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بررسی نقش عکاسی خانوادگی در تکوین خاطرات جمعی 
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چکیده
عکس ه��ا و آلبوم های خانوادگی به عنوان بایگانی های خاطرات و محرک های��ی برای یادآوری مکان ها، آدم ها و رویدادها 
عم��ل می کنند.کمک ب��ه حفظ و نگهداری خاطرات و تصدی��ق هویت اجتماعی خانواده، از مهم ترین کارکردهای ش��خصی 
عکاسی خانوادگی می باشد. عکس های خانوادگی یک خانواده، براساس الگوهای رفتاری و هنجارهای اجتماعی گروه بزرگتری 
ک��ه خانواده در آن جای گرفته اس��ت، خلق می ش��وند. گرایش های اجتماعی نیز بر عکس ه��ای خانوادگی تاثیر می گذارند و 
ایدئول��وژی خان��واده و دیدگاه او به عن��وان واحد کوچکی از یک نهاد اجتماعی بزرگ تر در عکس ه��ا بازتاب می یابد. از این رو 
این عکس ها جدا از نقش��ی که در س��اختن و بازساختن خاطرات ما دارند، دارای معانی فرهنگی و اجتماعی نیز می باشند که 
می توانند در حوزه های گسترده تری کاربرد یابند. عکس ها و خاطرات شخصی مردمانی که در برهه ی زمانی مشخصی در یک 
فضای فرهنگی، اجتماعی مشترک زندگی می کنند، با وجود تفاوت هایی که ممکن است با یکدیگر داشته باشند، اشتراکاتی 
نی��ز دارن��د و با خاطرات جمعی و تاریخ اجتماعی آن جامعه تالقی می کنند. این بررس��ی ضمن معرفی عکاس��ی خانوادگی، 
مفاهیم و ویژگی های آن تالش دارد تا با اس��تفاده از روش اس��تنباط عکس، خوانشی عمومی تر از عکس های خانوادگی ارائه 

دهد و نقش عکس های خانوادگی را در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه بررسی کند.   
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عکس های خانوادگی، مجموعه  عکس هایی را در بر می گیرند 
ک��ه خانواده در ط��ول عمر خود در زندگ��ی، تولید و جمع آوری 
می کند و اغلب آنها را در خانه، آلبوم ها یا محل کار خود نگهداری 
می کند. این مجموعه، ش��امل عکس هایی می ش��ود که توس��ط 
عکاسان حرفه ای یا توسط اعضای خانواده، دوستان و یا آشنایان 
گرفته می شود و لحظه هایی از زندگی خانوادگی را مستندسازی 
می کنند. عکس هایی را که در بایگانی خانواده نگهداری می شوند 
می توان در دو گروه جای داد.گروه نخست، عکس هایی که اغلب از 
آنها به عنوان عکس های رسمی و قراردادی یاد می شود، پرتره های 
استودیویی هستند که توسط عکاسان حرفه ای و در فضای استودیو 
گرفته می شوند. پرتره های اس��تودیویی به نمایش شباهت دارند 
زیرا س��وژه ها معموالً بهترین لباس خود را می پوش��ند، پز خوب 
می گیرند و نقش افراد موفق و ثروتمند را در مقابل دوربین بازی 
می کنند. تزئینات و آرایش صحنه و پرده های پس زمینه نمادهایی 
هس��تند که دارای معانی اجتماعی می باش��ند و محیط آش��نای 
پرتره نگاری طبقه متوس��ط را تداعی می کنند. این عکس ها اغلب 
ترکیب بندی ساختگی دارند تا بازنمایی طبیعی گروهی از آدم ها.

گروه��ی دیگ��ر عکس های��ی را در ب��ر می گیرند که اس��نپ 
شات های خانوادگی و تصاویری هستند که اغلب توسط یک فرد 
آش��نا و گاهی توسط عکاس��ان حرفه ای، خارج از فضای استودیو 

و در موقعیت ه��ا و رویدادهای خاص خانوادگی گرفته می ش��وند 
همچون جش��ن های س��الگرد، تولد، عروس��ی، ف��ارع التحصیلی 
و در کل عکس های��ی ک��ه از مراح��ل مهم و برجس��ته ی زندگی 
خانوادگی گرفته می ش��ود. بعالوه عکس هایی ک��ه خانواده را در 
ح��ال انجام فعالیت ه��ای روزانه، گردهمایی ه��ای خانوادگی و یا 
در س��فر و تعطیالت نش��ان می دهند. ارزش عاطفی و افق فکری 
مشترک از تجارب زندگی، مشخصه های اصلی عکاسی خانوادگی 
می باش��ند. اسنپ شات های خانوادگی به دلیل آنکه خانواده را در 
حالت ه��ا و لحظ��ات طبیعی تری تصویر کرده ان��د و از آنجایی که 
لحظه و موقعیت عکاس��ی توسط یکی از اعضای خانواده انتخاب 
ش��ده است، اطالعات بیش��تری را از موقعیت و شرایط زندگی و 
درک و تفس��یر خانواده از محیط پیرامونی اش بازگو می کند. در 
حالی که پرتره های اس��تودیویی و عکس های صحنه آرایی ش��ده 
وج��ه پیش آگاهانه دارند و معانی تعم��دی آنها از طریق کد ها و 
قراردادهای مش��خصی، به نیت نمایش و اش��تراک گذاری عکس 
در زمان آینده س��اخت یافته اند. این عکس ها چون وقار بیشتری 
دارند، کمتر مس��ائل درونی زندگ��ی خانوادگی را بازگو می کنند. 
دریافت و مشاهده ی این عکس ها، کارکرد اصلی و ابتدایی زندگی 
خانوادگ��ی را برآورده می کن��د یعنی تولید و گس��ترش تجارب 

مشترک و تحکیم و تایید خانواده به عنوان گروه.

دو روش کارب�رد عکس ه�ای خانوادگی در 
تحقیقات علوم اجتماعی

با وجود ابهامات و تردیدهایی که نس��بت به ماهیت پیچیده 
و گی��ج کنن��ده ی تصاویر وجود دارد، نویس��ندگان و محققان به 
طور روزافزون از عکس ها به شیوه های مختلف استفاده می کنند. 
عکس و عکاسی در انواع مختلفی از تحقیقات علوم اجتماعی، در 
حوزه هایی چون جامعه شناس��ی، انسان شناس��ی و ارتباط جمعی 
کارب��رد دارد. »در این مطالعات عکس ها اغلب به دو صورت مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند: نخس��ت کاربرد آنها به عنوان موضوعی 
که به واس��طه ی آنها تج��ارب و رویدادها می توانند به اش��تراک 
گذاش��ته و بررس��ی ش��وند و س��پس کاربرد عکس ها به عنوان 
منبعی که از طریق آن پدیده ای جالب می تواند کش��ف و بررسی 

.)Montague,2006,63(»شود
رویکرد و نگرش ما هرچه که باشد، احتماالً همگی می پذیریم 
که عکاس��ی رسانه ای اس��ت همگانی و دسترس پذیر که می توان 
پیرام��ون آن به بح��ث و گفتگو نشس��ت و یا برای مکاش��فه ای 
دیداری در حوزه های مختلف زندگی از آنها استفاده کرد. گفتگو 
پیرامون عکس ها می تواند در مسیرهای زیادی حرکت کند. مردم 
و رواب��ط موجود در عکس ها و یادآوری م��ردم و رویدادها، حتی 

اگر در تصویر بازنمایی نشده باشند و همچنین موقعیت هایی که 
عکس آنها را به یاد ما می آورد. تمرکز عمومی مطالعات عکاس��انه 
به محتوای عکس ها اس��ت، فهم و ادراک فرهنگی آنها یا معنای 
عکس ه��ا ب��رای مردمانی که آنها را می گیرند. »دو روش��ی که از 
عکس ه��ای خانوادگی برای اهداف تحقیقات اجتماعی اس��تفاده 
می شود: شیوه ی اس��تنباط عکس )کسب اطالعات غیر مستقیم 
از عکس(؛ کارب��رد عکس ها به عنوان انگیزه و محرک مصاحبه و 
ش��یوه ی “وجه خانگی”1 ؛ مطالعه و بررس��ی مجموعه عکس های 
خانوادگ��ی« )Montague,2006,64(. عکس های��ی که در متن 
زندگ��ی خانوادگی تولید و جمع آوری می ش��وند گرایش دارند تا 
الگوهایی یکس��ان و مشابه را دنبال کنند. الگوهایی که بیشتر به 
قراردادهای اجتماعی بستگی دارند تا تصمیمات فردی. »مجموعه 
عکس های خانوادگی تنها دایره ی بس��ته ای از خانواده و دوستان 
را در برمی گیرن��د، گس��تره ی مح��دودی از صحنه ها و فعالیت ها 
را نش��ان می دهند � آنها بازنمایی های گزینش ش��ده ای هستند 
که عناصر مناس��ب از زندگی خانوادگی را به تصویر می کش��ند � 
همچنان که انت کون اظهار می کند عکس ها با داس��تان هایی از 
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گذشته مشترک همراه هستند، نه تنها خانواده عکس ها را تولید 
می کنن��د، بلکه تصاوی��ر هم، خانواده را خل��ق می کنند. بنابراین 
اعض��ای خانواده، موقعیت ها و اف��راد خاصی را عکس می گیرند و 
گفتگوهایی که همراه نمایش عکس هاس��ت دورنمایی از خانواده 
را ارائ��ه می ده��د« )Montague,2006,65(. به عنوان مثال در 
ش��یوه ی وجه خانگی ممکن است این الگوها و قراردادهای تکرار 
شونده و همچنین آنچه که برای عکاسی مناسب و نامناسب جلوه 

می کند در مجموعه عکس های خانوادگی بررسی شوند.
عکس ها می توانند محرکی باش��ند که خاط��رات و اطالعات 
خاص��ی از گذش��ته را به یاد ما بیاورند. بنابراین عکس ها بیش��تر 
از آنکه به خاطر محتوایش��ان مورد اس��تفاده ق��رار گیرند، نقش 
“کلیدهای��ی” برای حافظه را دارند. با وج��ود این، عکس ها برای 
آنهایی که ش��خصاً با افراد و حوادث موجود در عکس ها آش��نایی 
دارند، دارای نوعی ارزش اس��تنادی نیز هس��تند. این اطالعات و 
داده های موجود در عکس ها بدان معنی اس��ت که آنها می توانند 
خاطرات چیزهایی را زنده کنند که کوچکترین نش��انی از آن در 
عکس وجود نداشته باشد. در واقع این عکس ها تنها برای افرادی 
معنی می یابند که با اش��خاص حاضر در عکس،آش��نایی داش��ته 
باش��ند. در نتیجه صحبت ک��ردن درباره ی عکس ه��ا در هنگام 

نمایش آنها حالتی نمایه ای به خود می گیرد.
شیوه ای که در آن از عکس ها به عنوان انگیزه و محرک مصاحبه 
برای جمع آوری اطالعات و بحث پیرامون مفاهیم عکس ها استفاده 
می ش��ود، استنباط عکس )کسب اطالعات غیر مستقیم از عکس( 
نام دارد. استنباط عکس براساس ایده ی ساده ی کاربرد یک عکس 
یا بیشتر در مصاحبه ای نیمه ساختار یافته و درخواست از مصاحبه 
 .)Harper,2002,13( شوندگان برای تفسیر آنها شکل گرفته است
»در این شیوه، معنای درونی که به عکس ها ضمیمه شده، می تواند 
کشف شود. این شیوه برای بررسی مراسم و آیین خانوادگی و تاریخ 
کاربرد دارد. همچنین می تواند در انواع گسترده ای از تحقیقات به 
کار رود« )Montague, 2006, 64(. اهمیت این ش��یوه، چندان 
تحلیل چگونگی واکنش گویندگان به عکس ها نیست، بلکه استناد 
کردن بر ارزش ها و معناهای ش��خصی و اجتماعی آنهاست. در این 
ش��یوه عکس ها نقطه ی ش��روعی در کشف و بررس��ی هستند، نه 
نقطه ی رس��یدن. عکس ها نمادهایی هستند از مفاهیمی که مردم 
می خواهن��د به دیگران ش��رح دهند. در واق��ع آنها چگونگی تفکر 
تصویری مردم هستند. اعتقادات و ارزش هایی که از آنها استخراج 
می ش��ود به تعاریف درونی خویش��تن در براب��ر جامعه، فرهنگ و 
تاریخ مرتبط می ش��وند. »در عکس های بی شماری که ما هر روزه 
می گیری��م، روابط صمیمانه در خانواده و دیگر گروه های اجتماعی 
و یا بدن یک فرد، به تصویر کش��یده می ش��وند. مصاحبه هایی که 
برای بیرون کشیدن اطالعات از دل تصویر انجام می گیرد تعاریف 
هس��ته ای و مرکزی از خود را به حوزه هایی چون جامعه، فرهنگ 
و تاریخ پیون��د می زند«)Harper,2002,13(. این ش��یوه ویژگی 
چند معنایی تصویر را اثبات می کند. یک عکس یکسان برای افراد 

مختلف ممکن است معناهای متفاوتی داشته باشد.

عکاسی خانوادگی، مفاهیم و ویژگی ها

عکس خانوادگی در عمل به دنبال تجلیل و تحسین موضوع 
خود می باش��د و با مادیت بخشیدن به لحظات خوب، اهمیت آن 
لحظ��ه را تقوی��ت می کند. از این رو به ندرت وقای��ع تلخ و ناگوار 
زندگی، شکس��ت ها و مرگ و میرها در عکس ها ثبت می ش��وند. 
آنها ش��کل تصحیح ش��ده ای از زندگی خانوادگی هستند، که به 
ثبت تمامی جنبه های زندگی خانوادگی نمی پردازند، بلکه روایتی 
گزینش شده و سازمان یافته از زندگی را بازگو می کنند. بوردیو2 
کارکرد عکاس��ی خانوادگی را تحکیم یکپارچگی اعضای خانواده 
می داند)بوردی��و، 32،1387(. از ای��ن رو عکس ه��ای خانوادگ��ی 
ب��ه ثب��ت لحظات خ��وش و خاطرانگی��ز خانوادگی، جش��ن ها و 
گردهمایی ها، عروس��ی ها، تولدها، فارغ التحصیلی ها، سالگردها و 
لحظات��ی می پردازد که موجب باهم بودن و اتحاد گروه می ش��ود 

همچون سفر و تعطیالت.
تفاوت هایی که در عکس ها و معنای آنها وجود دارد، عمیق تر 
از تفاوت در حساس��یت های زیبایی ش��ناختی اس��ت. ریشه های 
ای��ن تفاوت در درک و دیدگاه اف��راد مختلف از زندگی و عرف ها 
و همچنین قراردادهای اجتماعی اس��ت ک��ه محدوده ی لحظات 
عکس پذی��ر را تعیی��ن می کنند. محت��وای آلبوم ه��ا و مجموعه 
عکس ه��ای خانوادگی ارزش های فرهنگ��ی اجتماعی خانواده را 
بازت��اب می دهند. ایدئولوژی خان��واده در عکس ها مورد تجلیل و 
تکریم قرار می گیرد. ضواب��ط و قراردادهای یک خانواده مفروض 
با هنجاره��ا و الگوهای رفتاری یک گ��روه بزرگ تر اجتماعی که 
خانواده در آن جای گرفته اس��ت، مطابقت دارند. افراد خانواده به 
واسطه ی مصرف رسانه های مختلف، تبلیغات و زندگی در جامعه 
این الگوها را که برگرفته از عقاید فرهنگی و هنجارهای اجتماعی 
است، می آموزند و می دانند چه زمانی برای عکاسی مناسب است 

و از چه چیز و چگونه باید عکس بگیرند.
خالقان عکس های خانوادگی به آنها به عنوان بازنمایی دقیق، 
معتب��ر و صحی��ح از آنچه که واقعاً وجود داش��ته می نگرند، برای 
آنها واقع��ی بودن عکس یکی از دالیل عکس گرفتن اس��ت این 
در حالی اس��ت که همان طور که عنوان شد عکس های خانوادگی 
دید گزینش ش��ده ای از زندگی خانوادگی را در اختیار می گذارند 
و مستندسازی در اینجا به مفهوم واقعی مستندکردن تمام وقایع 
زندگی نیس��ت، بلکه به معنی مستندس��ازی آن چیزی است که 
م��ردم انتخاب می کنند تا برای آین��ده حفظ کنند. آنها بیاینه ای 
از واقعیت نیس��تند، بلکه تفیس��ری از واقعی��ت را ارائه می دهند. 
تکنولوژی واقع نمایانه دوربین و زاویه پرس��پکتیوی که اغلب در 
عکس های خانوادگی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، یعنی همان 
زوایه س��طح چشم انسان و آش��نایی با سوژه ها و بافت تصویر که 
اغلب برگرفته از زندگی است موجب باور پذیری و اعتبار بخشیدن 
ب��ه عکس ه��ای خانوادگی می ش��ود. حس نزدیکی و آش��نایی با 
سوژه های انسانی و تطبیق تصویر بازنمایی شده با تجارب زندگی 
افراد موجب می شود که عکاسی، بیش از دیگر شیوه های بازنمایی 

بررسی نقش عکاسی خانوادگی در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه
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تصویری باورپذیر و معتبر باشد. عکس های خانوادگی، زندگی نامه 
تصویری از اعضای خانواده فراهم می کنند. به واس��طه ی عکاسی 
اف��راد می توانند روایت تصویری از زندگ��ی خود برجای بگذارند. 
عکس ها با مادیت بخش��یدن ب��ه تجارب زندگی اف��راد، حفظ و 
صیانت از آن تجارب را اطمینان می بخشند و به بازیابی آن لحظه 
درآینده کمک می کنند. عکس های خانوادگی، نش��ان نمایه ای از 
حضور موضوع خود هستند، نشانی که هم واقعیت حضور را تأیید 
می کند و هم آن را به یاد ما می آورد. هدف غایی و نهایی عکاسی 
خانوادگی، به اش��تراک گذاری و نمایش تجارب زندگی و تحکیم 
وحدت خانواده است. عکس ها نمایش و اثبات وابستگی و تعلق به 
نهادها و الگوهای مناسب اجتماعی هستند. همان گونه که عنوان 
شد ایدئولوژی خانواده و دیدگاه او به عنوان واحد کوچکی از یک 
نهاد اجتماعی در عکس ها بازتاب می یابد و عکس ها به این طریق 
از ارزش ه��ای قوم مدار و ایدئولوژی خان��واده حفاظت می کنند. 
ب��ه عبارت دیگر، مردم به واس��طه ی عکس ها، دان��ش، توانایی و 
ارزش ه��ای فرهنگی، اجتماعی خود را ش��رح می دهند. عکس ها 

صورت مادی و تجسم شدی فرهنگ می باشند.
عکس ه��ای خانوادگی اغلب در داخل آلبوم عکس خانوادگی 
ج��ای می گیرن��د. آلبوم ها به عن��وان تاریخچه و ش��رح حالی از 
اعض��ای خانواده عمل می کنن��د، گردآورنده خاطرات و یاد بودی 
ب��رای رویدادهای خانوادگی و اعضای از دس��ت رفته می باش��ند 
که ما را در ش��ناخت سرگرمی ها و مش��غولیات و تجارب زندگی 
گردآورندگان آنها یاری می کنند و اطالعات تصویری ارزشمندی 
از زندگی ه��ای گذش��ته در اختیار می گذارند. آلب��وم خانوادگی، 
دریچه ای به زندگی خانوادگی اس��ت که توسط گردآورنده ی آن 
گشوده شده است3. آلبوم ها فهرست تصویری از دایره ی اجتماعی 
هس��تند که خانواده ب��ه آن تعلق دارد. آلب��وم خانوادگی نمایش 
هوی��ت اجتماعی خانواده و ثبت تصویری ش��بکه ای از ارتباطات 
اجتماعی خانواده است که با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی 
و دایره ی ارتباطات خانوادگی، آنها را برای همیشه حفظ می کند. 
آلب��وم خانوادگی همچون حافظة اجتماعی خانواده عمل می کند 
که به موجب آن تاریخ و هویت خانواده به اعضای جدید خانواده 

معرفی می شود.
عکس ه��ای خانوادگ��ی به ثب��ت رویدادها و وقای��ع پیش پا 
افتاده ی زندگی خانوادگی می پردازن��د. بنابراین ماهیت وجودی 
خ��ود را از زندگ��ی می گیرن��د. از این رو هر آنچه ک��ه به زندگی 
ارتباط پیدا می کند، به گونه ای با معانی و مفاهیم عکس ها درهم 
می آمیزد. به عبارتی دیگر عکاس��ی خانوادگی، گستردگی خود را 
از زندگ��ی می گی��رد و با هر آنچه که به زندگی مرتبط می ش��ود 
ب��ه نحوی در ارتباط اس��ت. زندگی روزمره به عنوان واس��طه ا ی 
بالقوه میان فرد و ساختار اجتماعی متن تولید عکاسی خانوادگی 
است. واقعیت های زندگی روزمره مربوط به همگان است. تمامی 
سازمان ها، گروه ها و اقشار از خانواده گرفته تا نهادهای اجتماعی 
بزرگتر کنش��گرانی می باش��ند که آن را پدید می آورند. حوزه ی 
زندگی روزمره، حوزه ی خلق عکاس��ی خانوادگی است در نتیجه، 

عکاس��ی خانوادگی نیز علی رغم س��ادگی و پیش پا افتادگی که 
گاه��ی ب��دان اطالق می ش��ود در برگیرن��ده ی واقعیت های مهم 
اجتماعی اس��ت که گاهی آنها را آش��کار می سازد و گاهی آنها را 

پنهان می کند.
عکس های خانوادگی معموالً برای نمایش و اش��تراک گذاری 
در زمان بعدتری گرفته می ش��وند. الگوه��ای تولید عکس، برای 
ش��کل متأخرتری از انتش��ار و اش��ترک گذاری تنظیم ش��ده اند. 
الگوهایی همچ��ون؛ ارتباطات غیر زبانی مث��ل پزگرفتن، لباس، 
نوردهی و غیره همگی نشان دهنده ی این است که این عکس ها 
از قراردادهایی پیروی می کنند که آنها را برای مشاهده ی عمومی 
قاب��ل پذیرش می کنند ول��و اینکه هرگز امکان دیده ش��دن آنها 
توس��ط عموم وجود نداش��ته باش��د. آنها تصادفاً خلق نش��ده اند 
شخصی برای خلق آنها بنا به هدف خاصی تصمیم گیری می کند. 
خانواده از طریق عکس ها دیدگاه خود را نسبت به جهان عمومی 
که در آن زندگی می کند ابراز می کند و به این طریق با آن ارتباط 

برقرار می کند.
روالن بارت در جایی در کتاب »اتاق روش��ن« اظهار می کند 
ک��ه: »خوانش عکس ه��ای عموم��ی، در اصل همواره خوانش��ی 
خصوصی اس��ت. این در مورد عکس های قدیمی )تاریخی( کاماًل 
آشکار است، که من در آن ها روزگار جوانی ام، یا روزگار مادرم، یا 
فراتر روزگار مادربزرگ و پدربزرگم را می خوانم و هستی ناآرامی 
را به درونشان فرا می افکنم، هستی آن دودمانی که من انتهایش 
هستم. اما همین را می توان در مورد عکس هایی گفت که در نگاه 
نخس��ت هیچ پیوندی، حتی پیوندی کنایی، با خود من ندارد نیز 
صادق است )برای مثال: تمام عکس های ژورنالیستی( هر عکسی 
ب��ه مثابه ی نمود و جلوه ی خصوصی مصداقش خوانده می ش��ود: 
دوران عکاسی دقیقاً با انفجار امر خصوصی به صورت امر عمومی، 
یا به بیان دقیق تر، به صورت خلق یک ارزش اجتماعی جدید که 
همان عمومیت و اش��تهار امر خصوصی است، مطابقت دارد: امر 
خصوصی به شکلی علنی، به معنای دقیق کلمه مصرف می شود« 

)بارت، 1387، 127(.
ام��ا از آنجایی ک��ه در حوزه عکاس��ی خانوادگی گرایش های 
اجتماعی برعکس ها تأثیر می گذارند، ش��اید در مورد عکس های 
خانوادگی که ش��خصی تصور می شوند بتوان عکس این مطلب را 
گفت. خوانش عکس های خصوصی هم می تواند از طرفی خوانشی 
عمومی باش��د. عکس هایی که ارزش ه��ای درونی یک جامعه در 
یک دوران خاص را بازت��اب می دهند. »عکس ها کاماًل بی طرفانه 
نیس��تند. عکس ها و فیلم های خانوادگ��ی نیز،  اطالعاتی را راجع 
به روش های ذهنی نگریس��تن به چیزها به وسیله ی دوربین ارائه 
می دهن��د، روش هایی که به ش��کلی فرهنگی س��اختار یافته اند. 
آنها محصوالت فرهنگی هس��تند که ارزش ه��ای درونی فرهنگ 
را بازتاب می دهن��د«)Chalfen, 1987, 12(. از این رو عکس ها 
ع��الوه بر معنادهی و اهمیت در حوزه ی خانه و خانواده در حوزه  
عمومی نیز اهمیت می یابن��د. حتی نگاه کردن به بایگانی عکس 
یک ف��رد غریبه به علت هم خوانی با تجارب زندگی ما و با وجود 
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کدهای فرهنگی مش��خص، حسی از آشنایی را موجب می شود و 
با گذشته ی جمعی و اشتراکی ما ارتباط پیدا می کند. عکس هایی 
که اعضای یک جامعه  تولید می کنند، به علت تبعیت از ارزش های 

اجتماعی و فرهنگی مشترک، ساختار کلی مشابهی دارند.
»آلبوم های خانوادگی عکس، نمود یکی از همان ساخت های 
مختل��ف موج��ود در واقعیت نمادین اند، که توس��ط اعضای یک 
فرهنگ مش��خص به ش��کلی ضمنی پذیرفته و فراگرفته شده اند 
این واقعیت که مردم یک فرهنگ مش��ترک، هریک به ش��کلی بر 
سر الگوهای تصویری و عرف های وابسته به آن توافق دارند، باعث 
می ش��ود که بسیاری از مجموعه های شخصی عکس، خیلی شبیه 
به هم به نظر آین��د« )Chalfen, 1987, 142(. اما هر چقدر هم 
که این عکس ها دارای س��اختار کلی مشابهی باشند، از آنجایی که 
اغلب توسط یکی از اعضای خانواده گرفته شده اند، مشخص کردن 
مح��دوده ی عکس، س��وژه ها، زمان و مکان انتخاب ش��ده همگی 
پروس��ه ای فرهنگی هس��تند که فردیت در آن دخیل می باش��د. 
همچنی��ن عکس ها معان��ی پنهانی را در بر دارن��د که ویژگی های 
پنهان خانواده را متجلی می سازند. هریک از آنها برای یکی از اعضای 
خانواده یا فردی بیگانه ممکن است معنایی متفاوت داشته باشند. آنها 
بازتاب مطلقی از آنچه که فقط تصویر می کنند نیستند.»تصاویر در مقام 
اشکالی نمادین چند صدایی یا چند معنایی اند: یعنی چیزهای زیادی به 
ما می گویند«)Chalfen, 1987, 122(. افراد خانواده تالش می کنند 
ت��ا چیزهای معینی را از بقیه جهان مخفی کنند. چیزهایی که به 
خاطر آن دروغ می گویند و یا هرگز بیانشان نمی کنند. رازهایی که 
در محدوده ی حافظة ما جای گرفته اند و توسط حافظه برانگیخته 
می شوند تا داستان هایی را درباره ی زندگی ما بگویند. داستان هایی 
درباره ی گذشته، گذشته ای که از گزارش ها و روایت های بازگوشده 
جا مانده است. عکس موجب برانگیختن و بازگو کردن داستان های 
ناگفت��ه می ش��ود. »رازه��ای خانوادگی جنبه ی دیگ��ری از چهره 
عمومی خانواده است، از داستان هایی که خانواده درباره ی خودشان 
به خودش��ان و به جهان می گوین��د«)Kuhn, 2002, 3(. بنابراین 
مجموع��ه عکس های خانوادگی، علیرغم ش��باهت کلی که با هم 
دارن��د، معناهای متفاوتی را در بر می گیرن��د، معناهایی که باید 

کشف و دریافت شوند.
اغلب گفته می شود که این عکس ها  رونوشت هایی از واقعیت 
نیس��تد، آنها تعبی��ر و تفس��یری از واقعیت می باش��ند. با وجود 
ای��ن، همچنان ویژگ��ی ارجاعی عکس ها به ش��دت اهمیت دارد 
و موج��ب اعتبار بخش��یدن به عکس، بیش از ه��ر فرم بازنمایانه 
دیگری می شود. عکس ها نشانی از آنچه را که در زمان بسته شدن 
ش��اتر آنجا ب��وده، در بردارند و بنابراین آنها م��ا را از مدلول خود 
مطمئ��ن می س��ازند. چیزی که عکس ش��ده واقع��اً موجود بوده 
اس��ت. بنابرای��ن عکس ها همچنان مدرک واقع��ی از آنچه که در 
هنگام عکس برداری آنجا بوده هستند، حتی صحیح تر از شهادت 
دادن انس��ان ها به آن صحنه. همچنانکه بارت می گوید: »مصداق 
عکاس��ی همانند مصداق دیگر نظام های بازنمایی نیست. من آن 
را “مصداق عکاس��انه” می نامم یعنی نه چیزی احتماالً واقعی که 

یک تصویر یا نش��انه به آن ارجاع می ده��د، بلکه چیزی ضرورتاً 
واقع��ی ک��ه در برابر دوربین قرار گرفته اس��ت و ب��دون آن هیچ 
عکس��ی وجود نخواهد داشت. نقاش��ی بدون دیدن واقعیت هم، 
می توان��د آن را جعل کند. البته کالم نیز نش��انه هایی را که واجد 
مصداق ان��د با ه��م ترکیب می کند ولی ای��ن مصداق ها می توانند 
“خیال پردازی ها و توهمات” باشند که غالباً هم هستند. برخالف 
این ش��یوه های تقلیدگری و تصنع، هرگز در عکاس��ی نمی توانم 
منکر ش��وم ک��ه آن چیز در آن ج��ا بوده اس��ت. در اینجا نوعی 
برهم گذاری واقعیت و گذشته وجود دارد« )بارت، 1387، 105(. 
از طرف��ی دیگر، حتی اگر بپذیریم که آنها صورت آرمانی خانواده 
را نمایش می دهند، باز هم عکس های خانوادگی به دلیل آنکه ما 
را از عالئق و ایده آل های ذهنی س��وژه های خود مطلع می کنند، 
دارای اهمیت هس��تند. ما به واسطه ی عکس ها می توانیم آنچه را 

که برای مردمان دارای ارزش و اهمیت بوده، شناسایی کنیم.
عکس ه��ای خانوادگ��ی از یک طرف رویداده��ای خانوادگی 
را مس��تند می کنن��د و از طرف دیگر مجموعه ای از احساس��ات، 
انگاره ها و معناها در جلوی دوربین ساخته و طرح ریزی می شوند. 
بنابرای��ن عکس ها همزمان دورغ و حقیق��ت را می گویند. »برای 
درک و دریاف��ت معنای عکس ها باید به رمزگان و مجموعه ای از 
عرف ها واقف بود، گذش��ته از این باید به این عکس ها در”بستری 
انس��انی” نگاه کنی��م. بنابرای��ن درک عکس ه��ای خانوادگی به 
معنای پذیرفتن این مس��أله اس��ت که هیچ گفتمان ثابتی وجود 

.)Blanco, 2010, 14(»ندارد

عکس، خاطره و حافظه ی جمعی

عکاس��ی از همان آغاز، ابزاری مناس��ب ب��رای ثبت خاطرات 
مکان ها و مردمانی به ش��مار می آمد که با گذشت زمان به سوی 
فراموش��ی پیش می رفتند. »عکس، حافظه و بایگانی صمیمانه با 
هم در ارتباط هستند«)Cross, Peck, 2010,127(. عکس های 
خانوادگی با س��اختن و بازس��اختن خاطرات مرتبط هستند. آنها 
برای به یادآوردن و بازخوانی گذش��ته ب��ه کار می روند. آنها ما را 
از حال به گذشته می برند وگذش��ته را دربرابرچشمانمان تصویر 
می کنند، همچنانک��ه حافظه نیز با فرآیند ثبت تصاویر و بایگانی 
کردن آنها برای بازخوانی گذش��ته درگیر اس��ت. »حافظه، خود 
اغلب، به عنوان بایگانی توصیف ش��ده اس��ت: انب��اری از چیزها، 
معناها و تصاوی��ر« )Cross, Peck, 2010,127(. در بازخوانی 
گذشته، حافظه نقشی واسطه ای دارد مجموعه ای از فرآیندهایی 

که به واسطه ی آنها گذشته به ما می رسد.
به نظر می رسد که در روزگارانی که هنوز عکاسی ابداع نشده 
بود، حافظه به تنهایی جای عکس را پر می کرده است. اما حافظه 
ب��ه تنهای��ی، در بهترین حالتش نی��ز ناکام��ل و غیرقابل اعتماد 
اس��ت. عکاس��ی ابداع ش��د تا به کمک خاطرات ناقص ما برسد. 
صحنه هایی که با چش��مانمان می دیدیم به تدریج و با گذش��ت 
زمان محو می ش��دند و جزئیات آنها از بین می رفت. اما عکس ها 

بررسی نقش عکاسی خانوادگی در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه
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برخالف حافظه حضور فیزیکی آدم ها، مکان ها، چیزها و رویدادها 
را ثبت می کردند. آنچه که به واس��طه ی عکس ثبت می شد کامل 
و مان��دگار بود و امکان نگریس��تن به آدم ه��ا و رویدادهایی را به 
ما عرضه می کرد که در گذش��ته حادث ش��ده و به اتمام رسیده 
بودند. قدرت عکس در بازتاب آن لحظه اس��ت. عکس ها گذشته 
را ب��ه ح��ال می آورند و ما را ب��ا آن چیزی روب��ه رو می کنند که 
 .)Dant, Gilloch, 2002,5(پیش از ای��ن اتفاق افت��اده اس��ت
برای بنیامین4 عکس این پتانسیل را دارد که تاریخ را بگشاید؛ 
به ما اجازه دهد تا گذشته را ببینیم. دیدن آن چیزی که "فرشته 
نو"5 در ش��رف آن است. همچنان که در "تزهایی درباره ی مفهوم 
تاریخ" می گوید: »گذش��ته را فقط در هیأت تصاویری می توان به 
چنگ آورد که در آن لحظه که می توان بازش شناخت، درخشان 
گ��ردد و از آن پس دیگر هرگ��ز دیده نش��ود«)بنیامین،1389، 
154(. عکس گذش��ته ای را به ما عرضه می کند که می تواند بارها 

و بارها نگریسته شود.
عکس ه��ا به حافظه یاری می رس��انند و به ما حس��ی قوی از 
تجربه کردن و زندگی کردن موقعیت هایی می دهند که در طول 
زندگی ما وجود داش��ته است و همچنین با تمایل به روایت گری، 
داستان هایی را از گذشته بازگو می کنند. »هرچند می توان عکس 
را ب��ه عنوان ظرفی برای حافظه در نظر گرفت اما به آن اندازه ای 
که عک��س، حافظه را تولی��د می کند آن را در بر نگرفته اس��ت. 
عکس س��از و کاری اس��ت که به واس��طه ی آن گذشته می تواند 
س��اخته ش��ود و در زمان حال جای بگیرد. عکس ها این توانایی 
را دارن��د که خاطرات را خل��ق کنند، در آنها مداخله کنند یا آنها 
را مخدوش س��ازند. خاطرات��ی که ما آنها را ب��ه عنوان خاطرات 
شخصی یا عمومی حفظ می کنیم. آنها به داستان های شخصی ما 
و چیزهایی که وانمود می کنیم حقیقی هستند شکل می دهند و 
ب��ه عنوان تکنولوژی حافظه عمل می کنند، هم منجر به یادآوری 

 .)Sturken,1999,178( »می شوند و هم فراموشی
عکس های خانوادگی به خاطرات و روایات مرتبط می ش��وند، 
به داستان هایی خاطره گونه که هر چقدر هم خصوصی باشند، ردپای 
روایت های عمومی و خاطرات جمعی را نمی توان در آنها نادیده گرفت. 
داس��تان هایی که برای عکس ها بازگو می کنیم، بخشی از یک روایت 
بزرگتر یا حتی بخش��ی از تاریخ اس��ت. عکس ها نقش مهمی را در 
پیوند دادن حافظة شخصی، حافظة فرهنگی و تاریخ بازی می کنند. 
»به عنوان فرم های تاریخ ش��خصی، عکس های خانوادگی ش��یوه ای 
برای تصدیق کردن صداهایی که پیش از این در حاش��یه قرار گرفته 
بودند، ارائه می دهند و به بایگانی های مهمی از دانش فرهنگی تبدیل 

.)Cross, Peck, 2010,129( »شده اند
حافظة جمعی به عنوان بازنمایی و ارائه ی گذشته ی مشترک 
یک گروه یا جامعه درک و فهمیده می شود. اما گاهی این عبارات 
و چگونگ��ی یادآوری گذش��ته ب��رای محقق��ان و نظریه پردازان 
مختل��ف معناه��ای متفاوت��ی می یابند. حافظة جمع��ی از خرده 
حافظه هایی تش��کیل شده اس��ت که گروه های مختلف همچون 
نهاد ه��ای دولتی، مذهبی، مردم و... در س��اختن آن نقش دارند. 

هرچند که ممکن اس��ت س��هم همگان یکسان نباشد. در تعریف 
حافظ��ة جمعی در "دایرة المعارف بی��ن المللی علوم اجتماعی"6 
گفته ش��ده اس��ت که: »کاربرد معاصر عب��ارت حافظة جمعی تا 
حد زیادی به امیل دورکیم7)1858-1917( و شاگردش موریس 
هالب��واچ8)1877-1945م( بر می گردد. ب��رای هالبواچ که با نقد 
جامعه شناختی دورکیم از فلسفه موافق است، مطالعه ی حافظه، 
به معنای تأمل پیرامون خواص و ویژگی های ذهن فردی نیست، 
بلکه بیش��تر به معنای چگونگی همکاری ذهن ها در جامعه است 
و اینکه چگونه عملکرد آنها به واس��طه ی نظم اجتماعی س��اختار 
می یاب��د. در جامعه اس��ت که مردم معموالً خاط��رات خود را به 
دس��ت می آورند، همچنین در جامعه اس��ت که آنها خاطراتشان 
را به یاد می آورند، باز می شناس��ند و مکان یابی می کنند. بنابراین 
هالبواچ این طور اس��تدالل می کند که غیرممکن اس��ت که افراد 
بدون هم بس��تگی و ارتباط پایدار با متن گروهش��ان چیزی را به 
ی��اد آورند. عضویت گروهی متریالی ب��رای حافظه فراهم می کند 
و اف��راد را ترغیب می کند ت��ا رویدادهای خاصی را به یاد بیاورند 
و بقی��ه را فرام��وش کنند. گروه ه��ا حتی می توانند ب��رای افراد 
خاطرات��ی از رویدادهای��ی ایج��اد کنند که آنها هرگز مس��تقیماً 
تجربه نکرده ان��د« )Darity,2007,7(. خاطرات فرهنگی، روایتی 
عمومی از رویداده��ای تاریخی ارائه می دهند. ما این خاطرات را 
خارج از گفتمان تاریخ رسمی با هم در میان می گذاریم. خاطرات 
فرهنگی توانایی این را دارند که همچنانکه در متن های سیاس��ی 
و اجتماع��ی جدید وارد می ش��وند معناهای جدیدی بگیرند یا به 

آن متن ها معناهای جدیدی ارائه دهند.
»اگر ما به حافظة شخصی به عنوان خاطراتی بنگریم که مجزا 
از به اش��تراک گذاری حافظه، تنها در بستر شخصی و خانوادگی 
باق��ی  می مانند و به تاریخ به عنوان ش��کلی از روایت های تأیید 
ش��ده از گذش��ته؛ حافظة فرهنگی می تواند ب��ه عنوان حافظه ای 
نگریس��ته ش��ود که خارج از مباحث تاریخی رسمی به اشتراک 
گذاش��ته می ش��ود. در عین حال معناهای فرهنگی را دربرگرفته 
اس��ت. عکس ها به عنوان تکنولوژی های حافظه، نقش کلیدی در 
آمد و ش��د بین حافظة ش��خصی، حافظة فرهنگی و تاریخ بازی 
می کنند. زمانی که خاطرات شخصی در بسترهایی مجزا از تاریخ 
س��ازی به اشتراک گذاش��ته و مبادله می شوند، حافظة جمعی را 
ش��کل می دهند. همچنین به تاریخ رس��می نفوذ می کنند یا در 
برابر آن مخالفت می کنند. اشیای فرهنگی و از بین آنها عکس ها، 
اغلب از حافظة ش��خصی به حافظة فرهنگ��ی و به تاریخ حرکت 
می کنن��د و باز می گردند. بنابراین یک عکس تاریخی توانایی این 
را دارد که بر حافظة شخصی یک بازماندة تاریخی اثر کند و یک 
عکس ش��خصی اغلب می تواند معنای فرهنگی یا تاریخی حاصل 

 .)Sturken,1999,178( »کند
»عکس های خانوادگی از اهمیت فرهنگی باالیی برخوردارند، 
ه��م به عنوان گنجین��ه ای از خاطرات و هم به عن��وان انگیزه ای 
برای یادآوری کردن خاطرات« )Kuhn, 2007, 284(. پژوهشی 
پیرام��ون این فرآیندها می تواند به ما در درک این موضوع کمک 
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کند که چگونه ابعاد شخصی و اجتماعی یادآوری خاطرات  درهم 
می آمیزند و چگونه این خاطره پردازی و روایت گری با حوزه های 
گوناگ��ون فرهنگی، تاریخی و اجتماعی تعامل می یابد. »فرم های 
مردم��ی حافظ��ه از این جهت ارزش و اهمی��ت می یابندکه برای 
م��ا امکان دسترس��ی به اش��کال نامتمرکزی از دان��ش را فراهم 
می کنندکه همگی به راحتی می توانند به زیربنای حافظة مردمی 
وارد ش��وند و خود این زیربنا می تواند در روایت های مسلط تاریخ 

.)Cross,Peck,2010,131( »دخیل شود
محققان و منتقدان معاصر، ش��روع به ابداع تمرین هایی برای 
خوانش چندالیه ای عکس ها کردند که س��طح مسطح عکس ها را 
می ش��کافت و در جهت کش��ف معنای پنهان آنها تالش می کرد. 
این تصاویر خودبس��نده و مستقل نیستند بلکه  درک معنای آنها 
به متن تولید آنها و روایت های همراه آنها وابس��ته است. »عکس 
خصوصی- مث��ل یک چهره ی مادر، عکس دختر، عکس دس��ته 
جمعی از یاران ورزشکار خود شخص- در متنی فهمیده و خوانده 
می شود که با زمینه ای که دوربین این عکس را از آن جدا کرده، 
پیوس��تگی دارد. چنین عکسی در محدودة معنایی باقی می ماند 

که از آن جدا شده است« )برجر، 1380،76(. 
عکس های خانوادگی را باید بر اس��اس معیارهای خودش��ان 
بررس��ی کرد. همان گونه که پیش تر نیز ش��رح داده ش��ده است 
ای��ن عکس ها بر معان��ی فرهنگ��ی، اجتماعی دالل��ت دارند که 
ب��ه همین س��بب با تاری��خ اجتماع��ی تالقی می کنن��د. یکی از 
حوزه های تحقیقاتی پیرامون عکاس��ی خانوادگ��ی که از ارتباط 
عکاس��ی با حافظه ش��کل گرفته و به واکاوی گذشته می پردازد، 
حوزة “خاطره پردازی”9 اس��ت. عکس ه��ا و آلبوم های خانوادگی 
به عن��وان بایگانی های خاط��رات و یادآوری کنن��ده ی مکان ها، 
آدم ها و رویدادها، محرک هایی هس��تند که برای عملکرد حافظه 
در بسترهای ش��خصی، اش��تراکی و گاهی اوقات عمومی به کار 
می رون��د. خاطره پ��ردازی رویکرد و عملی اس��ت برای آش��کار 
س��اختن و عمومی کردن داس��تان های ناگفته، داستان هایی که 
ممکن اس��ت در حیطه ی گس��ترده تر با ارزش و با اهمیت جلوه 
کنند. »اگر خاطرات متعلق به فردی خاص باش��ند، آنها مسائلی 
فرات��ر از امور ش��خصی را تداعی خواهند کرد. آنها به ش��بکه ای 
وس��یع از معان��ی گس��ترش می یابند که حوزه ی ش��خصی را به 
خانواده، فرهنگ، اقتصاد، اجتم��اع و تاریخ پیوند می زند. خاطره 
پ��ردازی به ما این امکان را می دهد تا به بررس��ی ارتباطات میان 
رخدادهای تاریخی "عمومی" و "شخصی" بپردازیم. در این موارد 
تاریخ های درونی و بیرونی، اجتماعی و شخصی، تاریخی و روانی 
در هم ادغام می ش��وند و ش��بکه ای از ارتباطات که آنها را به هم 
پیوند می زند نمایان می ش��ود« )Cross,Peck,2010,133()به 

نقل از انت کون(.
»عکس ه��ای خانوادگی خاطرات��ی را برم��ی انگیزند که در 
میان تنی چند از دوس��تان و خویشان نزدیک مشترک است. اما 
عکس ها همچنین ممکن اس��ت در خاطره ی جمعی یا )مردمی( 
رخن��ه کنند و رخدادهایی را که گروه های گس��ترده تر اجتماعی 

تجربه کرده اند به یاد بیننده بیاورند« )ادواردز، 1390، 180(.

بررسی نمونه ای از عکس  خانوادگی ایرانی

در ای��ن مقاله به خوانش تک عکس��ی می پردازیم که جدا از 
ارزش ه��ا و معناهای ش��خصی که در ب��ردارد، معانی اجتماعی و 
گس��ترده تری را نیز در بر می گیرد و با حافظة جمعی و اشتراکی 
مردمی ک��ه در دوره ای خاص، در یک فضای فرهنگی، اجتماعی 
یکسان زندگی کرده اند اش��تراک می یابند. در اینجا از سرنخ ها و 
اش��ارات به دست آمده از تفسیر عناصر تحت مطالعه در عکس و 
یافتن س��رنخ هایی به عنوان نقطه ی شروعی برای تجلی خاطرات 
ک��ه بتواند ما را ب��ه فرض های��ی کلی تر هدایت کنند، اس��تفاده 
می ش��ود و با اس��تفاده از رویکرد روش شناسانه ای که شرح داده 
خواهد ش��د، به اجرای خاطره پردازی بر روی عکسی که متعلق 
به ابتدای انقالب اس��المی می باش��د، پرداخته می شود و جایگاه 
و نقش این عکس ، در ش��کل گیری بدن��ه ی اجتماعی، تاریخی و 

خاطرات جمعی بررسی می شود.
ت��الش می کنی��م تا با توجه به س��رنخ ها و عناص��ر تصویری 
بازنمایی ش��ده در عکس و همچنین روایت های س��وژه ی حاضر، 
معناهای��ی را که در بر گرفته اس��ت،  دریابیم. ب��رای این منظور 
رویکرد روش شناس��ی که اتخاذ کرده ایم، رویکردی کیفی است 
که از تلفیق دو روش حاصل ش��ده است. یکی استفاده از شیوه ی 
اس��تنباط عکس که شرح آن داده شد و دیگری رویکرد تفسیری 
نسبت به عکس های خانوادگی، شیوه ای که انت کون در تحقیقات 
خود بر روی عکس ها و دیگر رس��انه های دیداری از آن اس��تفاده 
می کند. در این روش کار بر روی عکس ها با چند اقدام ساده آغاز 
می ش��ود، توصیف عکس و توجه به س��وژه های انسانی آن. توجه 
به بس��تر تولید عکس )عکس در چ��ه زمانی، کجا، چرا، چگونه و 
توسط چه کسی گرفته شده اس��ت(. از چه فن آوری عکاسانه ای 
اس��تفاده شده است و مخاطب آن چه کس��ی می باشد و در کجا 

.)Kuhn, 2002,8(نگهداری می شود
این عکس از زاویه رو به رو در فضای داخلی خانه گرفته ش��ده 
اس��ت و قطع معمول عکس های خانوادگی)15*10( را دارد که  
خانواده ای پنج نفری را نش��ان می دهد شامل پدر، مادر، دو پسر 
و یک دختر که همگی به دور س��فره ی هفت سین جمع شده اند 
)تصوی��ر 1(. موضوع آش��نایی که معموالً در هم��ه ی آلبوم های 
خانوادگی یافت می ش��ود. در نگاه نخست این عکس مثل تمامی 
نمونه هایی که ممکن اس��ت در آلبوم عکس هر خانواده ی ایرانی 
باش��د، یک عکس معمولی اس��ت که لحظاتی بعد از تحویل سال 
نو گرفته ش��ده است. عکس��ی که تا حدی افزون بر بازنمایی یک 
خانواده ی متوس��ط  ایرانی، رس��م معمول جمع شدن خانواده به 
دور سفره ی هفت سین ایرانی را بازنمایی می کند. . همه چیز در 
عکس حاکی از یک زندگی س��اده ی ایرانی اس��ت، اشیای حاضر 
در تصوی��ر دربرگیرنده ی داللت ها و معناهای اجتماعی هس��تند. 
ظاهر خانه حاکی از شیوه ی زندگی خانواده در آن دوره ی خاص 
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تاریخی اس��ت. در گوشه ی سمت چپ تصویر میز چوبی کوتاهی 
قرار دارد که بر روی آن س��ماور و پارچ، س��ینی و س��بد محتوی 
اس��تکان ها قرار گرفته اس��ت و روکش توری سفیدرنگی بر روی 
س��ماور کشیده شده اس��ت. در کنار میز سماور در پس زمینه ی 
عک��س طاقچه ای گچ��ی قرار دارد ک��ه یادآور معماری س��نتی 
خانه های ایرانی است. طاقچه ای که معموالً محل قرارگیری قاب 
آیینه، شمعدان و قاب عکس بوده است و در معماری های امروزی 
حذف ش��د. ظاهر این اتاق به گون��ه ای تداعی کننده ی خانه های 
قدیمی تهران، با اسباب و اثاثیه ی داخل آن و زندگی های ساده ی 
آن روزهاس��ت. در گوشه سمت راس��ت تصویر تلویزیون مبله ی 
شاپ لورنس سیاه و سفید قرار دارد که بر روی آن دستگاه رادیو 
ضبط قرار گرفته اس��ت و در زی��ر آن ظرف آبی رنگ جا نانی که 
دیگر به ندرت در خانه های ایرانی یافت می شود وجود دارد. رنگ 
دیوار اتاق رنگی است که شیوه ی غالب رنگ آمیزی خانه های آن 
دوره بوده اس��ت تا نیمه با رنگ روغنی س��بز روشن رنگ آمیزی 
می شده با خط میانی مشکی رنگ و از نیمه به باال با رنگ سفید 
غیر روغنی رنگ می ش��ده است. به دور سفره ی هفت سین، پدر 
خانواده بر اس��اس ارتباط عاطفی خاص پدر و دختر، دس��تانش 
را به دور ش��انه ی دخترش حلقه کرده اس��ت. در کنار آنها مادر 
خانواده نشسته که در شیوه ی نشستن او راحتی که در بقیه افراد 

اس��ت دیده نمی شود. شاید بتوان آن را به نوعی شرم زنانه تعبیر 
کرد که در لبخند مالیمش نیز نمودار می شود.

ت��ا اینجا همه چیز تصویر حاکی از تصویر ش��اد همیش��گی 
خانواده ی ایرانی لحظاتی پس از تحویل س��ال اس��ت. اما چیزی 
غیرمعمول این عکس را برجس��ته می کند و آن تصویر آش��نای 
آیت اهلل خمینی است که به سبزه ی داخل سفره تکیه داده شده 
اس��ت. جزئیات انباشته ش��ده در عکس با تاریخ خانواده در هم 
می آمیزد و چیزی بیشتر درباره ی اشخاص و فضای پشت تصویر 
می گوی��د. هر تکه ی کوچکی از ش��واهد و جزئیاتی که در عکس 
ارائه ش��ده، ما را به سالی که عکس در آن گرفته شده نزدیک تر 
می کن��د. حاال بی تردید با دانش و تجربه ای که در پس زمینه ی 
ذهن خود داریم با توجه به عکس آیت اهلل خمینی در س��فره و 
همچنین عکس روحانی نقش بس��ته بر صفح��ه ی تلویزیون که 
طبق گفت��ه ی پدرخانواده آیت اهلل طالقان��ی امام جمعه ی وقت 
تهران را نمایش می دهد، می توانیم بگوییم که این عکس متعلق 
به نوروز س��ال 58 می باش��د، یعن��ی کمتر از چه��ل روز بعد از 
پیروزی انقالب اس��المی ایران. این عکس آغاز مرحله ی جدیدی 
در زندگی این خانواده  و سرگذش��ت ایران است. مادر خانواده با 
دیدن این عکس می گوید پس از چیدن س��فره ی هفت س��ین، 
لحظاتی قبل از تحویل س��ال عکس امام را به نش��انه ی پیروزی 

تصویر 1- خانواده در کنار سفره هفت سین، تهران، نوروز 1358 ه.ش.
مأخذ: )مجموعه ی شخصی نگارنده(
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نتیجه

عکس های خانوادگ��ی گرچه برای برطرف ک��ردن نیازهای 
خان��واده در متن خانه و خانواده خلق ش��ده اند، اما همچنان که 
دیدیم اگر برای آنها متن مناس��بی س��اخته ش��ود می توانند از 
حوزه ی شخصی و خصوصی خارج شده و معناهای گسترده تری 
را در بر بگیرند و تجارب مش��ترک را آش��کار س��ازند. از آنجایی 
که این عکس ها در متن زندگی روزمره تولید می ش��وند و بیشتر 
به ثبت تجارب زندگی روزم��ره می پردازند، رویدادهای تاریخی 
و اجتماعی، ب��ر آنها تأثیر می گذارند. گرچه ما به ندرت ش��اهد 
ثبت مس��تقیم این رویدادها در عکس ها هس��تیم با این وجود، 
اگ��ر عکس ها را در متن تولیدش��ان مورد بررس��ی قرار دهیم با 
توجه به نشانه ها و عناصر موجود در عکس ها  و سرنخ هایی که به 
رویدادهای بیرونی ارجاع می دهند، می توانیم ردپای رویدادهای 
تاریخی، اجتماعی را در عکس ها دنبال کنیم. روایات و خاطراتی 
که با دیدن عکس ها زنده می ش��وند و به آنها متصل می ش��وند، 
با تجارب مش��ترک و حافظ��ة جمعی مردم ی��ک جامعه تالقی 

می کنن��د و از دی��دگاه تازه ای آن رویداده��ا را بازتاب می دهند. 
از آنجاییک��ه مردمان یک جامعه همه در ی��ک فضای فرهنگی، 
اجتماعی مش��ترک زندگی می کنند به هم��ان اندازه که ممکن 
اس��ت تجارب آنها با هم متفاوت باشد، دارای تجارب و خاطرات 
مشترک نیز هس��تند. این چنین، عکس ها و خاطراتی که با آنها 
برانگیخت��ه می ش��ود با رویداده��ا و تجارب مش��ترک و عمومی 
تالق��ی می کنند و بخش��ی از آن می ش��وند. خوانش عکس های 
خانوادگی و توجه به عناصر تصویری، نوع پوشش، سبک زندگی 
و خاطرات و روایات بر آمده از عکس ها به ما نشان داد که چگونه 
این عکس ها و خاطرات ش��خصی ما می توانند همچون س��ندی 
اجتماع��ی، تاریخی عمل کنند و برای صداهایی که در حاش��یه 
ق��رار گرفته اند امکانی را به وجود آورند که از دیدگاه خودش��ان 
به بازگویی مسائل و تجربیات خود در دوره های مختلف تاریخی 
بپردازن��د و روایتی دیگ��ر از تاریخ را ارئه دهند، روایتی که نقش 

مردم در آن پررنگ تر اس��ت.

و ش��ادی و نش��انه ای از حضور امام در جمع خانواده در س��فره 
قرار داده اس��ت. خش��نودی که از پس امید ب��ه آینده ای بهتر و 
تحق��ق وعده ه��ای انقالب ب��رای بهبودی اوضاع ای��ران و ایرانی 
می آمده اس��ت. او و همس��رش هر دو بر این عقیده هس��تند که 
در ابتدا تصور روش��نی از آنچه که در جامعه در حال وقوع بوده، 
نداش��ته اند و در راهپیمایی ها نیز ش��رکت نمی کرده اند اما با اوج 
گرفت��ن اعتراضات مردمی در ماه ه��ای آخر که منجر به پیروزی 
انقالب شد و همچنین تحت تاثیر فضای انقالبی آن روزها و نوید 
آینده ای روش��ن و تصور اینکه با ورود امام و رهبری ایشان ایران 
تبدیل به بهش��ت خواهد شد، آنها نیز به جمع مردم پیوستند و 
این عکس حاضر در س��فره، یکی از همان عکس هایی اس��ت که 
در تظاهرات های آخر در بین ش��رکت کنندگان توزیع می ش��ده 
است. حضور عکس امام خمینی، حاکی از ایدئولوژی این خانواده  
در آن بره��ه ی تاریخ��ی و تالش در جهت وصل ش��دن به گروه 

اجتماعی بزرگتری می باش��د که این خانواده  تنها واحد کوچکی 
از آن بوده اس��ت. . این عکس گرچه در آن زمان تنها به عنوان 
یادبودی هر س��اله از جمع خانواده در کنار س��فره ی هفت سین 
خلق شده است، اما حاال با گذشت زمان و فاصله گرفتن از متن 
تولی��دش برای ما که از نقطه دید امروز به این عکس می نگریم، 
عکس��ی است درباره ی گذش��ته ی این خانواده  و نقش و دیدگاه 
آنها در این انقالب و گذشته ی کشورمان، درباره ی تحول بزرگی 

که در گذش��ته واقع ش��ده اس��ت.
»وقتی تصاویر خصوصی زیر ذره بین کارآگاهان به دقت بررسی 
می ش��وند، به نظر می رسد معناهای عمومی زیادی در بر دارند که 
بعضی از آنها اهمیت چندانی ندارند ولی بعضی دیگر به لحاظ تاریخی 
روش��ن گرند. اما در عین حال ایدئولوژی های عامه ی مردم را نیز 
در معرض دیدمان می گذارند، داستان ها و ایده هایی در باب اینکه 
مسائل چگونه هستند و چگونه باید باشند«)هالند، 1390، 149(.
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