خانۀ عکاسان ایران، این خرده نیمه

قی از معنای شدن بحث ساخت عکس و توجه به جنبۀ نمایشی و هنری عکاسی، این تل پررنگ

های دولتی متولی عکاسی از جمله انجمن سینمای جوان و موزۀ هنرهای  عکاسی به سازمان

شد. این مسئله نشان از یک تغییر نهادی در  معاصر نیز راه یافت و به یک گفتمان مسلط بدل 

مفهوم عکاسی داشت که دیگر عکاسی را صرفاً بازنمایی عین به عین واقعیت و رسالتی برای 

شناختی عکاسی  دانست و بیشتر بر جنبۀ هنری و ارزش زیبایی ازنمایی درد و آالم جامعه نمیب

شان قادر به عمل در چارچوب  های اندیشگانی پسینی دلیل قابلیت  تکیه داشت. درواقع عکاسان به

لطف  دهند و در ادامه به های متولی عکاسی از آن ارائه می معنا و مفهومی بودند که سازمان

ها و تعابیر خود، تغییر نهادی را در  شان توانستند با واردکردن ایده های گفتمانی پسینی بلیتقا

 ها رقم بزنند. مفهوم و معنای عکاسی در نزد این سازمان
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