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چکیده
مقالــه حاضــر در رویکــردی میان رشــته ای، بــه مناســبات بیــن هنــر عکاســی و هنــر معمــاری پرداختــه و طــی بحثی مســتدل، 
نقــش عکاســی معمــاری به عنــوان ابزاری در تهیه و تدویــن اّطالعات بصــری از محیط های معماری را تحلیــل و تبیین نموده 
کنون منشــأ خدمــات بی بدیلی برای هنر  که تا اســت. عکاســی معمــاری در واقــع نوعی روایت معماری بر پایه تصویر می باشــد 
که محصول فرآیندهای عکاســی معمارانه هســتند، آثــاری برآمده از  معمــاری بــوده اســت. از دگر ســوی، عکس های معمــاری 
که ریشــه در سرشــت عکاســی معماری دارد  اراده هنرمندان عکاس در مواجهه با مصنوعات معماری می باشــند؛ یعنی امری 
و در آن، موجودیت عکس، تابع رابطه بین دو ســاختار هنری منفّک، یعنی »ســاختار معماری« و »ســاختار تصویر« است. لذا 
ک هنرمند عکاس از رابطه بین »نظام معماری« و »نظام عکاسی« و نیز نحوه ایجاد این رابطه، از معیارهای موفقیت یک  ادرا
گونه بندی محتوایی عکس های  عکس معماری محسوب می شود. از دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله، بحث درباره 
گونه »عکس معماری مستند« و »عکس معماری هنری« و تحلیل جایگاه هر یک از آنها در تشکیل روایت های  معماری در دو 
معماری می باشــد. پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی به انجام رســیده اســت و مسأله اصلی آن، تبیین چیستی و چگونگی 

تراُبط »قالب و محتوای عکاسانه« با »قالب و محتوای معمارانه« در عکس های معماری می باشد.

کلیدی واژه های 
عکاسی معماری، عکس معماری، عکس معماری مستند، عکس معماری هنری.
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تأمالت معناپژوهی، ابزاری مؤثر در تحلیل پیچیدگی های موجود 
گفتمان هــــای هنــــری محســــوب می شــــوند. ثمربخشــــی چنین  در 
گاه مشروط بر آن است که در رویکردی میان رشته ای،  پژوهش هایی، 
گیرد. این  مناسبات معنایی موضوعات متداخل در مورد بررسی قرار 
گستره علمی  که بین دو یا چند  ســــیاق پژوهشی، بســــان پلی اســــت 
کشیده می شــــود تا تعامل دانشی جدیدی رقم خورد. در دوره معاصر 
و در نظام روابط علمی نوین، رویکردهای میان رشته ای، یکی از لوازم 
ذاتی توسعه محسوب می شوند؛ این اقبال ناشی از آن است که چنین 
رویکردهایی عالوه بــــر ایجاد زمینه های جدید برای رفع جهل، نتایج 
کاربردی تــــری را نیز به همــــراه دارند. لذا بر پایه چنیــــن قابلیت هایی 
می تــــوان مباحث ژرفــــی را بین حوزه هــــای نامتجانــــس علمی، بطرز 
کرده و به ثمر رســــاند)کبیرصابر، 1394، 394(. نوشــــتار  منطقی ایجاد 
حاضر نیز مستخرج از این گونه پژوهش ها می باشد که در آن، مناسبات 
گرفته است. هدف پژوهش-  بین عکاسی و معماری مورد بررسی قرار 
که صرفًا  و به عبارت دقیق تر، وجه تمایز آن در قیاس با پژوهش هایی 
در باب »عکاســــی« و یا »معماری« انجام می شود - توجه به مراوداتی 
که بین این دو شاخه هنری وجود دارد. ضرورت انجام پژوهش  است 
به خأل علمی موجود در شــــناخت چیســــتی معنا در عکاسی معماری 

گفتمان میان رشته ای بین »عکاسی«  برمی گردد. اساسًا طرح هر نوع 
گشــــودن راهــــی جدید برای بهتر شــــناختن  و »معمــــاری«، به مثابه 
چیســــتی عکاســــی معماری خواهد بود. ذکر یک نکته در اینجا حائز 
کنون، معماری و مصنوعات  که از بدو اختراع عکاسی تا اهمیت است 
آن، همواره موضوعی جذاب برای عکاسان بوده و متقاباًل عکاسی نیز 
مبّین و معّرف موجودّیت مادی و معنایی معماری بوده است. بدین 
لحاظ تأمل در عکس های معماری هر دوره می تواند در تنویر و تبیین 

ماهّیت متحول معماری آن دوره سودمند باشد. 
کنــکاش درباره  گفته شــد مســأله پژوهــش،  حــال بــر مــدار آنچــه 
تراُبــط »قالــب و محتــوای معمارانه« بــا »قالب و محتوای عکاســانه« 
در »عکــس معمــاری« می باشــد و پرســش های پژوهــش عبارتنــد از: 
گرایشات  )الف( عکاسی معماری چیست و با چه مؤلفه هایی از دیگر 
عکاســی تشــّخص می یابــد؟ )ب( در عکاســی معمــاری برهم کنــش 
»کیفیت محتوایی و مادی اثر معماری« با »کیفیت محتوایی و مادی 
عکس« چگونه وقوع می یابد؟ )ج( معنا در عکاســی معماری چگونه 
کیفیت آن منتّج از چه عناصری می باشد؟ روش  قابل تبیین است و 
انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی بوده و بر پایه استنتاج منطقی از 

توصیف و تفسیر داده ها به انجام رسیده است.

مقدمه

1- پیشنه پژوهش

گون  گونا دربــاره عکاســی معمــاری، اطالعات متنوعــی در منابــع 
که هــر یک از نگاهی خاص بــدان پرداخته اند. در این  ج اســت  مندر
که در زمینه بحث وجود دارند، معرفی  بخش از مقاله، منابع مهمی 
گرفته انــد. از منابــع مهــم در ایــن زمینــه می توان  و مــورد اشــاره قــرار 
کتــاب »عکاســی معمــاری حرفــه ای« اثــر مایــکل َهریــس اشــاره  بــه 
کتــاب، مطالــب مبســوطی در ده فصــل دربــاره فنون  نمــود. در ایــن 
 Harris,( و شــیوه های عکاســی معمــاری تدویــن و ارائه شــده اســت
1998(. از همیــن مؤلف، اثر دیگری به نام »عکاســی معماری داخلی 
که از عنوان آن مشــخص  که همان گونــه  حرفــه ای« نیــز منتشرشــده 
اســت، تمرکــز بحــث معطــوف بــه عکاســی فضاهــای داخلــی و فنون 
کتــاب »عکاســی ابنیــه؛ نماهای داخلی و   .)Harris, 1993( آن اســت
نماهــای خارجــی« اثــر نورمن مک گــراث، منبــع قابل ذکــر دیگری در 
که خــود در  کتــاب بــه اتــکای تصاویری  ایــن خصــوص اســت؛ مؤلف 
طی ســالیان متمــادی از محیط های معماری ثبت نمــوده، به بیان 
کاربردی از عکاســی معماری پرداخته اســت. مک گراث در  تجربیات 
ح تکنیک های عکاســانه، به ذکر برخی نکات  کتاب عالوه بر شــر این 
کره برای عقد پروژه های عکاســی معماری  حقوقــی مانند اصــول مذا
 .)McGrath, 1987( و نحــوه نــگارش قراردادهــا توضیــح داده اســت

کتــاب »تاریــخ جهانی  گــروه از منابــع، بایــد بــه بخــش ســوم  در ایــن 
کرد؛ البتــه برخی فصــول دیگر  عکاســی« اثــر نائومــی روزنبلــوم اشــاره 
کنده ای دربــاره پژوهش  کتــاب نیــز حاوی اطالعــات مفیــد و پرا ایــن 
که مســتقاًل  حاضــر می باشــد )Rosenblum, 1997(. عــالوه بر منابعی 
که  درباره عکاسی معماری نگاشته شده اند، منابعی نیز وجود دارند 
کتاب »داســتان  در آنهــا هم مطالبی در زمینه بحث یافت می شــود. 
گر  که ا عکاســی« اثــر مایــکل لنگفــورد، نمونــه ای از ایــن منابع اســت 
گیــرد، می توان از آن مطالب ســودمندی  بــه دقــت مورد مطالعه قرار 
در خصــوص عکاســی معمــاری به دســت آورد )لنگفــورد، 1386(. در 
گذر  کتاب »هنر در  ردیف این منابع، فصل »عکاســی از آغاز تا امروز« 
که مطالب درخور توجهی درباره عکاسی معماری در  زمان« قرار دارد 
کتاب »ســیر تحول عکاســی«  آن به چشــم می خورد )گاردنر، 1386(. 
که با افزوده هایی توســط محمد ســتاری ترجمه و به  اثر پطر تاســک 
که بــا تأمل در  طبــع رســیده، نمونــه ای دیگــر از چنیــن منابــع اســت 
آن، می تــوان داده هایــی را در ایــن خصوص به دســت آورد )تاســک، 
کتاب »تکنیک عکاســی«  1377(. همچنیــن در ایــن رده می توان به 
که مشــتمل بر نکاتی چنــد درباره  اثــر آندریــاس فینینگــر اشــاره نمود 

تئوری و تکنیک های عکاسی معماری است )فینینگر، 1367(.
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2- چارچوب نظری

بنیان های نظری عکاسی معماری، اساسًا ریشه در مبانی نظری 
گفتمان، به عکاســی معماری تمایز  هنــر عکاســی دارد. آنچــه در این 
می بخشــد، تأّثــرات هنــر عکاســی از هنــر معمــاری اســت. البتــه ایــن 
کنش یک سویه نبوده و متقاباًل عکاسی نیز قدرت تأثیر بر معماری  وا
که نحوه اثرگذاری متقابل هر یک بر حوزه  را دارد؛ بــا این خصوصیت 
ُکنش  کّمی- متفاوت می باشــد. برآیند این  کیفی و  دیگــری - از نظــر 
کــه اعتماد  ُکنش هــا، عکاســی معمــاری را حائــز خصلتــی نمــوده  و وا
معمــاران را بــه قــدرت بیــان ویــژه عکس جلــب نموده اســت. بدین 
دلیــل، معمــاران، عکاســی را یک بیــان مؤثر در حرفه خــود می دانند 
کــه در مقایســه بــا دیگــر شــیوه های بیــان  و بــه تجربــه دریافته انــد 
کــه برآمده از  کت و غیره  کروکی، اســکیس، رانــدو، ما معمــاری ماننــد 
پرداخته های ذهنی اســت؛ عکاســی از واقع نمایی صریحی برخوردار 
می باشد. به قول عکاس معروف، یعنی فینینگر که خود تحصیل کرده 
که عکاس ناظر آن  گزارشــی اســت زنده  رشــته معماری بود، عکس“ 
ح  که عکس را متقاعد کننده تر از یک شــر کیفیت اســت  بوده و همین 
کلمــه ای می ســازد” )فینینگــر، 1367، 13(. در نتیجــه دوربین  هــزار 
که وجــود خارجی ندارد، عکــس بگیرد؛  عکاســی نمی توانــد از بنایــی 
که هنوز ســاخته نشده، اسکیس  حال آنکه می توان برای یک بنایی 
که  کل، عکاســی معمــاری خصوصیتی دارد  کــت تهیــه نمود. در  و ما
پرداختــن بــدان، در عین ســهل بودن، ممتنع می باشــد و از الزامات 
گاهــی توأمــان بــه بنیان هــای  معرفتــی بــرای ورود بــه مباحــث آن، آ
گاه مشاهده می شود  نظری »عکاسی« و »معماری« می باشد؛ حتی 
یــک اصل ســاده، ماننــد مرز بین »عکاســی معمــاری« و »عکاســی از 
معمــاری« مــورد غفلــت قــرار می گیــرد. ایــن موضــوع مبرهــن، بــدان 
کالمی دو ســیاق  که بعضــًا در مباحث  گرفــت  دلیــل مــورد اشــاره قرار 
عکاســی مذکــور مشــتبه می شــوند؛ حــال آنکه دو شــیوه متفــاوت در 
ثبت تصویری آثار معماری می باشند. لذا وجود برخی نکات ماهوی 
در مباحــث نظــری عکاســی، تعریــف اصطالح »عکاســی معمــاری« و 
اطــالق عنــوان »عکس معماری« بــه یک تصویر را ســخت می نماید. 
کتاب »عکاســی معماری« معتقد اســت  گــراث« مؤلف  »نورمــن مک 
که ”داشتن تعریف جامعی از عکاسی معماری، پیچیده تر از آن است 
کــه تصور می شــود. ]..... زیرا[ یــک عکس در زمینه ای ممکن اســت 
گراث، 87،  عکس معماری شــناخته شــود و در جای دیگر نه“ )مک 
کتاب »عکاسی معماری حرفه ای«  15(. مایکل َهریس در پیشــگفتار 
ح صفاتی از عکاسی معماری پرداخته است، آفرینش  که در آن به شر
گرو تعامل زیبایی شناســانه عکاس  یــک عکــس معماری موفــق را در 
 .)Harris, 1998( با ساختار متوازن آثار معماری معرفی نموده است

3- تبیین عبارات و مفاهیم پایه

شــفافیت بخشــیدن بــه معانــی اصطالحــات و ایجــاد تفاهــم در 
گفتمان علمی می باشــد1. زیرا تدقیق  معانــی آنها، نقطه آغازین یک 
و تبییــن مفاهیــم پایــه در دیباچه مباحث علمی، ضمــن ممانعت از 

گزاره ها نیز می افزاید )باوندیان،  خلط بحث و بروز اشــتباه، به اعتبار 
کــه ”گزاره هــای علمــی  اســت  1387، 66(. »کارل همپــل« معتقــد 
گر بخواهیم  معمواًل بر حســب الفاظ خاصی ].....[ بیان می شــوند. ا
ایــن الفــاظ وافــی بــه مقصــود باشــند، باید معنای شــان را مشــخص 
گزاره هــای حاصــل بــه نحــو مناســب  کــه  کنیــم، تــا اطمینــان یابیــم 
گفته شــد، ذیاًل  آزمون پذیرند“ )همپل، 1369، 105(. بر مبنای آنچه 
که تدقیق معنایی آنها، در فهم  به تبیین مفهوم اصطالحات پایه ای 

کننده است، اشاره می شود. محتوایی مقاله تعیین 

3- 1- عکاسی معماری
گرایشــات اصلــی هنــر عکاســی اســت  عکاســی معمــاری، یکــی از 
و در اصــل، برآمــده از قابلیت هــای وجــودی ایــن هنــر اســت. طــی 
گذشــته، عکاســی معمــاری ضمــن ارائــه خدمــات ارزنده به  دو قــرن 
هنــر معمــاری، برخــی از هنرمنــدان رشــته های دیگــر را نیــز مجذوب 
خــود نموده اســت. در توصیف این شــاخه از هنر عکاســی، باختصار 
گفت عکاسی معماری، مهارتی برای ایجاد اّطالعات بصری  می توان 
از محیط هــای معمــاری و نمایانــدن واقعیــات وجــودی آنهــا بــر پایه 
تصویــر اســت. از نظر ادبــی، عبارت »عکاســی معماری« یــک عبارت 
ترکیبی بوده و از نظر معنایی ناظر بر ثغور مشترک عکاسی و معماری 
کتــاب  اســت. در تحلیــل لغــوی ایــن عبــارت، »مایــکل َهریــس« در 
»عکاســی معماری حرفه ای« می نویسد: ”معماری در فرهنگ لغات 
به معنای هنر و علم افراشت بناها است؛ و عکاسی نیز به معنای هنر 
و فرآیند ایجاد تصویر به واســطه تأثیر نور بر فیلم حســاس شــیمیایی 
ک همزمان  اســت. آنچه از این دو تعریف آشــکار می شود، وجه اشترا
 .)Harris, 1998( “معماری و عکاسی در علم بودن و هنر بودن است

3- 2- عکس معماری
عکــس معمــاری، محصــول فعــل هنرمنــد عــکاس در مواجهــه با 
کــه هم جنبه مــادی دارد و هم جنبه  آثــار معماری اســت؛ محصولی 
گرچه عکس معماری  معنایی. در نگرش تمایزی بین قالب و محتوا، 
که  موجودیت مادی دارد، لکن حامل معنایی معمارانه نیز می باشد 
بر موجودیت مادی آن نقش بســته اســت. لذا ارائه تعریف از »عکس 
کــه قباًل  معمــاری« مســتلزم دقتــی خاص می باشــد؛ زیــرا همان گونه 
نیــز ذکر شــد ”یک عکــس در زمینه ای ممکن اســت عکــس معماری 
گراث، 1387، 15(. در واقع  شــناخته شــود و در جای دیگر نه“ )مک 
که طبع  این مســأله، ریشــه در جوهره ذاتی »عکاسی معماری« دارد 
آن، روایت تصویرِی »مبتنی بر اصول و قواعد عکاسی« است. لذا هر 
که به  عکســی را نمی تــوان عکس معمــاری نامید؛ حتــی عکس هایی 
گرفته می شــوند، لزومًا  کــردن اّطالعات بصری از بناها  منظــور فراهم 
عکــس معمــاری نیســتند، مگــر آنکه »قواعــد علمی و عملی عکاســی 

معماری« در آنها لحاظ شده باشد. 

3- 3- عکس معماری مستند
کــه به منظــور تهیــه اطالعــات اســتنادی از مصنوعات  بــه عکســی 
گویند. ویژگی عکس های  معماری ثبت شود، عکس معماری مستند 
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مســتند، اجتناب از هرگونه مواجهه احساســی و عاطفی با موضوعات 
معمــاری اســت. بــه بیانــی دیگــر، عکــس معمــاری مســتند، عکســی 
کــه در آن، مداخالت عمــدی برای تغییر پیــام تصویر انجام  می باشــد 
کیفیت معنا  نمی گیــرد. چنین خصوصیتی، موجب ایجاد ســطحی از 
کــه هیچ بیــان معمارانه دیگــری قادر بــه رقابت با  در عکــس می شــود 
که ”در حــوزه معماری  آن نباشــد و بــرای عکــس منزلتــی ایجاد نمایــد 
و مهندســی در بســیاری مــوارد از طرح هــای دســتی پیشــی می گیرد و 
ُکنش هــای  جایگزیــن آنهــا می شــود“ )ادواردز، 1388، 26(. تأمــل در 
معماری یک سده گذشته - از تمرینات آتلیه ای تا فعالیت های اجرایی 
گیر به عکس مســتند در این حرفه اســت )تصویر1(. - مبّیــن اقبال فرا

3-4- عکس معماری هنری
کــه اســاس آن واقع نمایــی و  بــر خــالف عکــس معمــاری مســتند 
اجتنــاب از هــر نــوع تغییــر پیــام اســت؛ عکس معمــاری هنــری فاقد 
چنیــن صداقتــی اســت و برآینــدی از امتــزاج احساســات و تمایــالت 
فردی هنرمند عکاس با واقعیات معماری می باشــد. بنابراین عکس 
که  معمــاری هنــری، تصویری متأثر از ذوقیات هنرمند عکاس اســت 
که با این  به بیان حاالت محیط های معماری می پردازد و عکاسانی 

که  رویکرد اقدام به ثبت تصویر می کنند، در واقع هنرمندانی هستند 
غ از ارزش های استنادی، به تصنیف و تغّزل  کاربست خالقیت و فار با 
گروه از عکاســان، بی آنکه  محیط هــای معمارانه می پردازند. لذا این 
دغدغــه نیازهــای حرفه ای را داشــته باشــند، عکس هایی بــر مبنای 
کــه جنبه  ذوقیــات هنــری خویــش تولیــد می نمایند و بدیهی اســت 
اســتنادِی عکس معمــاری هنری چندان پررنگ نیســت )تصویر 2(.

4- خاستگاه و جایگاه عکاسی معماری

4-1- قرن نوزدهم؛ عصر مقبولیت و ترویج
مبــدأ عکاســی معمــاری، همزمان بــا آغاز هنــر عکاســی در جهان 
کــه در تاریــخ هنــر عکاســی بر  اســت. زیــرا یکــی از اولیــن ســوژه هایی 
کاغــذ نشســت، چشــم انداز معمــاری منطقــه لوگــرای پاریــس از  کادر 
که  پنجــره اتاق هنرمندی به نام ژوزف نیپــس بود )تصویر3(. نیپس 
ع اولین عکس تثبیت شده دائمی در تاریخ عکاسی است، این  مختر
تصویر را در ســال 1827 میالدی و به روش هلیوگراف به ثبت رســاند 

.)Rosenblum, 1997, 19(
با پیشــرفت های عکاســی در قرن نوزدهم میالدی، عکس معماری 

تصویر2- عکس معماری هنری؛ پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

تصویر1- عکس معماری مستند؛ پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

گر. سال 1838 میالدی. تصویر4- بلوار تمپل پاریس؛ عکاس: لویی دا
)Rosenblum, 1997, 20( :مأخذ

تصویر3- چشم انداز منطقه لوگرای پاریس؛ عکاس: ژوزف نیپس. سال 1827 میالدی.
)Rosenblum, 1997, 19( :مأخذ
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که تجربــه بصــری متفاوتی را  نیــز بــه مرتبــه ای از بیان هنــری نائــل آمد 
نســبت بــه موضوعــات معمــاری پدیــد آورد و ایــن تجربــه بــا پیشــرفت 
عکاسی، به طور مدام ارتقاء یافت )تصویر4(. در این قرن عکس معماری 
کمابیش به صورت  به یک زبان قابل فهم برای همگان تبدیل شــد؛ و 
یــک زبــان بین المللــی در همه جای جهــان قابل درک شــد )تصویر 5(.  
یکی از دالیل اقبال عکاسان قرن نوزدهم به عکاسی آثار معماری، 

که منجر به وضوح تصویری  سکون و ثبات ذاتی این نوع سوژه ها بود 
در آثارشــان می شــد. زیرا در آن ایام تجهیزات عکاسی چنان ابتدائی 
که تهیه عکس، نیازمند مدت زمان نوردهی زیاد بود و عکس  بودند 
کن باشد.  که ســوژه در موقع عکاسی، سا واضح، زمانی پدید می آمد 
گی بودنــد، نظر  بنابرایــن آثــار معمــاری چــون برخــوردار از چنیــن ویژ

عکاسان را به خود جلب می نمودند )تصویر 6(.

ج ایفل پاریس؛ 7 دسامبر 1887 - 15 مارس 1889 میالدی. تصویر6- سلسله مراتب ساخت بر
)http://publicdomainarchive.com( :مأخذ

تصویر 5ـ سیمای زوریخ؛ نیمه دوم قرن نوزده میالدی
)Rosenblum, 1997, 24( :مأخذ

روایت معماری در بیان عکاسی؛ مراتب معنا در عکس معماری
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4-1-1- عکاسی معماری و مراودات فرهنگی
در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی پیشرفت های فنی و به دنبال 
آن، ســهولت در فرآینــد عکس بــرداری موجــب شــد برخــی عکاســان 
اروپایــی جهــت عکس بــرداری از آثــار معمــاری ســرزمین های دیگــر، 
کهــن بشــری، پــا از قــاره اروپــا بیــرون  کانون هــای تمــدن  بخصــوص 
که برای ثبت  نهند )Price, 2006(. این عکاســان، هنرمندانی بودند 
تصویــر و انعــکاس معانی محیطــِی نهفته در مکان های ناشــناخته و 
کمتر شناخته شــده، سختی هایی را به جان پذیرفته و در بازگشت  یا 
کــه نویافته هایی از  بــه وطــن، دســتاوردهایی را به همــراه می آوردند 
اقالیــم مختلــف جهــان، بخصــوص مشــرق زمین بــود )کیــم، 1363، 
بــرای اروپاییــان و  50(. در ایــن عکس هــا، آنچــه در وهلــه نخســت 
کسب معرفت چند وجهی از  بخصوص مستشــرقین اهمیت داشت، 
ســرزمین های دیگر بود2. از ســویی، متقاباًل تصاویر عکاسان اروپایی 
کارت پســتال  که در قالب  از فضاهای معماری و شــهری مغرب زمین 
بــه ممالــک شــرقی می رســید، زمینــه آشــنایی مشــرق زمینیــان را بــا 

معماری و شهرسازی اروپا فراهم آورد )تصاویر 7، 8 و9(. 

در فرآینــد ایــن رخدادهــای فرهنگــی دوســویه، عکــس همچــون 
که پیام های معمارانه را از ســرزمینی به سرزمین دیگر  رســانه ای بود 
که یکی از نتایــج آن، عرضه معانی معمارانه جدید به  انتقــال می داد 
جوامــع مقابل بود. در بیانی روشــن تر، عکــس معماری به مثابه یک 
ســفیر فرهنگــی، زمینه رواج و نفــوذ فرهنگ معماری ســرزمینی را در 

سرزمین دیگر فراهم می ساخت )تصاویر 10-11(. 
ُکنش های فرهنگــی، جوامع دورمانــده از ترقیات انقالب  در ایــن 
کــه قصد جبــران عقب ماندگی هــا از طریق تجــدد و تقلید از  صنعتــی 
دیگــران را داشــتند؛ بــرای پذیــرش فرهنــگ معمــاری بیگانــه مهیاتر 
کــه فضای اجتماعی شــان  بودنــد. امــا در ممالــک صنعتی پیشــرفته 
برخــوردار از بالندگی هــای فکــری - فرهنگــی عصــر جدید بــود، طبعًا 
اشــتیاق تقلیــد از معمــاری ســرزمین های جــا مانده از قافلــه تمدنی 

جدید وجود نداشت )تصاویر 12، 13، 14 و 15(.

4-1-2- تأثیر عکس بر فرهنگ معماری ایران دوره قاجاریه 
که در سطور فوق ذکر شد، هنر عکاسی  در آن ایام، مشابه وقایعی 

کاوش های باستان شناسان اروپایی در مصر؛ عکاس: نامشخص. 10 اوت 1887 -12 مارس 1889 میالدی. تصاویر 9-8-7- مستندنگاری 
)https://oi.uchicago.edu( :مأخذ

کالج پزشکی، ویرجینیا، آمریکا؛ تأثیر عناصر فرمی معماری مصر باستان تصویر 11- 
)https://wonderful19thcenturywordpress.com( :مأخذ

تصویر 10- ساختمان ملکه آنا، فیالدلفیا، آمریکا؛ تأثیر عناصر فرمی معماری هند.
)https://heritage.utah.gov( :مأخذ
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کارت پســتال ها  در ایــران نیــز منشــأ برخــی موضوعــات جدیــد شــد. 
گاه  که  نمونــه ای از جلوه هــای هنــری نوظهــور در ایــن دوران بودنــد 
دربرگیرنــده مناظــر معماری بودند و از این طریق تأثیراتی را بر فضای 

فکری و فرهنگی معماری ایرانی وارد می نمودند )تصاویر 16-17(. 
کارت پســتال هایی مصــور بــه مناظــر و  از اواســط دوره قاجاریــه، 
فضاهــای معمــاری مغرب زمیــن به ایران راه یافت. از ســویی، برخی 
که به سفر فرنگ می رفتند،  از ایرانیان - بخصوص از طبقه اشراف - 

در بازگشــت بــه ایــران تصاویــری از بناها و شــهرهای اروپایــی با خود 
بــه همراه می آوردند. این نوع تصاویر، َاشــراف جامعه ایرانی و حّکام 
را مجــذوب و شــیفته مظاهــر تمدنــی غــرب،  فرنگی مــآب قاجــاری 
بخصــوص معمــاری آن نموده و میل به احداث بناهایی را پدید آورد 
کــه تعلق فرهنگی چندانی به زمینه استقرارشــان نداشــت )انصاری، 
1395(. در ایــن دوره بــا تلفیــق ِالمان هــای »معمــاری وارداتــی« بــا 
ِالمان های »معماری ســنتی« آثار معماری با محتوای التقاطی پدید 

کنت، بلژیک. تصویر 17- نمایشگاه ایران، 
)http:/www.setavin.com( :مأخذ

تصویر 15- باغ فرانسوی، اسکندریه، مصر؛ تأثیر عناصر فرمی معماری غرب.
)http://www.levantineheritage.com( :مأخذ

کاخ سلطنتی، اسکندریه، مصر؛ تأثیر عناصر فرمی معماری غرب. تصویر 13- ورودی 
)http://www.levantineheritage.com( :مأخذ

تصویر 12- ساختمان عطارین، اسکندریه، مصر؛ تأثیر عناصر فرمی معماری غرب.
)http://www.levantineheritage.com( :مأخذ

تصویر 14- میدان شهر، اسکندریه، مصر؛ تأثیر عناصر فرمی معماری غرب.
)http://www.levantineheritage.com( :مأخذ

کارت پستال، دروازه ملل تخت جمشید، ایران. تصویر 16- 
)http://www.nojavanha.com( :مأخذ
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کــه به فرم معماری فرنگ، ولی با شــیوه ســاخت ســنتی  آمــد؛ آثــاری 
گفتمان معماری معاصر ایران،  بر پا شــده بودند )تصاویر 19- 18(. در 
کارت  که بدین ســیاق پدیــد آمده اند، اصطالحــًا »معماری  بناهایــی 
پســتالی« نامیــده می شــوند )قبادیــان، 1393(. تــداوم ایــن شــیوه 
معماری، فرهنگ معماری اصیل ایرانی را تدریجًا دچار انزواء نموده 
و در نهایت به فروافتادن معماری ایرانی منجر شد )پیرنیا، 1374(. 

4-3- قرن بیستم؛ عصر توسعه و تکامل
قرن بیســتم برای هنر عکاســی، عصر دســتاوردهای درخشــان در 
سطح جهانی بود و عکاسی معماری نیز از این پیشرفت ها بی نصیب 
کارکردی  نمانــد. اوضــاع متحــول فکــری- فرهنگی این قــرن، نقــش 
عکاســی را نســبت به قرن نوزدهم هم مؤثرتر و هم پیچیده تر نمود؛ و 
که  در این رهگذر، عکاسی معماری متکّفل پاسخ به موضوعاتی شد 

تصویر 19- خانه تاریخی امیر نظام تبریز.
)http://www.anaj.ir( :مأخذ

تصویر 18- خانه تاریخی صرافالر، تبریز.
)https://varliq.files.wordpress.com( :مأخذ

تصویر 20- ساختمان امپایر استیت، محله منهتن، نیویورک، 1931-1930 میالدی.
)http://www.history.com( :مأخذ

کلیسای نوتردام، رونشان. تصویر 21- 
)https://structurae.net( :مأخذ

تصویر 22- پاویون آلمان، نمایشگاه بین المللی، بارسلون.
)https://www.flickr.com( :مأخذ

گوگنهایم، بیلبائو. تصویر 23- موزه 
)https://www.bluffton.edu( :مأخذ
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پیش تــر از آن انتظار نمی رفت )تصویر20(. این امر ناشــی از اثرپذیری 
که  فضــای هنــری قــرن بیســتم از پارادایــم مدرنیتــه بــود؛ پارادایمــی 
قواعــد ثابــت را برنمی تابیــد و ســنت گریزی، نوجویــی و تنوع طلبــی 
گوالمپونیانــی، 1381(. باقتضــای چنیــن  بــود )مانیا بنیان هــای آن 
شــرایطی، اغلب معماران ســبک مدرن، تجربه پی در پی شیوه های 
جدید را نه تنها مجاز، بلکه الزمه ترقی می دانســتند. اما از نیمه این 
قرن، سبک مدرن در معماری، آن جایگاه اولیه را به تدریج از دست 

داد؛ لکن موجب ظهور سبک های جدید دیگری شد. 
گونی قالب و محتــوا و به عبارتی  گونا گــی معمــاری این ســده،  ویژ
ح  گی باعث می شــد شــر کثرت فرم و معنا در امر معماری بود. این ویژ
و درک مصنوعات معماری آن دوره به سادگی دوره های قبلی نباشد 
و لــذا معمــاری، نیازمند رســانه ای مناســب بــرای معرفی و بیــان آثار 
خــود بــود. در چنین شــرایطی، عکاســی قابلیت های خــود را بیش از 
کننده  که بازگو  گفتمان بصری مؤثری را رقــم زد  پیــش عیان نمــود و 
معانــی معمــاری آن عصر باشــد. بدین ترتیــب در روزگار پرتحول قرن 
که توانست انتظارات  کارآمدی شد  بیستم، عکاســی معماری، بیان 
الزم را بــرآورده ســازد و از ســویی، متقابــاًل زمینــه تکامــل خــود را نیــز 
که اعتبار و جایگاه عکاســی  فراهــم آورد3. بنابراین شــایان ذکر اســت 
معماری در قرن بیســتم، صرفًا مأخوذ از حوزه درونی عکاســی نبود، 
بلکه سرشــت متحول معماری این دوره نیز برحصول اعتبار آن مؤثر 

بود )تصاویر 24- 20(.
که زمان به اوایل هزاره سوم رسیده، ”کاربرد عکاسی چنان  حال 

کلیسای جیوبیلی، رم. تصویر 24ـ 
)http://iranews.net( :مأخذ

کــه هیــچ شــیوه بازنمائــی دیگــری قابل قیــاس با آن نیســت“  اســت 
»بیــان  کاربســت  از  کــه   - کنونــی  وضــع  در   .)26  ،1388 )ادواردز، 
عکاســی« در »بیــان معمــاری« قریــب به دو ســده می گــذرد - تعامل 
میان رشــته ای عکاســی و معماری معتبر و در عرصــه حرفه ای دارای 
گیر  وجاهت و مقبولیت می باشد. از دالیل عمده این امر، ارتباط فرا
کشــورهای مختلف با همدیگر و بخصوص مبادله اطالعات  معماران 
کــه بالطبــع اهمیــت  گــون اســت  گونا معمــاری از طریــق شــبکه های 
ارتباطات تصویری را در حوزه معماری بیش از پیش نموده و رسالت 
گر روزگاری آثار معماری،  ویژه ای نیز بر عهده عکاســی نهاده اســت. ا
مخاطبانــی در مقیــاس شــهر و منطقــه داشــتند، امــروزه مخاطبانی 
جهانی دارند و رسانه های جمعی امکان انتقال اطالعات معماری را 

همچون جریانی سیل آسا فراهم آورده اند )تصاویر26ـ25(.
گر چــه ”خصوصیات  گفــت ا در جمع بنــدی ایــن بخــش می توان 
هنرهــای بصــری و نحوه ارتبــاط آن با جامعه و نظام آموزشــی امروزه 
 ،1380 )داندیــس،  اســت“  شــده  دگرگــون  شــگفت انگیزی  طــرز  بــه 
کــه همانــا ایجــاد روایــت  کتــر اصلــی عکاســی معمــاری  کارا 11(، لکــن 
تصویــری از ســاختارهای معمــاری می باشــد، تغییــر چندانــی نکرده 
اســت. مع الوصــف مؤلفه های جدیــدی در این هنر ظاهــر و بر عهده 
عکــس معمــاری نقــش مضاعفی نهاده شــده اســت و نیاز بــه تعامل 
که امکان  گفتمان بصری  روزآمد بین عکاســی و معماری برای ایجاد 
که معمــاران متأثر از تفکــر مدرنیته  ح معانــی مصنوعاتی  کشــف و شــر

می آفرینند، احساس می شود. 
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5- مراتب معنا در عکس معماری

اصــواًل درک معنایــی آثــار عکاســی و معرفــت بــه محتــوای آنهــا، 
فهــم  لــذا  دارد.  مخاطــب  محســوس  ک  ادرا کیفیــت  بــه  بســتگی 
لت به ســهم مخاطــب )ُمــدِرک( در فرآیند  محتوایــی هــر عکــس، دال
ک دارد )کارول، 1387، 247(. بنابرایــن پیــام یــک عکس واحد،  ادرا
هرگز نمی تواند دریافت های یکسانی در بین اشخاص مختلف- و در 
ادوار مختلف - داشته باشد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت 
گر چه فعل هنرمند و درک بیننده با تعابیر ذهنی و احساسی آنها  که ا
کنار نهادن اهمیت هوشــمندی  آمیخته اســت، لکــن این به معنای 
ک  نســبت به ایجاد و فهم اثر هنری نیســت. به عبارت روشــن تر، ادرا
عکس هــای معمــاری - و حتــی ثبــت یک عکس معماری - مســتلزم 
که امکان فهم صحیح از مجالست »کیفیات  معرفت و دقتی می باشد 
که چگونه  معنایــی« بــا »کمّیات ماّدی« را پدید آورد و دانســته شــود 

یک عنصر فیزیکی )کاغذ عکس( می تواند حامل پیام و معنا باشد.

5- 1- زبان درک معنا
دانســتن زبــان تصویــری بــرای درک معانی نهفتــه در عکس های 
معمــاری، فراتر از ســطح زبان تصویــری یک وجهِی صرفــًا معمارانه و 
یا عکاســانه اســت. زیرا بــرای خوانش عکس های معمــاری، عالوه بر 
دانستن اصول و قواعد زبان بصری، نیاز به دانستن مبانی و قواعد هر 
یک از این دو هنر نیز می باشــد. بدین ترتیب، امکان درســت دیدن، 
کــردن از عکس هــای معماری،  درســت فهمیدن و درســت اســتفاده 
که به این نکته مهم توجه شــود. از ســویی باید  آنــگاه فراهــم می آید 
که بطور  به این موضوع نیز توجه شــود عکاســان دوره هــای مختلف 
گرایش از  تخصصی در حوزه عکاســی معماری فعالیت داشــتند، این 
عکاســی را طــی یک جریــان تکاملی، برخــوردار از قواعــد زبان بصری 
که بســان یک زبان نوشــتاری دارای قواعدی اســت. بطور  نموده اند 
نمونه؛ اصالح پرسپکتیو نما، تصحیح عمق وضوح محیط معماری، 
ج و مالحظــات تخصصی دیگر،  هارمونــی نــوری محیط داخل و خــار
کــه هنرمنــدان حــوزه عکاســی  بخشــی از قواعــد ایــن زبــان هســتند 

کافی بر آنها برخوردار باشــند. ذکر  معمــاری می بایــد از تبحر و تســلط 
یــک نکتــه در اینجا بدیهی اســت و اینکه همه عکاســاِن قــدم نهاده 
که ذکر شــد دســت  در وادی عکاســی معماری، لزومًا به مهارت هایی 
کــه مجّدانــه عمــل نمــوده و در پــی فهــم  نمی یابنــد؛ مگــر عکاســانی 

ظرایف و دقایق این شاخه هنری بوده اند. 

5-2- مجالست ماده و معنا
یــک عکــس معمــاری - بســان هــر عکــس دیگــری - صرفًا بــا قوه 
کشــف و شــهود هنرمندانه پدیــد نمی آید؛ زیرا عکاســی، فعلی اســت 
کــه سرشــت هنری - فنــی دارد. بدین دلیل از قــرن نوزدهم میالدی 
کــه رویکرد  کــه عکاســی اختراع شــد، منتقدیــن هنری بر ایــن باورند 
کفایت  ســنتی تجزیــه و تحلیــل آثــار هنــری، بــرای نقــد آثــار عکاســی 
که صبغه فناورانه هنر عکاســی متأثر از  نمی کند. این امر به مرور ایام 
که  پیشــرفت های علمی و صنعتی پررنگ تر شــد؛ عمق یافت، تا آنجا 
گفتمان حوزه عکاســی نســبت به قبل پیچیده تر شــده و تبعًا  اینک، 
کرده اســت. بر این  گســتره متعارف ســنتی پیدا  فاصلــه افزون تری از 
که پیش تر نیز ذکر شــد - در ســیر تکوینی حوزه  منوال - و همان گونه 
کنون برخودار از فنون تخصصی  عکاسی معماری، این شاخه هنری ا
که در پی تجربه و خطا به ثمر رسیده اند. بنابراین  عکاسانه ای است 
که  ِکیفی، یــک عکس مطلوب معماری، آنــگاه پدید می آید  از لحــاظ 
که به اصول مذکور  ذوقیات هنری، همنشین اندیشه منضبطی شود 
نیز توجه داشــته باشــد. از دیگر سوی، حصول عکس موفق معماری 
کم  که عکاس، نظام معماری محیط و فلسفه حا زمانی میسور است 
که از  کــرده باشــد. بدیــن ســبب در تاریــخ هنر عکاســی  بــر آن را درک 
برخی بناهای مشهور، عکس های بیشماری ثبت شده است، سطح 
که ذکر شد، متفاوت می باشد.  کی  محتوایی عکس ها به نسبت ادرا
کــه در انتقال  امــا نکتــه آخــر در این بحث، اشــاره به این نکته اســت 
معانــی معمارانــه از طریق عکس، بســته بــه اینکه تصویــر معماری با 
چه سطحی از امانت تهیه شده باشد، اعتبار معنا متغیر خواهد بود. 
که ویرایش های رایانــه ای، امانت داری  بــه خصوص در دوره معاصــر 

کشیده اند. تصویر و اصالت معنا در آن را به چالش 

تصویر 26- سیتی هال، لندن.
)https://scontent.cdninstagram.com( :مأخذ

کو. تصویر 25- مرکز فرهنگی حیدر علی اف، با
)http://creativeresidence.com( :مأخذ
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این نوشــتار در رویکردی میان رشــته ای، مناسبات بین عکاسی 
و معمــاری را مــورد توجه قــرار داده و با بحثی مســتدل تبیین نمود 
کردن  کارآمــد و خــاص بــرای فراهــم  کــه عکاســی معمــاری، ابــزاری 
اّطالعــات بصــری از محیط هــای معمــاری، بــر پایــه تصویــر اســت. 
گســتره هنر عکاســی نهاده شــده و در  بنیــان عکاســی معمــاری، در 
که خدمات بی بدیلــی را به هنر  واقــع قابلیتــی از هنر عکاســی اســت 
گونه بندی  معماری ارائه نموده اســت. عکس های معمــاری از نظر 
گونــه »عکــس معماری مســتند« و »عکس  محتوایــی عمدتــًا بــه دو 
گونه مســتند، به منظور  معماری هنری« قابل دســته بندی اســت؛ 
نمایانــدن واقعیــات وجــودی اثــر معمــاری و بدون دخالــت عمدی 
گونه هنــری، امتزاجی از واقعیت  در پیــام تصویر تهیه می شــود، اما 

اثــر معمــاری با حــاالت، روحیــات و ذوقیات هنرمند عکاس اســت. 
همچنیــن از موضوعــات پژوهــش، توجــه بــه نقش هنرمنــد عکاس 
در تشــکیل روایــت معمــاری بــود؛ زیرا هــر عکس معمــاری، در واقع 
نوعی روایت تصویری اســت؛ روایتی برآمده از منظر هنرمند عکاس 
کــه نظــر به مصنوعات معمــاری دارد. این موضوع ریشــه در جوهره 
کــه در آن، موجودیت عکــس معماری، تابع  عکاســی معماری دارد 
رابطــه بیــن دو ســاختار هنری جــدا از هــم، یعنی ســاختار معماری 
ک هنرمنــد عکاس از  بــا ســاختار تصویــر اســت. بنابراین ســطح ادرا
رابطــه بیــن »نظــام عکاســی« و »نظــام معمــاری« و همچنین نحوه 
ایجــاد این ارتباط، معیاری بــرای تعیین میزان موفقیت یک عکس 

معماری محسوب می شود. 

نتیجه

پی نوشت ها

کتاب "زبان و ذهن" اثر نوام چامسکی. 1 رک: 
کهن، مانند مجموعه اهرام ثالثه  2 مشــاهده عکس مجموعه های معماری 
در جیزای قاهره، مجموعه سارگون دوم در ُخرساباد، مجموعه تخت جمشید 
گرا و غیره؛ اروپاییان را مشتاق به دیدن این  در فارس، مجموعه تاج محل در ا
کاوش  که برخی از اروپاییان، اقدام به  آثار می نمود و در پی چنین فرآیندی بود 
در برخــی از مهم ترین محوطه های باســتانی مشــرق زمین نمــوده و آثاری را به 

.)Renfrew & Bahn, 2006( کنند موزه های خود منتقل 
کارکرد عکاســی معماری در قرن بیســتم، الزم به  3 برای شــناخت جایگاه و 
شــناخت مقتضیات فرهنگی - اجتماعی این قرن می باشــد. در نیمه اول قرن 
که آن زمــان در ظرف زمانی و مکانی می زیســتند، اتفاقات  بیســتم، اروپاییانــی 
کــه همزمانــی آنهــا موجــب حیــرت و  پارادوکســیکال شــگرفی را نظاره گــر بودنــد 
ج از مدار منطق و ِخرد بود. دســتاوردهای صنعتی از یک ســو سطح رفاه و  خار
معیشت را بطرز باور نکردنی باال برده بود و از سویی همین دستاوردها، زمینه 

منازعات ویرانگری همچون جنگ جهانی اول و دوم را هموار ساخت.
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