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 چکیده
دروواقع،دانشنینویهاموردتوجهشاخهاریبسدراواسطقرننوزدهمشیدایپزمانازیعکاس

انسانیبازوییتوانمندشدعلمگوناگوناهدافشبردیپوتوسعه قوم. عکسشناسانو هانگاراناز

ریدرمسریناپذکیتفکیجزئیعکاسجوامعگوناگونبهرهبردندوعمالًۀکشف،ضبطومطالعیبرا

پژوهش شدمطالعاتو یاجتماعیعکاسیهاانواعشاخهستمیبقرنسومۀدهدرحدودهابعد.ها

شناسانهوانسانیشناختقوم،ینگارنیزم،یمساحیهاعکسدلاز(یاجتماعمستندیعکاسمانند)

آمدبه ،وجود االؤساما انساناستینجا میشناسکه چه یعکاسهنریذاتیهایژگیوهبزانیتا

ازیکهبهبرخاستمهمرواینپرسشازنیبهاپاسخ.ماندبندیپا(میمستقوینی)ضبطوثبتع

چنهدفمندۀاستفادجینتا حوزهییهاعکسنیاز استعماریشناسشرقیهادر غربیو یجوامع

،یخیتارلیروشتحلباحاضرقیدرتحقتر،قیبهپاسخدقدنیرسیوبرامنظورنی.بدمیفکنبیینظر

مطالعفیبهتعر قومانهیگراانسان،شناسانهانسانیهاانواععکسۀو بهمینگارانهخواهو پرداختو

دریانتقادیشکل برداشتمیکنیملیتحلیخیتار-یاجتماعمطالعاتبسترآنرا مختلفازیها.

عموماًعکس معلومشتریبوها انسانیحاصلمنافعمشخصو پیشناسانغرباستکه آنیدر

راساساعتمادمتقابلنگارانهکهمستلزمتعاملوروابطباافرادبقومیهادرعکسکهیدرحال؛اندبوده

وحضورویانسانقیتعامالتعم،یفرهنگتیباهوییآشنا،استطیمحیوعقالنیاحساسۀوتجرب

عکسصیتشخ ثبت در استنادبه،حواس ثبت تاریفرهنگ،یانسانیلحاظ یهایژگیو،یخیو

.کنندیعرضهمترقیودقترقیراعمیعکاسیاهینما

یعکاس،ینگارقومیعکاس،گراانسانیعکاس،شناسانهانسانیعکاس،یشناسانسان:یدیکل یها واژه

.یمستنداجتماع


 

 

  

                                                           
 mim.hasanpur@gmail.com،رانیابلوچستان،وستانیسدانشگاهیمعماروهنرۀدانشکداریاستاد.۱
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 مسئله انیو ب مقدمه
بادونیوابههممرتبطهستندیانسانستیوزیلحاظتوجهبههستبهخ،یوتاریشناسانسان

انسان،دارندیتنگاتنگارتباطعکاسی زمانیکیولوژیبیزمانزندگهمیشناساما تا انسانرا

دربرمشیدایپ متفکر ۱389،ساماران)ردیگیانسان این(24: بر توجهاتتوانیمعالوه

عکاسیشناختانسان یدر محوریخیتارصورتبهرا بتهالکردمطالعه جاناتان وقتسیرئ۱.

درعلمیعکاسۀشناسانکاربردروشتیاهمحیدرتوض2لندنیشناسانسانیسلطنتۀموسس

یشناسانسان روشنیعکاسلیپتانس»نوشت: و3یبازتابیتئوریاصلیهانهیزمکردندر

به)«روشنوآشکاراستاری(بسیدانشنیچنیسازمانساختارزی)ون4یساختدانشانضباط

خودرایساختاروندیازاواخرقرننوزدهمپیشناسانسان.(5،2009:2ادواردومورتونازنقل

عکاس کهعکاس؛برقرارساختیبا برامنحصربهگاهیجاکییچرا را ومطالعهیفردوممتاز

تصاوریتصاوانیکشفروابطم فرهنگ، نحوریو قدرتو مۀو ازکیهرانیتعاملانساندر

فراهمیاجتماعیساختارها اهدافعلمشبردیدرپییکتاییژگیوعکس،یبصرزبانساخت.

دیتأکیتیسندرهابدرقرننوزدهم،عکسیعکاسظهورباچراکه؛داشتهاستیشناسانسان

گذاشتند رسانچیهدرکه هربهیارتباطۀ نداشت. سابقه آن، کهکندیمدییتأعکسجز

دوربیمصداقشروز برابر بودهنیدر ااستحاضر که«یابودگنجآ»تیفیکنیو مصداق

درکاربردهایریپذسنجهشود،یمتنعکسارائهمدرحیوصرینیصورتعبه یعلمیآنرا

م سازدیفراهم پابز،ینیشناسانسانلیدلنیهمبه. .افتیقیعمیوندیمطالعاتعکاسانه

حت انسانیاریبسیامروزه ااز بر منیشناسان که انسانزانیباورند علم بایشناستعامل

فرهنگیهاسؤال علیمتقابل انسانت،یاز تارتیشواهد، بسبه،یگریخیو بهیادیزارینحو

ۀهمبهریناپذییجدایشکلکهبهاستیباعکاسوندشانیوپژوهشسوابقموارددرپیبررس

 مرتبط موضوعات آن است. متصل انسانشرفتیپو گستردهبهیشناسعلم مرهونیاطور

                                                           
۱(.-1941)Jonathan Benthallیالدیم2000تا1974یهالندندرسالیشناسانسانیسلطنتۀمؤسسسی:رئ. 

2( .RAI)The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland م یسلطنتۀسسؤ:

اریکبیایتانیبریشناسانسان سالشدهسیتأسرلند،یو قد۱87۱در از دریشناسمؤسساتانساننیتریمیو

یشناسمانندانسان؛استیشناسانسانیانسانیهاشاملتماممؤلفهRAIیقاتیپژوهشوتحقۀطیجهاناست.ح

ویبصریشناسانسان،یفرهنگیشناسانسان،یاجتماعیشناسانسان،یتکاملیشناسانسان،یکیولوژیب

 .یپزشکیشناسانسان

3.Reflexive Theory 

4.disciplinary knowledge 

5. Morton and Edward 
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یوعکاسیشناسارتباطانسانیکهبرایکس؛است۱لوریادواردبرنتتیهاوپژوهشهاتالش

نقشایممتازگاهیجا همواره و بود جدۀرساننیقائل علم در را یشناسانساندینوظهور

:2،20۱۱ینیپا)ستیبدهکارنی،کمبهعکاسیشناسادعاکردکهدانشانسانیوحتستودیم

منتشرشدکهدرواقع۱872سالباردریناولی،شناسدربابانسانلوریتیهاادداشتی.(29

،دستورالعملهاآنیادداشت(ودریمتمدن)بومریمسافرانوساکنانمناطقغۀاستفادیبرا

برایقیدق ادواتدوربیچگونگیهم و دستگاه از استفاده تیعکاسنیحملو درلوریبود.

ویشناسانسانوندیپلزومویعکاسحضورشیستا خاصبه توجه و آن یاهینمایژگیبا

 :گفتی،شناسدرمطالعاتانسانیاثرنیچنیوبرتریعکاس

استکهتاکنونتوسطدانشییهامشارکتنیترازمهمیشناسوانسانیعکاسانیموندیپ

غالبگراورهابشرشکل کتاب«نژادانواعصیتشخ»یگرفتهاست. کهدر ،شوندیمافتیها

ارزششدهارزشیبگرید امروزه پرترهینگارقومیهااند. با پنیعجیعکاسیها، و وندیشده

(.20۱۱:30،ینیپاازنقلبهخوردهاست)

 قیتحق ۀنیشیپ
مقالهستوفریکر در یامورتون عنوان 20۱8)3«یشناسانسانیعکاس»با به هایروشانواع(،

عکاساستفاده پرداختوانسانریتصودیتولنیماشکیمثابۀبهیاز شناسان یکردهایروانواع

،یانتقادیبرشمردوبانگاهیدراستفادهازعکاسرایشناسانسانیسنجعلمویخیتار،یبصر

انسانیعکاسنیدوربتیوضع دست کمطالعهراشناساندر مقالیندیگالفادوارد. ۀدر

بهسابق۱998)4«یبصریشناسانسان» وپرداختریتصاوازشناسانانسانۀاستفادۀ( ضمنی.

کهکردنکتهاشارهنی،بهایپسازجنگدومجهانیبصریشناسانساناصطالحابداعبردیتأک

یکهبرااستیمختلفیبصریهاهاورسانهقالبشامل،کایدرآمرژهیوبهیبصریشناسانسان

مطابقرسانهیبندطبقهیجابهآن،درووجودآمدندبهلیوتحلهیوتجزمطالعه،آموزش،ضبط،

فرمتوایثابتریآن)تصویشکلصور یتحوالتبصرنیب،(...ویتالیجیدایییویدیمتحرک،

ارزشآن براساسکاربردو کرقائلییهاتفاوت،یشناسانساندرها مقالتیراستوفریشد. ۀدر

                                                           
۱ .(1832-1917 )Sir Edward Burnett Tylorانسان اودریفرهنگیشناسانسانگذارانیوبنیسیشناسانگل: .

یهاهیبراساسآراونظررایشناسانسانیمطالعاتعلمۀنیزم،یشناسوانسانیبدویهافرهنگیمطالعاتشرو
لیتکامل نویداسکاتلنشناسنیزمCharles Lyell (1797-1875) لیچارلز یشناسنیکتاباصولزمۀسندیو

(Principles of Geologyتعر)کرد.فی
2. Pinney 
3. Christopher Morton. Photography, Anthropology of. 
4. Fadwa El Guindi. Visual Anthropology. 
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نینگارانپرداختوبهاقومیکردهایدرروی(بهاستفادهازعکاس20۱8)۱«ینگارمردم-عکس»

باانتشار،ینگارروشقومکیعنوانبهیاستفادهازعکاسنیکهتفاوتبدادپاسخیپرسشاساس

عکس چقومیآثارچونانها در ویعکاسکتابدر،ینیپاستوفریکرسرانجام.ستینگارانه
حوزه20۱۱)2یشناسانسان به انسانیمندبهرهازیمتنوعیها(، ینگاهبایعکاسازشناسان

نگارانراجعبهشناسانوقومعکاسان،انسانمورخان،ازیگوناگوناتینظروپرداختمحورخیتار

.وبررسیکردلیتحلویگردآوررانینویشناسانساندانششبردیپدریعکاسگاهیجا

 قیتحق روش
یبهاستفادهوکاربردعکاسیانتقادیبانگاه،یخیتارلیبراساسروشتحلحاضر،قیتحقدر

انسان شاخهیشناسدر انواع برخیهاو به مهمیآن، یهنر-یعلمیهاانیجرنیتراز

یعکاسدربلکه،شناسانابزارسادهدردستانسانکیصرفاًنهیهاعکاسدرآنکهمیپردازیم

یهاعواطف،فرهنگوتمدن،ورسومآدابۀرادرعرضییکتاییارانهزبانبصرنگگراوقومانسان

یگوناگونبشر بهکردهارائه تحلشتریبپژوهشیعبارتاست. عنوانبهیعکاسیخیتارلیبر

.کهبدانوابستهاستپردازدمییواجتماعیاسیسیونهادهایشناساثرگذاربرانسانیارسانه

.کندیمطرحمراهاعکسلیوتحلریتفسۀشناساندرحوزانسانیروشیپیهاچالشدرنهایت

 قیتحق ینظر چارچوب
ابتدابهاینپژوهشدر،یشناسگوناگونانسانیهادرحوزهیعکاسیارشتهانیمۀمطالعیبرا

رویخیتارلیتحل انسانکردیسه در یشناسعکاسانه جمله قرنۀشناسانانسانیعکاساز

نیوتعاملایسازوکارعکاسۀنحو .پردازیمیمینگارقومیگراوعکاسانسانیعکاس،ینوزدهم

انسان با هر،یشناسرسانه اکیدر حوزهنیاز متفاوت ۀمطالعتوانیمجهیدرنتواستها

نحویترقیدق عکاسیریگبهرهۀدر انساندریاز دادهئارای،شناسعلم تحلدرنهایت. لیبه

پاسخمهمپرسشنیپرداختتابهامیدرمفهومعامآنخواهیشناختانسانیعکاسیانتقاد

)ضبطوثبتینوظهورعکاسۀرسانیذاتیهایژگیبروزانیچهمبهیشناسکهانسانمیده

.ماندهاستبندی(پامیمستقوینیع

 یشناس و انسان یعکاس انیم وندیپ نینخست ی؛نگار نیو زم یمساح جنبش

دستگاهنیدورباختراع نوزدهم، قرن اختیدر در بهانساناریرا که داد قرار ینوعشناسان

کمکیقرننوزدهم3یسنجکهبهانسانساختفراهمیگوناگونازاطالعاتیبصریادفترچه

                                                           
1. Christopher Wright. Photo‐Ethnography. 

2. Christopher Pinney. Photography and Anthropology. 

3. anthropometry 
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پسازیۀاولیهادرسالی،شناسهادرانسانازعکسیمندهادربهرهتالشنی.اولکردبسیاری

عکاساخترا آنتونیع گرفت. فرانسو،۱رسسیصورت کهییهاپیداگرئوت،یکالبدشناس را

علومفرانسهیدرآکادم4418گرفتهبود،درسال3ییبوتوکادویازمردوزنبوم2سنیآدولفت

ۀدرمطالعیعکاسدبودنیمفراجعبهی(ودرهمانسالمطالبکوتاه۱ریداد)تصوشینما

نسل و نژادها منتشر بعدکردها 4یشناختانسانیعکاسۀدربارها. سال در چاپ1852را به

 (.۱9-20۱۱:۱8،ینیپارساند)

  

 
از  یا ، نمونهسنیت یپیداگروت یها . عکس1844. یین. زن و مرد بوتوکادوسی. آدولف ت1 ریتصو

نگاران است که  شناسان و قوم انسان انیدر م یعکاس یسنج انسان یها یبردار بهره یها برا تالش نیاول

 ۀنحو درموردشناسان  انسان ،مثال یبرا ؛شده است گرفته  یاختراع عکاس یۀاول یها در همان سال

 انیباالتنه در برابر پوشش کامل پاها( بحث کردند. شا ی)برهنگ عکس در ییزن و مرد بوتوکادو پوشش

 خیدر تار یجنوب یکایآمر یاست که از مردمان بوم ییها عکس نیاول جزءعکس  نیذکر است که ا

 است،  دهیبه ثبت رس یعکاس

 povosindigenas.com/e-thiesson: ریتصو منبع

اول از عمدیرسمیهاتیفعالنیاما پژوهشۀو در قرنیشناختانسانیهاعکاسان

ت5عکاسانهینگارنیوزمیبهجنبشمساحتوانیم،نوزدهم از۱وانیاوسالیموتیاشارهکرد.

                                                           
۱.Antoine Étienne Renaud Augustin Serres (1786-1868):وکالبدشناسفرانسویشناسنیپزشک،جن. 

2.Adolf Thiessonمنابعی.دربرخستیاودردسترسنیاززندگیقیکهاطالعاتدقیفرانسوستیپیرئوت:داگ

 .ثبتنشدهاستیعکاسخیدرتاریدرستبهزینینامویاندکهحتاشارهکرده

3.Botocudo 

4.On Anthropological Photography 

5.photographic survey movement 
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همکارانعکاسشگریهمراهددرقرننوزدهمبودکهبههیاولیهایعکاسانمعتبرمستندنگار

یازنواحیبردارعکسوپاناما،بهزونایآرکو،یومکزینوادا،نز،یخودبهراکیچندسفرعکاسیط

اآنیمختلفومردمانبوم تحتهکهسفرهانیهاپرداخت. گرفتیصورتمییهائتیغالباً

طرفدولتا از پیکشنقشهیبراکایآمرۀمتحداالتیکه اطالعاتزمبردنیو یشناختنیبه

صورتشناسانراباعکاسانبهارتباطاتانساننینخست،(۱08: 1386نگفورد،ل)شدند،یاعزامم

میاتیعمل انسانساختیفراهم عکس. نهشناسان را بهها سندتنها ازیقطعیعنوان

مطالع2«یآنجابودگ» مورد راهۀمنابع را آن بلکه فرهنگیخیتاریآگاهیبرایخود، ازیو

دریشود.عکاسعرضهندگانیآهوبتیتقوابد،یتیجسمتوانستیدانستندکهممیگذشته

ویآرش»تحوالترافراهمکرد.خیوتاریانسانیاززندگیغنییوهایآرش،شناسانمحافلانسان

یهااستواربودکه...عکسهیفرضنیعکاسانهبرایشدهتوسطجنبشمساحگرفتهیهاعکس

از3بانکحافظهکیوخودبدلبه«کنندینگاهدار»گذشتهراتوانندیمشدهیگانیعرضهوبا

ازداریپایریتصویگانیباکی،ساختهایهدفمساحنیبنابرا؛شوندیجمعخیتاریآثارماد

،یخیتاریۀهاوابنوجشنهایورسوم،شادمانآدابشیتابانمابودندگانیآیمعاصربرایزندگ

 (.2009:74ادوارد،ومورتونازنقلبه)«واقعگردنددیمفندهیآیهانسلیبرا

جنبشیشناختانسانیهاتالش زمیمساحیهادر اولبهی،نگارنیو ندیفرانیعنوان

ثبتخیکهتاریالهیوسۀمثاببهیعکاسنیدورب،شدکهدرآنیعکاسانهتلقیرسم وضبطرا

هادرتالشدستنیاازیگریدۀنمون۱9۱6.درسالشداستفادهمییعمومطوربه،کندیم

،ال.4اچ.گاورانیآقا».شودیانتشارآندرلندنصورتگرفت،مشاهدهمنیکهاولیکتابمهم

دابلو.5لستیاستنل و مساحیبردارنقشهریوزبیترتبه-6یتاپل، پموزه،یو ون،یشیدار

بخشسوابقنقشهخزانه زمیبرداردار نامشرایکتاب-عکاسانهینگارنیو کردندکه منتشر

نیچن ،یدرعکاسنیهاکهازدوربآنیثبتوضبطعکاسانهبرایکتابراهنماکینهادند:
مینگارنیوزمیمساح فکنندیجوامعاستفاده آنالجملهی. کارخودرا عنوانبهنیدورب»ها

ضبطۀویشیکهبرتر-نگارخیتارۀمثاببهنیدورب–سندگانینویادعانیا....دندینام7«مورخ

بهعکاسانه ضبطگرافیتمامرا ترسیکیاشکالثبتو غدادیمشی]نمایمیو انکاررقابلی[،

                                                                                                                                        
۱ .(1840-1882)Timothy H. O'Sullivanنوزدهمآمر عکاسقرن بییکای: جنگشیهاعکسباشتریکه در

 شهرتدارد.کایآمریداخل

2.having-been-there 
3.memory bank 

4.H. Gower 

5.L. Stanley Last 

6.W. W. Topley 

7.the Camera as Historian 
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عکاسانهۀمواجهیهاتالشنیازاولیاکتابنمونهنیانتشارا.(2۱6-۱،2009:2۱4تگ)«است

بهیبرخوردباعکاسۀنحونیاستوالبتهایانسانعجوامینگارخیدرتار دریابزارۀمثابصرفاً

کیهرمنوتر،یازجملهدرتفس؛مالحظاتعکاسانهاستازیاپارهشاملشناسان،خدمتانسان

ازیاطالعاتاری(چهبسشدیهاثبتمپژوهشندی)کهدرفرایشناختانسانیهاعکسلیوتحل

فعالیکیزیفطیمح،یاجتماعستیز جنبکوچکینییآیهاتیو توجهبهیکهو کردیروبا

نگاانسانیقاتیتحق از است شناسممکن وی ه همبمانددور به بلیدلنی. قرن ستم،یدر

تنهاتوانستیکهمشدیتلق2یمیقدیشناسانساندریعنوانابزاربهیاندهیطورفزابهیعکاس

بهیظاهرفرهنگ بهیعمقاجتماعیجارا ویبهشکلفرهنگ،یکارکرداجتماعیجاثبتو

)یکیزیف کند بر20۱8:3مورتون،توجه سویعکاس،اساسنیهم(. مطالعاتییهاهیدر با

شد.تریکاربردستمیدرقرنب،هاینگارقوممانندیوبصریاجتماع،یفرهنگ

 3ینگار قوم یعکاس
انسانیارتباطتنگاتنگلیدلبهینگاردانشقوم فرهنگو با دریفرهنگیشناسکه دارد،

افرادنهینگارقوم.استیمشارکتیامشاهدهازمندیاساسن روابطبا تعاملو مستلزم تنها

)ازجملهصداها،طیمحیوعقالنیاحساسۀتجربازمندینکهبلبراساساعتمادمتقابلاست،

برا و است مناظر( و ایبوها ضبط و مطالعاتیتجربنیثبت آنروشۀو ازمند ها،

بدوناستانداردهاییهاکیتکن ومشخصقیدقیمتنوعو :4،20۱۱ترک)شودمیاستفاده

رونیوازهمدانندیهاوبشرمنسلتیقومۀندینماۀمثابنگار،عکسرابهنقومامحقق(.۱25

مضامییهاعکس بازنماقومنیبا بشرینگارانه مینژاد گرفته عکسشوندیدرنظر یها.

آفرهایرلندیاان،یرانیا اتباریهودینظیرییهابرچسبیحتایهاییقای، بر گواه مدعانی،

هاوعکسنیدرکنمادتیازماهتواندیمینگارقومیازعکاسیدانشعمومکی».هستند

باشدریناپذییجدا«یگرید»ازکشیسمبلیسازساده 5،206:378وارن)« اساساینبر(.

متنوعتوانیم عکسیانواع بهیاجتماعیهااز عکسرا محتواییهاعنوان نگارانهقومیبا

درتوانیشناسانهرامانسانیکردهایواساستفاوتآنباروینگارقومی.عکاسکردمطالعه

 :افتیی،شناساجتماعانسان،6نکیساراپفیتعر

                                                           
1. Tagg 

2. old anthropology 

3. ethnographic photography 

4. Turk 

5. Warren 

6 .(-1966 )Sarah Pinkتحق روشنکیپقاتی: بر میبصریهایشناسمتمرکز ارتباط یشناسانسانانیو

 است.یوعلمیکاربرد
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یهستند.هرعکسیشناختهاقومکندکدامعکسنییوجودنداردکهتعیثابتاریمعچیه»

.باشدیقومیمعانایتیاهمشات،یگرایدارا خاص،لیدالبهایزمانخاصکیممکناستدر

ذهنیبخواهعکسدلیمعناها بهآن.استیو کسنکهیاها مبدانیچه وابستهنگردیها ،

مراحلمختلفیعکاسانهممکناستانواعمعانریهمانتصاو هستند. در را متناقض( )گاهاً

بازنماپژوهش و کهتوسطنگاه؛کنندهئاراینگارقومیهاییها مخاطبانچرا و مختلفبایها

 (.۱،20۱0:989ررایویر)«شوندیمدهیدیوفرهنگیطیمح،یخیمتنوعتاریهانهیزم

انیدرمیالدیپسازقرنهجدهممژهیووتابشناختاقوامومللمختلفکهبهتب 
هاازعکس،یپسازاختراععکاس،یاستعماریهاموجبشدقدرت وجودآمد،بههایغرب

به بهتریکیعنوان اسنادنیاز کشففرهنگانسانیابزار در دشناسانه ملل و درگریها

اهدافشبردی،عالوهبرپگرفتندیمیبومیازنواحهایکهغربیریجهانبهرهببرند.تصاو

بومتوانستیم،یمطالعاتاکتشاف تحتتأثیمردمان نشانشانعکسکهیصورتریرا ها

.،قراردهددادیم

ازجملهآلمانبهریدرساینگارقومیعکاس بادنبالشدیگوناگونیهاصورتکشورها و

کهحدودسال2«زمانماۀچهر»نامهبیاآگوستساندردرمجموعهیهادرخشانعکسۀنمون

همین1929 با کتابی در پروژهعنوان، ساندر شد. کهاخلق را قومی نژادهایینگارشامل

م آلمانی شدیمختلف اوا، رو۱920ۀدهلیدر با سرانجام و کرد نازیآغاز ،هایکارآمدن

ستمیمشهورقرنباریعکاسانبسگری(.ازد2ریانتشارآنشد)تصومانعوفیگشتاپوآنراتوق

ویکهآثار اروخلقینگارشاخصقومیهایژگیبا یهاپرترهۀبودکهمجموع3پننگیکرد،

شدهاست.شناخته،ازمردمسرتاسرجهاناشییویاستودۀنگارانقوم

                                                           
1. Riviera 

2 .Face of Our Timeبهآلمان کهدرسالAntlizer der Zeitی: مجموعه۱929، شدهنشیگزیامنتشرشد،

(توسطساندر،People of the 20th Century)ستمیترمردمانقرنببزرگۀپرترهبودکهازمجموع60شامل

مقدمه با و دابلیاانتخاب آلفرد یآلمانمشهورسینورمان(Alfred Döblin 1878-1957)نیاز عنوان در»با

تصاوچهره ریها، کتابچهرOn Faces, Pictures, and their Truth)«شانقیحقاو منتشرشد. زمانۀ( اثرما

ساندردرۀپروژنابودشد.زیننآعکسدارایوصفحاتیآوروجمعفیتوسطگشتاپوتوق۱936ساندردرسال

نکهیا؛داشتیباورقوکیدرشهیها،رعکسقیازطر«زمانخودۀثبتچهرۀواسطبه»خیتکهازتارکیجادیا

یفعلیهانسل»یبرازمانکیازحیحکامالًدرستوصیریتصو»تواندیم«صادق»عکاسکیدردستیعکاس

ی.برادیطورکهباونهآنمیطورکههستندمشاهدهکنراآنزهایچ،آنۀلیوستابه«ارائهدهدندهیآیهاونسل

نک:شتر،یبۀمطالع
Claire L. Sykes. August Sander and the Task of the Photographer. p iii 

3.(2009-1917)Irving Pennراپنیهاشدهاست.عکسآثارشدرعکاسیمدشناختها:عکاسآمریکاییکهب

 .دانندییمخوبیازعکاسیهنرۀنمون

https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
https://www.christies.com/lotfinder/Photographs/irving-penn-three-dahomey-girls-1967-5881007-details.aspx?lid=1&from=relatedlot&intobjectid=5881007
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. ساندر با ستمیمردمان قرن ب ۀ. از مجموعGerman Revolutionaries ،1929. آگوست ساندر.2 ریتصو

 ۀنندیعنوان ب اما به گرفت، یمردم آلمان عکس م ی. او از طبقات مختلف اجتماعنوشت یم شیها عکس

شده در  ثبت یها انسان دررا  یتفاوت ای ی، برترشیها از عکس کی چیه انیم توان یها، نم عکس یامروز

ها عکس  ن آ ازو سپس  دهیها را تراش آدم یرونیب یۀکه آگوست ساندر ال ییها مشاهده کرد؛ گو عکس

 یدئولوژیبا ا قیعم یاست که در تضاد شناسانه یهست یگاهیدر جا یانسان یکسانی نیهم گرفته است.

کتاب و آثار او  لیدل نیهم قرار گرفت و طبعاً به ند،بود شاننژاد یبرتر شیدنبال عرضه و نما به ها یناز

 artribune.com:ریمنبعتصو شد.  فیتوق

 ۱(یستی)اومان گرا انسان یعکاس
درفرانسهژهیودراروپاوبهی،نگارقومیعکاس،یدوجنگجهانۀانیودرمستمیقرنبلیدراوا

اافتییادیخودگسترشزیقرننوزدهمیکردهایبارو عبارتینوععکاسنی. درفرانسهبا

پانسان علتآنهمماهخوردهوندیگرا و درنتیاستعمارکمترتیبود جهیحکومتفرانسهو

یازعکاسیخاصفیتعرهاینقاطجهانبود.فرانسویهادراقصآنیشناختانسانیهاپژوهش

بشر.هدفیزندگیبرایاچکامهۀمتمرکزبرانسانوارائکردیروینوع»:دادندهئاراینگارقوم

هنروگزارشنیمابیعکاسنیپنهاندرجهانبود.ایهاییبایزیآشکارساز،گراانسانیعکاس

ازآنشیآوانگاردپۀالعادفوقیهاوهیآنکمترازشیگرتجربهۀقرارداشتوجنب2یریتصو

وارثآنهمتلقحالنیدرع؛بود نوعانسانیعکاس....شدیمیاما دریبصرلیتخیگرا را

                                                           
1.humanist photography 

2.reportage 
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اتیوادبنمایدرس،۱شاعرانهییگراصورتواقع[بهتاًیفرهنگپسازجنگشکلدادکه]نها

کرد کالس؛شکوفه ترکیخاصییگراکیبا ترجیبندبیدر )بانیشتریبحیو ممکن وضوح

«واطرافآنسیپاریهاابانیمنابعالهامدرخداکردنی(وپ2فلکسیرولمتوسطقطعنیدورب

3،2006:55۱کمپت) فلسف،گراانسانیعکاسگفتتوانیم(. درینهضتروشنفکرینظام

تغیاجتماعۀمستندنگارانیهاتیفعال درک براساس میاجتماعراتییرا اکندیعرضه نی.

درگیعکاس و جامعه محروم طبقات به اقتصادیریمنحصر مشکالت و معضالت ویبا

بهست،ینیاجتماعیهاضیتبع تجرب،گستردهشکلیبلکه روزمریزندگاتیبا ویانسانۀ

جانکلودکوترندیورسومخاصزندگآدابیمستندساز نیا،یعکاسفرانسو4سروکاردارد.

 :کندیمفیتعرنیراچنیسبکازعکاس

ییای.عکاسان،دنیدربرابرآالمبشرپاسخگوشاعرانه،گرم،پرشوروشعف،وشیگراکی

دلواپسشانیهادگاهیدرددئالیاینحومشترکراآرزوداشتندکهبهتیمملوازشقفتوحما

 5.افتیجهانتبلوراز

م انسانانیدر دوانوتوانیمیفرانسویگراعکاسان روبر آثارشدر6به که کرد اشاره

کارتکتاب ادواردهاپرافتیوفوربهستمیقرنبیهامیهاوتقوپستالها، نقاش7وشهرتشبا

                                                           
۱ .poetic realism فرانسیینمایجنبشسکی: واقع۱930ۀدهۀدر بییگرابود. شتریشاعرانه کیاینکهاز

شوروسمیونیگونهکهامپرسجنبشمتحدباشد)آن مونتاژ بیفرانسهو میکلشیگراکیشتریبودند(، انیدر
محورشخصیهاکارگردان افراد،شاعرانهسمیرئالیهالمیفیهاتیآندههبود. یهاهیاستکهدرحاشیغالباً
مندرسیهاباظاهر.آنشوندیشناختهمنیمجرمایکارگروۀطبقکارانیعنوانببهایکنند،یمیزندگیاجتماع

کیوپسازکنندیمدایپیدئالیوازیادفرصتخودرادرعشقنیآخردکننده،یناامیزندگکیوژنده،پساز
نااۀدور دوباره فندشویمدیمکوتاه، سرخوردگلمیو مرگشخصیبا فضاابدییمانیپایاصلتیو وی. تلخ

نک:شتر،یبۀمطالعیاست.برایینمایسشینوعگرانیایهایژگیازوکینوستالژ
Kristin Thompson and David Bordwell. Film History: An Introduction. p 289 

2.Rolleiflex medium format cameraناممجموعه ستکهدرابتداشرکتاباالتیفیکبایهانیازدوربیا:
 هاراساخت.آن«Rollei-Werk»وبعدها«FrankeandHeidecke»یآلمان

3. Kempt 

4 .(-1932 )Jean Claude Gautrand برجستهیکی: زمنیتراز پژوهشگراندر فرانسهیعکاسۀنیمتخصصانو
اوکهازسال به،متعددیهاباانتشارمتونوکتابعکاسفعالبود،کی۱960است. مورخ،کیعنوانخودرا

 .کردیمعرفنیزنگارومنتقدروزنامه

 .Michel Frizot. The New History of Photography. p 613ک:.نشتر،یبۀمطالعیبرا.5

6 .(1994-1912 )Robert Doisneauعکاسفرانسو دهی: ازیرگذاریتأثاریبسیهاعکس1930ۀاستکهدر
.شناسندیگرامعکاسانانساننیترازبزرگیکیعنوانخلقکرد.اورابهسیپاریهاابانیخ
7.(1967-1882)Edward Hopperبرنقاشانپاپویادیزاریبسریبودوتأثییکایآمریگرا:نقاشوچاپگرواقع

رایزیچدیگفتهبود:اگربتوانشیهاینقاشیهادهیاۀدربارییگذاشت.هارپرجا1970و1960یهادههیگراواقع

 وجودندارد.دنشیکشیبرایلیدلگریدد،یکنانیباکلمهب
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مارسهیمقاییکایآمر آثاراستکهییگراعکاسانانسانۀدرزمرزین۱یاکوملیجویشدهاست.

،ینوعازعکاسنیدراهاتیموفقنیترازبزرگیکیدارد.ایتالیایشهریاززندگیقیعماریبس

خانواد»شگاهینما 2«بشرۀ سال در استا۱955استکه ادوارد ابتکار 3کنیبه شد وبرگزار

 .(3ری)تصوهمراهداشتخودبهبارایجهانیشهرتوتیموفق

 


 ۀخانواد شگاهینما یها . از مجموعه عکسسیآندر یام. 1947 ،یهلند زوج. بدون عنوان. 3 ریتصو

عکس به دفتر  ونیلیاز دو م شیشد و ب یکشور جهان عکاس 69بزرگ عکس، در  ۀمجموع نیبشر. ا

عکس را  503 ،یجهان شگاهینما نیمتفکر ا غزم کن،یادوارد استا ،ها آن انیکه از م دیمجموعه رس

 انتخاب و عرضه کرد.

                                                           
۱ .(2000-1925 )Mario Giacomelliعکاسخودآموخت انسانییایتالیاۀ: سبک در مهمکه آثار برجایگرا

 گذاشت.

2.The Family of Manنما Momaدر۱955مهسال8تاهیژانو24بارازنیکهاولبودطلبانهجاهیشگاهی:

رکوردتازهبرپاشدوسپسبه ثبتکند.نندگانیدرتعدادبیامدتهشتسالبهسرتاسرجهانسفرکردتا را

شگاهینمانیاکن،یاستا باورکیویهنرمدرننۀکهموزیکتابۀودرمقدمدانستیم«خودیاوجشغلۀنقط»را

استیاکارعکاسانهنیزتریبرانگوچالشنیترطلبانهجاهشگاه،ینمانینوشتمعتقداستاکرد،ناممنتشرنیهم

آنزمانانجام درسالکهتا برارزشدیرسونسکوییبشربهثبتجهانۀخانوادۀمجموع2003شدهاست. تا

نک:شتر،یبۀمطالعیگذارد.برابصحهشیازپشیآنبیخیتار
Edward Steichen.The Family of Man. p 4. 

3 .(1973-1879 )Edward Jean Steichenاستایکنعکاسیبودکه مدیروکیوریتورموزهبود. نقاش، عکاس، :

درآثارشبه مجلتناوبزیاد ورک)ۀ ارائهCamera Workکمرا استشدیم( توسطآلفرد  Alfred)تزیگلیکه

Stieglitzهبود.منتشرشد1917تا1903یها(بینسال1946-1864؛ 
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 سعک یشناخت انسان یها ها در برداشت چالش لیتحل ق؛یتحق یها افتهی
ویشخصیفضاهانیترینفوذبهخصوصتیکهقابلیعاملخارجکیعنوانبهیعکاسنیوربد

یداخل دارد، واردشد.گوناگونشناسانبهجوامعانسانیقاتیتحقیۀاولیهاگروهوسیلۀبهرا

بل استبرا۱جاشوا یمعتقد داشتندوربانسانیعلمندیفراکیانجام کوچکنیشناسانه،

یآنضرورکاربردستمیقرنبلیکهدراواستادهیبزرگاقطعنیهمراه)درکنارحضوردورب

ابود بهعکاسمنی(، ترسدهدیامکانرا وژستکهفارغاز آدابهایریگها برابریو کهدر

یاوازعواطفواحساساتورفتارهودشترکی،بهمردمنزدشدیبزرگمعموالًاجرامنیدورب

)آنتریخصوص یررسمیغۀوجهدلیلبهها بهیهانیبودندوربیجدریغزینو قطعکوچک(

)یبردارعکس مقابلیافاصلهانگرینما،سخننیا(.۱49-2008:۱48تگ،بپردازد انیاعتنا

جوامعمحلیعکاسنیدوربو)عکاسانیعواملخارج در مردم و به2استی( هرحالدرکه

شناسانانسانیابزاریبرداربهرهۀنحوی.ازطرفدشویدوچندانمیتیاهمیدارایشناسانسان

رادرییهایاستکهنگرانییهاعکس،خودموجبطرحمسائلودغدغهتیسندیهاازجنبه

 :دیگویموضوعماینمحورحولشناسانسان3رلهتایداشتهاست.آنیپ

ایاریبس عکسنیاز ها امحققرا گرفتهیعکاسانایدهیدآموزشن که اند باهمراه

عکسبودهشناسانانسان این اند. وسبهها جمعیبرایالهیعنوان و اطالعاتیآوراستخراج

وضوحنشانبهشودیهاثبتممجموعهنیکهدراییهااست.عکسافتهیتیرسمیشناسقوم

بدهدیم فراشتریآنچه مدیبردارعکسندیدر نحونظر آنۀبوده، اطالعات، هماستخراج

(.2009:24۱تگ،ازنقلبهبودهاست)یشناختانسانقاتیبراساسمنافعمشخصتحق

یبراژهیصورتوکهبهییهاعکسقالبشناساندراعمالنظراتانسانۀنحوبیترتنیبد

موجبشدجنبشدیمدیتولیشناسانسان پرسشیاستنادۀ، ویاساسیمحضعکسمورد

تالشبرااعمال در آگاهانه انسانیابیستدینفوذ در عکاسانه شواهد ظنویشناسبه مورد ،

                                                           
۱.Joshua A. Bellفرهنگیواجتماعیدردانشگاهآکسفوردیشناس:دکترایانسان. 

ۀنکتکیدر،یاجتماعخیتاریکیانشهرمنوتوعکاسباخکیشناسانهوعکاسدرخوانشانسانکی.تفاوت2
ۀازبطنهمانجامعایرگریها(مؤولوتفسعکسنجای)ودرایاجتماعخیتاریکیهرمنوتلیلاست:درتحفیظر
کردهمطالعهیتیجمعۀعنواننمونرابهیگریدۀاگرجامعک،یهرمنوتیلاهاانیطبقبایبرخاستهاستیقاتیتحق
تاروپودجامع،است زۀچناندر با نستیهدفقرارگرفتهو و باورها اهدافو آدابو کنشگرجامعهیروهایو
رونیاازکند.ریوتفسلیهمراهباآن،مسائلراتأویعنوانجزئازدرونجامعهوبهتواندیاستکهمختهیدرآم
ۀفاصلبیترتنی.بدشوندیمخودجوامعگرفتهنتوسطعامالشوند،یمواقعیکیهرمنوتلیکهموردتأوییهاعکس

یخودازنگاهۀقدجامعتمامۀنیآشتریعکسهرچهبتیدرنهاوموضوع،کمترونیدوربانیمیفرهنگاییخیتار
 .شودیمیخیتار

3.(-1956)Anita Herleیجهانیشناسانسانۀارشددرمجموعری:مد(World Anthropologyاست.موضوعات)
 .استیشناسییبایهنروزا،یتانیبریشناسانسانیۀاولخیموزه،تاریشناسهرلشاملانسانیقاتیتحق
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محلتقاطعۀمثابعکسبه»باعنوانیادرمقاله2نزیکالنیوج۱لوتسنی.کاترشودواقعدیترد

نگاه ا3«رهیخیهاتقاطع عکسنی، در را مجلییهامسئله که جئوگرافۀ از4کینشنال

ی،بررسکردیمهیخودتهیمخاطبانغربیبرایومحلیبومینواحژهیونقاطجهانوبهیاقص

هاعکسنیکهاییهادرپسنگاه،جادشدهیایضمنیهاانواعداللتحیضمنتشرهاکردند.آن

م مسوژهانیمایخودیهاسوژهانیدر ومخاطبعکسبرقرار بهتناقضاتکنندیها اشارهی،

عکسچونانبهسندگانی.نوشودیمآشکاریگریغربودیکهدرمناسباتاجتماعکنندیم

دیتولکیترنشنالجئوگرافبزرگۀاهدافخاصپروژیکهبراپردازندیم«یفرهنگیمصنوع»

ورندیموردمطالعهقراربگیهاکهدربرابرسوژهستندینیانجیمیبیتیواقعنیبنابراشوند؛یم

بدونگرانی)دیبوممردمانریتصو را داشتهیخاصبرایتیمرجعنکهیا( عکاسدرنظر فرد

حاکمییهاتیمرجعیباشند)کهحاو غربتیناظربرقدرتو ثبتکنند)ینگاه ولز،است(،

کالدرواقع(.۱393:583 نهیریتصاونیاستکهچننیانزیهدفلوتسو براساسرا صرفاً

ییسرادرداستانیآنسعیوبرادهندیمشیآنچهکهنما ونندهیبیکهنقدآگاهبلدارند،

نحوعکسنامخاطب از روندشکلیروهایتعاملنۀها عکسکهدر نگاهیریگخارجاز آنو

قرارنیدربرابردورب«گونهیشناختانسان»یشینمایرابراشیهاکهسوژهیعنوانکسعکاسبه

تأمالتخواننده)درگاهیجاتیبراهمدیتأکراازشانهدفزنی.لوتسوکالشمارندی،برمدهدیم

 :دهندیمحیتوضگونهنی(اکینشنالجئوگرافیهامفسرعکسگاهیجا

ریازتصاوییزدابهبداهتلیومدیآیبرم«غربکردنیشناختانسان»بهلیمدلازنقد،نیا»

اند،آوردهوجودرابهریتصاونیکهاییونهادهاریکهتصاوخاطرنیبدیتاحده؛یتفاوتمحورنشر

اند.شدهیبنددولت،مفصلرییبهسهولتتمام،برحسبعالئقومواضعدرحالتغیخیلحاظتاربه

شناسانه،انسانینوشتارهاایهابدانمعناستکهآموزشیمردمیهادگاهیبردهینشرمیعظریتأث

ایلیذیسادگهاباشد،بهآنیدرپزینیاعتراضیاگرمقاصدیکهحتنندیبیراتدارکمیریتصاو

 .(59:۱393:)بهنقلازولز،«رندیگیبهجهانقرارمکیالشعاعنگاهنشنالجئوگرافتحت

بهدوگانهیوجهیدارایشناختانسانیهاعکس و ثبتیموازیهاتیواقعیعبارتاند را

یروش.2است؛انیصورتخالصدرجربهرونیبیایودرآندننیآنچهدربرابردورب.۱:کنندیم

فحوا و معنا انسانیاستکه نظامآن، تدقفیتعرجادشدهیااننیبدانشیهاشناساندر قیو

                                                           
1.Catrin Lutz 
2.Jane Collins 

3.The Photograph as an Intersection of Gazes: The Example of National Geographic )1991) 

4.National Geographicبابرند:Nat Geo،طورماهانهکهبهستاکایآمریانجمننشنالجئوگرافیرسمۀمجل
علم،ۀدرباریمنتشرشدوشاملمقاالتک،ینشنالجئوگرافۀمؤسسسیونهماهپسازتأس۱888ومنظمازسال

 وفرهنگاست.ایجغرافخ،یتار
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قی،ازطریشناختمکشوفانسانیهاباتوجهبهمعانعکس،ینظامعلمنیدرادرواقع.دکننیم

یحیوتوضیفیاهدافتوصیبرا،یگانیبایکیزیفیهایبندهوطبقیبند،چارچوبیبردارفهرست

انیدادنروابطمنشانیبرا۱یعکسآنتروپومترکی»:شوندمییبرداربهرهسیوتدرقیدرتحق

سیشناسانسان م2یاستعماریهااستیو مراسماتجشنیهاعکس.دشویاستفاده و ها

یکتابدرسکیمختصخوددریدرفضاهاتیجنس-سنیهابانقشییهاعکساییفاتیتشر

درگذرزماندستخوشیریتصاونیچنیاستکهمعانیدرحالنیکاربرددارد؛ایشناسانسان

داراشوندیمرییتغ انتقادیضمنیهاهیالیو دستهکهآنچرا؛گردندیمیو در ییهایبندها

برساخت دارندکه غالباًیفکرخیتارۀحضور ما ماست. معنامیکنیمالیخخود راآنیکه ها

باانسانعلتنیبههم.(2009:265ادوارد،ومورتون)«میدانیم ۀبهمطالعدیشناسانهمواره

عکسریتصاو شدهیگانیبایهاو زمان در برایمشخصیمعانیادورهایکه تبآنیرا نییها

بپردازندکرده معرفلیتحلبهواند، باشندآنۀدوباریو داشته توجه چن؛ها که نیچرا

:20۱8مورتون،کمککند)یوفرهنگیاجتماعطیبهدرکشراتواندیمیخیتاریهایبازخوان

عکستوسطافراد،تاجران،مبلغان،هاونیلیمدیدرقرننوزدهمبهتولژهیوبهیتالشاستعمار(.4

ارتشدولت شدها، منجر مسافران و دانشمندان مجموعه.ها، عکاسیادیزیهاامروزه یاز

یاجتماعیهارسانهیهادرپلتفرمیاندهیطورفزاموارداضافهشدهکهبهنیبهازینیستعمارپساا

یبراتوانندیمریچشمگمنابعنیباا،شناسانومورخان.انسانشوندیممنتشرتالیجیبهشکلد

(.همانبهرهببرند)یاستعماریهادرپروژهیشناسونقشانسانیاستعماریرفتارهادریبازنگر

 یاجتماع ینهادها قدرت برساخت ،یعکاس ؛قیبه پرسش تحق پاسخ

،تسلطستودیمیانسانستیجوانبزۀرادرهمیخودروشنگریکهدرمحتواتهیدرعصرمدرن

معنا انقالبآگاهیبر بهدیجدیهادرحوزهیناشناختهو تولدانش، قدرتدیطورمشخصبا

موردبحثبود.طبقایگستردهیدرسطحوفرهنگیاجتماع،یاسیس،یسلطهدرنظاماقتصاد

طورکههمان؛ازقدرتهمراهخواهدبودیاآثارتازهۀباعرض،دیدانشجددیتول3فوکوشلینظرم

                                                           
۱ .anthropometryانسان علم بهسنجشفردیسنج: فیکه هدفشدرکتنوعیانسانیکیزیو و دارد اشاره

انسانیجسمان ودر ارتباطآنبا و انترپومتراستیشناختوروانینژادیهایژگیها امروزه درینقشمهمی.
ابعادبدنعیتوزۀآندرباریآماریهاچراکهداده؛داردیمعماریوحتیلباس،ارگونومیطراح،یصنعتیطراح

هاتیجمعیقومبیوترکهیتغذ،یزندگۀویدرشراتیی.تغشودیصوالتاستفادهممحیسازنهیبهیدرافراد،برا
تغ توزرییبه )عیدر بدن میچاقشیافزامثال،یبراابعاد منجر تولشودی( در طبعاً ازمندین،محصوالتدیو

 .بودمیخواهیسنجانسانیهادادهیآورمنظمدرجمعیروزرسانبه
2.colonialism 

3.(1926-1984)Paul-Michel Foucaultفوکویهاهی.نظریفرانسویومنتقدادبیاجتماعپردازهینظرلسوف،ی:ف
هادراستفادهازآنۀبهنحویابزارکنترلاجتماعیعنواننوعوبهکندیمنییقدرتودانشراتبنیبۀعمدتاًرابط

.پردازدیم،یاجتماعینهادها
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.دشویمنجرمیانسانۀدرجامعنینویهابهبرونداددانشزیازقدرتنیبرداربهرهدیاشکالجد

بیترتنیبد معنا مفاهۀرابطکیقدرتو در که دارند نهادهامیمتقابل با قدرتویمرتبط

متبلورمدیتولیهاسازمان عکاسشوندیمعنا ازته،یمهممدرنیهاازجنبهیکیعنوانبهزینی.

،اشکالخودۀدرهمیمختلفاجتماعیهانهادهاونظامموجبشددومقرننوزدهمۀمیهمانن

رایسازمانیژگی.ویپیداکنندشتریتسلطب،کردیمفیوصفوتعرهاراآنکهیارمجموعهیبرز

ویادارۀدیچیپیبهبازسازتوانیاستکهمیاکرد،مشخصهدایکهدرآناسنادعکاسانهظهورپ

تبدیگفتمان امتانیمیاجتماعماتیتقسکردنلیازآننامبرد: وبارتیمالکد،یتولازیقدرت،

ییمعنا بودکهسندانیمیخیتاررییتغنیاۀنیدرزمدرواقع. معنا یومستندسازتیقدرتو

وسیمانندپلیاجتماعییاجرایتنهانهادهانهبیترتنیابه(.۱988:6تگ،عکاسانهشکلگرفت)

هویشناسجرممراکز نظامبلت،یو ویشناسانسانخ،یتارنظیریادینوبنیعلمیهاکه

تولزینیفرهنگیشناسجامعه در عکاسانه اسناد بدیاز بردندشتریقدرت ژهیوبه؛بهره

عکسیاستنادازیبهرهگرفتوازامتیخوببهیماتیتقسنیازچنیقرننوزدهمیشناسانسان

عکاس نهادهاوسازمانگاهیجاتیچوناندرتثبیبرخوردارشد. یوعلمیاجتماعیهاخوددر

عتیوجودندارد...طباشیخیومشخصاتتارتیخارجازموقعیارسانهنیچن»امروز.موفقبود

داردکهآنرایبستگییهابهعواملوسازمان،یکنشرفتارکیعنوان[بهیعکاسۀآن،]رسان

بهفیتعر و مکرده عکاسرندیگیکارش عملکرد تولی. قامت شرایفرهنگدیدر به طیبسته

یاستکهداراینظامحاکمبرزندگۀشدفیهاتنهادرونروابطتعربودهوعکسستیمشخصز

یهاوهیشیودگرگونرییدرتغیعکاسطرفی،از(.۱۱8:همان)«گردندیمعناوقابلخوانشم

یاتیراعملستیوابزارهاکهمدرنهایوراازفنیاریموفقبودهاست.بساریاعمالقدرتمدرنبس

اولبهرهیباردرجنگجهاننینخستمایازهواپ».هستنددرارتباطیباعکاسینحواند،بهکرده

برا نه اما شد، براختنیفروریگرفته بلکه عکسیجاسوسیبمب، پشتخطوطو از گرفتن

ماهواره امروزه فاصلیجاسوسیهادشمن. در زمیلومتریک۱50ۀکه سطح حالنیاز در

گوگل۱ستناویهامعجزه،اند...گردش اخت2ارثو در است...اریرا گذاشته ن،یبدوندورب.ما

بودندردیدرمعرضدشهیازآگاهانهوهمیحسیبرالقایفوکوکهمبتنشلیم3ینیسراسرب

                                                           
۱.(satellite navigation) satnav systemیمکانتیموقعۀارائیهابراکهدرآنازماهوارهیاماهوارهیابی:جهت

مییایجغراف استفاده سیمستقل بهSatnavستمیشود. مستقل درباطور طریافتیهر از که قیداده ایتلفن
قیازطریزیچتیموقعیابیرداییابیجهت،ییایجغرافانمکدادننشانیبراتواندیاست،مریپذامکاننترنتیا
 .شودگرفتهکاربه(یاماهوارهیابی)ردهارندهیگ

2 .Google Earth نمایاانهیراۀبرنامکی: زمیبعدسهییاستکه براساستصاونیاز نشانیاماهوارهریرا
ادهدمی باقراردادنتصاونیزمۀبرنامه،نقشنی. یفضاکی،درGISیهاودادهییهوایعکاس،یاماهوارهریرا
 .دهدیدستمرابهایجغرافیکلیارائهوشمایعدبسه

3.panopticism 
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زندان خودبهیوجود کارکرد و تضماست را قدرت بهکندیمنیخود م، برختواندیندرت یاز

)زندان تمؤسساتمحصور رودهامارستانیها، فراتر یر)س«(... ،۱396 به(83: توانینمیعبارت.

یسادگبه عکسدر حضور کنار معنایشئونزندگهمۀاز چهدر چهیتیماهیمدرن، آنو

ۀطریسۀدهندنیعنوانتضمنقشآنبهبهعبورکردوک،یالکتروناییسندکاغذکیصورتبه

 .دیشیندیقدرتبرجامعهن

خودراراجعبهثبتنورویهااعالننیاول2فوکستالبوتامیلیوو۱کهفرانسواآراگویاززمان

هاهموارهعکسیاستنادحیصرۀبهاطالععمومرساندند،جنبیعکاسنیبانورتوسطدوربینقاش

استمسئله بوده مطرح و اژهیوبه؛ساز نفوذ نیآنکه برخ»یعکاسنشدنیانکاروجه ازیدر

مسئلهراموجبانیبشتریکهضرورتبیاست...موضوعیفراوانتیقدرت،حائزاهمیندهایفرا

یطورممتازشاهدومدرک،بهشکلکیعنوانهابهعکسۀنیآناستکهکارکردنهادگرددیم

برانه،یخیتار سازمانیانضباطیهادستگاهیتنها بودهیمحور،یدولتیاجتماعیهاو مؤثر و

کههمچن تاریبرانیاست، انتظامخود تگ،)«داشتهاستیاساسینقشاریبسزینخینظمو

هاراعکس3عتیطبقلمکتابدرتالبوت،نظیریافراد،یعکاسخیتاریازهمانابتدا.(2009:۱6

ب» بهدینام4«صدایشاهد وعدکه ۀوضوح جدیشواهد»حضور نوع و«دیاز نهادها به را

ادادیمیدولتژهیوبهنهاسازمان خیتارقیدقیدهانتظامونظمیبرایخوببهدیشاهدجدنی.

شناسانوعکاسانانسان،مورخانانیرادرمیخیازنگاهتاریدیکارگرفتهشدوعمالًنوعجدبه

عکاس ارتباط داد. نهادهایشکل مرجعیدولتیبا متیو موجب تیفیکشودیقدرت

هموارهدرساکیعنوانآنبهدۀدهنشهادت تحتیدولتیویآرشیهایبنددستهیۀمدرک، و

گفتکهدیباتیقرارداشتهباشد.درنها،استیاجتماعیهانظامۀکهبرساختیوضوابططیشرا

ضبطع انسانینیثبتو شاخهیاریبسمانندیشناسدر نهادهاگریدیهااز و قدرت،یعلوم

یتیومقوالتجمعیمطالعاتیاستکهدربسترهایگوناگونیهاتیموقعۀشدیرمزگذارهمواره

 تگ جان است. دوربزینمطرح است دولتماننیمعتقد هند وستینیخنثگاهچیها

رمزگذارشیهاییبازنما مرجعشدهیکامالً قدرتو یاجتماعتیدر قدرتخودنیا»آناست.

تیومرجعرندیگیاستکهآنرابهکارمیدولتمحلیهابلکهقدرتدستگاهست،یننیدورب

راثبتیقتیحقایعنوانگواهعملکردهتابهکنندیمنیشدهتوسطآنراتضمساختهریتصاو

(.۱393:422)بهنقلازولز،«کند

                                                           
۱.(1853-1786)François Jean Dominique Aragoفرانسویمداراستیشناسوس،ستارهدانکیزی،فدانیاضی:ر. 

2.(1877-1800)William Henry Fox Talbotومبدعانگلیسیعکاسی:دانشمند،مخترع. 

3.The Pencil of Natureصورتتجاریمنتشرشد.قلمبه۱846تا1844یها:اولینکتابعکاسیکهبینسال
 کرد.بودکهتالبوتچاپییهاشاملتعدادمحدودیازعکسعتیطب

4.the mute testimony 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pencil_of_Nature
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 یریگ جهینت
سدیشناختانسانیعکاس دو حدود در توسعیابزارریاخۀکه در یشناسانسانمعلۀمهم

استیغربیدرمحافلعلمژهیوبه منظرمنتقدانومورخانحوز،بوده از وخیتار،یعکاسۀ

کهدرکناریعکاسانسوکی.ازاستیمندامامسئله،ستهیبایهایژگیویدارایشناسانسان

سرزمانسان و دوردست نقاط به ومعرضدر،شدندلیگسدیجدیهانیشناسان فرهنگ

هادرمتنعکسنیبنابراند؛بود«یگرید»ان،یزعمغربقرارگرفتندکهبهیورسوممردمانآداب

تازهیپنداریگریدنیازین محو شدیاجتماعطیبودن ضبط و سوثبت از گر،یدییو

بهیعکاسنیدوربیشناسانانسان امکاناتاصگرفتنددسترا قرنۀرساننیالیکه نوظهور

یوحتیگذارنشانهیبرا،نوظهوردانشوقدرتینهادهایاهدافعلمیرادرراستاینوزدهم

ندکاربردبهگر،یدیهاوتمدنیجهانبهتمدنغربیبندقطب کهیعکاسانمینخاطربهه.

معطوفبهعلمیرسمیسازوکارهابادوریبیشترازکردندتالشدند،ینامیگرامخودراانسان

دیشناسانسان استعمارجیرایهایپندارگریو تفکر نوزدهمیدر ک،یقرن ۀشاعرانتیفیبه

ییکتایۀوآنرانمونبپردازندهاوجوامعگوناگونحضورانساندرفرهنگیهاییبایوزیزندگ

یزندگواحساساتوعواطفبهتوجهکهنگارانهقومیعکاسدربشردرسرتاسرجهانبدانند.

تقویفرهنگمقوالتدرستهیز میمعنادارۀفاصلشود،یمتیعکاسانه پر مکندیرا انیکه

سوژهانسانیعکاس و )انسانشناسانه فرهنگها در محها و دارد.یهاطیها وجود گوناگون(

قومیعبارتبه عکاسان در آنچه برخالف اصلانسانیعکاسنگار مفهوم )در قرنیشناسانه و

وثبتندیصرفاًبب،ییفوکونیچشمسراسربکیمانندتواندیماست،عملمالکآن(ینوزدهم

یطوردرستهمان،مصداق«گیبودآنجا»برارجاعبه،یدرمتنهرعکسبهدلیلاینکهوکند

ومصرفدرالگوهاومطامعمشخصیبندامکاندسته؛بنابراینشودیمدیهموارهتأک،کهبوده

توجهبهعاملاینورامدنظردارندستهیحواسدرمکانزیگرنگارانتجربهقوم.داردرایعلم

عکسۀنحو،یانسانۀعاطف با مضاممواجهه با و چندپهلو را مفاهنیها متناقض،یمیو گاه

مخاطبانمختلفریرپذیتفس به وابسته و زمیتر تاریهانهیبا فرهنگیطیمح،یخیمتنوع یو

درنتسازدیم انسانیعکاسیهادادهتیسندجهی. با ارتباط مبتننه،یشناسدر بریصرفاً

ینیعیهاداده میثبتمستقتیفیکو پابلآن، بر جهانانسانۀنحویۀکه توسطیتعاملبا

.کنندیمقیوتدقفیشناسانتعرانسان-عکاسان
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