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چکیده
در این پژوهش به مقولة عکس به عنوان بستری برای ارتباط و تولید معنا نگریسته می شود و فعالیت 
هنری- اجتماعی عکاسی، به مثابة ابزاری رسانه ای که امروزه نقش مهمی در عرصة ارتباطات دارد و 
همچون سایر ابزارهای رسانه ای در خدمت ایدئولوژی صاحبان رسانه است، در نظر گرفته می شود. 
نظریة بازنمایی، با نگاهی انتقادی به رسانه ظهور یافت. روش نشانه شناسی امکان بررسی الیه های زیرین 
متون رسانه ای ازجمله عکس را دارد. در این نوشتار بر اساس نظریة بازنمایی و روش نشانه شناسی به 
تحلیل عکس های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس4 با موضوع محرم و عاشورا پرداختیم. مؤلفه های 
به دست آمده از تحلیل عکس ها، گویای این امر بود که عکس ها با ارائة تصویری همراه با اعوجاج از 
مناسک محرم در میان مسلمانان، به بازنمایی ِ اسالم و مسلمانان به عنوان یک »دیگری« می پردازد. 
ویژگی هایی همچون خشونت عزاداران، غلبة مردانگی و نقش منفعل زنان عزادار در مناسک دینی، 
انسجام و قدرت جمعی آنان، به عالوة فراگیری این ویژگی ها در میان همة مسلمانان ازجمله مضامین 
حاضر در این مجموعه عکس است؛ ضمن اینکه نمادهای مرسوم شیعی نیز در عکس ها با چنین 
مضامینی آمیخته می شود. مفاهیم برآمده از تحلیل عکس ها که اغلب حول مضامین منفی همچون 

خشونت است، می تواند اقدامی در راستای جریان کلی تر اسالم هراسی5 در جهان غرب قلمداد شود.

کلیدواژه: عکس، نشانه شناسی، بازنمایی، مناسک محرم

   mmovahed@rose.shirazu.ac.ir                                             .1. دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
Zniknejat@yahoo.com                                     .2. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
mtabbasi@rose.shirazu.ac.ir                                                .3. استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
4. www.Totallycoolpix.com
5. Islam-phobia



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره هشتم
شماره 3
پاییز 1394

32

مقدمه
معنا خصلتی  بنابراین  معناست.  تولید  برای  بستری  جوامع  در  گروه ها  و  افراد  میان  ارتباط 
ازپیش تعیین شده ندارد، بلکه به شکل پویایی توسط کسانی که آن را تولید می کنند و کسانی که به 
خوانش آن می پردازند، ایجاد می شود. واحد تولید معنا متن1 است و این متون می توانند کالمی، 
موسیقایی، تصویری، حرکتی و... باشند. درعین حال، متونی که در راستای ایجاد ارتباط بین 
افراد تولید می شوند، نه در خأل، بلکه در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مشخصی ایجاد 
می شوند )ساسانی، 1389: 6-2(. بنابراین تمام جهان اجتماعی ازجمله کالم، کنش ها، آثار و حتی 
تصاویر را می توان متن در نظر گرفت. تأکید ما در این پژوهش از میان انواع متون ارتباطی بر 
تصاویر است. عصر ما، عصر انفجار تصاویر است و به شکل روزافزونی از مرکزیت نوشتار و 
متون کالمی کاسته می شود )سجودی، 1390: 137(. امروزه تصاویر در اشکال متنوع و از طریق 
رسانه های مختلف برای ما عرضه می شوند. فضای مجازی با به وجود آوردن فرهنگ بصری 
ویژه ای که در آن تصویر بر کالم تسلط دارد، از این جهت رسانة مهمی به حساب می آید. انتشار 
تصاویر عرصه هایی از معنا و نماد را به وجود می آورند که نهایتاً در جهت تحکیم روابط قدرت 
عمل می کنند. بنابراین رسانه ها نه تنها خنثی نیستند، بلکه بار سیاسی و ایدئولوژیک دارند )هال2، 

1997: 5 و صفاوردی، 1389: 289(.
تصاویری که برای این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند، تصاویر عکاسانه هستند. عکس 
به جهتی نوعی هنر محسوب می شود و هنر همواره حاوی اطالعاتی راجع به جوامع، افراد، 
فرهنگ ها و هنجارها است و همیشه چیزی دربارة جوامع به ما می گوید )الکساندر3، به نقل از 
حسینی داورانی، 1392: 95(؛ اما امروزه هنر تبدیل به عرصه ای برای تنازع بین گروه ها شده 

است تا از این طریق خود را جاودانه کند )ربیعی و محبی، 1390: 99-100(.
عکس ها، با وجود اینکه چیزی را که پیش روی دوربین اتفاق افتاده است، نشان می دهند، اما چون 
نمایش دهندة همة واقعیت نیستند، روایتی4 از آن به حساب می آیند و نه خود واقعیت. وجود چنین 
شکافی میان واقعیت و آنچه عکس نمایش می دهد و قابلیتی که عکس ها برای دستکاری واقعیت 
دارند، به تولید معنایی نادرست از موضوعی منجر می شود که چه بسا بسیار واقعی به نظر می رسد. 

1. text
2. Hall
3. Alexander
4. narrative
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چنین روندی را ژان بودریار1 حادواقعیت2 می نامد. »بازنمایی شبیه سازی شدة امر واقع، واقعی تر از 
آن واقعیتی تلقی می شود که قرار است به آن ارجاع داشته باشد« )سیدمن،3 1392: 231(. اما ادعای 
عکس برای واقعیت نمایی، چنین شکافی را در ابهام فرو می برد. این امر، از عکاسی دستاویزی برای 
تولید معنا می سازد و در این میان آنکه قدرت، خالقیت و امکانات بیشتری دارد، در استفاده از این 

رسانه برای تولید معنای مورد نظر خود به صورت مؤثرتری عمل می کند.
معناپردازی  و  متون  تولید  برای  بستری  که  امروز  جهان  در  حاکم  جریان های  از  یکی 
رسانه ای شده است، جریان اسالم هراسی است. جریانی که پس از 11 سپتامبر سال 2001، 
به صورت عمیق تری توسط رسانه ها پیگیری می شود و هجمة چشمگیری از تولید تصاویر 
-عکس، کاریکاتور، فیلم و...- را به خود اختصاص می دهد. در این متون به طور تبعیض آمیزی 
مسلمانان به عنوان دیگرِی4 پَست تر معرفی می شوند و اسالم به عنوان یک ایدئولوژی هراسناک و 
مسلمانان همچون انسان هایی غیرمتمدن و جنگ طلب به نمایش گذاشته می شوند. »تعداد زیادی 
از تحقیقات حاکی از آن اند که جریانات اصلی رسانه ای در غرب در ارتباط با اسالم و مسلمانان، 

همراه با ارائة تصاویر و گفتمان های منفی از آنان است« )عاملی و همکاران، 2007: 10(.
دین اسالم و هر نوع جنبه ای از رفتارهای دینی که بتواند در جهت اسالم هراسی عمل 
از جمله محورهای تولیدات رسانه ای، برخی  این جریان مورد توجه قرار می گیرد.  کند در 
ابعاد مناسک ماه محرم است. انتشار یک جانبة عکس هایی محدود از برخی رفتارها در مناسک 
عزاداری محرم که صحت آن مورد تأیید تمامی مراجع دینی تشیع نیست و شیعیان از آن نهی 
می شوند، و استفاده از مرز مخدوش واقعیت و تصویر توسط رسانه های غرب در این باره، به 

جریان اسالم هراسی کمک کرده است. 
این مطالعه با استفاده از نظریة بازنمایی که نگاهی انتقادی به متون رسانه ای دارد و همچنین 
با بهره جستن از روش نشانه شناسی، به دنبال کشف و تحلیل معنای ضمنی نهفته در این 
مجموعه عکس است. به بیانی دیگر، پاسخ به سؤاالتی چون »اسالم، مسلمانان و به ویژه شیعیان 
در متون تصویری پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با چه ویژگی هایی بازنمایی شده اند؟«، »در 
این بازنمایی چه جنبه هایی از مناسک محرم بزرگ نمایی شده است؟« و »چگونه معانی تولیدشده 

در جهت جریان اسالم هراسی مورد استفاده قرار می گیرند؟« از اهداف این تحقیق هستند.

1. Baudrillard
2. hyper real
3. Seidman
4. otherness
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چارچوب مفهومی
نظریه به شکلی که در پژوهش کّمی به کار گرفته می شود، در پژوهش کیفی جایگاهی ندارد، 
چراکه محقق در پی تحمیل نظریة مشخصی بر داده ها نیست. در پژوهش کیفی چارچوبی 
از مفاهیم ارائه می شود که محقق با حساسیت نظری1 نسبت به آن در مسیر پژوهش گام 
برمی دارد. چارچوب مفهومی پژوهش حاضر شامل ارائة توضیحاتی دربارة عکاسی به مثابه یک 

امر اجتماعی و رسانه ای و همچنین بیان رویکردهای بازنمایی است.
عکاسی یک فعالیت فردی و خالقانه که عکاس در انزوا به آن دست می یازد نیست، بلکه 
نوعی فرایند اجتماعی است )هریسون2، 2003: 47(؛ عکاسی در اوج حاکمیت گفتمان پوزیتیویسم 
بر ساختارهای معرفت شناسی متولد شد. بودلر3 عکاسی را نتیجة میل افراطی مدرنیته به ثبت دقیق 
واقعیت ها و اندازه گیری منظم امور می بیند )حسن پور، 1391: 16(. بکر4 معتقد است که اگر آغاز 
جامعه شناسی را انتشار آرای کنت5 بدانیم و تولد عکاسی را  ثبت تصویر توسط داگر6 )1839(، 
جامعه شناسی و عکاسی، تولدی هم زمان داشتند، در شرایط اجتماعی نسبتاً مشابهی پا به عرصه 
گذاشتند و موضوع محوری هر دوی آنها شناخت جامعه بود )بکر، 1387: 100(. فعالیت عکاسی 
همواره از یک شیء بی اثر، یک زبان می سازد و هنر ماشینی و مکانیکی عاری از فرهنگ را به 

اجتماعی ترین نهادها تبدیل می کند )بارت7، 1389: 33(.
رسانة قلمرو وسیعی را در بر می گیرد که شامل چاپ، سینما، رادیو، تلویزیون، عکاسی و... 
می شود. »عکاسی می تواند به عنوان یک رسانه، مدل ارزشمندی برای بررسی و موشکافی باشد، 
چراکه خالق جدیدترین رسانه های قرن بیستمی است« )بمفل8، 1387: 390-389(. بنابراین به 
جای تلقی عکاسی به عنوان امری غیرتاریخی که تجربه ای صرفاً عاطفی را ارائه می دهد، باید 
آن را »شیوه ای از ارتباط انسانی بدانیم که بر مناسبات مشخص اجتماعی استوار شده است« 

)بَرت9، 1392: 210 و 208(.

1. theoretical sensitivity
2. Harrison
3. Baudelaire
4. Becker
5. Comte
6. Daguerre
7. Barthes
8. Bemphall
9. Barret
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علت توجه اندیشمندانی همچون بارت به عکاسی، این است که عکس در مقایسه با سایر 
هنرها، ثبت نسبتاً صادقانه تری از نشانه ها به عمل می آورد. »بارت همواره خود را مسحور عکاسی 
می دانست؛ هم به علت قدرت عکاسی در درک پویایی ذهن انسانی و هم به دلیل توانایی اش در 
ثبت نشانگان فرهنگ ها. آنچه در عکس مقدم بر همة تأویل هاست، شباهت آن با واقعیت است« 
)پین، 1382: 142(. اما با وجود ادعای همیشگی عکس ها بر واقع نمایی، باز هم عکاسی نمی تواند 
ثبت کاماًل بی طرفانة واقعیت باشد. »کادر تصویر بیش از آنکه نشان دهد، حذف می کند« )عمید، 
به نقل از ربیعی و محبی، 1390: 99(. بنابراین در بستن کادر از یک رویداد، بخشی از کلیت آن 
به تصویر درمی آید و بخش عظیمی از آن از چشم بیننده پوشیده می ماند. ضمن آنکه آن بخش 
از واقعیت که نشان داده  می شود نیز تحت تأثیر عقاید، ارزش ها و سالیق عکاس قرار دارد. 
در همین راستا بکر بر آن است که »مردم و موضوع های درون عکس ها، هرگز چنین به نظر 

نمی رسند و تنها هنگام عکاسی چنین می نمایند« )بکر، 1387: 125(.
بعد از گذشت چندین دهه از عمر عکاسی و رنگ باختن نظریه های مبتنی بر واقع نمایی 
مطلق عکس، این عرصه، به عرصة چالش برانگیزی برای بازنمایی واقعیت تبدیل شد. به باور 
سانتاگ1 »عکاسی بیش از هر چیز، ابزاری برای کسب قدرت است« )سانتاگ، 1392: 13(. 
همان طور که بارت می اندیشد، عکس همواره الیه هایی پنهانی از معنای ضمنی2 را در خود دارد 

و این سرنوشت محتوم تمام رسانه هاست )بارت، 1389: 15(.
معنای  بررسی  پی  در  ازآنجاکه  و  متن رسانه ای  به عنوان  از عکس  ما  تلقی  به  توجه  با 
ایجاد شده توسط آن هستیم، بر آن شدیم که نظریة بازنمایی را به عنوان چارچوب مفهومی این 
پژوهش انتخاب کنیم. مطالعات فرهنگی به قصد افسون زدایی وارد میدان پژوهش شده اند؛ به 
این معنی که می خواهند به خصلت برساختگی3 متون فرهنگی اشاره کنند )بارکر4، 1391: 61(.

بازنمایی های فرهنگی در قالب آثاری همچون صداها، متون نوشتاری و تصویری و غیره 
ارائه می شوند )همان: 19-18(. هال یکی از چهره های مهم مطالعات فرهنگی است و ایده های 
انتقادی وی دربارة بازنمایی و ایدئولوژی، به آثار مهمی در فرهنگ رسانه محور امروزی تبدیل 

شده اند )گیویان و سروی زرگر، 1388: 149(.

1. Sontag
2. connotative
3. constructed
4. Barker
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ایدة مهم نظریة بازنمایی، این است که رسانه هیچگاه خنثی و بی طرف عمل نمی کند. 
رسانه در ارائة تصاویر خود به زبان و معنا وابسته است و زبان و معنا نیز همواره متکی بر 
قدرت هستند. بنابراین رسانه در ارائة تصاویر، نمی تواند فارغ از گرایش های ایدئولوژیکی عمل 
کند )هال و جالی1، به نقل از صفاوردی، 1389: 304(. رسانه در عمل بازنمایی، ایدئولوژی یا 
همان ارزش ها و ساختارهای بنیادین را پنهان می کند. ایدئولوژی های پنهان در ساختار رسانه، 
در جریان بازنمایی طبیعی و صحیح فرض می شوند و یا در قالب عقل سلیم اشاعه می یابند. 
»عمل رسانه ها، شدیدترین عمل برای جذب دیگران است که بازنمایی های خاص و محدودی 
از دیگر جوامع تولید می کنند، انتشار می دهند و طبیعی جلوه می دهند« )مهدی زاده، 1380: 17(.

سه رویکرد متفاوت به بازنمایی وجود دارد: بازتابی2، نیت مند3 و سازه گرایانه4. هال بر آن 
است که در رویکرد بازتابی، بازنمایی همچون آینه معانی را همان طور که در واقعیت حضور 
دارند، به نمایش می گذارد. در رویکرد نیت مند، عامل اصلی در بازنمایی، گوینده یا نویسنده یا 
عکاس است. نشانه ها دارای معنایی هستند که صاحبان رسانه، نیت ایجاد آن را دارند )عاملی و 

همکاران، 2007: 22(.
هال در رویکرد سازه گرایانة بازنمایی، معتقد است که جهان خود حامل معنا نیست، بلکه 
معنا را نظام هایی که برای بیان مفاهیم از آنها استفاده می کنیم، حمل می کنند. در این میان، معنا از 
طریق نشانه ها منتقل می شود. هال معتقد است که آنچه رسانه ها بازنمایی می کنند، واقعیت ناب 
نیست؛ بلکه واقعیت رمزگذاری شده ای5  است که در ارتباط با دیگری و با توجه به تفاوت های 
معنایی عمل می کند. یکی از مبانی فهم بازنمایی، مفهوم »دیگری« است )گیویان و سروی زرگر، 
1388: 151-150(. فوکو6 دیگری را محصول نیروها و نهادهای اجتماعی قدرتمند می داند و بر 
آن است که مسئلة اساسی در رابطة خود و دیگری، خصلت سلسله مراتبی این رابطه است. به 
این ترتیب، در بستر گفتمان غرب، دیگری پست تر به حساب می آید )صفاوردی، 1389: 303(.

جریان مداوم و مکرر بازنمایی سبب شده  است که ذهنیت افراد از »دیگران« آنگونه که 
اصحاب رسانه ها می خواهند، شکل بگیرد و این امر در ادراک و کنش آنها در قبال »دیگران« اثر 
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قدرتمندی دارد؛ زیرا فرض بر این است که آنچه رسانه بازنمایی می کند، همان واقعیت است. 
چنین تأثیری ضرورت بررسی فرایندی را که واسط بین واقعیت اجتماعی و بازنمایی است، 
آشکار می کند. بنابراین روابط و مناسبات قدرت کاماًل با بازنمایی مرتبط می شود و مقررات و 

مقبولیت مفاهیم را تعیین می کند )مهدی زاده، 1380: 16 و تاکی و نخعی، 1394: 132(.
در این جریان آنچه بازنمایی می شود، واقعی تر از آن چیزی است که قرار است به آن ارجاع 
داشته باشد. چنین واقعیتی نه در جهان واقع وجود دارد و نه نفی آن است. بودریار این فرایند 
را وانمایی1 می خواند. در این فرایند، واقعیت نفی نمی شود بلکه چیزهایی شبیه واقعیت ارائه 
می شوند. بنابراین جهان ارائه شده در تصاویر، جهان واقعی نیست )مهدی زاده، 1380: 20 و 

سیدمن، 1392: 231(.

روش شناسی تحقیق: نشانه شناسی
چارچوب های نظری متفاوتی برای فهم انتقال معنا توسط عکس وجود دارد که از میان آنها 
می توان نظریة گشتالت، تاریخ هنر، تحلیل روانکاوانه، پیکرنگاری و... را نام برد )هریسون2، 
2003 :47(. در این مقاله الزم است از روشی استفاده کنیم که به ما امکان بررسی الیه های 

زیرین عکس ها را بدهد. نشانه شناسی به ما این امکان را می دهد.
نشانه شناسی در مفهومی گسترده، مطالعة نحوة شکل گیری و مبادلة معنا بر مبنای نظام های 
نشانه ای است. نشانه شناس نشانه ها را نه در خأل، بلکه در بستر متون و گفتمان های مختلف 
بررسی می کند. این متون هر نوع نظام نشانه ای را در بر می گیرد که شامل تصویر عکاسانه نیز 
می شود. نشانه شناسی، بررسی فرایند تولید و بازتولید ِجریان معنا در تمام اشکال ارتباطات 

است )بیب3، 2004: 627 و سجودی، 1390: 128(.
نشانه شناسی در بستر ساختارگرایی متولد شده  است و ما را قادر می سازد که متون و فرهنگ 
را مجموعه ای از نشانه ها بدانیم که تحلیل آنها می تواند راهی برای درک ساختارهای معنایی 
فرهنگ باشد )سرافراز، 1390: 97(. نشانه شناسی ریشه در آرای زبان شناس سوئیسی، فردیناند 
دوسوسور4، دارد. نشانه شناسی سوسور، دیدگاهی ساختارگرایانه است )سجودی، 1390: 60(. 
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نشانه شناسی سوسور از دو بخش اصلی دال1 و مدلول2 تشکیل شده  است که وی رابطة بین آن 
دو را رابطه ای دلبخواهی و قراردادی می دانست )برگر3، به نقل از ربیعی و محبی، 1390: 102(. 
چارلز پیرس4 نیز که یکی دیگر از بانیان نشانه شناسی محسوب می شود، نشانگی را فرایندی ناتمام 
می دانست؛ به این معنا که هر تأویلی که در ذهن مخاطب شکل می گیرد، خود نشانه ای است که 
باید مجدداً در چرخة نشانگی قرار بگیرد و در ارجاع به نشانه ای دیگر شناخته شود )احمدی، 

1391: 35 و بیب، 2004: 628(.
نشانه شناسی بعد از گذشتن از مراحل اولیة خود، به سوی جامعه مداری سیر می کند و به بافت 
اجتماعی و فرهنگی تولید و مصرف متون اهمیت می دهد. در این راستا، تحلیل متن می تواند 
بارت  کارهای  بازتاب دهد )ساسانی، 1389: 100(.  را  یا آشکار قدرت  پنهان  ساختارهای 
ازجمله کارهای بنیادین در حوزة مطالعات فرهنگی است که متضمن حرکت از فرهنگ گرایی 
به ساختارگرایی است )بارکر، 1391: 173(. بارت معتقد است که معنا از بازی نشانه ها حاصل 
می شود و جهانی که ما در آن ساکنیم، نه یک واقعیت، بلکه نشانه ای از واقعیت است که به طور 
پیوسته رمزگذاری و رمزگشایی می شود. جهان نه امری برای تجربه، بلکه نشانه ای است که 
باید خوانده و رمزگشایی شود. بنابراین از طریق نشانه هاست که می توان به متون نزدیک شد و 

آنان را مورد فهم قرار داد )هاوکس5، 2003: 99 و پین6، 1382: 11(.
از  بارت  بارت آغاز می کند )سونسون7، 1390: 22(.  نشانه شناسی در حوزة عکاسی را 
میان انواع تصاویر، تصاویر عکاسانه را مورد بررسی قرار داد. در این نوع تصویر، واقعیت 
که عکس عالوه بر  است  معتقد  او  اما  داده می شود؛  نمایش  اغماض  بدون  و  صریح  نسبتاً 
رونوشت برداری از واقعیت، آن را تا حدی تغییر نیز می دهد )ون لون8، 2005: 38(. به عبارت 
دیگر، وی حتی زمانی که می پذیرد دال و مدلول عکاسی به طور متقابل همان گویانه اند، باز هم 
رابطة دلبخواهی میان آن دو را رد می کند )سونسون، 1390: 39(. پس از بارت، هال نیز به شکل 
انتزاعی تری به عکاسی و خصوصاً عکاسی خبری می پردازد و در این راه، رگه های مارکسیستی 

را به چارچوب بارت می افزاید )همان: 29(.
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تمایز میان داللت ضمنی1 و صریح2 یکی از سازوکارهای نشانه شناسی در دیدگاه بارت 
معنای  بارت   .)37  :2005 لون،  )ون  داد  بسط  نیز  تصاویر  تحلیل  به  را  آن  وی  که  است 
صریح در عکس را، پاسخی می داند که به صورت بی واسطه و اغلب ناقص به سؤال »این 
چیست؟« می دهیم. نوعی توصیف مستقیم و صریح که از میان نشانه ها، مخاطب را به معنای 
ازپیش تعیین شده رهنمون می کند )بارت، 1389: 45-44(. همانندی این معنا با واقعیت آنچنان 
شدید و اغراق آمیز است که در نگاه اول، گویی امکان وجود معنای دوم غیرممکن است. اما در 
این ساختار، الیه های معنایی دیگری هم نهفته است که سرنوشت محتوم تمام وسایل ارتباط 
جمعی است )همان: 16-15(. بارت همواره تصاویر را دارای معنای ضمنی می دانست و بر آن 
بود که نسبت میان آن و معنای صریح در تصویر همان نسبت نشانه شناختی بین موضوع تصویر 

و بازنمایی آن است )احمدی، 1391: 60(.
   بارت به عنوان یکی از پیروان سوسور، مفهوم اسطوره را به مطالعات نشانه شناسی وارد 
کرد. اسطوره در اندیشة او، نقش عادی سازی و طبیعی جلوه دادن تاریخ را بر عهده دارد و این 
همان چیزی است که به نظر بارت طبقة بورژوازی در جهت منافع خود از آن سود می جوید. 
بارت راه فهم نشانه های عکس و فائق آمدن بر محدودیت های زبانی را اسطوره زدایی از آنان 

می داند )کورا3، 2011: 15(.
   یکی از شاخصه هایی که بارت در به کار بردن روش نشانه شناسی بر آن تأکید می کند، 
بینامتنیت4 است. بینامتنیت به معنای اشاره، اقتباس و یا هرگونه نقل قول از اثر یا گفتمانی دیگر 
در متن مورد نظر ماست. خواه این اشاره مستقیم باشد و خواه غیرمستقیم. گاهی اشاره به 
گفتمانی دیگر در متن، آنچنان پنهانی و زیرکانه است که در متن حل می شود و بخشی از آن 
به شمار می رود که در این مورد یافتن روابط بینامتنی دشوار است )احمدی، 1391: 223-224(.
در الگوی نشانه شناسی ای که بارت ارائه می دهد، تعمیم به صورتی که در علوم طبیعی وجود 
دارد نیست. تعمیم نه در نتیجة دفعات تکرار یک نشانه، بلکه با گسترة مناسباتی در ارتباط 
است که به معناسازی می انجامد؛ حتی اگر نشانه ای تنها یک بار در اثر حضور داشته باشد. 
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به باور بارت تعمیم یک عملیات کیفی است؛ به این معنا که نشانه ای هرچند استثنایی و نادر 
در یک متن، با قرارگیری در مجموعه ای منطقی از نشانه ها، به معنایی مشخص منجر می شود 

)بارت، 1391: 75-79(.
عکس های مورد نظر در این پژوهش از پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس، بارگیری شدند 
و با نرم افزار ویندوز فوتو ویوور1 مورد مشاهده قرار گرفتند. توتالی کول پیکس یک پایگاه 
مجازی عکاسی است که کار خود را با انتشار عکس هایی از زلزلة هائیتی در ژانویة 2010 آغاز 
کرد. این پایگاه در اغلب کشورهای جهان بازدیدکننده دارد که بیشترین آمار بازدیدکنندگان-
حدوداً 14درصد- به امریکا تعلق دارد. توتالی کول پیکس، دسته بندی های موضوعی متنوعی 
دارد که از میان آنها می توان به هنر، سیاست، ورزش، سبک زندگی، مردم و طبیعت اشاره کرد. 
این پایگاه، عکس های عکاسان از سراسر دنیا و همچنین عکس های خبرگزاری رویترز را با 
موضوعات متنوعی دسته بندی می کند و هر ماه با چند مجموعه با موضوعات متفاوت به روز 
می شود. این پایگاه روزانه حدود ده هزار نفر بازدیدکننده دارد. عکس های مورد نظر در این 
تحقیق، در دسته بندی سبک زندگی، مردم و جهان با عنوان »محرم و عاشورا« قرار داشت که 
تعداد 45 عکس را شامل می شد. این مجموعه شامل تصاویری از مراسم ایام محرم، از تاریخ 
دوازدهم دسامبر- که مصادف با دهم محرم بود- الی هفدهم دسامبر 2010 و 23 نوامبر 2010 
لبنان و عراق ثبت شده است. در تحلیل  افغانستان، پاکستان، هند، بنگالدش،  است که در 

عکس ها، همة 45 عکس مورد بررسی قرار گرفتند.
در این مطالعه کوشیدیم از روش نشانه شناسی به خصوص رویکرد بارت که در باال توضیح 
در  عناصر موجود  به  توجه  با  ترتیب،  این  به  کنیم.  استفاده  تحلیل عکس ها  برای  داده شد 
عکس ها- اشیا، رنگ ها، ژست ها، تکرارها و ...-، دال ها را مشخص کردیم و مدلول اولیه و 
سپس ثانویه یا همان داللت های ضمنی را بر اساس بستر تولید و مصرف عکس شرح دادیم. در 
برخی عکس ها رابطة بینامتنی ای را که عکس با گفتمانی خارج از متن داشت، مشخص نمودیم. 
از این طریق، مفاهیمی که طبیعی، غیرتاریخی و بدیهی می نمود )همچون خشن بودن مسلمانان(، 

اسطوره زدایی شدند و بدین ترتیب، ساختگی و تاریخی بودن چنین مفاهیمی مشخص شد. 
همانگونه که گفته شد، هدف نشانه شناسی پا گذاشتن فراتر از واقعیت های مادی است و 
با اسطوره زدایی می توان با خوانش وقایع ظاهری به معانی عمیق دست یافت. به عبارت دیگر، 

1. windows photo viewer
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اسطوره معانی را پنهان نمی کند، بلکه آنها را مخدوش و تحریف می سازد )کوثری و همکاران، 
1393: 194 و 192(. در واقع معانی ضمنی و اسطوره های حاضر در عکس، هم سو با مناسبات 
قدرت میان اسالم و غرب، و متأثر از ایدئولوژی ای است که در بستر تولید عکس ها جریان دارد 
و با منافع اصحاب رسانه های غرب، هم سو است. معانی بازنمایی شده در عکس ها، درحالی که 
در شرایط تاریخی و اجتماعی خاصی به وجود آمده اند و می توانند مورد چالش های جدی 
قرار بگیرند، از طریق سازوکارهایی خود را غیرتاریخی و درعین حال بی چون وچرا می نمایانند. 

روش نشانه شناسی در حد امکان سعی در بررسی چنین سازوکارهایی دارد.

یافته های تحقیق
در پژوهش حاضر، از طریق نشانه شناسی و با توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی تولید و بازتولید 
عکس ها، سعی در بررسی عناصر موجود در آنها داشته ایم. در این روند، به پنج مقولة اصلی دست 
یافتیم که آنها را با عناوین )خشونت، مردانگی، همبستگی، نمادهای شیعی و داِل تعمیم یافته( 
نام گذاری و پنج عامل )خون آلودگی، رنگ قرمز، لحظة قطعی، کودکان و تحمل رنج( در مقولة 
خشونت را بررسی کردیم. اگرچه در این پژوهش، هدف بررسی تکنیکی و جنبه های صرفًا 
هنری عکس ها نیست، اما برخی تصمیمات هنری و تکنیکی که به بازنمایی عمیق تر مفاهیم یاری 

رسانده اند مورد بررسی قرار گرفتند.

خشونت
خون آلودگی: یکی از مهم ترین دال ها در این مجموعه عکس، خون آلودگی است که بر تن و 

با  که  هستیم  عزادارانی  شاهد  عکس ها  در  می کند.  داللت  آسیب دیده  و  زخمی  چهره های 
زنجیرهای تیغ دار به زنجیرزنی مشغول اند و یا با چاقو به شکافتن سر خود اقدام می کنند و 
بر پشت و سروصورت آنان جراحات شدیدی دیده می شود. همان طور که در باب داللت 
ضمنی نگاشته شد، در رمزگشایی عکس، به منظور دست یافتن به معنای مستتر در آن، باید 
معنای صریح و رابطة طبیعی شدة دال و مدلول را کنار زد. در این صورت است که می توان 
معنایی را که در الیه های زیرین عکس وجود دارد و تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم بر آن، در 
عکس پنهان و اسطوره وار شده است، درک کرد. معموالً خون و جراحات در زدوخوردها، 
کشتارها و تصادفات دیده می شود و به جز موارد محدودی، یادآور ترس، انتقام و خشونت است. 
خون آلوده بودن مراسم، جزء محوری ترین نشانه های حاضر در این مجموعه است که تأکید بر 
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آن می تواند- خصوصاً در بستری متفاوت با بستر شرقی و اسالمی- به طور ضمنی، خشم و ترس 
و خشونت عزادارن را بازنمایی کند. این در حالی است که حداقل برای خود برگزارکنندگان 
این مناسک خون آلوده شدن معنای دیگری دارد. این عکس ها در بستری تولید و اغلب خوانده 
می شوند که در به تصویر کشیدن زندگی اجتماعی خود، بر عواملی چون آرامش، مالیمت و 
مسالمت جویی تأکید می کنند و در مقابل مسلمانان و شیعیان -دیگری- به عنوان عامل رفتارهای 
خشونت آمیز معرفی می شوند. مسیحیت در دنیای غرب، همواره به عنوان دین صلح و عطوفت 
به تصویر درمی آید، درحالی که اسالم به مثابه دین خون و جنگ طلبی بازنمایی می شود. به عبارت 
دیگر، اسالم و مسلمانان در این مجموعه عکس بر حسب متفاوت بودن با غرب مسیحی که 
بیشترین مصرف کنندة این متون هستند، تعریف می شوند. نقش خون در آن دسته از مناسکی 
که تحت عنوان مراسم محرم و عاشورا توسط رسانه ها بازنمایی می شوند، بسیار پررنگ است. 

عکس شمارة 1. عزاداراِن خون آلود

رنگ قرمز: قرمز رنگی متجاوز است که بیشتر در تمدن های بدوی رواج دارد. این رنگ 

القاکنندة کشمکش، خشونت، گناه و بعضاً عشق است و خطر را به مخاطب منتقل می کند. این 
رنگ پویایی بسیار زیادی دارد و موجب برانگیختگی در بیننده می شود )استوار، 1391: 12(. 
قرمز در این مجموعه عکس با قرار گرفتن در پیش زمینه های سرد و خنثایی همچون خاکستری 
و آبی، شدیداً جلب توجه می کند. قرار گرفتن محل جراحت عزاداران، در نقاطی که اولین محل 
برخورد چشم مخاطب با عکس است - نقاط طالیی و مرکز تصویر- در تأثیرگذاری عکس ها، 
نقشی اساسی دارد. به عالوه، در عکس هایی که شاهد چهره و تن های خونین نیستیم، رنگ 
قرمز به اشکال دیگری خودنمایی می کند: در لباس و سربندهای کودکان عزادار، سینه های 
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سرخ سینه زنان و پرچم هایی با شعارهای داللت کننده بر حوادث و شخصیت های واقعة کربال 
همچون پرچمی با مضمون »جانم اباالفضل« در دست عزاداران در تصویر زیر. چنین تأکیدی بر 
رنگ قرمز، برای آشنایان با مکتب شیعه می تواند با گذشتة سرخ که ارجاعی ضمنی به عاشورا 
دارد، قرابت پیدا کند. اما در بستر جهانی و خصوصاً در پرمخاطب ترین بستر خوانش این 
عکس ها یعنی غرب، چنین معنا و مفهومی از رنگ قرمز، غریب می نماید. در عرصة عمومی، 
اغلب عالئم هشدار و خطر با رنگ قرمز نمایان می شوند و این امر به  نوعی هنجار تبدیل شده 
است. رمزگشایی از وفور و چگونگی کاربرد این رنگ در عکس ها، عالوه بر فضای پرالتهاب و 
خشونت آمیز مناسک، می تواند حکایت از زنگ خطری برای مخاطبان در مورد »دیگری« باشد.

عکس شمارة 2. پرچم قرمز. 

لحظة قطعی1: هانری کارتیه برسون2، برای اولین بار اصطالح لحظة قطعی گرفتن عکس را به کار 

برد. منظور او از این لحظه، زمانی است که عکاس موضوع را به نحوی در منظره یاب دوربین می چیند 
و اقدام به ثبت تصویر می کند، که عکِس حاصل، بازنمایی کنندة لحظه ای قطعی از سرنوشت یک 
ملت و روایتی دربارة آنان می شود. »گویی بر آن است که داستانی بی هیچ کم وکسر دربارة آنان نقل 
کند« )بکر،1387: 114(. لحظه ای که عکاس اقدام به ثبت تصویر می کند در انتقال مفاهیم و پویایی 
عکس مؤثر است. عکس های این مجموعه درست لحظه ای ثبت شده اند که عزاداران دست های 
خود را گشوده، با باالبردن زنجیرهای تیغ دار آمادة ضربه زدن به خود هستند یا دست های خود 
را برای سینه زدن و یا به نشانة اعتراض باال برده اند. این در حالی است که معموالً دهانشان را 
1. decisive moment
2. Henri Cartier-Bresson
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به فریاد گشوده اند و در آن لحظه چهره هایی برافروخته و خشمگین به خود گرفته اند. در برخی 
عکس ها دست به دعا برداشته اند و گریه کنان فریاد می کشند. چگونگی موقعیت آنان هنگام ثبت 
تصویر، به بازنمایی هرچه عمیق تر خشونت آنان منجر شده است. »آنچه غرب دربارة غیرعقالنی و 
خشن بودن مسلمانان بازنمایی می کند، آن است که انسان های شرقی با ذهنیت شرقی خود همواره 
خواسته های خود را با ناله و فریاد بیان می دارند« )مهدی زاده، 1380: 15(. لحظات گرفتن عکس 
توسط عکاس های این مجموعه به اثرگذاری عکس ها افزوده است و شدت عمل و سرسختی رفتار 
عزاداران را دامن می زند؛ درحالی که اگر تصاویر این افراد، در حال سکون ثبت شده بود، انتقالی با 
چنین اثری در پی نداشت. غرب روابط خود را حساب شده و مالزم آرامش و مسالمت جویی به 
نمایش می گذارد و مخاطبان از چنین شدت عمل و دادوفریادهایی برداشتی جز خشم، خشونت و 

بدوی بودن عزاداران نخواهند داشت.

عکس شمارة 3. شدت عمل عزاداران

کودکان: حضور کودکان در مراسم و جسارت آنان برای دست زدن به چنین اقداماتی، از 

نشانه های دیگری است که بازنمایندة خشن بودن عزاداران است؛ کودکان معموالً در جهان غرب، 
با ظاهری بسیار مرتب و نظیف و در حالی که به بازی های متعارف و کودکانه مشغول اند، به 
تصویر کشیده می شوند. آنان اغلب در فضایی شاد و امن مشغول تحصیل و یا تفریح هستند. 
چنین تصویری، با آنچه در این مجموعه از حضور کودکاِن خون آلود و چاقوبه دست، موکداً به 
ثبت رسیده است آشکارا در تضاد است. برای نمایش یا انتساب خشونت به مسلمانان، انتشار 
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عکس هایی که کودکان را محور خود قرار داده اند، بسیار تأثیرگذار است. مصرف چنین متونی در 
بستر فرهنگی و اجتماعی غرب که خود را مقید به حقوق و حمایت از کودکان معرفی می کند، بر 
معنای خشن و بدوی بودن مسلمانان دامن می زند و آنان را متجاوزان به این حقوق معرفی می کند.

عکس شمارة 4. کودکان

تحمل رنج: طبق اندیشة گیرتز1، در مناسک دینی افراد با فراهم آوردن رفتارهای نمادین و تحمل 

رنج ناشی از آن، به بیان عواطف خود اقدام می کنند )همیلتون2، 1390: 268(. در این مجموعه عکس، 
افراد به چند شکل به این رفتارهای نمادین و تحمل رنج ناشی از آن روی می آورند: زنجیرزنی، 
سینه زنی، قمه زنی و راه رفتن روی آتش؛ به این ترتیب به ابراز ناراحتی خود و همدردی با پیشوای 
خود می پردازند. اما آنچه گیرتز بیان می کند و فهم عواطفی همچون همدردی، در بستر محلی این 
مناسک و آشنایان با آن قابل درک است. درحالی که در زمینة مصرف عکس ها که اغلب کشورهای 
غربی هستند، با نمایش مناسک به این شکل احتماالً مفاهیمی چون همدردی به ذهن متبادر نشود 
و یکسره بر خشونت داللت کند. البته قابل ذکر است که رفتارهای نمادین در مناسک عاشورا 
1. Geertz
2. Hamilton



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره هشتم
شماره 3
پاییز 1394

46

طیف گسترده ای را شامل می شود و در جوامع اسالمی به اشکال متفاوتی انجام می گیرد. اما آنچه 
در این پایگاه عکاسی تحت عنوان کلی محرم و عاشورا، و با پوشش نسبتاً وسیعی از کشورهای 
اسالمی نمایش داده می شود، فقط شامل دسته ای از عزاداری ها است که به رفتارهایی خشونت آمیز 
و غیرعقالنی اقدام می کنند؛ با نمایش این صحنه ها به نظر می رسد که کسانی که با چنین خشونت 
و جسارتی در پی آسیب رسانی به خود بر می آیند، ظرفیت رفتاری اینچنینی در مورد دیگران را نیز 
دارند. در پی نمایش آسیب هایی که عزاداران بر خود وارد می کنند، آنچه حاصل می شود، برجسته 
شدن خشونت عزاداران است که در تقابل با مناسک دینی و رفتارهای عمومی در غرب مسیحی 
و مدرن قرار می گیرد. تحمل رنج ناشی از این رفتارها در بستر محلی خود، بیش از هر چیز بیان 
عواطف آنان در مورد واقعة غم انگیز عاشورا است؛ اما نمایش ناقص این مناسک و رمزگشایی از 
آن توسط مخاطبانی با منابع نشانه شناختی حاصل از گفتمان متفاوتی، به ساخت معانی دیگری که 
شرح داده شد می انجامد. همان گونه که در سایر عوامل شرح داده شده در مقولة خشونت گفته شد، 
بستری که خالق این معانی است بر اساس ادعای خود مبنی بر عقالنیت و رفتار مسالمت جویانه، به 

معرفی »دیگری« که فاقد این ویژگی هاست می پردازد. 

عکس شمارة 5. تحمل رنج
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مردانگی
یکی دیگر از نشانه هایی که در این مجموعه عکس، مورد بررسی قرار گرفت، حضور پُررنگ مردان 
در مراسم است. تنها دو عکس نشان دهندة حضور زنان در مراسم وجود دارد. در یک عکس، زنان 
را جدا از مردان، در کنار یکدیگر و به همراه فرزندان خود، در حال گریستن و سینه زدن می بینیم و 
در دیگری زنی را پشت پرده، بدون آنکه هیچ نماد و نشانه ای از مراسم عزاداری در عکس وجود 
داشته باشد، شاهد هستیم. در واقع عکس ها گویای نقش حاشیه ای و کم رنگ زنان در مناسک 
هستند. مابقی عکس ها صرفاً گویای حضور مردان- کودک یا بزرگسال- هستند. همان طور که گفته 
شد، یکی از شاخص های نشانه شناسی، بینامتنیت است. وقتی پای گفتمان دیگری در متن باز می شود 
می توان از بینامتنیت سخن گفت. حضور نیرومند مردان در مراسم و در حاشیه بودن زنان، به نحوی 
به تصویر کشیدن استدالل فمنیست ها مبنی بر حاکمیت فضای مردانه بر دین است. آنان معتقدند که 
تفاسیر ناصواب از متون دینی به تحکیم مردساالری و به حاشیه رانده شدن زنان از اجتماعات دینی 
و اماکن مذهبی منجر شده است. آنچه به زعم آنان موجد حاکمیت مردانگی بر فضای مناسک دینی 
است، نه خود ادیان، بلکه تفاسیر نادرست از ادیان است. بر اساس اندیشة اصیل اسالمی، همان طور که 
مارگاریت بدران1 اشاره می کند، بازخوانی قرآن و متون دینی اسالمی، راهی برای بازیابی حقوق برابر 
زنان و مردان است )مرادی فروتن،1392(. اما عمده ترین بستر خوانش عکس ها جامعة غرب است. 
در عکس ها تأکید بر حضور گستردة مردان در مقایسه با حضور زنان در مراسم، نشانه ای است که 
به طور ضمنی بر مردانه بودن فضای حاکم بر این مناسک و موضع نسبتاً منفعالنه و حاشیه ای زنان 
داللت می کند. چنین معنایی از طریق رابطة بینامتنی با گفتمان اعتراضی فمنیست ها منتقل می شود. 
نمایش زنان باحجاب می تواند عالوه بر انفعال آنان، به محصور و محدود بودن زنان اشاره داشته باشد. 
اینکه زنان در کنار فرزندان خود به سر می برند، نشان از اشتغال دائمی آنان به امور خانواده و عدم 
آزادی برای فعالیت های اجتماعی است. ممکن است در بستری شرقی و یا اسالمی، بازنمایی چنین 
معانی ای ناخوشایند نباشد. اما در بستر غرب و در قیاس با زن غربی که از قرن بیستم برای کسب 
استقالل اقتصادی، از کنج خانواده به عرصة عمومی و اجتماعی پا گذاشته است چنین عکس هایی، 
تصویر مشمئزکننده ای از نقش زنان مسلمان را به نمایش می گذارد و به خلق تصویری از وی منجر 
می شود که او را محدود به حوزة خصوصی، به لحاظ اجتماعی غیرمؤثر، و همواره دارای ارتباطی 
غیرمستقیم با جامعه معرفی می کند. برداشتی که در جهان غرب از زن مسلمان و ویژگی های وی 
ازجمله حجاب وجود دارد، در ارائة چنین تصاویری از او مؤثر بوده است. بنابراین زنان بر اساس 

تفاوتی که با همجنسان خود در غرب دارند، تعریف شده اند.

1. Margaret M. Bedrin
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عکس شمارة 6. زنان، در حاشیه

گروهی بودن مراسم
یکی از نشانه های برجسته ای که در اغلب عکس ها حضور دارد، جمعی بودن برگزاری مراسم 
است. تعداد عکس هایی که تنها یک نفر را در قاب خود جا داده اند، بسیار ناچیز است. عزاداران 
یا به صورت گروهی و هماهنگ با هم به انجام مراسم می پردازند و یا گروه کثیری به تماشای 
یک یا چند نفر نشسته اند. امیل دورکیم معتقد است که افراد در جمع بر اثر برانگیختگی ای که 
حاصل از سودای مشترک افراد است، دچار چنان احساساتی می شوند و دست به کنش هایی 
می زنند که به تنهایی هرگز توان انجام آن را نداشتند. چنین قضایایی در نظریة دورکیم به این نتیجه 
منجر می شود که در مناسک، قدرت جمعی افراد است که ستایش می شود. »صدای جمع آهنگی 
دارد که صدای فرد هرگز نمی تواند داشته باشد« )همیلتون، 1390: 175-174(. گویی برگزاری 
برخی  است.  داده  را  اقداماتی  و جسارت چنین  نیرو  افراد  به  به شکل دست ِجمعی،  مراسم 
اندیشمندان همچون اسمیت1، که برای مناسک دینی اهمیتی درجة اول قائل هستند، مناسک را 
بیان تکراری وحدت و کارکردهایی می دانند که اشتراک اجتماعی و انسجام را تحکیم می بخشد 
)همان : 170(. نمایش خصلت گروهی مراسم در عکس ها، می تواند داللتی بر همبستگی و 
انسجام افراد برگزارکننده داشته باشد و قدرت جمعی مسلمانان را بازنمایی کند؛ افرادی که 
حضورشان در جمع، آنان را از چنان قدرتی برخوردار کرده است که به برگزاری مراسم به این 

1. Smith
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شکل می پردازند و این حضور، خود به همبستگی آنان کمک می کند. چنین نشانه ای، ضمن 
داللتی صریح بر گروهی بودن انجام مناسک، به ساخت معنای همبسته بودن شیعیان می پردازد. 
ابهتی که جمعی بودن مراسم در عکس ها نمایش می دهند در ایجاد ترس از آنان اثرگذار است. 

گویی عزاداران در یک بسیج دسته جمعی در برابر دشمن، صف آرایی کرده اند.

عکس شمارة 7. انسجام

نمادها
فیشر1 مجموع مناسک عزاداری با گفتمان کربال را ساختاری نمادین و تاریخی در تشیع در 
نظر می گیرد )فیاض و ابراهیمی، 1385: 61(، عالوه بر در نظر گرفتن کل مراسم به عنوان کلیتی 
نمادین، در عکس ها برخی نمادها و یا نشانه های مرسوم در عزاداری شیعیان حضور دارند: 
پارچه نوشته ها و پرچم ها )که اغلب نه مضمون دقیق آنان، بلکه صرفاً نوشته ای به خط عربی 
در آنان مشخص است(، گردنبندهایی با شمایل اهلل، حجاب زنان، سربندهای کودکان با عنوان 
له« و شمایل دست حضرت عباس )ع(. بررسی نمادشناختی نمادهای حاضر در  »هیهات منا الٌذّ

1. Fischer
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این مجموعه عکس در این مقاله نمی گنجد، اما ازآنجاکه نمادها با روحیات معنوی و جهان بینی 
افراد آمیخته می شوند )همان: 64(، هم زمان و در کنار هم ارائه شدن نمادها و مضامینی که 
غیرعقالنی، بدوی و جنگ طلبانه فهم می شوند، به آمیزش این دو در ذهن مخاطب منجر 
می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که در اثر تعدد و تکرار این مضامین و همنشینی آن با 
نمادها، چنین مفاهیمی به جزئی از معنای این نمادها تبدیل شود؛ به ویژه در معرفی اسالم به 
جهان و کسانی که از ریشه های تاریخی این نمادها، تحول آنها در طول زمان و شرایط اجتماعی 

و معنای برخی از آنها در اندیشة اصیل اسالمی شناختی نداشته باشند.

عکس شمارة 8. نمادها
داِل تعمیم یافته1

چند عکس در کنار یکدیگر می توانند یک مجموعه عکس بسازند که استفاده از آن در مجالت 
اینترنتی و مصور امری رایج است. در این حالت، داِل معنای ضمنی در هیچ یک از تک عکس ها 
باید آن را در پیوستگی و توالی عکس ها یافت )بارت، 1390: 23(.  بلکه  یافت نمی شود، 
مجموعه عکس، درصورتی که همچون عکس های مجموعة حاضر، به لحاظ زمانی، پیوسته 
نباشد، با عکس برداری از نمونه های مختلف و در محل های متفاوت، به منظور اثبات اندیشه و 
یا بیانیه ای مورد استفاده قرار می گیرد )عباسی، 1387(. در تصاویر مورد نظر در این پژوهش 
با استفاده از امکان مجموعه عکس و خلق تکرارها و توالی، اندیشة مورد نظر بسیار مؤثرتر و 
عمیق تر از تک عکس بیان می شود. مجموعه عکس داللت صریحی بر معرفی مکانی و زمانی 
عزادارن دارد و ضمناً فراگیری چنین مناسکی بین شیعیان را نشان می دهد. درعین حال پوشش 

1. generalized
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از کشورهای مختلف، که  این مجموعه، آوردن نمونه های متعدد  جغرافیایی نسبتاً گستردة 
در مجموعه عکس امکان نمایش یافته اند، اقدامی است در جهت باورپذیرتر کردن و اثبات 
مدعای آنچه بازنمایی می شود. چنین مدلولی حاصل »مجموعه« است و داِل آن در هیچ یک از 

عکس ها، به تنهایی یافت نمی شود.

بحثونتیجهگیری
مناسک عزاداری محرم یکی از مهم ترین مناسک تشیع است و هیئت های عزاداری ازجمله 
مهم ترین جماعت های مناسکی میان این افراد محسوب می شوند. گفتمان رایج در این جماعات، 
گفتمان کربالست که در شکل گیری چارچوب اصلی نگاه دینی، باورها و مناسک آنان نقش 
عمده ای ایفا می کند. هیئت های عزاداری یکی از عرصه های مهم دین ورزی شیعیان محسوب 
می شوند )فیاض و رحمانی، 1385: 58-57(. عزادارن شیعه در این مناسک به درک عمیق تری 
از خود دست می یابند و از این طریق موجب استمرار حیات دینی جامعه می شوند. بیشترین 
نمادهای مقدس در میان شیعیان به مناسک عزاداری محرم بازمی گردد )وافی، 1387: 2(. مناسک 
عزاداری در مناطق مختلف جهان اسالم به اَشکال متفاوتی انجام می شود و تاریخ نظریات 
مناسک نشان می دهد که مناسک دینی در طول تاریخ، تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، 
دچار تغییرات زیادی می شوند. عزاداری محرم نیز در جوامع مختلف، با آداب و رسوم متفاوت 
آمیخته شده و اشکال متفاوتی به خود گرفته است. این تغییرات گاهی مناسک را به سمت 
انحرافاتی برده است که حتی از اندیشة اصیلی که پشتوانة آنها به حساب می آید، فاصله گرفته اند. 
به دلیل عدم تفکیک میان عناصر انحرافی و اصیل اسالمی، مجموع آنها مناسک محرم نامیده 
می شود. چنین پیرایه هایی بر پیکر دین، بر وجه بیرونی دین اثر بسیاری داشته است و به فرصتی 
برای تبلیغ در جهت اسالم ستیزی بدل شده است )وافی، 1387: 2(. رفتارهایی همچون قمه زنی 
یا راه رفتن بر روی آتش که در برخی کشورها و گروه ها رواج دارد، بیشترین تصاویر مورد 

توجه رسانه های غربی دربارة اسالم است؛ چراکه چاشنی آن خون و خشونت است.
در این تحقیق، با استفاده از رویکرد بازنمایی و روش نشانه شناسی به تحلیل عکس های 
پایگاه الکترونیکی توتالی کول پیکس، با عنوان محرم و عاشورا پرداختیم. در تحلیل عکس ها، با 
رمزگشایی نشانه ها و کنار زدن معنای صریح آنها، به مقولة خشونت، مردانگی، انسجام، نمادهای 
دینی و دال تعمیم یافته دست یافتیم که از میان آنها مقولة خشونت، خود با عناصر خون آلودگی، 
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رنگ قرمز، لحظة قطعی، کودکان و تحمل رنج به دست آمد. در این مجموعه، استفاده از برخی 
فنون هنری عکاسی همچون قرارگیری موضوعات اصلی در نقاط طالیی، انتخاب دقیق زوایای 
مورد نظر، ترکیب رنگ و ... در بازنمایی عمیق تر مفاهیم مؤثر بوده اند. بر اساس تحلیل نشانه شناختی 
به این نتیجه رسیدیم که این رسانه در ارائة روایتی از مناسک دینی میان شیعیان، عملکرد بی طرفانه ای 
نداشته است و آنچه در اغلب عکس ها بازنمایی می شد خشونت، حاکمیت جنسیتی مردان و 
رفتارهای غیرعقالنی آنان بود که همگی می توانند تصویری از گفتمان حاکم در جهان غرب دربارة 

مسلمانان باشند؛ تصویری که در حال اشاعه و گسترش وسیع در سراسر دنیاست.
رسانه ها از طرفی با در اختیار داشتن ابزارهای متنوعی همچون روزنامه ها، تلویزیون، اینترنت، 
بیلبوردهای تبلیغاتی، تلفن همراه و دوربین عکاسی، ... و تولید متونی همچون عکس، فیلم، 
موسیقی و تیزرهای تبلیغاتی، و از طرف دیگر با به خود اختصاص دادن بخش مهمی از زمان 
افراد و در نتیجه تأثیر فراوان بر آنان، به افزایش دامنة حضور و تأثیر خود در جامعة جهانی دست 
زده اند و به یکی از ابزارهای عوامل قدرت برای پیشبرد مقاصد خود تبدیل شده اند. در سال های 
اخیر، مسئلة تروریسم و نگرانی های امنیتی ناشی از آن به یکی از مسائل اساسی جهانی بدل شده 
است و مسلمانان به عنوان حد غایی این گروه ها معرفی می شوند. پس از حادثة 11 سپتامبر 2001 
در امریکا، آنچه تحت عنوان اسالم هراسی از آن نام برده می شود، بسیار عمیق تر از قبل در کانون 
توجه رسانه ها جای گرفت. اصطالح اسالم هراسی، به منزوی و مهجور واقع شدن اسالم و همچنین 
عملکردهای تبعیض آمیز در قبال مسلمانان اشاره دارد )اکبرزاده و اسمیت، 2005: 2(. این رخداد، 
برای دنیای غرب و رسانه ها پنجره ای جدید به روی ابعاد و پیچیدگی های جوامع اسالمی باز 
کرد. رسانه ها رویداد 11 سپتامبر را فرصتی برای ارائة تصویری با اعوجاج از اسالم و مسلمانان 
یافتند )عبید عبداهلل، 2008: 2-1(. برای مثال، تعداد قابل توجهی از موضوعات منتشرشده دربارة 
اسالم و مسلمانان در مطبوعات انگلیسی، حول محور درگیری های مسلحانه و خشونت آمیز 
مسلمان است )بیکر1، 2013: 52(. »درگیری« مهم ترین و مکررترین مفهومی است که دربارة 
اسالم و مسلمانان در این رسانه به کار رفته است. در این میان دین و ایمان اگر نه به عنوان منبعی 

تهدیدآمیز، حداقل عاملی برای نگرانی محسوب می شود )همان، 66(.
رسانه ها از طرفی ارزش های فرهنگی غرب را به عنوان ارزش هایی ابدی و عام که هیچ 
چون وچرایی در آن نیست برای مخاطب به تصویر می کشند و از طرفی ارزش هایی را که با آنان 

1. Baker
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هم سو نیستند، با عنوان دیگری پست و خطرناک معرفی می کنند و این همان کارکرد اسطوره 
است )کوثری و دیگران، 1393: 194(. به این ترتیب رسانه به ابزاری مؤثر در جهت گسترش 
اسالم هراسی در جهان، در دست غرب قرار گرفته است که با بازنمایی ارزش های اسالمی 
و حتی ضدارزش ها به عنوان اسالم، اسالم را در تقابل با فرهنگ غرب قرار دهد. با توجه به 
مقوله هایی که در این پژوهش به آن دست یافتیم، می توان عکس های مورد نظر را اقدامی در 
جهت جریان اسالم هراسی به شمار آورد؛ جریانی که در آن به مسلمانان به عنوان یک »دیگری« 
زنان  نقش حاشیه ای  و  این مجموعه عکس  در  مردانگی  غلبة  باب  در  است.  پرداخته شده 
توضیحاتی نگاشته شد. بدین ترتیب زنان برخالف مردان که در متن مناسک و در حال فعالیت 
هستند، در حاشیة انفعال به سر می برند و گویا تنها نظاره گر آنان اند؛ گویی زنان موجوداتی 
در بند تبعیض، دور از متن جامعه و همواره محصور در حجاب خویش اند. در مقابل، زنان 
در جامعة غرب حتی با وجود داشتن نقش درجة دوم در قیاس با مردان، اغلب پرچمدار 
آزادی و با حضور مؤثر اجتماعی معرفی می شوند. این در حالی است که زنان مسلمان را در 
تعریفی متضاد، در جایگاهی بس غیراجتماعی و دون نشان می دهند. بدوی بودن و رفتارهای 
غیرعقالنی مسلمانان در عکس ها - که به آن پرداخته شد- توصیفی از مسلمانان است که در 
مقابل تصویر شهروندان عقالنی و مدرن غربی قرار می گیرد. به تصویر درآمدن کودکان در 
شرایطی که شرح آن آمد، یکی از تأثربرانگیزترین وجوه این مجموعه عکس است که تقابل 
آشکاری با تصویر کودکان غربی دارد و می تواند نقش مؤثری در ایجاد ترس و نفرت از 
اسالم و طرد شدن آن از حوزة زندگی اجتماعی عمومی داشته باشد؛ چراکه آنان را همچون 
کسانی نمایش می دهد که به حقوق کودکان و حمایت از آنان، که بخشی از حقوق کلی بشر 
است، پایبندی  ندارند. این ویژگی ها که به طور ضمنی به تفاوت ها اشاره دارند، اسالم را دارای 
کمترین اشتراک با فرهنگ مقبول نزد عموم معرفی می کنند. هرچند تعریف از این فرهنگ 
مقبول را نیز خودِ غرب به جهان ارائه می دهد. نمادهای حاضر در عکس ها، هرکدام به گونه ای 
اشاره به وقایع و شخصیت های برجسته در حوادث عاشورا دارد و یا ازجمله نمادهای مرسوم 
در جوامع اسالمی است. همواره آمیخته بودن چنین نمادهایی با مفاهیمی همچون خون و 
در  که  توسط مخاطبانی  نشانه ها  این  مناسک عاشورا و خوانش  خودآزاری در عکس های 
بستری متفاوت با جوامع اسالمی زندگی می کنند، این نمادها را به یادآور کینه جویی، خشم و 
جنگ تبدیل می کند. این در حالی است که دنیای غرب عمیقاً بر نمادهای جهانی خود، همچون 
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نمادهای صلح و آزادی تأکید فراوانی می کند. خوانش و رمزگشایی متون، تابع اصول یکسانی 
نیست، بلکه از متغیرهای چندگانه ای پیروی می کند که اهم آنها، شرایط محیطی و اجتماعی 
است )کاظمی و محمدحسینی، 1394: 72(. همان طور که گفته شد بیشترین مخاطبان این پایگاه 
عکاسی، مخاطبان غربی هستند که در بستری نسبتاً یکسان قرار دارند. مخاطبان غربی با توجه 
به ذخیرة نشانه شناختی خود که ناشی از گفتمان های مسلط در جوامع غربی است و بر اساس 
تلقی از خود به عنوان مظهر صلح و زندگی مسالمت جویانه، به فهم اسالم بازنمایی شده توسط 
رسانه ها می پردازند. محتمل است که چنین فهمی مرجعی برای موضع گیری های فرهنگی و 
اجتماعی آنان در مقابل اسالم شود. درعین حال برای مخاطبان غیرغربی که منبع نشانه شناختی 
متفاوت تری برای خواندن متون دارند نیز امکان برداشت کاریکاتوروار از اسالم وجود دارد؛ 
چراکه رسانه، ذائقه و معیارهای قضاوت مخاطبان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و نتیجة این 
امر چیزی جز طرد شدن اسالم و مسلمانان از صحنة عمومی جهان نیست. بازنمایی مسلمانان 
در رسانه های غرب، که اغلب حول محور تجربیات اجتماعی منفی از حضور مسلمانان است، 

به ساخت معنای دیگری شرقی اشاره می کند )عاملی و همکاران، 2007: 22(.
به باور ادوارد سعید، انگاره هایی که رسانه ها از اسالم و خاورمیانه به دست می دهند به دو 
دلیل تحریف شده است: اول آنکه این انگاره ها توسط کسانی مخابره می شود که از کم وکیف 
آن موضوع )مثاًل محرم و عاشورا( درک صحیحی ندارند و نتیجة این امر انتقال معانی نادرست 
و بعضاً متناقض دربارة اسالم و خاورمیانه است. دوم آنکه تأکید پوشش خبری رسانه ها از 
اسالم بیشتر بر انگاره هایی است که مورد نظر مخاطبان خود که اکثراً غربی هستند، است 
)مهدی زاده، 1380: 14-13(. عکس هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، به 
نمایش آنچه در مقابل دوربین روی داده بود و درعین حال حذف بسیاری دیگر از واقعیات 
دربارة مناسک آیینی مسلمانان و به طور خاص شیعیان پرداخته بود. طبق رویکرد هاوارد بکر 
در باب جامعه شناسی و عکس، یکی از پرسش هایی که دربارة واقع گرایی عکس در بیان حقایق 
مطرح می شود این است که بپرسیم آیا اگر این عکس ها را در جای دیگری و از نمونه های 
این منظر وی عکس ها را  از  نتیجه می رسیدیم؟  به همین  بازهم  تهیه کرده بودیم،  دیگری 
دربردارندة همة حقیقت نمی داند )بکر، 1387: 125(. گویی در عکس ها با پوشش تصویری 
نسبتاً گسترده و نمایش مناسک در شش کشور جهان، پیشاپیش به این پرسش پاسخ داده شده 
است. استفاده از امکان مجموعه عکس در جامعة آماری این مطالعه، دالی است که مدلول آن، 



فصلنامه علمی - پژوهشی

55
بازنمایی مناسک 

محرم در... 

همه جایی و بی چون وچرا بودن معانی تولید شده است و خشونت، عدم عقالنیت، خودآزاری 
و تبعیض جنسیتی را نه منحصر به گروهی از مسلمانان، بلکه منتسب به همة آنان می داند. با 
وجود این، وثاقت منبع این مجموعه مورد چالش است. ایران به عنوان بزرگ ترین کشور شیعی 
که می تواند منبعی غنی از داده ها در این باره باشد، جایگاهی در عکس ها ندارد. به عالوه از 
میان انواع بسیار گستردة مناسکی که در سراسر جهان حامل گفتمان کربال هستند، تنها بر چند 
مورد معدود )همچون قمه زنی، راه رفتن روی آتش( دست گذاشته شده بود؛ مناسکی که اغلب 
در اندیشة اصیل شیعی منسوخ شمرده می شوند. در باب نسخ و حرمت چنین مناسکی باید 
گفت برخی محققان اسالمی طبق آیات و روایات شیعی، صرف محزون و گریان بودن را برای 
چنین ایامی توصیه کرده ا ند و مابقی شیوه های عزاداری را به عرف و فرهنگ جوامع واگذار 

کرده اند )اسالم کوئست، 1387(. 
گفته شد که مناسک، بسیار متأثر از شرایط تاریخی-اجتماعی جوامع هستند. در ادوار 
مختلف تاریخی و تحت شرایط اجتماعی متفاوت، تغییرات زیادی را متحمل می شوند و اشکال 
متفاوتی به خود می گیرند. گاهی شرایط اجتماعی و تاریخی، پیوند مناسک با باورداشت های 
دینی را می گسلد و دیگر نمی توان بین آنها و اندیشه ای که مناسک حمل می کنند، رابطه ای 
برقرار کرد. بنابراین قضاوت دربارة یک دین و نسبت دادن ویژگی هایی به پیروان آن بر اساس 
مناسک، منصفانه به نظر نمی رسد. پس عالوه بر اینکه عکس های مورد نظر در این پژوهش، 
نمایش ناقصی از مناسک محرم است، ذکر این نکته ضروری است که صرف مناسک نمی تواند 

مبنایی برای معرفی یک دین و پیروان آن باشد.
رسانه ها در نشان دادن واقعیت های اجتماعی، آینه وار عمل نمی کنند؛ رسانه ها واقعیت های 
بازنمایی به معنای ساخِت رسانه ای واقعیت است. چنین  بازنمایی می کنند. این  اجتماعی را 
بازنمایی هایی، بر برداشت افکار عمومی از واقعیت تأثیر بسزایی دارد )تاکی و نخعی، 1394: 132(. 
با توجه به نقشی که رسانه ها در اثرگذاری بر افکار عمومی دارند، شناخت مخاطبان از مقوله هایی 
همچون محرم و عاشورا، شناختی است که رسانه ها به آن شکل و جهت می دهند و حتی بر دیدگاه 
مسلمانان از خود تأثیر می گذارد )ربیعی و محبی، 1390: 101(. به این ترتیب متون تولیدشده در 
غرب دربارة اسالم، عالوه بر شناختی که از مسلمانان برای آنان عرضه می کند، برداشت خود 
مسلمانان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. جوامع به نحوی غرق در بازنمایی های رسانه هایی همچون 

اینترنت گشته اند که در تشخیص حقیقت از خطا دچار واهمه شده اند )سیدمن، 1392: 230(.
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ازجمله نقدهایی که به رویکرد عکاسانه از محرم وارد است، یکسان انگاری موضوع محرم 
در همة زمینه های عکاسی شده است. ضمن اینکه برخی بسترهای مهم اجرای مناسک محرم، 
گذشتن  کنار  با  است.  گرفته  قرار  غفلت  مورد  ایران،  در  محرم  مناسک  برگزاری  همچون 
کشورهای  در  محرم  مناسک  برگزاری  به  یکسان انگارانه  رویکردی  موجود،  تفاوت های 
عکس برداری شده اتخاذ شده است. به عبارتی، این نوع عکاسی به دلیل جدا ساختن مناسک 
محرم از بسترهای اجتماعی و فرهنگی ای که مورد عکس برداری قرار گرفته اند، در معرفی این 
مناسک دچار نقصان شده است. در این پژوهش محققان کوشیده اند تا نشانه ها را با اشاره هایی 
به بستر فرهنگی تولید و خوانش عکس ها و در رابطه با مناسبات قدرت در این باره، توضیح 
دهند. بااین حال، نشانه شناسی ساختارگرایانه، بیش از پرداختن به بستر، نشانه ها را همچون 

اموری بی محل و بی جا، به مثابه اموری کلیت یافته مورد پردازش قرار می دهد.
این نوشتار پیشنهاد می کند که در جهان اسالم و خصوصاً تشیع، متون رسانه ای به ویژه در 
حوزة تصویر که اثرگذاری فراوانی دارد، به تولید هرچه بیشتر معانی اصیل و منطبق با اسالم و 
انتشار آن در شبکه های اجتماعی اختصاص یابد. انتشار متونی که رحمانیت و اعتدال در اسالم 
را به نمایش می گذارد، در مقابل جریان رسانه ای اسالم هراسی، می تواند قرائت دیگری از اسالم 
را در برابر چشم جهانیان ارائه کند. تسلط بر فنون بصری و مجهز شدن به دستاوردهای نوین 

در این عرصه، می تواند مؤثر واقع شود.
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Abstract
Protecting and upholding the ideology of media authorities, photo can be considered 
a tool for communication and meaning-making. Also the social-artistic activities of 
photograpy paly a significant role in communication as any other media does. The 
representation theory excessively concerned with media analysis. It should be noted 
that semiotic method gives the ability to examine hidden layers of media contents 
such as picture. Based on The representation theory and semiotics techniques, this 
paper involves in analyzing photography which represented in TotallyCoolPix 
Website with Theme of Muharam and Ashura (the 10th day of Muharram in the 
Islamic calendar).  The outcomes of this analysis reveal that these photos represent 
Islam and Muslims as “other”, and also including a kind of deviation from the true 
Muharram rituals among Muslims. This set of pictures can be characterized by 
some features such as violence, masculinity, passive role of women in religious 
customs, cohesiveness and collective strength, which are become prevalent in 
Muslim communities. What is more, traditional Shiite symbols hinged upon these 
features and themes in these pictures. Overall, the concepts obtained from these 
pictures analysis illustrate that they are brimmed with violence which pave the way 
for more Islam- phobia in countries in the Occident.
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