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3

 1کارشناسارشد پژوهش هنر ،دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 2استادیاردانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 3دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/7/21 :تاریخ پذیرش نهایی)97/8/26 :

چکیده

ادرا ک مخاطــب از اثــر ،اوج کنــش ارتباطی مخاطب در سیســتم هنر اســت که طــی آن مخاطب با ارزیابی اثــر ،به فهم آن نائل
میشــود .مخاطب در کوشــش برای ســاختن مفهومی منســجم از اثر ،عناصری از اثر را انتخاب میکند و در کلهایی منسجم
ماننــد ارائــهی روایت از اثر ،ســازمان میدهد .پیشفرضهای ادرا ک که محصول تجربهی زیســته و مشــخصههای اجتماعی
مانند جنسیت و تحصیالت هستند؛ چارچوبی پدید میآورند که مطالب بعدی در آن تفسیر میشوند .براین اساس ،فرضیهی
پژوهش این است که در خوانش جنسیتی عکس مردان رویکرد انتزاعی و زنان رویکرد انضمامی دارند؛ در این مقاله با تفکیک
نظری خوانش انتزاعی /انضمامی و در ســطحی فراتر شــناخت تفســیری /تأویلی ،به مطالعهی مواجههی مخاطبان با چهار
عکس ایرانی پرداخته شــد .روش پژوهش کیفی اســت و با اســتفاده از مصاحبهی کانونی ،به بررسی و دستهبندی خوانشها
پرداخته شد .براساس یافتههای پژوهش ،خوانش مخاطبان را میتوان به تفسیرهای انتزاعی مردان و تأویلهای انضمامی
زنــان تقســیم کــرد و اینکه زنان در خوانش ،بیشــتر از مردان از ترکیب تأویل و تفســیر اســتفاده میکنند .ا گرچــه مخاطبان ،در
سطوح مختلف تحصیلی نیز تفاوت داشتند .به عبارتی مردان و زنان با تحصیالت پایین رویکردهای تاویلی بیشتری داشتند
و برخی زنان با تحصیالت باال نیز گاهی رویکردهای تفسیری را در پیش میگرفتند.

واژههای کلیدی

خوانش جنسیتی ،تأویلی ،تفسیری ،عکس.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09120613867 :نمابر.E-mail: shimababajani@gmail.com ،021-66737944 :
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مقدمه
مخاطبــان در مواجهــه با آثار هنری ،دریافتهــای متفاوتی دارند.
ارتباطــی را کــه یــک کارگــر ممکن اســت بــا اثر هنــری برقرار کنــد با یک
هنرمنــد یــا فرد تحصیلکرده متفاوت اســت .آنچه بــرای افراد طبقات
پایین اجتماعی زیبا ارزیابی میشود ،ممکن است برای افراد طبقات
باالی اجتماعی ،زیبا نباشد یا ممکن است هر یک ،معناهای متفاوتی
را دریافت کنند .عکس ،از کدها و نشــانههایی تشکیل شده است که
مخاطب با دریافت و کشف آنها و ایجاد نسبتهایی منطقی بینشان،
بــه معنی آن دســت پیدا میکنــد .در این میان باید ســهم مؤلفههای
بیرونــی مؤثــر در دریافــت و فهم عکــس را در نظر گرفــت .عواملی چون
ســن ،جنــس ،تحصیــات ،موقعیتهــای جغرافیایــی و فرهنگــی
مخاطبان که منجر به تولید یک خوانش و متعاقب آن یک شــناخت
در قالب تفسیر یا تأویل میشود .مخاطب برای خوانش تصویر دست
به انتخاب نشــانهها و برجستهسازی کدهای تصویری میزند؛ برخی
نشــانهها را میبینــد و معنادار مییابد و درنتیجه بــا ایجاد ارتباط بین
ً
آنها که در قالب روایت است؛ دست به تفسیر میزند که متعاقبا منجر

به ادرا ک و فهم اثر میشود.
کنــش شــناخت یــا ادرا ک ،همــواره از دانســتههای پیشــین آغــاز
میشود و ما چیزی تازه را به چیزهایی که پیشتر میدانستیم ،مرتبط
میکنیم؛ سپس از همین ارتباط سود میجوییم تا دانش تازهی خود
را به دانســتههای پیشــین بیافزاییم .در این میان جنســیت و ســطح
تحصیــات عاملــی مؤثــر در شــناخت اثر و تفســیر و تأویل آن اســت .با
توجه به اینکه در جامعهی ایران ،زنان و مردان تجربههای زیستهی
متفاوتی دارند ،دیدگاه و نحوهی برخورد آنها با پدیدههایی چون عکس
متفاوت است .تجربیات مردان درمحیط و جامعهی مردانه و رابطهی
تنگاتنــگ آنــان با مســائل اجتماعی و مشــارکت کمتر زنــان در جامعه
و اموراجتماعــی و فرهنگی ،باعث شــکاف و فاصله بیــن تجربیات آنها
شده است .بر این اساس مقالهی حاضر این پرسش را دنبال میکند
کــه :چــه تفاوتهای معنــاداری در خوانــش زنان و مــردان در مواجهه
بــا اثرهنــری وجــود دارد؟ بــرای پاســخ به این پرســش ،بــه مواجههی
گروهــی از زنــان و مــردان بــا چهــار عکــس ایرانــی پرداختــه میشــود.

رویکرد نظری
بــرای شــناخت دقیــق از مخاطبــان ،دیگــر نمیتــوان از مخاطب
بــه معنای عمومــی آن صحبت کرد؛ باید دیــدگاه کلگرایانه دربارهی
عمــوم (مشــتریان ،بازدیدکننــدگان ،بیننــدگان و )...را کنارگذاشــت
و دربــارهی عمــوم برحســب محیطهای اجتماعی قشــربندی شــده
و دســتهبندی شــده صحبــت کــرد .ایــن گونــه قشــربندی برحســب
قشــرهای اجتماعی ،سنی ،جنسیتی ،خاســتگاه جغرافیایی ،سطح
تحصیالت ،درآمد و غیره میباشــد کــه بیانکنندهی تفاوت رفتارها،
ســلیقهها و نگرشهای مخاطبان اســت .مخاطبان را با مال کهای
مختلفــی میتــوان دســتهبندی و ترکیببنــدی کــرد .یکــی از ایــن
مال کها ،سن مخاطبان است .تحقیقات نشان داده ،دوستداران
و عالقهمندان به انواع هنرها ،برحسب گروههای سنی ،قابل تفکیک
هســتند؛ چرا کــه ســن هــم بر دسترســی بــه هنرهــا و هــم در انتخاب
محتــوا مؤثــر اســت .جنســیت نیز مــا ک دیگــری بــرای ترکیببندی
مخاطبــان اســت .برخــی هنرهــا مــورد اســتقبال زنها و برخــی دیگر
مورد عالقهی مردان اســت .این امر هــم به تفاوتهای آموزش زنان
و مردان و محدودیتهایی که جامعه برای دسترسی به انواع هنرها
تعیین کرده ،مربوط است و «هم به تفاوت زنان و مردان در دریافت
اثر هنری مربوط میباشد» ( احمدی.)426 ،1383 ،
خوانش به معنای کوشش مخاطب در ساختن مفهومی منسجم
از اثر است که طی آن ،عناصری از اثر را برجستهسازی و انتخاب میکند
و در کلهایــی منســجم از روایت ،ســازماندهی میکنــد .این روایتها
مبتنی بر ادارک پیشــین ،تجربه زیســته و زمینههای فرهنگی و هنری

جامعــه اســت .از همیــن رو اســت کــه خوانــش در هــر فــردی متفاوت
اســت؛ زیــرا برگزیدن نشــانهها در تصویر به خاســتگاه فرهنگــی هر فرد
بازمیگــردد .رمــزگان معنای ضمنی فرهنگی اســت ،یعنی عادتهای
بصــری ،شــنیداری و الگوهــای زیباییشــناختی کــه در ذهــن دارد.
شــناختهای مبتنی بــر خاطرات ،رویاها ،دنیای پندارهای شــخصی
و جهــان تجربههــای اجتماعــی کــه در مجمــوع حــدود ادرا ک فــرد را
تعیین میکنند .جهانزیست ،جهان زندگی هر روزه است ،جهانی که
در آن متولــد میشــویم و خــود را در هر لحظهی زندگی در آن مییابیم
(مریدی« .)160 ،1388 ،دانستههای پیشین ،جنبهی اجتماعی دارد
و شــناخت ،همــواره بــا توضیحــی همراه اســت که از زندگــی اجتماعی
کار ایجاد ارتباط میآید» (احمدی.)8 ،1383 ،
حاصل میشود و به ِ
در پــی تحلیــل و یکپارچهســازی اثــر در مجموعــهای از طر حهــا،
بــه اســتنباط ،توضیــح و تشــریح وقایــع پرداختــه میشــود .در واقع
مــا دنیــای اجتماعــی خود را نیــز بر مبنــای طرح خویش میســازیم.
شــالودهی دنیــای اجتماعــی مــا را ،عقــل ســلیم تشــکیل میدهــد و
هریک از ما دنیای خود را با تکیه بر عقل و کاری که در زمان و مکانی
طرح خویش.
خــاص انجــام میدهیم ،بنا میکنیم ،یعنی بــر مبنای ِ
طرح ،گزارش عقالنی و لذا عینی از دنیای اجتماعی است.
همهی آثار دیگر در فرهنگ و ایدئولوژیهای مختلف ،به گونهای
بسیار متفاوت ادرا ک میشوند .آنچه توسط کارگران ،سفیدپوستان،
زنان و قومیتهای مختلف ادرا ک میشــود ،بســیار متفاوت اســت و
حــدود ایــن ادرا ک را نــه تنها دانــش و آ گاهی بلکه تفکر غالــب دوران،
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تعییــن میکنــد .آنچه اثــر به مخاطــب میگوید ،به نوع پرس ـشهایی
بســتگی دارد کــه مخاطــب میتوانــد از جایــگاه تاریخــی ،فرهنگــی و
اجتماعی خود از اثر داشته باشد .پرسش مخاطب از سلطهی مردانه،
ـکان طــرح
نژادپرســتی و ســرمایهداری بیــش از هرچیــز مربــوط بــه امـ ِ
حدود فرهنــگ و تاریخ اســت .ادرا ک،
پرســش اســت .این امــکان در
ِ
ً
عمیقا تاریخی است و همواره مقید به شرایطی است که فرد در آن قرار
داشته و سعی دارد از آن فراتر رود؛ همین شرایط ،منشأ پیشفهمی و
پیشداوریها است (مریدی .)162-163 ،1388 ،زن و مرد بودن ،به
ویژه در جوامع سنتی ،به معنای جایگاه اجتماعی و فرهنگی متفاوت
اســت .از همین رو اســت که خوانش زنان و مردان در مواجهه با هنر،
اغلــب متفاوت اســت .مردان با حضور اجتماعی بیشــتر و مشــروعیت
تثبیــت شــده در جامعه ،در برابــر زنان که حضوری پــر از تردید دارند و
مقبولیت اجتماعیشان در مواجه با هنر مورد پرسش است ،منجر به
تفسیرهای متفاوت آنها از آثار هنری میگردد.
در ایــن پژوهــش ،دو گونه خوانــش از یکدیگر تفکیک میشــوند:
خوانشهــای انتزاعــی و خوانشهــای انضمامــی .بنابــر نظری ـهی
کالســیک ،تفســیر اثــر مبتنــی بــه مبادل ـهی افــکار اســت .مبادل ـهی
افــکار یعنــی انتقــال معنایــی از یــک نظــام نشانهشناســانه بــه نظــام
نشانهشناســانهی دیگــر و قابــل فهــم کــردن آن .ایــن کار بــه معنای
ترجمهی متنی از زبانی به زبان دیگر اســت و مســتلزم دستهبندی و
طبقهبندی کردن عالئم ساماندهی آنها در یک نظام نشانهشناسی
یا زبانی جدید است (مریدی« .)176 ،1388 ،درک و تفسیر مخاطب
به منزلهی مبادلهی افکار ،سه وجه اصلی در انتقال معنا دارد :اول،
اظهــار و بیــان کــردن چیزی با الفــاظ و عبارات به صورت آشــکار و به
بیان سادهتر گفتن است .وجه دوم ،شرح و توضیح دادن ،که بیشتر
متوجه صورت اســتداللی و شــرح منظور ،مقصود شــده است و وجه
ســوم ،ترجمه کردن که گذر از یک دســتگاه زبانی به دســتگاه زبانی
دیگر است» (ریختهگران.)18 ،1387 ،
بــه ایــن ترتیــب ا گــر تفســیر را فراینــد کشــف معنــا بدانیــم ،ابعــاد
معنــا را میتــوان ســه وجــه دانســت :اول ،معانــی اظهارشــده کــه
ســویهی توصیفـ ِـی شــناخت اســت و اغلــب در پــی دســتهبندی و
صورتبندیکردن نظام نشــانهها اســت؛ مانند بیان کردن و گفتن.
دوم ،معنای قصد شده که سویهی تبیینی شناخت است و اغلب به
استدالل ،شرح و توضیح معانی قصد شده میپردازد .سوم ،معانی
معتبر بین همه که ســویهی تحلیلی شناخت است و معانی مشترک
و میانذهنـ ِـی آدمیــان را دربــر میگیــرد و فهــم مشــترک را امکانپذیر
میســازد .آنچه در این معانی س ـهگانه مشــترک اســت ،این است که
تفســیر ،چیـ ِـز غریــب را به چیزی آشــنا و قابل فهم تبدیــل میکند .به
ایــن ترتیــب ،وجــه تفهمی شــناخت (به عنــوان بعد چهارم) ،کشــف
معانی پنهان در اثر اســت ،خــواه جایگاه معانی پنهان در نیت مؤلف
باشد و یا در متن اثر (مریدی.)177-178 ،1388 ،
نیچه در نقد تفسیر و نا کامی آن در شناخت معتقد است که تفسیر،
کنشــی اخالقــی اســت« .تفســیر کــردن ،اخالقیکــردن و عقالنیکــردن
مســائل است؛ تفســیر ،تداوم وظیفهی انسان است که باید همهچیز
را انســانگونه کنــد» (احمــدی .)511 ،1380،از ایــنرو آن را عملــی

خردمندانــه و محصــول عقالنیت مــدرن میداند که در آن اندیش ـهی
انسان ،تعیینکننده نهایی واقعیت و هستی است .نیچه این دیدگاه
انســانمحور را مــورد انتقــاد قــرار میدهــد و معتقــد اســت اندیشــهی
انســان نمیتوانــد علت غایــی کنشها قلمداد شــود .هایدگــر ،کارکرد
فهــم [اثر] را ،طرح افکنــدن میداند .به عبارت دیگر مواجههی عملی
با جهان دمدستی یا جهان زندگی روزانه« .فهمیدن ،بودن در جهان
اســت کــه برمبنای طر حهــای ما ممکن میشــود؛ ما همــواره در حال
طر حافکنی جهان هســتیم و جهــان پیرامون خــود رامعنا میدهیم»
(اباذری .)235 ،1377،معنا ،چیزی جدا از بودن ما در جهان نیســت
که به روش عینی و تجربهگرایانه قابل تفســیر باشــد؛ بلکه معنا بخشی
از هســتی مــا اســت و بــه واســطهی بــودن مــا (طر حافکنیهــا) خلــق
میشــود .ما نیســتیم که از اثر پرســش میکنیم ،بلکه اثر هنری اســت
که ما و هســتی ما را مورد ســؤال قرار میدهد .تجربه و ادرا ک اثر هنری
بــه وحــدت و تداوم فهمی که از خود داریم مرتبط اســت .یعنی از آنجا
که ما از خود فهمی داریم ،عالم متجلی در اثر را میفهمیم .گادامر این
توگــوی مخاطب و متن اثر مینامد و کنش خواندن یا
وضعیــت را گف 
تجربه رویارویی با اثر را ،عمل فعاالنه خلق معنا که راهگشای حقیقت
است ،میداند (مریدی.)179-180 ،1388 ،
خوانــش انضمامــی ،بــه معنــای تأویــل اثــر در قالــب طر حهــای
احساســی اســت که برپایهی فهم فرد از نســبت او با جهان بهدســت
میآیــد .در انگلیســی ،معــادل ، understandingتفهــم بــه معنــای
همدلــی اســت؛ یعنــی احســاسکردن چیــزی از تجربــهی شــخص
دیگــر ،امــا در تفکــر آلمانی (همچــون دیلتای و هایدگــر) ،فهم معادل
 Verstehenمیباشــد ،کــه ورای همدلــی و فهــم مشــترک اســت
(احمدی 1384،به نقل از مریدی .)182 ،1388 ،در این معنا ،بنیاد
تفهــم بــر هســتی قرار گرفتــه و همواره نســبتی با جهــان دارد .این به
معنــای شــناخت ذهنیــت دیگــران (هنرمنــد و مؤلف) نیســت ،بلکه
همانگونــه کــه گادامــر پیشــنهاد میکند ،همدلــی ،گفتوگویــی آزاد
میــان ما و جهان اســت و میتــوان در جریان فهم اثر هنری به معانی
جدیــدی از اثــر هنری ورای آنچه مؤلف و هنرمند قصد کرده ،دســت
یافت.
ابعــاد تأویــل به عنــوان گفتوگوی میــان مخاطــب ،هنرمند و اثر
را ،میتــوان همفکــری ،همگامــی ،همدلــی و همبختــی دانســت .در
واقــع اولین ضرورت هــر گفتوگو ،وجود نمادها و اطالعات مشــترک
اســت؛ یعنــی حداقل همفکری و ارزشــیابی مشــترک بــرای فهم الزم
اســت؛ در غیــر این صورت ،فرد در مواجهه بــا افق معنایی اثر هنری،
دچار ســردرگمی ،جدایی و انزوا میگــردد .دومین ضرورت گفتوگو،
وجود همگامی اســت تا نوعی وحدت عمل مشــترک پدید آید .افراد
در جهــان خــود به جهــت جامعهپذیری مختلــف ،تجربیات منحصر
به فرد و خواســتههای مختص به خود دارند و ممکن اســت نســبت
بــه منافــع مشــترک ،جهتگیریهــای متضــادی اخــذ کننــد ،از این
رو ،همگامــی مشــترک ،مانــع از تنشها و بالفعل شــدن تضاد منافع
میگــردد و امــکان تــداوم گفتوگــو و فهــم را ایجــاد میکند .ســومین
مســئلهی گفتوگو ،همدلی متقابل و احساس تعلق مشترک است؛
حداقل همدلی مشترک نباشد ،افراد تعهد و وابستگی
در صورتی که
ِ
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خــود را ازدســت میدهنــد و گفتوگــو بیمعنــا میشــود و در نهایــت
اینکــه امــکان فهم از دســت میرود .مفهــوم همدلــی ،دربردارندهی
امــکان مکالم ـهی مــن بــا دیگریاســت .ایــن مفهــوم ،زمین ـهی
گفتوگوی میان دو افق زندگی متفاوت ،دو افق معنایی و دو صورت
دانایــی را فراهم میکند .به ایــن ترتیب تأویلگر دیگر به فعالیت یک
خنــگار هنر همانند نمیشــود که
روانشــناس ،جامعهشــناس یا تاری 
میکوشد به ژرفای ذهن مؤلف یا داللتهای تاریخی اثر دست یابد؛
آفرینشگری هنرمند میماند که معنا را میآفریند و اثر هنری
بلکه به
ِ
را پدیــدار میکند .چهارمین مســئلهی گفتوگو ،همبختی مشــترک
است که امکان نوعی سازش بیرونی و انطباقبخشی را فراهم میکند.
همبختی اشاره به اقبال مشترک برمبنای منافع مشترک دارد که به
مشترک انسانی
واســطه راهحلهای عمومی و جمعی برای نیازهای
ِ
صورت میگیرد؛ مانند میثاقها و قوانین جامعه ،که تشریک مساعی
را ایجــاد میکننــد (چلبــی 1384،بــه نقــل از مریــدی.)183 ،1388 ،
بر این مبنا ،تفسیر را شناخت تبیینی برای کشف معنای اثر هنری
براســاس طر حهای عقالنــی میدانیم ،اما تأویل را شــناخت تفهیمی
و تأویلــی براســاس کنــش خالقانــه و هنرمندانه برای خلــق معنای اثر
هنری .1در توضیح و تشــریح بیشــتر دو شیوهی ادرا ک ،یعنی تفسیر و
تأویــل باید گفت :خوانش تفســیری ،نوعی خوانش انتزاعی اســت که
برمبنــای قاعدههــای بیانی ،دســتوری ،ادبی و زیباشناســانه اســت و
مسائل سبک و شیوهی بیان را بررسی میکند ،اما در خوانش تأویلی،
ِ
مســئله دیگر نیت صاحب اثر یا شــیئیت اثر در قلمرو تاریخی نیســت،
بلکــه مســئلهی اصلــی ،فهم اثر اســت؛ دیگرگونه دیــدن آن یعنی فهم
ماهیت نه شیئیت اثر (مریدی( )182-183 ،1388 ،جدول.)1
در ایــن مقالــه ،ایــن فرضیــه مــورد آزمــون قــرار میگیــرد کــه مردان
خوانــش انتزاعــی و زنــان خوانــش انضمامــی از آثــار هنــری دارنــد .زیرا
همانگونه که اشاره شد ،خوانش تفسیری و انتزاعی مبتنی بر اطالعات
تاریخی ،زیباشناختی و اجتماعی و دستهبندی نظری آنها است؛ این
کار مستلزم شناخت واژگان تخصصی و مفاهیم نظری بیشتری است
که اغلب به واسطه تحصیل بیشتر به دست میآید .در حالی که تصور
میشود زنان ،اغلب مواجههای تجربی و شخصی با اثر هنری دارند.

روش پژوهــــــــش :مطالعه گروههــــــــای کانونی
مخاطبان
روش تحقیــق بــه صــورت مصاحبه کانونی 2اســت .ســیر کلی این
تحقیــق ،حرکت از جزء به کل اســت .یعنی ابتــدا از تحلیل و توصیف

متــن به تحلیل نظام پرداخته شــد .در مصاحبهی کانونی به ترتیب
ً
زیر عمل میشــود :پس از ارائهی یک محرک واحد (مثال یک فیلم یا
یک برنامهی رادیویی و جز اینها) ،با اســتفاده از راهنمای مصاحبه،
تأثیر آن محرک بر مصاحبهشوندگان مطالعه میشود .هدف اولیهی
ایــن مصاحبــه این اســت کــه مبنایی برای تفســیر آمــاری یافتههای
مهــم (مطالعــات کمــی در مــوازت یا پــس از مصاحبه) دربــارهی تأثیر
رسانهها بر ارتباطات جمعی فراهم کند .محرک مذکور از قبل تحلیل
محتوا میشــود .این عمل ،تمایز میان واقعیات عینی آن وضعیت و
تعاریف ذهنی مصاحبهشــوندگان از آن وضعیت و مقایسهی این دو
را ممکن میسازد .از چهار معیار در طول طراحی راهنمای مصاحبه
ـود مصاحبــه ،اســتفاده میشــود :فاقــد جهــت بــودن،
و اجــرای خـ ِ
مشخص بودن ،دامنه و عمق و زمینهی شخصی به نمایش درآمده
توســط مصاحبهشوندگان .مؤلفههای گونا گون این روش به رعایت
این معیارها کمک میکنند.
فاقــد جهــت بــودن ،از طریــق اســتفاده از چندیــن نــوع ســؤال
حاصــل میشــود .اولیــن آنهــا ،ســؤالهای بــدون ســاختار اســت
(ماننــد «چــه چیــزی در عکس بیشــتر از هرچیز دیگری شــما را تحت
تأثیــر قــرارداد؟») .در حالت دوم ،ســؤالهای نیمهســاختیافته قرار
ً
دارند که در آنها ،مســئله شــخصی تعریف میشود (مثال یک قسمت
مشــخص در عکس) و پاســخگو در پاسخ آزاد اســت (مانند«دربارهی
آن بخــش عکــس کــه خانــم دســتکش بوکــس بهدســت دارد ،چــه
احساســی داریــد؟») یــا آنکــه وا کنــش تعریــف میشــود و مســئلهی
عینی بازگذاشــته میشــود (مانند «با دیدن ایــن عکس چه چیزی را
ســوم پرســش ،یعنی ســؤاالت ساختیافته،
آموختید؟») .در حالت
ِ
هــردو بخــش تعریــف میشــوند (ماننــد «بــه عکــس نــگاه کردهایــد،
بــه نظــر شــما این عکــس حامل پیــام درســتی بود یــا خیــر؟») .ابتدا
سؤالهای بدون ساختار مطرح میشود و سؤالهای بیشتر ساخت
یافتــه ،در ادامــهی مصاحبــه پیــش کشــیده میشــود تــا چارچــوب
فکــری مصاحبهکننــده بــر دیــدگاه مصاحبهشــونده تحمیــل نشــود.
مصاحبهکننــده بایــد تــا حــد امــکان ،از ارزیابیهــای پیــش از هنگام
اجتناب و از سبک گفتوگوی فاقد جهت استفاده کند .ا گر سؤاالت
در لحظهی نامناســبی پرســیده شوند یا ســؤالهای غلطی در زمانی
نامناســب مطرح شــوند ،ممکن اســت مشــکالتی پدید آیند و به این
ترتیــب بــه جای ترغیب مصاحبهشــونده به طرح آرای خــود ،مانع از
ارائهی آنها شوند (فلیک.)166-67 ،1393 ،
مصاحبه در چهار گروه پنج نفره شــامل :زنان شــاغل و غیرشــاغل،
زنان بیسواد و باسواد ،مردان باسواد و بیسواد و مردان با شغلهای

جدول -1دو رویکرد در خوانش اثر

خوانش انتزاعی

خوانش انضمامی

 .۱تطبیق عکس با شرایط و تجربههای شخصی
 .۱تعمیم روایت عکس به مسائل کالن ،انتزاعی و نظری
 .۲همذاتپنــداری بــا ســوژه و موقعیــت عکــس و بیــان
 .۲اشاره به بافتار همچون مؤلفههای اجتماعی ،سیاسی و انتقادی
 .۳توجــه بــه کلیــت معنــای اثــر و روابط نشــانهها با یکدیگــر برای ارائــهی یک طرح نظــری و تعمیم دغدغههای شخصی
 .۳توجه به جزییات تصویر و همراستا با موضوع عکس
یافته از اثر
 .۴پرهیز از عبارتهای احساسی در توصیف اثر و تالش برای ارائهی روایت عقالنی در مواجهه با هنر  .۴توصیفهای احساسی از تصویر
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گونا گون ،انجام شده است که چهار عکس به ترتیب در اختیار گروه قرار
داده شده تا نظرات و روایت خود را از آن بیان کنند؛ سپس با بحث و
گفتوگوی گروهی و طرح سؤالها ،در نهایت تأویل و تفسیر خود را از
عکس ارائه دادند .عکسهای منتخب از نیوشا توکلیان ،گوهر دشتی،
احسان باقری و عکسی از مجموعهی جومونگ ،انتخاب شدهاند.
مــورد تحقیــق ،به این دلیل عکس اســت که بیشــتر افراد نســبت
ً
بــه عکــس رابط ـهی نزدیکتــری برقــرار میکننــد و غالبا در دســترس
عمــوم اســت .از عکسهــای فرهنگی ،اجتماعی-سیاســی اســتفاده
شــد زیــرا هم نکات و مســائل هنری در آن وجــود دارد و هم به دلیل
ویژگیهای خود ،طیف بیشــتری از افراد را با خود همراه میســازد و
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زمینهی بحث بیشتری را فراهم میآورد.
نظــر به اینکه بررســی در تطبیق مباحث نظــری بر روی نمونههای
عینی ،همیشــه راهگشــای مباحــث فرهنگی و اجتماعی بــوده؛ در این
قســمت بــا اســتفاده از تحلیــل جنســیتی و بــا توجــه بــه خوانشهای
انتزاعی و انضمامی ،به بررســی و تطبیق نظرات و خوانشها پرداخته
شده است تا موارد گفته شده در این تحقیق ،مورد سنجش قرار گیرند.

بخش اول :خوانش عکسها
ذوق و درک زیباییشناســانه ،بیــش از هــر چیــز بــه موقعیــت
اجتماعــی مخاطــب وابســته اســت .آنچــه برای یــک کارگر زیباســت
ممکــن اســت بــرای یــک ثروتمنــد زیبــا نباشــد ،آنچــه بــرای یک زن
زیباســت ممکن اســت برای یک مرد زیبا نباشــد؛ بنابراین خاستگاه
فرهنگی و جایگاه اجتماعی مخاطب و جنســیت او ،منبع ذخیرهای
از ارزشها و الگوهای زیباشناسانهی او است و بیان کنندهی تفاوت
رفتارها ،سلیقهها و نگرشهای مخاطبان است.
• خوانش عکس نیوشا توکلیان( 3تصویر )1
ابتــدا ،بــا چهــرهای مغمــوم مواجهایــم کــه در تضــاد با دســتکش
بوکســی اســت که در دســتانش اســت .معصومیت چهره و دســتانی
بــدون گارد؛ بیشــتر حکایــت از مظلومیــت و ظلم احتمالی اســت که
به او شــده .دیوار پشــتی نیز به این تعبیر کمک میکند :آجرهایی در
پایین فروریخته ،کثیف و سیاه که نمادی از بافت ،جامعه و یا حتی
گذشتهای است که او هویت خود را از آنها میگیرد.
او مانتو و مقنعهای مشکی همانند رنگ دیوار به تن کرده است؛
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تأویل

تفسیر

علــی (دیپلــم) :آدم تو بدترین شــرایط هم میتوانــد بهترین زندگی را
داشته باشد؛ ولی او غمگین است ،پس شکستخورده است .من و
همسرم میخواستیم در شرایط بد نیز با هم خوب باشیم.
خ علیجانی (بیسواد) :او هنرمند است و کار هنری انجام میدهد.
زرمینــه :او زیبا و جذاب اســت و کار هنری انجــام میدهد و چهرهی
باسیاستی دارد.
خ ســعادتی (بیســواد) :کار هنری انجام میدهــد و میگوید خانمها
هم میتوانند ورزشکار باشند.
ملیحه (فوق دیپلم) :صورتش نگران اســت؛ انگار عزیزش را از دســت
داده .در تصمیمگیریاش مردد است.
مریــم (لیســانس) :بــا توجــه به چشــمهایش ،چهــرهاش غمگیــن و در
عینحال عصبانی هست .انگار با دستکش خودش را تخلیه میکند.
یاسر(لیسانس) :انگار جایی جنگزده است و او اعالم آمادگی میکند .از
قیافهی ژولیدهاش چنین برمیآید .دستکش مثل اسلحه برای اوست.
علیرضا (دیپلم) :بین دستکش و لباس تناقضی وجود دارد .او روزی
مبارزهگر بوده ولی االن به او بها نمیدهند.
عرفــان (لیســانس) :چهــرهی او شــبیه شــخصیت یــک فیلــم اســت.
افســرده اســت و دوســت دارد دعــوا بیفتــد تــا خــود را تخلیــه کند .او
دختری اســت که خأل احساســی دارد و درگیر حسهای خود اســت.
او یک بازنده است؛ مانند من که در فوتبال سرخورده شدم.

ســمیه (دیپلــم) :دســتکش و صورت غمگین دختر ،اشــاره به خشــونت علیه زنــان دارد .او
خشمگین است که ناشی از آسیبی است که دیده .از حالت ایستادنش هم مشخص است.
عالیــه (کارشناسیارشــد) :چهــرهی یــک مبــارز خســته اســت بــه دلیل داشــتن دســتکش
بوکس .او با یک زره در صحنه ایســتاده پس در پی مقاومت و یا اعالم هویت خود اســت و
خرابی دیوار پشتی نیز نشان از این دارد که هیچ چیزی سرجایش نیست.
حامــد (کارشناســی) :نــوع پوشــش ،کمربنــد او و دســتکش از او یک مبارزهگر ســاخته ولی
چهــرهاش عبــوس و ناراحت اســت؛ پس او ســرخورده از جامعه اســت و تصمیــم به انجام
کاری دارد.
عفــت (کارشناســی) :به دلیل پوشــش خود نمیتواند در مســابقات شــرکت کنــد زیرا مانع
از فعالیتهایــش میشــود .دســتکش هــم نشــان از مبــارزه با خشــونت علیه زنان اســت.
کمربندش را هم مثل مبارزهگرها بسته است.
جامتیر (کارشناسیارشــد) :اشــاره به دختــران خیابان انقالب و نارضایتی عمومی نســبت
بــه حجــاب اجبــاری و محدودیتهــای موجــود دارد (باتوجــه بــه ســیاهی دیــوار و حــس
سرخوردگی او و دستکش).
سمیرا (فوقدیپلم) :عکس نگاهی انتقادی به حضور زنان در اجتماع دارد .اینکه برای ورود
به هر جایی ،دیواری در مقابلش قرار دارد .با کمربند و دستکش هم حالت تدافعی دارد.
امید (فوقدیپلم) :چهرهاش ناراحت اســت .دســتکش نشانهی مبارزه است ولی پوشش
او شبیه مبارزهگرها نیست .مقنعهاش کمی پارگی دارد؛ درنتیجه از مبارزه برگشته است.
قاســمی (ســیکل) :دستکش نشــان میدهد که با جرأت میتواند در میدان خود را نشان
دهد و بگوید من ضعیف نیستم.
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لباســی معمولــی و آشــنا برای مــا از زنان ایرانی .ولی چیــزی که او را از
باقی زنان متفاوت میکند ،دســتکش بوکس اســت .بــه نظر نمیآید
زنــی ورزشــکار باشــد؛ مــا را بــه یــاد مســابقهها و جدالهــای ورزشــی
نمیاندازد؛ نه مکانی که در آن قرار دارد ،شــبیه رینگ بوکس است و
نه لباسش مناسب این ورزش است زیرا توقع داریم کمی جنگجوتر و
فعالتر به نظر بیاید که اینگونه نیست .گویا از سر ناچاری و استیصال
این را به دســت کرده .از پوشــش و دیوار پشــتی میتوان دریافت که
در گوشهای از شهر قرار دارد و دستکش را در خارج از کارکرد و مکان
معمــول آن (رینــگ بوکــس) ،بــه کار گرفتــه اســت .گویی از ایــن ابزار
آشــناییزدایی شــده و در محیطی جدید (ســطح جامعه) ،کارکردی
متفــاوت (دفــاع در برابــر ناامنیهــای اجتماعــی) بــه آن داده اســت.

• خوانش عکس گوهر دشتی( 4تصویر )2
یک زوج امروزی ،در پشــت سنگر که واقعهای را جشن میگیرند.
نــوع پوشــش آنها ،با فضای ســنگر همخوانی ندارد .ایــن دو به زمان
حــال تعلــق دارند کــه جنگ پایــان یافته اســت ولی ســنگر همچنان
کاربری جدید،
پابرجا است .گویی همچنان در محیط جبهه ولی با
ِ
بــه زندگــی خــود ادامــه میدهند .ا گــر دقیقتر نــگاه کنیــم ،ابزارهای
جنــگ و جعبــهی اســلحه را هــم میبینیــم .حتــی فشفشــهی روی
کیک هم ما را به یاد ادوات جنگی میاندازد .ولی چرا؟
با حالت خیره ،مشــکوک همراه با کمی بیحســی ،منتظر هر نوع
ّ
اتفاقی در آینده هســتند و اینجا حکم ســنگر و مق ِر دفاعی را برایشــان
دارد .زندگــی میکننــد ،جشــن میگیرنــد ّاما بــا احتیــاط .گویی هنوز
خاطــرات و اثــرات جنگ همچنان وجود دارد؛ شــاید جنگ در ظاهر
پایان یافته ،ولی هنوز ترس و عدم امنیت در آنها احســاس میشــود
و آنها این مســئله را در تمام روزمرگیهایشــان فراموش نمیکنند .به
نوعی که زندگی کردنشان هم جنگ هست و هم دفاع.
• خوانش عکس مجموعهی جومونگ( 5تصویر)3
نمایــی پــر از اجنــاس قدیمــی کــه برایمــان نمادهایــی فرهنگی-
هنری هســتند و گوشــهای از هویت ملی ما را تشــکیل میدهند .در
ایــن میــان ،تصویر بازیگر کرهای در آینه وجود دارد که هیچ تناســبی
از نظر زمانی و مکانی با این اجناس ندارد .به نظر میرســد کنایهای
باشد از تأثیرات فرهنگی که به علت واردکردن عناصری بیگانه مانند
فیلم ،ســریال و کاالی خارجی بوجود میآید و هیچ ربط و ســنخیتی
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تفسیر

علی :در بدترین شــرایط هم میتوان خوشــبخت بود و دید مثبتی به زندگی داشــت .ولی زندگی چیز دیگری را به من ثابت
کرده است ولی قبولش ندارم .انگار با این عکس زندگی خودم را دیدم.
سمیه :باید در بهترین و بدترین شرایط حواسمون به هم باشه و لذتهای زندگی را از دست ندیم.
عفت :به نظرم محیط یهجوریه .انگار جشن خانوادگی بوده و این زوج تمایلی به شرکت در آن نداشتند و به اینجا آمدند.
خعلیجانی :شغلشان کشاورزی است و در زیر درختی در حال استراحتند و دربارهی مشکالتشان با هم حرف میزنند.
زرمینه :انگار تولدشونه .چهرهها ناراحتند و دلیلش هم تنهایی است.
خسعادتی :اینجا زندانه و گونی به خاطر دفاع از خودشونه و دشمن در تعقیب آنهاست.
ملیحه :تولد یکی از آنها است .شاید هم تولد فرزندشان باشد که از دست دادنش .سنگر هم یعنی همدیگر را داریم .شاید
چون خودم زندگی موفقی ندارم؛ حسرت میخورم.
مریم :نگاهشــان پر از اندوه اســت؛ گویی فرزندشــان را در جنگ از دســت دادند و در روز تولدش نمادهای جنگ را چیدند.
این عکس آدم را از زندگی بیزار میکند.
امید :شــبیه عکس یادگاری اســت (مثل ســالگرد ازدواج) .اهل این منطقه نیســتند یا بعد جنگ اســت و یا درجریان جنگ
است ،ولی لباسهایشان شبیه مسافران است ،شاید فرزندان شهدا هستند.
یاســر :اینها فرزندان شــهدا هســتند و عکس یادگاری گرفتند تا برای پدرشان که در منطقه است؛ بفرستند .عکس غرورآمیز
است و باید به دیوار خانه نصب کرد.
علیرضا :جنگ تمام شده و بعد از جنگ آمدند تا جشن شروع زندگی را بگیرند.
سعادتی :گونیها پرشده ،یکی لباس سبز پوشیده .منطقهی جنگی است و سنگر گرفتند تا تیر نخورند.
قاسمی :سنگر یعنی آنها در میدون جنگ هستند و اینکه در جنگ هم میتوان خوش بود و عروسی کرد .خوشی یه طرفو
ناخوشی یه طرف .یا یادمان شهدا است و آمدند تا شیرینی بخورند.
عرفان :جنگ تمام شده و آمدند تا جشن شادی بگیرند ولی چهرهها حس سینمایی دارد .حتی ممکن هست آواره شده
باشند و در خانهشان نشستند.

حامــد :این عکــس پیام ضدجنگ
دارد :اینکــه زندگــی در جنــگ هــم
ادامــه دارد و یــا جنــگ رویاهــای
آدم را میکشــد .این عکس دیدگاه
کلــی دارد و فقــط مربــوط بــه ایران
نیست.
عالیه :خانــه ،امنیت و زوجی که با
هم امنیت را ایجاد میکنند.
جامتیــر :ریســهها بحــث انتقــادی
دارنــد کــه به انقــاب و دههی فجر
مربوط اســت .کیکی در این عکس
خیلــی تصنعــی اســت و در ترکیــب
جانیفتــاده اســت و لباسهــا یعنی
از آن فضــای جنــگ فاصله گرفتیم
و به فضای جدیدی وارد شدیم.
ســمیرا :آشــتی بــا نســل گذشــته و
شــهدا و ادای احتــرام بــه آنهــا کــه
کیــک نشــانهی آن اســت .پوتین و
ســنگر نیز به یــاد آنها چیده شــده.
در پشــت سنگر بودن آنها ،نشان از
امنیت آنها است.
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بــا گذشــته و فرهنگ ایرانی نــدارد ،ولی به دالیلی ،جزئــی از فرهنگ
و زندگی مردم شــده اســت و قســمتی از فرهنگ و حتی خاطره های
فرهنگی جامعه را به چالش کشیدهاند.
• خوانش عکس احسان باقری( 6تصویر )4
این عکس ،در سال 1394در مدت دو ماه و با مشارکت  60نفر در
ابعاد 22متر در 47متر ،به کارگردانی ســید احســان باقری تهیهشده
کــه با حمایــت خانهی طراحان انقالب اســامی در آســتانهی روز 13
آبان در ضلع شمالغربی میدان ولیعصر(عج) ،رونمایی شد.
در تصویــر ،نظامیانــی را میبینیــم کــه ســعی دارنــد پرچــم آمریکا
را برافراشــته کننــد .در نیم ـهی پایینــی کادر ،اجســاد افــراد مختلــف
را نظارهگــر هســتیم کــه بــر روی تپهای قــرار دارنــد؛ ســربازان بیاعتنا
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و بــر روی آنهــا پرچــم را بــه اهتــزاز درمیآورنــد .در عکــس باقــری ،مــا
انسانهایی را میبینیم که در پایین کادر هستند و در عکس اصلی،
نمــای پاییــن را بــه وضــوح مشــاهده نمیکنیــم .اهداف پیام رســان
این بوده که مردم را از جنایاتی که آمریکا در طی این ســال ها انجام
داده ،آ گاه کنــد .البتــه با حادثهای که در منا به وجود آمد و اعتراض
همــگان را در پی داشــت؛ بهتریــن و اثرگذارترین زمان را در پاســخ به
همه ی اتفاقات رخ داده انتخاب کرد.

بخش دوم :خوانش زنان و مردان از عکس
بــا توجــه بــه مطالعهی انجــام شــده ،زنــان و مــردان در مواجهه با
عکــس ،وا کنشهای متفاوتی از خود بــروز دادهاند و در بیان روایتها
و توصیفهــا و تفکراتشــان ،متفــاوت عمــل کردنــد؛ حتــی ا گــر معنــا و
محتــوای کلــی روایاتشــان بــه یک گونه باشــد .زیرا هر شــخصی ( زن و
مرد) ،کدها و نشانههای موجود در عکس را با توجه به عوامل مختلفی
تأویل و تفسیر میکند .عدهای با الویت قراردادن سوژه و چهره و بیان
احســاسها و شخصیت آن ،سعی در تفســیر و ارائهی روایتی از عکس
داشــتند و عــدهای نیــز بــا همذاتپنــداری و تعمیــم عکــس با شــرایط
اجتماعی و زندگی خود ،سعی در فهم و تأویل آن داشتند.
نکت ـهی جالــب توجــه ایــن اســت؛ بــا وجــود اینکــه در لحظــهی
ابتدایی دیدن عکس ،بیشــتر مخاطبان ،عنصری مانند دستکش یا
ً
چهره را میدیدند ولی لزوما توضیحاتشان را با آن آغاز نمیکردند و یا
ً
در توضیحاتشــان محوریت نداشــت .مثال خانمی که اظهار داشت
دســتکش را زودتــر دیــده زیــرا در تصویــر ،نمــود بیشــتری دارد ولی از
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حاضر خودم رو دوست ندارم.
سمیه :ساعت یعنی زندگی گذشته که برایم لذتبخش بود .زندگی حال
ِ
ســعادتی :به شــمعدانها و بشــقاب اشــاره کرد که مربوط به چین و کره است و این مرد وســایل کشورش را به عنوان تبلیغ به
جاهای مختلف میبرد تا به واسطهی شهرتش؛ آنها را به فروش برساند.
حامد :حس خونهی مادربزرگه و خانواده را به من میدهد.
عالیه :حس داستانهای مورا کامی و شرقی را میدهد که سرشار از شادی و پویایی زندگی است .گویی وسط یک داستانی.
عفت :انگار سمساریه و توریستی آمده به اصفهان و تصویر خود را در آیینه دیده است .یاد یکی از شخصیتهای فیلم حلقه میافتم.
جامتیر :حسی از گذشته و خاطرات قدیمی و وسایلی که کمتر استفاده میشود.
خ عیجانی :هنرمندی است که بشقاب و چراغ درست میکند.
زرمینه :این اشیا عالقهمندی این شخص هستند .او بازیگر نیست زیرا باید درکنار دیگر بازیگران عکس میگرفت نه در اینجا.
سنتی ایرانی تولید کند.
خ سعادتی :او یک فیلمساز است ولی میخواهد کاالی
ِ
ملیحه :او مرد چینی است که از دستساختههایش به وجد آمده است .او ذوق هنری خود را نشان میدهد .آدم در زندگی
باید هنری داشته باشد.
یاســر :او یک مجموعهدار اســت و اینها نیز به او ارث رســیده اســت .حســی از گذشــته دارد که خوشــم نمیآید ،زیرا گذشــتهی
خود را دوست ندارم.
علیرضا :این شخص ،گذشتهی خود را بازبینی میکند و توجه را به تمدن کهن ایران جلب میکند.
قاســمی :این وســایل ارثیهی شــخص است و با خود میگوید پدرم این وســایل را گذاشت و رفت؛ پس من هم باید همین کار
را بکنم .مال دنیا وفا نمیکند.
عرفان :او شخصی ژاپنی است که فوت کرده و مادر یا همسرش عکس او را در بهترین مکان خانه قرار دادند .ساعت هم یعنی
انتظارش را میکشند.

علــی :لــوازم عتیقــه و بــاارزش
هستند و باید قدرشان را بدانیم
و حسرت گذشته را نخوریم.
ســمیرا :زندگی گذشــته را نشان
میدهــد کــه ایــن وســایل هــم
نشــانههای آن است .گذر زمان
و انسان امروز را نشان میدهد و
اینکه اجناس و فرهنگ چینی،
اقتصــاد و فرهنــگ کشــورمان را
فلج کرده است.
امید :از تضاد شخص خارجی با
وســایل ایرانی گفــت .چیدمان
ایرانــی اســت پــس مــکان ایران
اســت ولی ساعت شــش عصر را
نشــان میدهد که میخواهد از
غــروب فرهنــگ و اقتصــاد ایران
بگویــد .یعنــی چیــن از قدیم در
ایران نقش داشته است.
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عالق ـهی خــود نســبت به چهــره گفــت و اینکــه چهره عنصری اســت
که با آن درگیر احساســات شــخص مقابل میشــود .او باقی عناصر را
در جهــت توصیــف و توجیــه توصیفــات خود نســبت به چهــره به کار
گرفــت .درکل خانمهــا بــه بعضــی از عناصر (مانند دســتکش بوکس و
چهره) توجه بیشــتری میکردند و زمان بیشــتری را نســبت به آقایان
بــه آن اختصــاص میدادند .تعــدادی از آقایان در ایــن عکس و باقی
عکسها به مســئلهی حجــاب و ارزشهای آن در جامعه پرداختند؛
مســئلهای کــه بــه هیــچ عنــوان خانمهــا بــه آن اشــارهای نکردنــد!
برخالف باقی توصیفاتشان که کوتاه و مختصر بود؛ وقتی به مسئله
حجاب میرســیدند ســعی در بیان بیشــتر و ارائهی مثال داشــتند و
عناصــر دیگر عکس و روابط احتمالی بیــن آنها را توصیف نمیکردند.
به نظر میرسد هنگامیکه مخاطب و به صورت کلی انسان ،عنصر یا
معنایی آشنا و مطابق دغدغهها و یا عالیق شخصی خود را میبیند،
ســعی در تأییــد ،یافتــن مصــداق بیرونــی ،همدلــی و همگامــی بــا اثــر
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دارنــد .زیــرا مواجههی مخاطب با اثر هنــری میتواند در فرایند درک
معنادار انســان از واقعیتهای روزانه ،مؤثر باشــد و همچون کنشــی
معنابخش ،تجربههای انسان را سامان دهد ( فریدلند.)152 ،1383 ،
تعداد زیادی از خانمها ،به ظلم و شــرایط بد اجتماعی زنان اشاره
کردنــد کــه ایــن برداشــت و تفســیر در آقایان بســیار کمتر بوده اســت و
تنهــا بعضــی از آقایــان (بــا تحصیالت دانشــگاهی) ،به این نکته اشــاره
کردند؛ یعنی کســانی که آ گاهی اجتماعی و دانش بیشــتری داشــتند،
به مؤلفههای کالن مانند حقوق زنان ،توجه بیشتری کردند .حتی از
آقایی که تحصیالت دیپلم داشــت ،این ســوال پرســیده شد« :به نظر
شما این عکس نشان از شرایط اجتماعی و ظلم علیه خانمها ندارد؟»
و او بــه صراحــت آن را رد کــرد؛ در عــوض با آوردن مثالهایــی از زندگی
خــود ،ایــن عکس را به صورت شــخصی تفســیر کرد .به نظر میرســد،
بعضی از عکسها و تصویرها از خوانش تفسیری و تأویلی صرف ،فراتر
میروند تا جایی که با تفسیر و تأویل جنسیتی مواجه میشویم .البته
میزان خوانشهای جنسیتی نیز به سطح سواد و دانش و مهارت فرد
در برقراری روابط و نسبتهای موجود بین عناصر عکس و درک عکس
دارد ،زیــرا نــگاه کــردن به عکسهای دیگــران ،خودآ گاه یــا ناخودآ گاه
فردیت خودمان را درگیر میکند (بیت.)12 ،1394 ،
بــرای مثــال ،در عکســی کــه از گوهردشــتی اســت؛ خانمــی کــه
شغلش کشاورزی بود؛ پیام عکس را اعالم شغل و بیان دغدغههای
شــخصی زوج و نشــان دادن محیــط زندگــی آنهــا به مخاطبــان بیان
کــرد .او آنهــا را آنگونــه دیــد که خــود در جامعــه معنــا دارد .در مقابل
بیشتر مردان با دیدن عکس ،خیلی خود را درگیر تکتک نشانهها و
ســوژههای عکس نکردند و به بحث انتقادی نسبت به ترکیببندی
و غیــره پرداخــت و عــدهای کــه به طور مســتقیم به محیط و تشــریح
آن پرداختنــد و ترجیــح دادنــد با خوانــش چهره و روابــط بین دو نفر
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ً
علــی :اونی کــه قویتره ،ضعیفتره رو میخــوره و کال جامعه و زندگی ما
نیز همینطوره.
ســمیه :چــون آمریــکا ابرقدرتــه ،یــاد خشــونت آمریــکا افتــادم کــه به هر
قیمتی میخواهد به خواستهاش برسد.
عفــت :ایــن عکــس حادثــهی منــا را برایــم تداعــی میکنــد و جنــگ
خاورمیانه.
خ علیجانــی :اینهــا کشــاورزند و در طبیعــت میخواهنــد پرچمــی را باال
ببرند و دربارهی آن باهم حرف میزنند.
خســعادتی :عــدهای بــا خوشــحالی پرچــم را بــاال میبرنــد و عــدهای نیز
خسته شدند و دراز کشیدند.
ملیحه :اینها با اینکه کشــتهدادند ولی پیروز شــدند .جنگ چیز طبیعی
است؛ ماهم جنگ داشتیم.
مریــم :کشــتهها از هــر قومیتی هســتند و ســربازان بیخیال بــرروی آنها
پرچم را نصب میکنند که به نظرشان ارزش این همه کشته را داشت.
یاسر :اینها یک عده شورشی هستند که کشته شدند و باید دفنشون کنند.
ســعادتی :کلــی جنــازه در پاییــن را کشــتند تا پرچــم خود را بــاال ببرند و
اعالم کنند اینجا مال ماست و ما اینها را کشتیم.

علیرضا :با کشتار قومیتها میخواهند پرچم خود را به اهتزاز در بیاورند.
حامــد :پیــام ضدجنــگ دارد :اونی که میکشــد ،ســربازه ولــی اونی که میمیرد ،ســرباز
نیست .حس استعمار دارد ولی غلوش زیاد است.
عالیه :فیگورهای زخمی که ســربازان از رویشــان رد شدند تا پرچم خود را نصب کنند.
یعنــی آمریــکا علیــه مســلمانان ،خاورمیانــه و عقایــد اســامی .ولــی ایــن عکــس خیلی
شعاری است.
جامتیر :یاد مجسمهی این عکس میافتم و تأثیر آن بر من بیشتر و حس وطنپرستی
را در من ایجاد میکند .ولی این عکس شعاری است و اثرش منفی است.
ســمیرا :عربهــا را در پاییــن کادر داریــم و پرچم آمریــکا در بــاالی کادر .از این جنازهها
تپــهای ایجــاد کردند تا آمریکا پرچمش را نصب کند .چون خودشــان منابع ندارند ،به
اینجا میآیند و در نهایت مدافع حقوق بشر نیز اینها هستند.
امید :اینجا میدون جنگ نیســت ولی افرادی با لباس نظامی حضور دارند ،یعنی آنها
عدهای بیگناه و غیرنظامی را کشتند.
عرفــان :جنازههــا و ســربازانی کــه پرچــم آمریــکا را نصب میکنند ،اشــاره به نسلکشــی
آمریکا دارد .جنازه ها از هر قومیتی هستند ،حتی سفیدپوست.
قاســمی :ایــن عکــس یعنــی کشتهشــدن عــدهای بیگنــاه و عــدهای بــه ظاهــر طرفــدار
حقوقبشر،که به زور آمدهاند.
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در نهایــت بــه تشــریح و تفســیر محیط وکل عکــس بپردازنــد .این در
نفــردی ایــن زوج پرداختند و در
حالــی اســت که زنان بــه روابط میا 
روایتشان زندگی شخصی و خانوادگی آنها را محور قرار دادند.
نکتــه اینجــا اســت که زنــان و مــردان بــا توصیفهــا ،نشــانههای
ً
تقریبــا یکســان ،نتایــج و تفســیرهای متفاوتــی را ارائــه دادنــد؛ بــرای
مثال مخاطبی که گفت «در شرایط بد مثل جنگ هم میتوان شاد
بــود» در صورتیکــه مــا در عکــس زوج شــادی را نمیبینــم؛ چهــرهی
زوج ا گر ناراحت نباشــد ،دس ـتکم شاد نیست و فقط وسایل شادی
و ســرور را در کنــار ادوات جنگــی میبینیــم و ایــن گفتههــای دیگری
مانند «جنگ رویاهای آدم را میکشد» ،و همینطور اشاره به تنهایی
انســانها و غیــره .همینطــور خانمــی از ادای احتــرام بــه شــهدا و
قدردانی این زوج از شــهدا صحبت کردند و گفتند که دوســت دارند
سفری به این مناطق داشته باشند ،در صورتیکه چهرهی این افراد
شــبیه اشــخاصی نیســت که شاد باشــند و یا قدردان و سپاسگزار .به
نظر میرسد این خانم طبق انتظارات و افکار خود به برجستهسازی
برخــی عناصــر ماننــد کیــک و وســایلی کــه درجش ـنها و شــادیها
استفاده میشود ،دست به تفسیر و توجیه پیشپنداشتهای خود
زده اســت زیرا «مجموعه دانســتههای پیشــین و تجربههای زندگی،
پیشــنهادهایی را برای ادرا ک اثر به ما میدهند و ادرا ک ما را جهت
میبخشــند .پیشداوریهای مخاطب در ادرا ک اثر ،اســتوار بر افق
معنایــی زندگــی اوســت و این باورهــا ،کنشها ،مفاهیــم ،قاعدهها و
محدودیتهای ذهنی به گفتهی هوســرل در حکم جهان زیســت او
هستند» (مریدی.)187-188 ،1388 ،
در بعضــی از عکسهــا ،مخاطبــان آزادی عمــل بیشــتری بــرای
تأویــل و تفســیر داشــتند؛ زیــرا کدهــا و نشــانههای موجــود ،بســیار
بــاز بودنــد و عــکاس معنــا را در الیههــای عمیقتــری از عکــس جــای
داده بــود؛ در نتیجــه مخاطــب ایــن آزادی را داشــت تــا از عکسهــا
برداش ـتهای شــخصیتری داشــته باشــد؛ ماننــد عکــس شــمارهی
ســه .بیشــتر مخاطبــان ،تفســیرهایی دور از معنای مــورد نظر عکس
ارائه دادند ولی این تفسیرها نیز در دستههایی قابل تفکیک است.
کدهای محدودی مانند اجناس و کاالهای قدیمی و تصویر شخصی
غیرایرانی بدون هیچ عنصر واســطی که بتوان نســبتها و رابطهها را
راحتتر کشــف کرد .بیشــتر تفاســیر ،حول زندگی گذشته و یا معرفی
شغل و عالقهمندی شخص به وسایل قدیمی بود.
عــدهای ،از زندگی گذشــته صحبت کردند و با در میان گذاشــتن
تجارب خود در گذشــته و حال ،از خوب یا بد بودن آن گفتند و تنها
عــدهای انــدک (دوآقــا و یــک خانــم) ،از ایــن ســطح فراتــر رفتنــد و به
تضاد و تقابل این کاالها با ســوژهی عکس اشاره کردند و تفسیرهای
متفاوتی را بیان کردند .آنها از تقابل و تضاد شخص با کاالی ایرانی،
ورود و حضــور اجنــاس خارجــی به خصوص چینــی در فرهنگ و بازار
ایرانــی ســخن گفتند و عکس را از حد تعبیرهای شــخصی به ســمت
یتــر را ارائه دادند .به
مســائل اجتماعــی و کالن بردنــد و دیدگاهی کل 
نظر میرســد ،تا زمانی که مخاطب ،عکســی را شــخصی و در نســبت
بــا جهــان خــود تفســیر کنــد ،عکــس هــم در همــان دنیــای او معنــا
پیــدا میکنــد؛ پــس همیشــه ســعی در توجیــه یافتههــا و دیدههــای

خــود میکننــد ولــی زمانــی که عکــس را کلــی ببینــد و آن را در جهان
بزرگتر و کالنتری از عکس بررسی کنیم ،تفاسیر نیز متفاوت و فار غ
دیدگاههای شخصی خواهند بود.
مخاطــب در بعضــی از تصاویــر ،آزادی عمــل کمتری برای تفســیر
دارد؛ مانند داستان یک پرچم .در این عکس ،از کدها و نشانههای
سرراســت و کلیشــهای اســتفاده کرده اســت تا مخاطــب را با معنای
مــورد نظــر خود همســو ســازد .در ایــن گونه عکسهــا ،با اینکــه معنا
ً
سرراســت اســت و تقریبــا همه آن را متوجه میشــوند ،ولــی به دلیل
اینکــه مخاطــب بــا اعالم موافقت و یــا مخالفت صریح خــود با پیام و
معنــای عکــس ،ســعی در ایجــاد آزادی و انتخاب میکنــد؛ چیزی که
در این عکس به خوبی مشهود بود و بارها از مخاطبان شنیده شد،
ایــن بــود« :با اینکــه میدانم پیام چیســت و شــاید در جاهایی با آن
موافــق باشــم ،ولــی به دلیــل شــعاری و تحمیلی بودن پیام؛ نســبت
بــه آن جبهــه میگیرم» .درصورتیکه در هیچ یــک از عکسهای قبل
شــاهد چنیــن اظهارنظرهایــی نبودیــم .بــه نظــر میرســد مخاطبان
بــا عکسهایــی کــه در آن آزادی تفکــر و انتخاب دارند ،بیشــتر همراه
میشــوند و در برابــر پیــام مخالفــت کمتــری میکننــد و بــه گونــهای
تعاملی و مشارکتی با عکس ارتباط برقرار میکنند.
درســت اســت کــه عکاســی میتوانــد تبدیل بــه ابزاری در دســت
نهادها شــود و قدرت آنها مزیتی میشود در بهکارگیری عکاسی برای
تجســم بخشــیدن بــه چیزهــا و خلق عکسهــای حسابشــده ،ولی
خالقیــت در تبلیغات ،وســیلهای اســت که نمایش بــا آن قانعکننده
میشود (بیت( )163 ،1394 ،جدول.)6
بــا توجــه بــه روایتهــا و خوانشهایــی کــه مخاطبــان نســبت بــه
عکسهــای موجــود ارائــه دادنــد ،میتــوان تنــوع دیــدگاه و خوانش را
ً
دید که در گروههای مختلف مانند بیســواد ،باســواد ،زن و مرد کامال
متفــاوت بودنــد کــه در دو دســتهی تفســیری و تأویلــی قابــل بررســی
هستند.
در نگاهی کلی اینطور به نظر میرسد که بعضی از گروهها یا افراد با
عکس ارتباط برقرار کردند و عده یا گروهی خیر .ولی وقتی به جزییات
این مســئله نگاه میکنیم؛ متوجه میشــویم روایتهای مختلفی که
گروههــا و افــراد ،از عکسهــا ارائه دادنــد یا جملههایی را بیــان کردند،
از هــم قابــل تفکیــک هســتند و میتــوان باتوجــه بــه گفتههــای آنها،
تحلیلهایــی را انجــام داد که مخصوص گروه خود باشــد و یا حتی در
بعضی متغیرها ،اشترا کهایی با گروههای دیگر داشته باشند؛ مانند
جنس ،سطح تحصیالت و جایگاه اجتماعی و دغدغههای شخصی.
در بررسی خوانش تفسیری و تأویلی ،الزم است دریابیم مخاطبان
از چــه مال کهــای احتمالــی اســتفاده کردنــد .بــر اســاس جــدول،1
روایتهای مخاطبان در مواجهه با عکسها ،به دو طریق قابل بررسی
اســت :اطالعــات کالن و مفاهیم نظری و انتزاعــی و اطالعات تجربی و
احساسی .این دو نوع اطالعات ،تکمیلکنندهی یکدیگرند .اطالعات
نظــری ،اشــاره به مســائل کالن خود اطالعــات دارند و پیــام را منتقل
میکنند ،درحالیکه اطالعات تجربی و احساســی ،بیشــتر احساسات
ما را متأثر میکنند و جنبه عاطفی دارند .برای مثال افرادی که ســواد
نداشتند ،بیشتر به مسائل ظاهری (زیبایی ظاهری و دیدن تکتک
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جدول -6خوانش زنان و مردان از عکسها.

خوانش تفسیری-انتزاعی مردان

خوانش تأویلی  -انضمامی زنان

آقــای قاســمی در مواجهــه بــا عکس  1میگوید :دســتکش ،نشــان از جرأت اوســت و میتوانــد در میدانها
بگوید من ضعیف نیستم و اعالم هویت کند.
امیــد میگویــد :چهــره ناراحت اســت .دســتکش نشــانهی مبارزه اســت ولــی پوشــش او شــبیه مبارزهگرها
نیست .مقنعهاش پارگی دارد ،پس او از مبارزه برگشته است.
امیــن میگوید :اشــاره بــه نارضایتی عمومی و دختران خیابان انقالب دارد .ســرخورده از حجاب اجباری و
محدودیتهای موجود.
حامــد میگویــد :نوع پوشــش و کمربنــدش از او یک مبارزهگر ســاخته ،ولی به دلیل چهــرهی ناراحتش ،او
سرخورده است و تصمیم به انجام کاری دارد.
حامــد دربــاره عکــس  2گفتــه اســت :این عکــس پیــام ضدجنــگ دارد و دیدگاهش فقــط مربوط بــه ایران
نیست ،بلکه کلی است.
امیــن نیــز دربــاره عکــس  2معتقد اســت :ریســهها بحث انتقــادی دارند و بــه انقالب و دهــهی فجر مربوط
است.

ملیحــه میگویــد :چهــرهاش نگــران اســت و در
تصمیمگیریاش مردد به نظر میرسد.
مریم :چهرهاش غمگین و در عین حال عصبانی است
و انــگار بــا دســتکش میخواهــد خــود را تخلیــه کند.
خعلیجانی:اوهنرمنداستو کار هنریانجاممیدهد.
خ ســعادتی :یعنــی خانمهــا هــم میتوانند ورزشــکار
باشند.
ســمیه دربــاره عکــس  2میگویــد :بایــد در بدتریــن
شــرایط حواســمون به هم باشــه و لذتهای زندگی
را از یاد نبریم.
زرمینه نیز درباره عکس  2گفته است :انگار تولدشونه.
چهرههــا ناراحتنــد و دلیلــش هــم تنهایــی اســت.

عناصر عکس) توجه کردند و سعی داشتند تا عکس را از محور زیبایی
و بیــان احســاس خود نســبت بــه آن داوری کنند و البته ایــن مورد در
خانمهــا ،بیشــتر صــدق میکند .مــورد دیگری کــه در این گــروه وجود
داشــت ،مقایسه و تطبیق عکس با شرایط خود و تجربیاتشان بود که
به نوعی همذاتپنداری و فرافکنی اوضاع ،احساسها و افکار خود در
عکــس نمایان شــد .البته این مــورد در گروههای دیگــر نیز تا حدودی
وجــود داشــت ،با این تفاوت که آنها از این مســائل بــه همراه خوانش
تفســیری و مســائل منطقــی دیگــر در تفســیر خــود کمــک گرفتنــد در
حالیکه افراد بیسواد ،به هیچ عنوان خوانش انتزاعی ارائه ندادند و با
استفاده از مسائل حسی و جهانزیست خود ،دست به خوانش زدند و
نتوانستند تصاویر را در غالب نشانه و کدهایی در ارتباط با هم ببینند.
در مقابل مخاطبانی که باسواد بودند (حتی به میزان اندک) ،در
درک مســائل انتزاعی و خوانش عکس و تصویر ،بسیار متفاوت عمل
کردند .زیرا خوانش عکس به ســواد خواننده وابســته اســت ،چنانکه
گویی به راســتی موضوع زبانی در میان اســت و تنها در صورتی قابل
فهم میشود که نشانههای آن را آموخته باشیم .میتوان گفت زبان
عکاســی ،بیشــباهت به نوعی زبان اندیش ـهنگار نیست؛ زبانی که در
آن مؤلفههــای همانندانه با مؤلفههای نشــانهدار درهم آمیختهاند.
با این تفاوت که حرف اندیشهنگار ،همانند یک نشانه عمل میکند،
حال آنکه نسخهی عکاسانه ،معنای صریح ،ناب و سادهی واقعیت
قلمداد میشود (بارت.)27 ،1391 ،
عدهایاز مخاطباننیزمسائلوتجربههایشخصیخودرادر ادرا ک
و تفسیر عکس دخیل کردند ،زیرا به نظر میرسد دانش و مهارت الزم را
در استفاده از مفاهیم انتزاعی برای بیان نظرات و افکارشان نداشتند؛ در
نتیجه از مصداقهای عینی و تجربیات شخصی خود کمک گرفتند تا با
تلفیق آنها ،تفسیرشان را ارائه دهند .البته این مورد در میان زنان کمی

متفاوت است ،زیرا خانمهایی که دست به تفسیر زدند هم ،از مفاهیم
تأویلی اســتفاده کردند .گویا زنان ،فار غ از تحصیالت و مهارتشــان در
تفسیر ،در خوانش و روایت خود ،از اطالعات تجربی و حسی خود برای
تأیید و گســترش یک موضوع و دیدگاه عقالنی اســتفاده میکنند .این
درحالــی اســت کــه این مــورد در مردان حتی گروه بیســواد ،بســیار کم
دیده شده است .مگر اینکه طبق شرایط و موقعیت روحی و شخصیتی،
درگیر مســئلهای احساســی باشــند و درنتیجــه نحوهی برخوردشــان با
عکــس متفــاوت میشــود .بــرای مثــال مخاطب مــردی که بــرای تمام
عکسها روایتی از زندگی خود و مشکالتش را شاهد مثال آورد و یا آقای
دیگری که در عکس نیوشا توکلیان ،از حس سرخوردگی سوژه گفت و با
ســوژه همذاتپنداری کرد .هردوی این افراد ،درگیر مســئلهای عاطفی
در زندگــی خــود بودند .ولی بیشــتر مــردان روایتی سرراســت از عکسها
را ارائــه دادنــد .بــه نظر میرســد مــردان برای رســیدن به معنــا و مفهوم
عکــس ،بیشــتر از اطالعات نطقی و سرراســت اســتفاده میکنند؛ حتی
زمانیکــه به خوانش چهره میپردازند ،ســعی میکننــد آن را به موردی
منطقی و عقالنی ربط دهند ،تا تفســیر و داوری محکمتری را ارائه داده
باشــند؛ در صورتیکه زنان ،بیشــتر از اطالعات حسی خود بهره میبرند
و حتی از آنها برای تأیید خوانشهای منطقی خود ،استفاده میکنند.
با توجه به موارد گفته شــده ،به نظرمیرســد مردان ،انتزاعیتر از
خانمها تفســیر میکنند و یا بهتر اســت بگوییم مســائل کلی و عقلی
را بیشــتر مــا ک و معیــار خــود در داوری و تفســیر قــرار میدهند و در
مقابــل زنــان ،دیــدگاه احساســیتری را نســبت بــه عکس داشــتند و
دیــدگاه انتزاعــی خــود را برپایــهی احســاسها بیــان میکننــد .بایــد
توجــه کــرد که خوانشهــای انتزاعی و تجربهگرا ،بــا میزان تحصیالت
مخاطبان هم در ارتباط است؛ در مردان و زنان بیسواد و کمسواد،
بیشتر شاهد دیدگاه تجربهگرا هستیم تا دیگران.

نتیجه
شــناخت مخاطب از اثر هنری ،با مجموعهای از پیشداوریها و
تجربههای پیشــین اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی شکل میگیرد که
منجــر به ایجــاد باورها ،اعتقــادات و قاعدههای فهم او میشــوند .او

جهان اطرافش و به خصوص اثر هنری را ،آنگونه میبیند و میفهمد
کــه بــا باورهــا و جهانزیســت او مطابقــت داشتهباشــد .ادرا ک اثر در
برهمکنــش جهــان مخاطــب و جهــان اثــر هنــری در ذهــن او صورت
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میگیرد و در نهایت منجر به فهم اثر میشود.
بــا توجــه بــه مطالــب و جدولهــای ارائــه داده شــده کــه خوانــش
مخاطبان را برحسب جنس و سطح تحصیالت مورد بررسی قرار داده،
گفتوگــوی مخاطب با اثر هنری ،میتواند در قالب یک روایت صورت
بگیرد تا مصداقی باشد بر تفکرات و یا حتی شیوهی زندگی او .با توجه
بــه گروههای مختلفی که مورد بررســی قرار گرفتند ،شــیوهی خوانش
و توصیــف عکــس نیــز متفــاوت اســت و بــا معیارهــای مختلــف قابــل
تفکیــک هســتند .زنــان و مردان هــم از لحاظ فکری و هــم در نحوهی
بیــان و برگــردان آن در قالب یک روایت ،از ابزارهای مختلفی اســتفاده
کردند .در اینجا منظور از ابزار ،روشها و استفاده از کدها ،نشانههای
موجــود در عکــس ،مثالهایــی کــه بــرای تفهیــم بهتر و ســاختن یک
روایــت بــه کار میآیــد ،نوع جملهبندیهــا و تأ کیدهایی کــه در بحث
میکنند ،اســت .این ابزارها به دودســتهی اطالعات زیباییشناختی
و اطالعات معنایی قابل تفکیکی هستند .بنابراین دستهبندی ،زنان
و مــردان را میتــوان در یکــی از ایــن دو گــروه گنجانــد .زیرا بــا توجه به
مــوارد گفته شــده ،زنان ابتدا بــا واژهها و عبارتهای احساســی مانند
پرداختن به احســاسهای ســوژهی عکس و یا توضیح معنای عکس
در قالب توصیفهای احساســی ،شــروع میکنند و حتی بعد از یافتن
اطالعات معنایی و مفهومی ،در بیشــتر موارد برای تفهیم بهتر روایت
عکس ،با محور قرار دادن مال کهای احساســی و زیباییشــناختی در
کنــار اطالعات مفهومی بهره میبرند؛ به گونــهای که این اطالعات ،بر
اطالعات معنایی آنها صحه میگذارد.
در مقابل مردان در مواجهه با یک تصویر (در اینجا عکس) ،ابتدا
معنایی مشــخص ،که در عکس
به دنبال کشــف نشــانهها و کدهای
ِ
نمود بیرونی دارد؛ هستند و سپس با ایجاد نسبتهای منطقی بین
آنها ،سعی در کشف معنا و تفسیر عکس میکنند .البته در این روند،
ً
مطمئنــا از مــوارد و نشــانههای زیباییشــناختی نیز اســتفاده کردند
ولــی نه ماننــد خانمها .توجه بــه اطالعات زیباییشــناختی از قبیل
احساســات چهــره ،رنــگ و ترکیببنــدی ،در زنــان بیشــتر از مــردان
بــوده اســت .با وجود اینکه ایــن توجه در مخاطب مرد نیز مشــاهده
شدهاســت ،ولــی تأثیر کمتــری در تصمیمها و داوریشــان گذاشــت
و کمتــر بــه آن اهمیــت دادنــد زیــرا اطالعــات معنایــی و مفهومــی را
محکمتر ،مناسبتر و آشکارتر یافتند.
نکت ـهی دیگــر اینکه ،دیــدگاه زنان و مــردان به دســتهی خوانش
انضمامی-تجرب هگــرا و خوانــش انتزاعی-تفســیرگرا نیــز قابــل تفکیک

است .با بررسی انجام شده ،مخاطبانی که تسلط و دسترسی کمتری
بــه اســتفاده از عبارتها و جملههای گســترده و پیچیــده برای بیان
تفکرها و نظرهایشان دارند ،از تجربهها و اتفاقهای عینی و ملموس
کمک میگیرند ،تا روابطی را که در عکس کشف کردند را بیان کنند.
زیرا ترجمه و برگردان حسها و تفکرها به نشــانههای زبانی ،نیازمند
مطالعــه تفکــر و دیدگاهــی انتزاعی اســت .این مهارتی اســت که بنابر
ســطح تحصیــات و یا تمــاس بیشــتر مخاطب بــا مســائل اینچنینی
بهوجود میآید که میزان تحصیالت یکی از معیارهای ســنجش این
مورد است .گروههای بیسواد کمتر توانستند عکسی را تفسیر کنند
و در خوانشهــای خــود از تجربیــات و مصداقهــای عینی اســتفاده
میکردنــد .ایــن گــروه ،از توصیفهــای ســطحی اســتفاده میکردنــد
کــه در بعضــی مواقع ،قــادر به تأویل نیــز نبودند؛ این در حالی اســت
کــه در گروههــای تحصیلکــرده ،ایــن مــورد بســیار کمتر بوده اســت.
پــس بــه نظر میرســد خوانش تأویلــی و خوانش تفســیری ،به میزان
دانش و مهارت شــخص بســتگی دارد که یکی از معیارهای آن سطح
تحصیالت است.
ذ کــر این نکتــه اهمیــت دارد؛ افرادی کــه عکس را تفســیر کردند،
بیشــتر تحصیــات باالتــر از دیپلــم داشــتند و افــراد بــا تحصیــات
پایینتر ،بیشــتر قادر به تأویل بودند و در قالب تجربههای شــخصی
ً
سعی در خوانش عکس داشتند و یا تقریبا قادر به ارتباط با رسانهی
عکــس نبودنــد ،زیرا زبان نیز از نشــانهها و کدهایی (واژهها) تشــکیل
شده است .اشخاصی که باسوادند ،بیشتر با دنیای نشانهها سروکار
دارنــد در حالیکــه اشــخاص بیســواد ســابقهی چنیــن تجربــهای را
ً
تقریبــا ندارنــد و در تفکر کردن که یک مســئلهی انتزاعی اســت و هم
در دیــدن عکس و حتی ترجمهی احســاسهای خــود به قالبهای
زبانی ،دچار مشکل میشوند .این به دلیل امکانات زبانی و دانش و
مهارت اشــخاص در برقراری ارتباط با متون مختلف از جمله عکس
ً
اســت .افــرادی کــه قــادر بــه تفکــر انتزاعــی هســتند ،غالبا مســایل را
کلــی و در قالب دســتههایی مربوط بــه هم میبینند کــه باید ارتباط
و نســبتهای موجود میانشــان را کشــف و تفســیر کرد ولی افرادی
بــا دیــد تجربهگــرا ،بیشــتر قــادر بــه توصیــف ســطح و رویــهی عکــس
هســتند و بــا برقــراری ارتباط حســی و ارتباط و تطبیــق آن با زندگی و
دنیــای اطراف خــود و تأویل عکس ،ســعی در درک عکس دارد .این
امــر در زنان و مردان مشــاهده شــده اســت با این تفــاوت که زنان در
خوانشهای تفسیری خود نیز از تأویل کمک میگیرند.

پینوشتها
 1تفکیک و تمایز میان تفسیر و تأویل بحثبرانگیز است .برخی این تفکیک
را غیرضــروری میداننــد و هــردو را معــادل ( )Interpretationقــرار میدهنــد .در
این مقاله ،تفکیکی میان تفســیر و تأویل ،تمایزی ســودمند اســت که منجر به
شناخت بهتر از دو گونه خوانش گردیده است.
2 Focus Group.
 3متولد  ،۱۳۶۰خبرنگار و عکاس ایرانی است .در  ۱۹سالگی کار عکاسی را به
طور بینالمللی دنبال کرد و به پوشــش اخبار مربوط به جنگ عراق پرداخت.

در طی دوران عکاســی حرفهایاش ،موضوعات مختلفی نظیر بالیای طبیعی،
جنگ و داســتانهای مســتند اجتماعی بسیاری را کار کرده و از سال  ۲۰۰۲آثار
ُ
وی در نشــریات و روزنامههای معتبری نظیر نیویورک تایمز ،اشپیگل ،لموند و
غیر منتشر شده است.
 4متولد  ۱۳۵۹در اهواز و دانشآموختهی مقاطع کارشناســی و کارشناســی
ارشــد عکاســی از دانشــگاه هنــر تهران اســت ،طــی  12ســال گذشــته ،تمرینات
گســترده خود را در زمینه مســائل اجتماعی با اشــاره خاص به تاریخ و فرهنگ،
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عالقــه بــه انسانشناســی و جامعهشناســی انجــام داد .آثــار او از وقایــع زندگــی و
ارتباط بین شخصی و جهانی ،سیاسی و فانتزی توسعه میباشد.
 5عکاس ناشناس ،مجله عکاسی خالق ،زمستان و بهار .89-90
 6متولــد  23شــهریور  1360و هما کنــون رئیس خانه عکاســان ایران اســت.
وی فار غالتحصیل کارشناسیارشــد روانشناســی مشــاوره بــوده و برای اولین
بار در ایران پایان نامه کارشناســی ارشــد خود را با موضوع «بررســی اثربخشــی
عکــس درمانــی ( )Phototherapyبــرای افزایش خودپنــدار ه دانشــجویان» ارائه
کــرده اســت .از ســوابق هنــری باقــری میتــوان بــه کســب رتبــ ه دوم پنجمیــن
جشــنواره بینالمللــی هنرهــای تجســمی ،برگزیــده یازدهمیــن دوســاالنه ملی
عکس ایران در سال  ،1387برگزید ه دوازدهمین دوساالنه ملی عکس ایران در
ســال 1391اشــاره کرد .وی در زمینه «عکاســی صحنهپردازی شده» پروژههای
متعددی را در سطح ملی اجرا کرده است.
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T

he audience’s perception of the work is the culmination of the contact’s interaction in the art
system in which the audience achieves its understanding by assessing the work. Before the process
of interpretation, the paraphrasing of the work, readings are made: Reading means the discovery of hidden message effects. In an attempt to construct a
coherent concept of the work, the audience chooses
elements of the work and organizes in a coherent
whole such as presenting the narrative of the work.
Audiences have different receipts in dealing with
artwork. The initial assumptions in the perception
of the work create a framework in which the next
contents are interpreted. It’s interpretation lead to
the perception and understanding of the work. Past
experiences of the audience, level of education, and
gender are effective in reading works. The act of
perception always begins with the prior knowledge
and we associate new thing with what we already
knew. Accordingly, the research hypothesis is that
the male have abstract approach and female have a
concrete approach photo reading. In this paper, with
the abstract/concrete reading, and at a level beyond
the interpretive / paraphrasing discourse, the exposure of the audience with selected photographs from
NioshaTavakolian, GoharDashti, Ehsan Bagheri and
Creative Photography Magazine have been investigated. By examining variables such as gender and
education in reading and interpreting the audience
from the photo, one can differentiate their views
into two levels of interpretive (abstract) reading and
paraphrasing (concrete) reading. Since among different arts, photographs have become more popular
among the general public than visual media, and it
has been used as a measure of research variables.

The research method is qualitative and is used to
study and categorize readings using the focused interview and gender approach. First, the concepts of
reading, interpretation, paraphrasing, and narration
as readings are discussed, and then the differences
between the views of female and male and their relation to the readings and narratives of the photo are
referred to, and finally, the narratives are separated
which obtained from Focused Interview. Considering that in the Iranian society, women and men have
different living experiences, so their views and way
of dealing with phenomena such as pictures are
different. Education is also effective in interpreting
and paraphrasing audiences. Women use readings more than men to interpret and paraphrase.
Women and men used different tools and narratives. Women initially start with emotional words and
phrases, such as addressing the subject’s feelings
of a photo, explaining the meaning of photographs
in the form of emotional descriptions and even after
finding meaning, in most cases, in order to better
understand the narrative of the photo with the focus
of emotional criteria, they use abstract concepts, in
such a way, these emotional descriptions confirm
their abstract descriptions. In contrast, the men, in
the face of a photo, they first seek to discover the
distinct symbols and semantic codes that appear in
the external photo and then by creating the rational
ratios between them, they try to discover the meaning and interpretation of the photo.
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