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7114-0402شاپا:    

آزاداستنویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز.  

 های شهری فرهنگِی عکس ــ تحلیل اجتماعی
 مبتنی بر ادراِک شنیداری

 
 1*پورمحمد حسن

  99/99/0099پذیرش:    ؛90/09/0900دریافت: 

 چکیده
اسـت.آمیختـهاستکهبااحساسحضوراودرزندگیزیستههـمترینحواسانسانیادراکشنیداریازمهم

هـایابـد.عکـسنیزگسترشمیهایمجازِیآنانگارهفقطدرفیزیکصوتکهبهتحلیلیصدانههایویژگی
تواننـدمنظرکهمحلاجماعادراکدیداریوحواسدیگـِرانسـانیهسـتند،مـیعنوانسندتاریخی،ازاینبه

رو،ازبراین،درمـتنپـی هاینمادینمجازِیصدارادربسترخودارائهدهنـد.بنـاهایصوتیوانگارهنمایه
تـاعنـوانروشتحقیـِ ادراِکشـنیداریدرمـتنعکـساسـتدادهشـدهتاریخاجتماعیوفرهنگِیحواسبه

دهـدکـهجـاخـودراننـانمـیهایضمنِیصوتیدرآنموردتدسیروتحلیلقرارگیرد.اهمیـتکـارآنالیه
موضـوعاتانسـانیدر«ثبـِتحسـی»کـهتوانـاییباشـیمعنواناسنادیدرنظرداشتهرابههایشهریعکس

یشـنیدارییتأویـلوتدسـیر،ازقـوهتوانددرهنگامهمی-مدسر-رادارندوبنابراینبینندهاجتماعاتشهری
جاستکـهادراکشـنیداریدرتحلیـلگیرد.سؤالامااینگانهدرفهمعکسبهرهعنوانیکیازحواسپنجبه

توانداطالعـاتتـاریخیدربـارهمـتنخـودوملزومباادراکدیداریدارد،چگونهمیمایالزعکسکهرابطه
جـزدرفـرمرابهیمردم،اطالعاتیدلیلثبِتزندگیروزانههایشهریبهکهعکساستدهد؟فرضیهماآنارایه

تـاریخِی-ازطریـ درکشـنیداریتوانکنندکهمیمیهایضمنیثبتصورتدادهوساختاربصریخود،به
جاکهدراسنادعکاسـانهبـاقـوهدیـداریکهادراکشنواییآننمود.نتیجهآنراتحلیلوفهمسندعکاسانه،آن

ازاطالعاتفرهنگِیمبتنیبـرآگـاهیهمنـوننوسـتالژیا،خـاطرات،ویادهـارادرتداخلپیداکند،انبوهی
تـوانشدهدرسطحعکـس،مـیهایصوتِیثبتعالوه،ازطری رّدنمایهبهکنند؛خاصخودایجادمیبیننده

رادرمـتنآنبافتتاریخیاجتماعیانسانی،کیدیتزیستوتعامالتزندگِیروزمرهیـکمقولـهجمعیتـی
قرارداد.موردمطالعه

هایصدا،ثبتحسِیعکاسانه،عکسفرهنگیادراکشنیداریدرعکس،تاریخاجتماعی:ها کلیدواژه
هایشهری،عکساجتماعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وسیسـتاناسـتانبلوچسـتان،وسیسـتانداننـگاهمعمـاری،وهنـرداننکدهدستی،صنایعگروههنر،پژوه استادیار.1
ایرانبلوچستان،
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 مقدمه
ازعواملاصلیاحساسحضورووجودداشـتناسـت.ادراکشـنوایی،صداوصوت،یکی

رابـرایانسـانایجـادکردنامکانارتباطباجهان،درکیباطنیازگذشتهوحالجزفراهمبه
گـاهمی»کند.می ایکـهازگونـهکنـد؛بهشنوایی،ازراهدورماراازرویدادهایااشیاءمکانیآ

تماسفیزیکییاشیمیاییکهنیازبهکردن،یاچنیدنـوکردن،لمسهاییمانندبطری روش
(.نخسـتیننقطـ 1،7101،5)بوالتوایگـر«آیددستنمیبهـهاداردمستقیمیبامنابعآن

اسـت.صـدایاوازگدـتناستکهفرددرحالسـخنرویاروییبااینحسحضور،زمانی
رسـد،گوشدیگرانوخـودشمیشود،بهیرامونایجادمیکهدرهوایپهاییطری ارتعاش

نـواحیگـوشدرونـیهابـهکهازطری دهانوحل واسـتخوانـامافرد،صدایخودشرا
تر،هنگامتولیداصـواتبیانروشنکندوبهایمتداوتنیزاحساسمیگونهبهـشودمنتقلمی

حساسشدهوتجربـ حـسعمیـ حضـورراصوتازدرونجمجمها2توسطانسان،طنین
(.3،0111،2دهد)کانشکلمی

کنـدورافـراهممیصدا،درکنارحواسدیگر،بخ مهمیازتجربـ زنـدگیروزانـه
همـوارهبخنـیاززیسـتخصوصـی،»،حواسوقوۀشـنواییمـا،4قولالیزابتفوستربه

ــه ــرهتر،بیانروشــنافکــار،احساســات،وخاطراتمــان،وب ــدگیروزم ــاتیزن بخــ حی
شـنیداریترتیب،مطالع نحـوهادراکاین(.به5،7103،01نقلاز:هیندی)به«استبوده

هاهایآندرتاریخیکجمعیتاجتماعیوزندگیروزانهمردم،برایفهمچگونگِیتجربه
یداریدرهـایشـن،دربـارۀاهمیـتادراک6درجهاننان،اهمیتفراوانیدارد.آلنکوربن

نویسد:ضبطوتحقی تاریخیمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

اغلـبکـهراهاییموضوعاواست.کمبریجدرکالجکِلیرمدرسانازوانگلیسینگارتاریخ:.4
وبـرادروخـواهربـاروابـطجنسـیت،ازدواج،کـودکی،دورانبـهمربـوط)مـواردشودنمیتوجههاآنبهتاریخیهایکتابدر

کند.میبررسیبیوگی(،دورانوپیریمردانگی،والدین،

است.میالدینوزدهمقرنتاریخمتخصصکهفرانسویاجتماعینگارتاریخ:.6

https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-009-0006-3#auth-2
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فرهنگِی -تحلیل اجتماعی

 ... های شهریعکس

راهایشـنیداریادراکتواندموادمربوطبهتاریختصوراتمکانیوتخیالتاجتماعیدیگرنمی
هایاززندگی«تریحالتوجودِیعمی »هاییکهچنینادراکدلیلاینکمبهنادیدهبگیرد؛دست

(.0310،354ز:اسمیت،نقلادهد)بهگذشتهرادردسترسماقرارمی

اندازشـنیداریوشـیوۀرویـاروییوکوربنبرایننظراستکهبـدونبررسـیچنـم
تـوانتصـورتـاریخیای،نمیبرداشتمردمازصداهایمحیطیپیرامونناندرهرجامعه

هاهایصداهاوصـوترو،مطالع تداعیهمینهایزندگیگذشتهداشت.ازدقیقیازمتن
ها،وها،طبقـهاستوموجـبفهـِممرزبنـدیاجتماعیگوناگون،دارایارزشدرجوامع

رویکردهایاجتماعیمردمخواهدشد.
نگـارانتـاریخعنوانیکسندتاریخی،منبعیغنـیبـرایتاریخبراین،عکس،بهافزون

هایهایورناکوالروانواععکسکهموضوععکسویژههنگامیاست.بهاجتماعیحواس
ــدربسترتاریخدهدرادرزندگیروزانههدفخودقرارمیکهفضایزیست مردمشهریــ

هایفرهنگیواجتماعیعکسازطریـ ثبـتشود،بهویژگیاجتماعیحواسمطرحمی
هـایروشتنهادرسطحتجسمیکاراهستند،بلکـهبـههانهعکس»شود.توجهمی1حسی

هـا،تنهـاتـاریخیتصـویرینیسـتند؛بلکـهتأثیرگذارنـد.عکسدیگرینیزدربیانتـاریخ
،2،7115)ادواردز«صدا،ژسـت،وروابـطهـمهسـتندتردید،تاریخشداهیمرتبطبابی
تواندارتباطوفهمآن،ادراکدیداریاست،میترینراهکهبدیهیعکس(.چگونهیک72

بیانرایمخاطـبخـودمعنـاشـود؟بـهازمسیردیگری،چوندرکشنیداری،تحلیل،وبـ
ایمطالعهکردکهگونهرادربستردیداریعکسبههایصوتیتوانردنمایهتر،آیامیروشن

ایـنگوییبـهبرادراکشنیداریباشد؟اهمیتچگـونگیپاسـخهایآنمبتنیتحلیلداده
مـاعیحـواس،متنـیرادراسـنادتـاریخاجترواسـتکـهجایگـاهعکـسهاازآنپرس 

رادرسازوکارجزنیرویدیداریبهکنندکهامکاندرگیرکردنحواسیچندحسیمعرفیمی
کند.تدسیرِیآنفراهممی
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 . پیشینه پژوهش1
شناسـیسـاختمانیونمـایصـوتیمدرنیتـه:صوت»درکتابخودباعنوان1امیلیتامپسن

ازبافـتتـاریخی)از«نمـایصـوتی»ترسیم،با«01112-0133فرهنگشنیدندرآمریکا
هـا(،یـادآوریشنوندوتغییـراتدرنحـوۀشـنیدنآنطری تحلیلتغییراتدرآننهمردممی

شـناختیهـایعلمـیوزیباییکندکهوجوهفرهنگییکنمایصوتی،دربرگیرندۀحالتمی
کسـی،یـد،چـهگواسـتکـهمیایشنیدن،رابط شـنوندهبـامحـیط،واوضـاعاجتمـاعی

ــپیامـدورودویژهدرعصرمدرنبهرابننود.تامپسن،تغییرنحوۀشنیدنمردمراــچیزیچه
اسـت.پذیرکـردههاامکانهاوساختمانهرحال،کنترلصدارادرمکانداندکهبهفناوریمی

ترازهمـیعـاماوبرایننظراستکههرپژوهنیدربارۀنمایصـوتی،بایـدسـرانجامبـرف
(.تامپسن،7102،363)تامپسن،3راایجادکردهاست،تأثیربگذاردجامعهوفرهنگیکهآن

را6،منظـرۀصـوتی«5،جانپیکـر4منظرهصوتیعصرویکتوریا»درپژوه دیگریباعنوان
عنوانزمانومکانمنخصبـهکهدریکودریافِتهمهصداهاییمعنایدرکاصطالحیبه

(.7،7103،5نقلاز:هالیدیبرد)بهکارمیشوند،بهیککلیتدرنظرگرفتهمی
پدیدهاجتماعیوفرهنگیصـداوارتبـاطهایپرشماریکهدربارۀنیزدرکتاب8شوناستریت

رامطـرحکـردهاسـت:هایبنیـادینی،پرسـ 9آنباحافظهوبازیابیخاطراتدرگذشتهنگاشـته
ترمیمازیادمانـدنیوهـمقابـلکههـمبهردصداوارتباطآنبااحساساتاستچهچیزیدرمو»

صورتذهنیبسیاربینترازاغلبتصـاویرمتحـرکطری تخیلتاریخیماست؟چرابایدصدابه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

است.تدریسبهمنغولپرینستونداننگاهدرکهاستآمریکادرصدانگارتاریخ:.1

چنـمگیریهایدگردیسـیکـهنامدمیشنیدارفرهنگِیتاریخراکتاب خود،وکندمیایجادچنمازفراترراعمقیتامپسن.3
بینـتر،مطالعـهبـرای‹‹.کنـدمیترسـیمرامـردمشنیدنهایشیوهدراهمیتمیزانهمینباتغییراتیوشنیدندمیمردمآننهدر

.367ص.حواس  اجتماع تاریخمارک،اسمیت،ن.ک:

کتـابدرصـوتیمنظـرۀعبـارتازایتـازههایبرداشـت:.5
کرد.ارائهشافرماریاثر

وشـدبازننسته7100سالدرکهاستانگلستاندررادیواستادنخستینوگوینده،شاعر،نویسنده،:.8
کرد.دریافتراماوسبورنداننگاهازاستادیافتخاریجایزۀ

از:اندعبارتاوجدیدکتابچنداستریت،آثاردرمیان.9
"()،()و"،(")
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مـاندرحافظـ بلندمـدتازطریـ تواناییدردسترسماباشد؟آیامادرخطرآسـیبرسـیدنبـه
«ازطریـ اینترنـتنیسـتیم؟«دانستننیازبه»،درعرضچندثانیهبرمبنایاطالعاتدسترسیبه
ــنپرســ 7105،7)اســتریت، ــدروبهســببمهــممیاینهارابه(.اوای ــارون ــهب ــدک رشــددان

هـایانسـانی،توانـایییـادگیرییـاجـذبیـکحقیقـت،برحافظهدراجتماعهایمبتنیبیماری
میـان،جایگـاهصـدارادظآندرذهن،مسئلهمهمیاسـتودرایناحساس،یانظریه،وسپس،ح

شناسـیصـوتدررادیـوودانـدوازطریـ هستیدرحدظویادآوریخاطرات،بسیارحیاتیمی
کند.هایفراوانیراطرحمیهایخودراههایاثرگذارآنبرحافظه،برایپرس جنبه

کنـدرامطرحمیروشیتصویر گوش سپرد  به ،درکتاب1درموردعکاسینیزتیناکمپ
ظاهرکهبـهـــپوستآمریکاییدستیجامعهسیاههایورناکوالرودِمعکسکهازطری آنبه

ــازطری امکاناتتدسیریمرتبطبادرکشنوایی،امکانتحلیـلآمدندشمارمیارزشبهکم
نظرکمـپ،(.بـه7102،5کند)کمپ،رائهمیهاراانوعازعکستراینایساختاریورینه

پوستان،امکاندرکزندگیروزمره،فرهنگغنـی،هایورناکوالرسیاهتحلیلشنیداریعکس
کند.رسد،فراهممینظرمیارزشبهراکهدرزیستهرروزۀآنان،کموهرآننه

 
 شناسی . روش2

ترپژوهنیخودراشیوۀفهِمسـندتـاریخیهایبرخیازمنابعغنیتاریخیکهبسبرپای داده
هـایپژوهنـیمطـرحدرتـاریخانـد،بـااسـتدادهازحالتازطری درکشـنواییقـرارداده

هایتحلیلچگونگیسویهاجتماعیحواسکهدرپژوه حاضر،حالتهرمنوتیکیاست،
رسیخواهیمکرد.شوندرابرهاییکهدربسترزندگیهرروزهمردمثبتوذخیرهمیدرعکس

هـایزیسـتیکهمنظربیرونـیشـهروانـواعبافتهایشهریانداز،انواععکسچنمازاین
هـایهـایخیابـانییـاتوپوگرافیآن،مالکسندیتعکسهستندوخود،عکسمتصفبه

گیرد،درروندمعرفیادراکشنیداریبـرایفهـمسـندتـاریخاجتمـاعیرادربرمی2شهری
راوانیخواهندداشت.اهمیتف
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است.آمریکابراونداننگاهدرمدرنهایرسانهوفرهنگ،انسانی،علوماستاد:.1
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 . روِش هرمنوتیکی در تاریخ اجتماعی1-2

عنوانسـندمهمـیدرتـاریخاجتمـاعیحـواس،هایشهری،بـهدرپژوه حاضر،عکس
عنواناند.آشــکارادرمســئل روشرویــارویی،پــایهرمنوتیــکبــهشــده2وتأویــل1تدســیر
تـاریخاجتمـاعی؛»درکتـاب3آیـد.مـایلزفربـرنمیانمیشناسیتاریخاجتمـاعیبـهروش

نویسد:درتوضیحاینحالتپژوه درتاریخاجتماعیمی«4هامسائل،راهبردها،وروش
اسـتکـهمردمـانیمتعلـ بـهگذشـتهدرفرهنگـیهایناآشناییهدفغالباینحالت،فهمیدنراه

شندتاجماعتگذشـتهکوفهمیدند؛پس،اهلهرمنوتیکمیراازطری آنمیخاص،خودوجهاننان
هایفرهنگـی،نـزداینپرس پاسخدهنـدکـهمقولـهکوشندبهراازدیدگانمردمانآنببینند.یعنیمی

(.34و0310،32کنند)فربرن،راتدسیرمیمعناییداشتهاستوآنمردمانگذشتهچه

گذشته،حالـتمثابهاسنادیاززندگیمردمانهایشهریبهبنابراین،درتحلیلعکس
آیـدواوبرپایـ هرآننـهدربافتـارنگـارمیکمکتاریخهرمنوتیکی)تدسیری(استکهبه

هـاراتدسـیروتحلیـلعکسوجودداردونیزفهمزندگیروزان خوددرمیانمردم،عکس
هایاجتماعیبسیارتوجـهانساندرکن «فهِم»کهبهــکند.روشتحلیلهرمنوتیکیمی
فهم،دوبارهدر»هایاصلِیتبیینیدرتاریخاجتماعیاست.امروزهــیکیازروشکندمی

هادارندوهاوشرطتعیینعلتنگاران،عالق کمتریبهاست.تاریخمیانصحنهقرارگرفته
ایکـهپدیـدهمندهستند؛معناهاییهایگذشتهعالقهبینتربه)ازنو(ساختِنمعانیپدیده

هابـرایاندونیـزمعناهـاییکـههمـانپدیـدهروزگارانخودشانداشتهذشتهبرایهمدرگ
(؛بنـابراین،مبنـای66و0310،65)کوکـا،«نگارانامروزیومخاطبانناندارنـدتاریخ

نگـارانهرمنـوتیکی،محتـوایـــنـزدتاریخدراینجااسـنادعکاسانهــتدسیرمتنتاریخی
هایاجتماعی،رفتارهـایرسوم،کن ومعیتیخاص)باورها،آدابزیستروزمرۀمقول ج

هایتاریخاجتماعیحواساست.جمعی،و...(برپای داده
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

شود.میگدتهموضوعیاایدهیکتوسع ووتحلیل،تجزیهتبیین،توضیح،فرایندبهواژه،لغویتعریفدرکه:.1
چیز.یکمحتوایومعناتوضیِحعمل:.2
نیوزلند.کانتربریداننگاهدرتاریخاستادواجتماعینگارتاریخ:.3
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 . تاریخ اجتماعی ادراک شنیداری3

کهازآنبااصطالحمنظرۀصـوتیــمردمیکجامعهیشنیدارهایرویهایدرهرگونهویژگی
هایگوناگونازآننزدیکهاوتلقیایکهدرایجادصوتــونیزعواملمحیطیکنیمیادمی
هایمهمیدرتاریخاجتماعیحـواسخواهنـدبـود.البتـهدخالتدارند،دارایدادهاجتماع

ابعصوتیباگذشتزمان،تأثیِرقصدوانتظـارهایصوتیومنجزشناختتغییردرویژگیبه
گونـهعوامـلآیـد.اینشـمارمیهایتـاریخیبهبرادراکصوتینیزعاملمهمیدرپژوه 

رادرمطالع بافِتمنظرۀصوتِیگذشتهایمهمفیزیکی،سازمانی،یاشخصی،یکالی زمینه
هـایبرایننظراستکهدرطولدوره2(.والتربنیامین1،7101،502دهند)ُجردنشکلمی

کنـدهایادراکانسانیهمراهباتغییـرکلیـتشـیوۀزنـدگیبنـر،تغییـرمیتاریخی،حالت
تولیـدوهاییکـهسـبب(؛بنابراین،صداوتجرب درکآنوراه7103،6نقلاز:هالیدی،)به

اینکتـهشـوندوایـنییرمیشوند،تاریخیبودهودرطولتاریخ،دستخوشتغانتنارآنمی
سـببکـهایناستکهدرتحلیلمتنتاریخییکمقول جمعیتیبایـدبـهآنتوجـهشـود.به

بافتارصوتیبرگرفتهازمـتنزنـدگیروزانـه،ونیـزادراکشنیداریفردیاافرادیکجامعه،به
ارد.شانبستگیکاملدهادرکارهایروزمرههایذهنیآنباورهاوگرای 

رادربارۀتواناییشنواییانسانوصداهامطرحکـردهشدههایثبتارسطو،نخستینبحث
تقسـیمکـردهاسـت؛«شـنیدنغیرقابل»و«شنیدنقابل»دوشکلبهاست.اودرکشنواییرا

کـهغایـبکهصوتوجوددارد،هنگامیتوانیمصدارادرستمانندزمانیمعناکهمامیاینبه
هـایمتضـاداشـیاءعنـوانداورمیـانکیدیتارسطو،شنواییرابه«.کنیماحساس»زاستنی

،برپایـ زیـروبـمموسـیقایی،یـاصـافیـا3هاییمانندتیزیاهمـوارگیرد.عبارتدرنظرمی
،ارتبـاطمیـان5دارنـد.بعـدهاامانوئـلکانـتنکتـهاشـارهلحـن،بـهایـن،برحسب4خنن
کردهاست:اساسطرحفتهیاابرازشدهرابرهمینهایصداهایبرگرکیدیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

آلمانییهودیفیلسوفوفرهنگیمنتقد:.2

دربــارۀخـودهـایآموزهدرویروشـنگری.عصـردرآلمـانیتأثیرگـذارفیلسـوف:.5
هـاآنماهیـتامـادارنـد،وجـود«خـوددرچیزهـا»هستند؛شدنیحستنهاعلیت،وزمان،فضا،گوید،میمتعالیایدئالیسم
است.شناختغیرقابل
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توانـدخـودشرابسـازد....کند؛زیراصـدانمیاستکهصداراتولیدمی«چیزدیگری»اینهمینه
هرحال،شیءنیستند،بهتـرینوسـیلهبـرایبیـانخودچیزینیستندیابهخودیهابهازآنجاکهصوت

تواننـدراحتیمیچنینمداهیمیدرگدتارردوبدلشوند،مردمبهکهآیند.هنگامیشمارمیبهمداهیم
(.7103،77نقلاز:هالیدی،اشتراکبگذارند)بهافکارواحساساتخودرابادیگرانبه

است؛بودههایبنیادینفیلسوفانقرنهددهمنحوۀشنیدندرست،خودیکیازدغدغه
هـایدادن،یکـیازمهارتبرایننظرندکهدرستگوش1ایهمنوننیکالمالبران عده

دادهدرتـاریخ،ناشـیازشـنیدنسیاسیرخمنکالتمهمبرایرهبراناستوبسیاریاز
هاینادرسـتیعنواننمونه،اسکندرکبیروژولیوسسـزار،تصـمیمنادرستبودهاست؛به

هاینادرسـتیانجـامتیجه،قضاوتاندودرناند،زیرامهارتشنیداریضعیدیداشتهگرفته
رافیلسـوفنیـزضـعفشـنوایی3(.بلیزپاسکاِل2،7105،06نقلاز:سایکساند)بهداده

گاهان انساندربرابرخداوندمیننان حماقتوشنیدنمتعالی دانست:راموجبتسلیمآ
مردمرابترسانندتـاتسـلیمشـوند.پادشاهان،خودراباصداهایبلندوپیروزمندانهاحاطهکردندکه

انـد...بـدانایمـردمغـرورکـهچـهروشندکرانبهلحنپرطمطراقخودبرایترویجادلهتکیهکرده
خداونـدالدطره!...بهتناقضیباخودتداری!فروتنباشایِمالکناتوانی!ساکتباشایضعیف

(.7105،02نقلاز:سایکس،گوشفراده!)به

بـودننیسـت،بودنیافاقدحـسمعنایتهیبهکند،کهپاسکالبهآناشارهمیسکوتی
مراتبقدرتمثابهمنبعنمادینیازسلسلهاست،اگربهآنبهبلکهخوددارایمعناییمتعالی

(.4،7103،512)درمعنایفوکوییآن(دقتکنیم)پیستریکوایسنارت
کـهبیـاناحساسـاتدرونـیدرآنضـرورتبسـیارهایرمانتیسیسمهمدربرخیازنحله

صـداکهجسـمیبهگوید،هنگامیمی5،صدانق بنیادینیداشت.هگلآمدشمارمیمهمیبه
تریناحساسـاتشویم؛صدادردرونیکنیمکهواردیکقلمروباالترمیآید،احساسمیدرمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

وآگوستینسنتاندین ترکیبپیدرآثارشدرکهفرانسویگرایعقلفیلسوف:.1
بود.جهانازبعدهردرخداوندفعالنق دادنننانمنظوربهدکارت

فرانسوی.کاتولیکدانالهیونویسنده،مخترع،فیزیکدان،ریاضیدان،:.3

درهگـلاندینـ جایگاهآلمانی.ایدئالیسممهمچهرۀوفیلسوف:.5
سـنتبربود،قارهشبهسنتدرتأثیرگذارینخستدرج دراوفلسد اگرچهوبودشدهشناختهرسمیتهبکامالاخودش،روزگار
داشت.زیادیتأثیرنیزتحلیلی
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نوشـت،انسـانخـود«1اقتصادیوفلسـدیهاینوشتهدست»گذارد.مارکسهمدرماتأثیرمی
هایشـودوتجربـهخوددردنیایعینـیدیـدهمی،بلکهباهم حواسازطری اندینیدنتنهانه
گیرنـد.مـارکسهایمتدـاوتیشـکلمیهاودرککنندوبرداشت،باگذرزمانتغییرمیسیح

کند،تغییرزندگیمی«2تمدنفاضالب»توضیحدادهاستکهچگونهحواسکارگر،کهدرمیان
دهـدودیگـرازدستمیرااششدههایپاالی حسرسدکههم جاییمییابدوبهشکلمی

امـادر(.3،7115،747نقلاز:هـاِوزغذاخوردن)بـهبیند،جزنیازبههانمیآنهیچنیازیبه
 بدنانسانوساختارهایعصـبیشناختی،بهمطالعهایزیباییقرننوزدهم،بارخداددگرگونی

نویسد:بارهمیدراین4وآناتومینیزبسیارتوجهشد.جاناتانکری
ادراکـیوحسـی تجربـکـهگیـرددرچارچوباینمدهومقرارمیشناسیحسیقرننوزدهم،روان
نقلاز:)بـه یماهیتیکمحرکخارجوابستهاستتابهماندستگاهحسیۀعملکردوقاعدبهبینتر

(.7103،75هالیدی،

کهرابط میانـ6،پینگامفیزیولوژیصدا5ایاستکهگوستاوفکنردرقالبچنینفلسده
گوید،جهانبیـروِنبـدنتنهـاازطریـ میــراتحلیلکردهاستادراکحسیومتغیرهایفیزیکی

اسـت.امــروزهازمانهایحسـیمـاپیـروانـدامادراکاسـت؛یعنـیفهمدنیـایدرونقابـل
شـودمثابهادراکشنوایییاتنهاعمـلشـنیدارییـادمی،بهایگستردهگونهفیزیولوژیصدابه

(.7،7105،06)ُیست
بـرنیـرویدیـداریهـایینوشـتاریومبتنیمتن،هایدورویژهدرگذشتهبه،راهایتاریخیمتن

،کهدرمتـونپژوهنـیبـرای«استشدهدادهننان»،یا«کهدیدیم»هاییمانندعبارتدانستند.می
دهندۀایـناسـتکـهمـتنتـاریخیرارفـت،ننـانکارمیهایپینینبههاوموضوعنکتهارجاعبه

شنیدنیبه کـهشـاهدتولـدنـوعیآگـاهی،آوردند،امابانگاهیبـهدورۀرنسـانسشمارنمیعموماا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

 
است.نیویورکدرکلمبیاداننگاهدرمدرنهنرونظریهاستادوهنریمنتقد:.4
گـذاربنیانوتجربـیشناسـیروانپینگاموآلمانیشناسروانودانفیزیکفیلسوف،:.5

است.بودهمبیستقرنفیلسوفانوداننمندانازبسیاریبخ الهامفکنرآراءجسمانی.شناسیروان
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جایهایمـرتبطبـاادراکشـنواییبـهوفراوانـیاسـتعاره،رنازتداوتبینگذشـتهوحـالبـودمد
راانـد،آثـارخـودهااستدادهکردهکهازایناستعارهبینیمکهنویسندگانیدوره،میدیداریدرمتونآن

انابـزاریبـرایانتقـالعنودانستندکهتنهابایدباچنممطالعهشود،بلکـهازمـتنبـهفاقدصدانمی
استکهذهـنتـاریخیمدرنیسـمدهندۀاینبردند.اینامر،ننانعموممردمبهرهمیصدایخودبه

هایشـداهیوگرفـت،بـهسرچنـمههایدیـداریسرچنـمهمیاولیه،بههماناندازهکهازرینـه
.(1،0146،061نیزوابستهبود)ُوولفـهایبالغیرینهـشنوایی

 در فضای زیستۀ مدرن« 2سروصدا». ادراک شنوایی و 1-2

ــ صــوتدرعصــرمــدرن ــه،مطالع ــرنبیســتمب ــ دومق ــدۀمورخــانبه،ویژهدرنیم عه
است.فضایزیسـتانسـانمـدرن)ماننـدخانـه،مدرسـه،فرهنگیحواسبودهـتاریخی

راسـاختارشـنواییتـوانواسـط آنمیبیمارستان،بازار،و...(درستجـاییاسـتکـهبه
معنایعمـلشـنیدنصـدا،تنهابـهلحاظتاریخیوفرهنگـیتحلیـلکـرد.شـنوایی،نـهبه

استکهموجبتعریفدوبارهوموضعیاحالتخاصی»ها،وگدتارمردمان،بلکهصوت
شـود....شـنیدنهـامیگیریمرزهایاجتماعی،سیاسـی،فرهنگـی،وفضـاهایآنشکل
هـاهاباشد،امادرنهایتبهآنارندۀشنیدنصداهایواقعیدراینمکاناستدربردممکن

سـازیمثبـتهادردرج نخسـتازطریـ فعالوابستهنیست؛بلکهشنیدندراینمکان
(.7105،2)سایکس،«افتدتخیلانساناتداقمی

کـههایزندگیشهریمدرن،حضورهموارۀسروصداهایمحیطـیشـهریاسـتیکیازجلوه
شـدنشـهرهاودهدکهبـاصنعتیمیراتنکیل3اتمسدرمحیطیشهریجلوۀتریننوعی،مهمبه

هایاست.سروصـدا،چیـزیبینـترازصـوتها،همراههاوماشینایجادسروصداهایدستگاه
صـداکهناقوسـیبهزمانی»عنوانمثال،کنندهاست؛بهپرتناخواسته،نامناسب،مزاحم،یاحواس

رسد،یاپسازیکحملـ تروریسـتی،آسـماندرگوشمیایبهآید،صدایسوِتکارخانهرمید
هادرطولتاریخبنر،شود.صوتشودوسروصدایاغیبتآن،بسیارپرمعنامیسکوتغرقمی

(.7103،4)هیندی،«اندبوده4ایگستردهوسرشارازشگدتیونمای مقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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،1هایصـوتیحوزۀمنظرشهریومعماریمدرن،ازآلودگیهایمربوطبهدرپژوه 
هـایهاوطراحیعنوانشاخصیبرایتعیینکیدیتموادومصالحموردکـاربرددرسـازهبه

هایتواندحتیازآلودگیشود.آلودگیصوتیدرشهرهامیمحیطیومعماریاستدادهمی
ایپایدارفضاهایصنعتیوشهریدلیلرشدجمعیتورشدترباشد.بهوهواخطرناکآب

رشـد،کـهمنـابعاصـلیسروصـداهسـتند،آهـن،وترافیـکهـواییهـا،راهراهمانندبزرگ
تـداومیافتـهو،توسـعهویژهدرجوامـعدرحالبـهو،هایصوتیدرجوامـعمـدرنآلودگی

اسـت؛چـهداشـته،پیامدهایویرانگـریبـرایسـالمتافـرادایمستقیموفزایندهگونهبه
،2،7107هایواقعی)اقتصـادی(وچـهنـاملموس)درحـوزۀرفـاهی()آِلیینکـاخسارت

هایاجتماعی)ازثروتمندانتاتهیدستان(درمعرضصداهایمحیطیو(.هم گروه553
کـه،پیامدهایآنبرزیستخودهستند،اماخطرهایآلودگیصـدادرمنـاط فقیرننـین

انتنـاراتاسـت)ازدیگـرانبـی ،کننـدتر،کـاروفعالیـتمیآلودههایخوددرمحیط
،پژوهنــگرتــاریخاجتمــاعیصــدا،روش3(.دیویــدهینــدی7106،3،اتحادیــهاروپــا

،تحلیـل«قـدرت»مقولـ رادرحوزۀدسـتیابیبـهرویاروییمردمباسروصداهایشهری
نویسد:کندومیمی

معناکـهصـداهایاینسـازد؛بـهشـنویم،برمیهاییراکهمامیاستکهچگونگِیصوتقدرت
افـزای یـاتقویـتتوانـاییگذارندونیزبهایعمی برماتأثیرمیگونهخاصیوجوددارندکهبه

یـایافته،هایسـازمانهایملی،مـذهبهایپرقدرتمردمی،ماننددولتقدرتمندیاگروهمردم
هایشنواییدیگرانیکـهقـدرتکمتـریدارنـد،عادتبخنیبههایتجاری،برایشکلشرکت

کـردنلمـس»ورزیدرمـوردصدا،اندینـه،فکرکردندربارۀ4قولماریشافرکند.بهکمکمی
استکهبازوانانجـامازحرکتیترسریعاست،زیراپیمودنمسیرازطری صوت،بسیار«فاصله

شنود،دراوواکـن واقعـیکهگوشکسیصوتراچونانچیزیملموسمیهندوهنگامیدمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

 
صـدا،نقـ بـهگستردهایگونهبهکهساسکس،داننگاهدرفرهنگیتاریخورسانهاستادوایرسانهمورخ:.3

امـروزیجمعـیهایرسانهنق براوتوجهبینتریناست.مندعالقهزمانطولدرانسانیهایفرهنگدرارتباطاتوتصاویر،
است.متمرکز70و01،71قروندرمردماندین وزندگیبهدادنشکلدراینترنت(تلویزیون،سینما،)رادیو،

هـایفعالیتدلیلبهشافراست.موسیقیکاناداییمربیوسازنده،نویسنده،:.4
""مهم کتابو()صوتیشناسیبومبهتوجه"،"جهانیطرحمانند

شد.برگزیده""جایزهکنندهدریافتنخستینعنوانبه0124سالدراواست.منهور(0122)
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شـود؛ودرمـردمتحمیـلمیشود.صدایکنیرواستکه،خوبیـابـد،بـهاحساسیایجادمی
عنواناست؛بههایاجتماعیبودههایگوناگون،محلنمای قدرتنسبیطبقههاواجتماعدوره

شدهاستیادررابطهبامردمانمحـروم،نخبگان،همنونچیزیبرساختهوادارهمثال،دردست
هایقـرنهجـدهمیونیـزهـاوشـورشگرومبتکرانه)همنونکارناوالعنوانچیزیتخریببه

(.7103،00آید)هیندی،شمارمیهایقرنبیستم(بهراهپیمایی

تواندرماعیدرزندگیخصوصیرامیدرارتباطباصدا،نمون نمای قدرتنسبیاجت
هادرحریمخصوصیمناهدهکـرد.سروصـدا،بـرتواناییکنترلصداهایمحیطیوصوت

تأثیرگـذار،بستهبـهزمـانوحجـمآن،ویژهدرفضاهایشخصیسالمتوآسای انسان،به
ارخـون،استوپیامدهاییهمنوننقصدرشنوایی،اثراتفیزیولوژیکیمانندافـزای فنـ

شناختیماننـداخـتاللدرچگـونگینظمیدرضربانقلب،وزخممعده،پیامدهایروانبی
پذیریواضطرابزیاد،واثراتیبرعملکردکاری،خوابی(،وتحریکخوابیوبیخواب)کم

،1هایشـنیداریخواهـدداشـت)هاِننـالوریوایجادبدفهمیدرمقولـهمانندکاه بهره
داخـلخانـهوتعــرضرو،کنتـرلندـوذسروصـدایغیرمنتظـرهبـه(؛ازهمـین7107،001

اهمیـت،کهدرواقع،حریمشنواییمتداوتیبافضایعمـومیدارد،فضایخصوصیافرادبه
رامطـرحچگـونگیندـوذآنمـدیریتزیادیداردومسئل کنترلصداوقدرتوتوانـاییدر

گذاردزیست،تندرستی،وسالمتروانیافرادتأثیرمیکند.صداهایمحیطی،برکیدیتمی
شکلصداهایحاددرمحـیطخصوصـیافـراد،موجـبافـزای برانگیختگـیوتداومآنبه

،2،7104هایاضـطرابیخواهـدشـد)کـالرکفیزیولوژیکیوسرانجام،افسردگیواختالل
،قیمـتوکـوچکیدارنـدزانهایارکهخانه،طورمعمول،درمناط شهریفقیرننین(.به7

،رابطـ مسـتقیم3است.ماریتامپسنندوذصداهایناخواسته،بینترازمناط باالترشهری
کند:گونهمطرحمیپذیریصدادرخانهرااینهادرانگلستانومیزانکنترلمیانقیمتخانه

ذصـداوقـدرتکنتـرلدرانگلستاننیزهمنونبسیاریازنقاطجهـان،تمایـلبـهفـرارازندـو
هامطرحشود.ازمنظرکنترلصـدا،مراتبانواعخانهسلسلهدرقالبتواندهادرخانه،میصوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

ابعـادبـرتامپسـنهـایپژوه لینکلن.رسان وفیلممدرس ارشدمدرسوانگلیسیپژوهنگر:.3
دارد.تمرکزموسیقیوصوتصدا،جنسیتیومادی،عاطدی،
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ها،دیواربــودنخانــهجــدا،مطلوبیــتبینــتریدارنــد،زیــرادرصــورتدیواربــههایازهمخانــه
اهـدداشـت.هاازسهیاچهارجهت)سقف،کف،دیوارها(امکانندـوذخوسروصدایهمسایه

ایکـهدرآنفرودگـاهوجـوددارد،کـاه عنوانمثال(درمنطقـهترتیب،ارزشخانه)بههمینبه
ــت.آن ــهدســتهازکســانیخواهــدیاف ــدگیمیکهدرمحل ــرضهایفقیرننــینزن ــد،درمع کنن

سروصداهایبینتریهستندوکنترلکمتریبرندوذصدابهخانهومکانخصوصیخوددارنـد.
کسانیرومیهایصوتیروبهطورخالصه،افرادیکهبینتربااختاللبه هستندکهشوند،معموالا

(.7102،016کمترینکنترلرابرمحلزندگیخوددارند)تامپسن،

دلیلاستدادهازمصالحمطلوبوتوجهبینـتربـهمسـئل ننینشهری،بهدرنقاطمرفه
شـود؛تراجـرامیحریمصوتیبسیاربهترودقیـ ندوذسروصدابهفضاهایداخلی،حدظ

کننـد،هایضعیفوکوچکزندگیمیکهدرنقاطمحرومشهریکهافراددرخانهدرحالی
هایاطـرافندـوذرفتن،بـهخانـههادرخانهمانندراههایعملکردداخلیآنتنهاصوتنه

خصوصیوداخلیخانهواردراحتیبهمحیطکند،بلکهصداهایمحیطیشهرینیزبهمی
کنـد.تامپسـنایـنمعضـلرادرشدهوشرایطمتداوتیاززیسترابرایساکنانایجادمی

دهد:توضیحمی«1سندرماستکهلم»قالبپدیدۀ
گیرنـدکـهچگونـهآنرانادیـدهبگیرنـد.کنندویادمیکمسروصداهاراتحملمیشنوندگان،کم

شـان،خـوگرفتـهودربرابـرآنپـارازیتِیسروصـدادرمحـیطزندگیهابهحضـورعبارتی،آنبه
دهندوبـهصداهارادرخودپرورشمیحسآسودگیووابستگیبهشوندوحتیغیرحساسمی

شـانمنجـرتربـاجامعهگیرندکهسرانجام،بهارتبـاطیگسـتردهآنهمنونچیزیمثبت،خومی
(.7102،000شود)تامپسن،می

هـایرادرمنـاطقیازاجتماعگرایـیرفتـاریتـواننـوعیبرونای تحلیلتامپسن،میبرپ
تر،بیانروشـنکردکهافراد،حریمصوتیخصوصیاندکیدارنـدوبـهشهریبینترمناهده

گراییرفتـاری،هستند.ایننوعبرونهایتعاملیناخواست اجتماعیهموارهدرمعرضکن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

بــهنســبتمثبتــیاحســاسویکــدلیوهمــدردیحــسگروگــان،آندرکــهروانــیایپدیــده:.1
تهدیـدرااشآزادیومالوجانکهکسیازکهرودمیپی تاحدیوفاداریحساینمواقعی،درحتیوکندمیپیداگیرگروگان

از:انـدعبارتاسـتکهلمسـندرماصـلیمؤلد چهارکند.میاوتسلیمراخودباعالقه،واختیاریصورتبهوکردهدفاعکند،می
همکـاریازگروگانامتناعگیر؛گروگانوگروگانقبلیرابط فقدانوناآشناییگیر؛گروگانبهنسبتگروگانمثبتاحساسرشد

گیر.گروگـانانسـانیتودوسـتینوعبـهگروگـانباورگروگان(؛ذهندرگیرگروگانهایخواستهشدنارزشمنددلیل)بهپلیسبا
:آمریکاپلیساداره0111ژوئیهخبریبولتنبهکنیدنگاهبینترمطالعهبرای



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

09 
 3شماره  ،41 دوره

 4111پاییز  
 55پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پدیده شناختی،اثراتسروصدابرهایروانآید،زیرابرپای تحلیلشمارنمیثبتبهایملزوماا
هانیزازپیامدهایجانبیایـنها،ونگرانیها،اضطرابها،عصبانیتحریمخصوصی،تن 

تحلیـلصـدادرهایافـرادخواهـدبـود.تداخلحریمصوتیخصوصیوعمومیدرخانـه
کنـدکـهادراکرانیزروشـنمـینکتهمتنزندگیروزمرهاینمعانِیاجتماعیآنودرکیدیات

هایصوتِیناظربراجتماع،تاچهمیـزانبـرآگـاهیومـدیریتبـدنانسـانشنیداریورویه
کـهدارایبـاوجـودایـن»عنوانامریاجتماعیوامریزیستیاثرگذاراست.چراکـهبـدنبه

هایاجتماعیمختلف،راداردکهدرزمینهقابلیتاست،امااینشناختیمبانیمادیوزیست
شـهرهایایـراننیـزمسـئل درکالن(.0315،65شجاعونیازی،«)جایگزینیاتعدیلشود

ویژهدردورانبهعنوانیکمعضلپایدارــها،بههاوساختمانقدرتکنترلندوذصدادرخانه
،همـوارهدرمرکـزتوجـهمعمـارانو0341و0321هایگسترشوسازندگیشهریدردهه

بسـاکـهاسـتدادهازاسـت.چهبرایطراحیفضـاهایشـهریوسـاختمانیبـودهشهرسازان
کوستیکی راهمنونعایقیدرمطلوبی1مصالحمناسبوطراحیهوشمندانه،بتواندفضایآ

،0313جباری،ریها(ایجادکند)غداراهبرابرصداهایهوابرد)مانندترافیکشهریدربزرگ
هـا،تـراکمجمعیتـیراههـاوبزرگوسازهایشهری،ترافیک(.درشهرهایایران،ساخت51

هاومناط گوناگونونرخآندرمقایسهبافضاهایباز،وشـکلوموقعیـتنـامطلوبسـازه
(.0310،00ها،بینترینسهمرادرتولیدآلودگیصوتیدارند)سلطانیان،ساختمان


 های شهری در عکس« سکوت»و « صدا». 4

بیناییوشنوایی،ارتباطتنگاتنگیباهمدارندوبسیاریازمتوندرگذشـته،بـرایپررنـگ
استکهمعتقـدبازمانده3وهوراس2ازپلوتارکاند؛ایناندینهکردناینرابطهتالشکرده

راازطری هـردوسـطحپرستانهتوانداحساساتمیهنزند،شعرمیبودند،شعرحرفمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

کوستیک.1 طراحـیبـاکـهشـودمیگدتـهشـنوایینیازهـایبرپای مکانیکی،هایسامانهوبناهاوفضاهاطراحیفنبهمعماری،درآ
رجـوعبینـترمطالعهبرایشود.میمعماریهایسازهدرناخواسته()صداهاینوفهحذفومطلوبصداهایشنیدنموجبدرست،

کوستیکیطراحیتأثیرران،همکاوجباریغداریشهالبه:کنید .61صتهران،شهرمسکونیهایآپارتماندرصوتیآسای تأمیندرآ
میانـهافالطـونینویسـندۀعنوانبـهکـهبـودیونانینویسنامهزندگیونویسندهپلوتاریوس،مستریوسلوسیوس:.2

 شود.میشناخته
بود.آگوستوسزماندررومیبرجست وپینکسوتشاعر:.3
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اکرادموضـوعفقـدانیـاحضـور(.0146،011بصریوشنیداریخلـ کنـد)وولـف،
هایدورتاکنوندرمتونتاریخیوفلسدیشنیداریدرترکیببانیرویدیداری،ازگذشته

وتحلیلاست.درموردتصاویروعکاسـی،برخـیازپژوهنـگرانبـاتجزیـهیشدهبررس
اند)براینمونهرابررسیکردهها،امکانترجم شنیداریبافتاربصریعکسبعضیعکس
،باتکیهبرفنـاوریواقعیـت2(؛برایمثال،پاولدورنباخ305-1،7100،306ن.ک:تاناکا

حضـورو»ادراکشنیداریتحلیلکردهاسـت.اودرمقالـ ،تصاویرراازطری 3مجازی
جایگـاهادراکصـوتیرادرفهـم«4صدا؛شناساییابزارهایصـوتیبـرایبـودندرآنجـا

است:وسیل فناوریواقعیتمجازیبررسیکردههابهعکس
چیزهـایاینکهماتاحدودزیادی،تحتندوذنیرویدیـداریهسـتیم،انکارناپـذیراسـت...مـابـر

سـازند....شـنویم،برمیکههرروزمیرابرایصداهاییآشکاریمتمرکزهستیمکههزارانجزئیات
اسـتتجربـ ممکـن،نـامممی«5تقویـت»راآننـهمـنآن،هادرتصـویرگنجاندنبرخیصـوت

(.6،7116،7)دورنِب دیگر(فراهمکندالقوهبداطالعاتجودلیلوبه)ایرابراییکناظرپینرفته

ایعکاسی،فرایندارائـ منـاهده»،نوشتهاست:«8هایدیدنروش»درکتاب7جانبرجر
گــاهاســت اســتکــهدر(.منظــوربرجــرازایــنجملــه،فراینــدی0111،01)برجــر،«خودآ

کهتمـامحـواسدهد.امکانیدربینندهرخمی،هاویژههنگامتأملدردیدنعکسبه،عکاسی
میـان،ادراکشـنوایی،کندتادریکمناهدۀآگاهانهشـرکتکننـد.دراینرادعوتمیانسانی

برزنـدگیروزانـهدارد.صـدا،نقـ مهمـیدرنقنیمکملوبنیادیندرایجادتخیالتمبتنی
طدیدرفضــاییخــاصدارد:ســاختفضــاواحســاسمعنــادرآن،ونیــزبرانگیختگــیعــا

هـااحسـاستعلـ ونوسـتالژیاراکننـد.آنصداها،نقنیسازندهدرساختمکـانایدـامی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

استرالیایی.دانموسیقیوسازآهنگ:.2
 

.  

سـالدربرجـر،""رمـاِنانگلیسـی.شاعرونقاش،نویس،رمانهنری،منتقد:.7
نـامهمـینبـاسـیبیبیهایسریالباهمراهکه،«دیدنهایروش»عنوانبااوکتابوشد،بوکرجایزۀدریافتبهموف 0127
شود.میاستدادهداننگاهیمتنعنوانبهاغلبشد،منتنر

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Doornbusch
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رااسـتفضـاییرابرسـازندوممکـناستتصوری)مجازی(ازخانهدهند.ممکنشکلمی
راخیـالیتواننـدمنـاظرهاییازگذشته،حال،وآیندهکنند.صـداهاحتـیمیسرشارازانگاره
اسـتکـههایفیزیکیبرانگیزند....اینارتباطبینصـداومکـان،دالبـرایـنبرپای واقعیت

«ایفعاالنـهدرسـاختاجتمـاعیمحـیطزمـانیومکـانِیمـاحضـوردارنـدگونهصداهابه
را(.صـداهااهمیـتوکـارکردراهبـردیفضـاومکـان7103،516)پیستریکوایسـنارت،

هایاجتمـاعیمنـاهدهتواندربسترعکسرامیهایصوتیبرخینمایهاثرکنندوآشکارمی
بـردازآننـاممی3،درکتابیباهمینعنوان2کهبرندونالبل«1قلمروهایصوتی»کرد.مدهوم

توپوگرافیزنـدگیشـنیداریازطریـ سـاختارفضـاییواجتمـاعی(،به4،7101،70)الِبِله
دارد.شهراشاره

کنیم،نـهدنبالمـیتحلیلبافتارصوتیآنازطری هایشهری،آننهدرمحتوایعکس
واز«مجـازی»ایگونـهرابههاییاستکـهصـداوسـکوتصدا،بلکهنمایه«واقعی»اثر

شـدنمیـانواقعـ کنند.تدـاوتقائـلطری سطحعکس،درذهنبینندۀخودبازیابیمی
استمیانآننهوجوددارد،شناختیجازیآندرعکس،تداوتیهستیماثرفیزیکیصداو

بارهروشـنگراسـت:رادارد.بیانمثالیدراینبهآندهیشکل«امکان»وآننهاینموجود،
ماخودرا»صدایناقوس،هموارهیککیدیتخاصومنخصدارد،امابامحوشدنآن،

نظرکـهبـهیـابیم؛جاییردرونخودمـانمیکاه آندرهـواوحتـیددرپیمـوجروبـه
(.7101،0)استریت،«داردهایآنهمننانادامهرسد،ارتعاشمی

ــوز ــانامــرواقعــیومجــازیمی5ژیــلدل ــارۀتدــاوتمی ــام»نویســد:درب واقعــی،ن
ظاهرثابـتوتجربـیهسـتند.مجـازی،نـامبسـیاریازنیروهـایاسـتکـهبـههـاییآن

رایافتـههایتحق دامنـه«واقعـی»آورنـد.اگـروجودمیرابـهاستکـهواقعیـتمتداوتی
انسـیلخـالصاسـت:درتدـاوتو،قلمروامکانخـالصیـاپت«مجازی»کند،منخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

صـدافرهنگـیتـاریخواجتمـاعیزنـدگیدربـارهکهپردازینظریهونویسنده،هنرمند،:.2
ند.کمیتحقی 

فلسـده،درباره،0115سالدرمرگ زمانتا0151دههاوایلازکهفرانسوی،فیلسوف:.5
نوشت.زیباهنرهایوفیلم،ادبیات،
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ترتیب،صداوسکوت،امکانـاتتکـراِرتخیـل،این(.به1،7105،0نقلازِکین)به«تکرار
کننـدفـراهممیعکـسحـینوپـسازدیـدندرایمتداوتگونهرابهها،وحافظهذهنیت

(.0)تصویر


 زاده . مسجد جامع اصفهان، فاطمه صادق4تصویر 

رادربینندۀخاصها،وصداهایشهرینبازسازیذهنیآواها،سکوتها،امکاعکس
هایکنند؛برایمثال،دراینعکسکـهدرفرهنـگزیسـت ایرانیـان،سـویهخودفراهممی

رادرسکوِتبرسـاخت عکـسودرونذهـنتوانصدایاذانآشناپنداران بسیاریدارد،می
هاایکـهبـاسـکوتهایشهریتکرارشنید.عکسبهزیستهبااینمکانمذهبی،بینندۀهم

انگیزنـدوموجـباثرگـذاریشدهرادرمخاطـبخـودبرمیعرضهشوند،آواهایدرونی
هارابازندگیروزمرهوشوند.برساخِتمجازیصداهادرمتنعکس،آنبینتریدراومی

هایفرضوتیبرپای پی دهدوموجبتدسیرهایمتدافرهنگزیست مخاطبانآنپیوندمی
(.سایتخبرگزاریایسناشود)منبعتصویر:موجوددرافرادمی

است.سـکوت،انگـارۀمهمـیبـرایتأویـلویژگیممتازعکس،سکونوسکوتآن
هایصوتِیساکتدربسترعکسعکسبرپای ادراکشنواییخواهدبودوامکانفهِمالیه

کند:دارد،فراهممیشدۀآنرادرمحتوایبازنماییایزیستهایکهتجرب رابرایبیننده
ترشکنند،عمی رامیکهسکوتشودوصداهاییازسروصدا،باسکوتتحریکمیگوش،بی 

گونـهشکند.درستهمانرامیاستکهسکوِتدرونیآگاهیمانند.اینوماندگارتردرذهنمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

00 
 3شماره  ،41 دوره

 4111پاییز  
 55پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چیزشـنویم....ادراکفعـالدراینجـاهمـهدادن،میبـدونگـوشکنیم،کهبدونفکرندسمی
هایناخودآگاهمـانپنهـانهسـتیم؛حافظـهوازما،همنونکوهیخ،درالیهاست؛زیرابسیاری

(.3-7101،0ناخودآگاهمانهستند)استریت،خیال،تواناییفراخوانیفعاِلگوشدادنبه

کننـد،سرشـارمیرروززندگیانسانیراثبتایکهفضاهایزیستههایشهریعکس
ــایتصــویریازداده ــارصــوتیبهه ــ بافت ــهازطری شــدهدرآن،تصویرکنیدهایهســتندک
اسـتکـهدررونـدجزنیرویدیداریبه(شنیداری)هستندوحسدیگریتحلیلوفهمقابل

کهشـیوۀاثرگـذاریـــ«2اتـاقروشـن»درکتـاب1کند.روالنبارتفهمعکس،دخالتمی
بردکهمیعنوانعنصرینامـازپونکتومعکس،بهکاودهابرخودشرادرآنمیبرخیعکس

جزپونکتـومبـرآنتواندنامیبـهاستکهنمیگذاردونقط اوجفهمیشدتبراوتأثیرمیبه
متصفشود:ادراکشنیداریعکستواندبهاستکهمیبگذارد.پونکتوم،عبارتی

کنـد...پونکتـوم،انگارکهتیری]هست[ازکمانبرجهیده،ودرمـنرخنـهمی»پونکتومعکس،
نــی هــمهســت،خــال،شــکاف،ســوراِخریــزهــمهســت....پونکتــومیــکعکــس،همــان

)بـارت،«گـدازنیـزهسـتکنـدوبـرایمجانزند؛اماکبودمهـممیاستکهنینممیرخدادی
0340،07.)

توانددیداریونیزشنیداریدهدکهپونکتومبارتیدرعکسمیاستریتتوضیحمیشون
کمربنـد»مانندـــگوید،برخیاجـزایتصـویرگونهکهبارتمیتر،همانبیانروشنباشدبه

زنندکنندونین می(دراورخنهمی0340،60)بارت،«خانوادگیوولخواهردرپرترهُشل
دهند.ایناجزاواشیاءموجوددرعکـسرادرذهناوشکلمیهایخاصتداعیومعانیو

رادربینندهایجادکنند:توانندپونکتومشنیداریباشندوتصوراتخاصصوتیمی
هاینـامرئیایبراییادبود(وپیامدرمنارکتعکس)تصویریکههماستعارهاستوهموسیله

شکلخاصخود(استیکعاملتدسیریوبرسازندۀتصویر،البتهبهعنوانگذرایصوتیآن)به
عمی  بـازنمود،«فضا»یابند...تصوریکترینپاسخدرونیخودرامیکهحافظهوآگاهی،غالباا

هادرگذاریـکراهریزهصوتیآنباآوازپرندگان،صدایبادالبالیدرختان،صدایلغزشسنگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

بــارت،هایاندینــهفرانســوی.ادبــیشــناسننانهومنتقــد،فیلســوف،پرداز،نظریــه:.1
نظریـ شناسـی،ننانهسـاختارگرایی،ازجملـهنظـری،هـایمکتبازبسیاریگسترشبراوهایدیدگاهوداردمتنوعیهایزمینه

است.بودهتأثیرگذارپساساختارگراییوشناسی،مردمطراحی،نظری اجتماعی،
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رابرایلحظ ساکِتیکعکس«1زمینهصدایپس»ها،یکهم این،سویخانهشنی،صدایآن
استبینندۀخاصعکسدهندکهتنهامتعل بهراارائهمیکنند؛نوعیحقیقتشاعرانهفراهممی

(.066-7101،062)استریت،

رابـرایبیننـدۀکهنخسـتینقـرارعاشـقانهعکسیازیککافهیاپارکرادرنظربگیرید
دهد؛اشیاءموجوددرعکس،فضا،یایکچیزخاصبصـریدرصعکسنمای میخا

اند،بـرایاوکهدرفضایپیراموندرگذشتهدرآنجاموجودبودهراهاییمتنعکس،صوت
را.هـایصـوتیپخ ،صداهایمحیطی،وحتـیآلودگیکند؛موسیقِیدرحالتداعیمی

ازطریـ سـکوت،صـداهایفعـالدرونـِیخـودراتوانداستکهیکعکسمیگونهاین
ها،آنکردنبهجایتنهانگاههابهعکسگوشسپردنبه»اشمنتقلکند؛بنابراین،بینندهبه

گاهانه هـمازطریـ چال کنیدنرابط عکاسیبـامعرفـت؛آناستبرایبهایتصمیمآ
عنـواننقطـ اوجفهـمازآنبا(وپونکتومیکهبارت7102،6)کمپ،«ثبتحسیصدا

(.7است)تصویرشمارهبسیارباحسشنواییآمیختهبرد،چهمیعکسنام


 
   محله، ارنست دیچ؛ سمت راست: های پاسپورتی عکس؛ از مجموعه پوست مرد سیاه. سمت چپ: 2تصویر 

 ، جانت مندلسنخیابان وارنا؛ از مجموعه بیرمنگنام

هایدومجموعهگیریازاصطالحپونکتومبارتیبرایتحلیلعکسبهرهساراکمپ،با
کهدردهـ ـــهیثبیرمنگامپوستانمنطق بالسالازجامع سیاه2هایارنستدیچ)عکس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

است.کردهاستداده""واژۀازسینمابامقایسهدرنویسندهاینجا،در.1
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«2جادهوارنا»کهدرکتابــ1هایجانتمندلسنــوعکساندشدهگرفته0141تا0101
رادربـارهــتحلیلجـالبیبیرمنگاماست0121تا0164هایچاپشدهومربوطبهسال

دهـدکـهکردهوتوضـیحمیهاارائههاازطری ادراکشنیداریآنچگونگیتحلیلعکس
هااست.درعکسیآن3صدایهادرالگویشنیدارینهدتهدرظاهِربیپونکتوماینعکس

پوستبـاحـالتیعصـبانی،یاهازارنستدیچکهبرایپاسپورتگرفتهشدهاست،مردیس
تنوکراواتیزیبـاوشلواریآالمدبهحال،باکتشده،ودرعینهایآویزان،بدنفنردهلب

هرترتیبیکههست،اوجزءطبق خواهدفریادبزندکهبهشود.انگارکهمیبرگردندیدهمی
بـردهاسـت.سـپس،سـارادرداریجانسالمبهکهازدورانبردهمتوسطاستونهسیاهی

هایجانتمندلسنعکسراباتوسلبههیثبیرمنگامکمپ،فضایزندگیسیاهانبالسال
هایبیرمنگام،باوجودتالشبرایارتقایفضـایپوستپرسد،آیاسیاهکندومیبررسیمی

هایناننموددارد)عکسسمتچپ(،همینسیاهانینیسـتندکـهدرزیستهکهدرعکس
کننـد؟)عکـسسـمتراسـت؛چیـدمانعکـسازنویسـندۀنمحلآلـودهزنـدگیمیای

،موجـب«صـدابی»ظاهرهـایبـهنویسـد،ایـنعکساسـت(.کمـپدرپایـانمیمقاله
هـابـاشوندکهانگاردرگلوگیرکردهاست!تحلیِلاینعکسگیریحسیصوتیمیشکل

راببینـیم؛تنهـاببینـیمکـهمردمـانژانـروفـرممعنااستکهتنهااینقاعدۀمرسوِمدیدن،به
کـهاند؛درحالیهانادیدهگرفتهشـدهکنندوچگونهبرایقرنپوست،چگونهزندگیمیسیاه

هاراکنـفکنـیم.گـوشهایدرونیزندگیآنهارابننویم،بایدحقیقتاگربخواهیمآن
یزیباواسطهوشایدبسیارقدرتمندتریچدهدکهبهماامکانمیهابهسپردنبهاینعکس

شـهروآرزوهـایجمعـیمهـاجرانهایدرونیرؤیایآرماندسترسیداشتهباشیم:زمزمه
راباصداییپـاییندرعکاسـیبیانمردمسیاههایغیرقابلکهحقیقتپوست؛نجواییسیاه
عتصـاویر:()منـاب05و30-35و70-7102،75کنـد)کمـپ،انـدازمیصداطنینبی

(.7102،75وعکسسمتچپ:کمپ،عکسسمتراست:
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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03 
فرهنگِی -تحلیل اجتماعی

 ... های شهریعکس

 های شهری های صوتی در عکس . نمایه1-4
هــایضــخیمدرهــایدوجــدارهیــاپرده،وجــودپنجره1هــایداخلــیوخــانگیدرعکس

زمینه،نرخجمعیتیخانوادهدرمتنعکسباتوجهبهگنای ووسعتفضایداخلـیپس
شدهدرآن)تنگیفضابانرخجمعیتیبـاالتر،نماینـیازبرخوردهـایروزانـ بینـترثبت

هـایفیزیکـیبـاالتر،ودرنتیجـه،میـزاناعضایخانواده،برخوردهایعـاطدیوتعارض
توانـدکـهمیترخواهدبود(،چگونگیحضوراشیاءوچین داخلیآلودگیصوتیافزون

هایفضایداخلیهایصوتیپیراموناثرگذارباشد،حالتبرجذبیاعدمجذبآلودگی
(،خیابان0و3ههایاطراف)تصویرشمارخانه)بازبودنپنجرهیادرخانهروبهساختمان

شـدهدرثبـتییازبافـتصـدایتومتدـاشـکلهریـکراه،پارک،وفضایسـبز(وبزرگ
ترتیب،اینبـه.دهنـدننـانمیراهایمسکونیفضاهایداخلیخانهیمربوطبههاعکس
بنـدیهـایمعمـولیوبـدونعای هاییکهفضاهایداخلیتنـگوانباشـته،پنجرهعکس

دهند،هایتودرتووفنردۀشهریرانمای میها،وبافتفضاها،کوچهصوتیومنرفبه
ارندکهدردبومشهریفقیرننینپردهبرمیهادریکزیستازمرزبندیطبقاتیصاحبانآن

نتیج آن،)برپای تحلیلتامپسنازارتباطفضایداخلیباسطحتعاملاجتمـاعیافـراد(،
صـورتواسط سطحرویاروییبینـترفـردبـادیگـران،چـهبهگراییرفتاری)بهنرخبرون

دلیلزمـان،بـهیابـدوهممیهایصوتیسروصداها(افـزای فیزیکیوچهازطری نمایه
باشـد،پیامـدهایروانـیهاییکهممکناستدرسطحشنواییافرادوجودداشـتهاختالل
هایمثبـتصورتانواعهیجانآننیزبینترخواهدشدکهدربسترعکس،خودرابهمندی

درمـوردسروصـدادرفضـای0110کـهدرسـالهاییدارد.درپژوه ومندیعرضهمی
هـایصـوتیمحیطـی،تشدکهازمیانهمـ آلودگیشهرننینیانگلستانانجامشد،اثبا

،7101کند)الِبِله،هاایجادمیرادرشنوندگانآنها،بینتریناعتراضسروصدایهمسایه
هادارد.ایبرایآنامر،پیامدهایمندیروانی(وهمین53
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تا  4331کرج(، حامد یغماییان،  آباد کرج )از مجموعه جغرافیای اجتماعی . سمت راست: محله اسالم3تصویر 

 4331؛ سمت چپ: محله مهرشهر کرج، عکاس ناشناس، اوایل دهه 4333

رانمــای هایمســکونیهــایشــهریومحلــهکــهبافتهــاییهــایبصــریعکسِالمان
هادرمحیِطزیستههمهسـتند.درتصـویرسـمتهایصوتِیصداهاوسکوتدهند،نمایهمی

هایآمدشهری،ونیزخانـهوچپ،بافتفرسوده،آلودگیبصری،فضاهایکوچکوتنِگرفت
هایقـدیمیوهاکـهنماینـگریکـیازمحلـهقوارۀکوچهوسـازهتنیدگیبیوجورودرهمجمع

رادرمقایسهباتصویرسمتراست،کـهفرسودۀشهرکرجاست،آلودگیصوتیبسیاربینتری
روهـایهایمـدرنوپیادهلحاظبصری،بافضایسبزوخانـهاستوبهنماییازمهرشهرکرج

کندبینندهعرضهمیاست،بهمندترنقن شهریهمراهاعدهطورکلی،ساختارقتروبهبازووسیع
وسمتچپ:)منابعتصاویر:سمتراست:




 4331. یکی از مناطق جنوب شهر تهران، عکاس ناشناس، اوایل دهه 1تصویر 

روزنامههمنهریمنبع:
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فرهنگِی -تحلیل اجتماعی

 ... های شهریعکس

اصطالحویژهدرمناط بهبههایشهریــمحلههایعادیدربسیاریازیکیازمنظره
سمتکوچهوخیابانوهاودرهایبازبهروشدنباپنجرهــروبهشهریونیزروستاییپایین

صدایـااستکهازمنظرشنیداری،حریمکممحلعبورومرورعمومیافرادووسایلنقلیه
هایشنیداریبیرونراباآلودگیبردهوآننراازبیفاقدصداهایمحیطیدراندرونیخانه

گونهکهتامپسندرمبحثحریمشنواییاستداللترتیب،همانایندهد.بهازخانهپیوندمی
دلیلضعفدروجودحریمشنیداریدرمناطقیازتوانچنینتحلیلکردکهبهکند،میمی

گرایـیمالتاجتمـاعیوبرونفضاهایاجتماعیشهری)مانندعکـسبـاال(،سـطحتعـا
هایشـهریرادرافرادساکندراینمحلهتریرفتاریودرنتیجه،رفتارهایپرتن وخنن

.توانمناهدهکردمی
ــهدرعکس ــارجی(،ب ــومیوخ ــاهایعم ــهری)درفض ــاعیش ــایاجتم ویژهدره

ها،خودمنابعاریازآنبسیکههایبصریفراوانیآلودگیشهرهایایرانوباتوجهبهکالن
راهسـتند)کـهنمودهـایآنهـایصـوتیبـرشـهروندانمهمیبرایایجادوتأثیرآلودگی

شوند،بامطالعـههاوفضاهایعمومیگرفتهمیهاییکهدرخیابانتواندربسترعکسمی
رویهوفاقدوجاهتدرطراحیومهندسی،طراحِیشـهریناکارآمـدوسازهایبیساخت

شـدههاباترافیـکمتـراکم،بلنـدگوهاینصبها،وچهارراهراهها،بزرگمانندوجوداتوبان
هایآیینـیوها،نمای هاومراکزاصلیشهریکهدرراهپیماییها،خیابانفراواندرمیدان

چیان،وفروشان،گاریروند،متکدیان،دستکارمیمذهبی،ومراسمیچوننمازجمعهبه
کـرد(،درعمـل،کننـد،منـاهدهگرد،وصداهاییکـهتولیـدمیفروشاندورهوسبزیمیوه
راحتیمطالعهکـرد.رابههایصوتیشهریتوانپتانسیلگستردۀنهدتهدرتولیدآلودگیمی
ــه ــودگیدرفضــاهایمرفهب ــرخآل ــاط بهننــین،طورطبیعــی،ن ــهمن اصــطالحنســبتب

شودوسرانجام،تـداومدرهاکمترمییدرتصاویروعکسمیزانچنمگیرشهری،بهپایین
هایعصبیوعصبانیتبینترصورتحالتهابودن،بهاینآلودگیرویاروییودرمعرض
کههایخاصانقباضیدرچهرهـــهایخیابانیبینتر،حالتتر،نزاعافراددرمناط آلوده

وضبطهایاجتماعیخیابانیثبتعکسصورتافسردگیواندوهواضطراب،دربرخیبه
کند.ــنمودپیدامیاستشده
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 های نمادیِن صوتی در عکس . انگاره2-4

وبـرهم،آلـوده،یـاآرام،هاییچـونشـلو ،درهمراباعبارتهایشهریبسیاریازعکس
راتر،وجوهاسـتعاریادراکشـنواییبیانروشنکنیم.بهخلوت،شاعرانه،و...توصیفمی

مثابهمداهیمیاجتماعیتدسـیرکنیم.سروصداوسکوت،بهوجومیدربسترعکسجست
هامناهدههارادرکالبدزیستهرروزهقراردهیمودرعکسگاهکهمعنایآنشوند،آنمی

ونیز؛آنازپسیرفتارهااستواجتماعییاییپوشدهدرونِیممانعتینوعکنیم.سکوت،
سروصـداکـهدربرابـر،آن وسـیلاسـتتـابـهیکوجـهاجتمـاعیکردنمحدودیایاهل

خصوصیبراییکفضـاییراهمنونوجهبرایحرکتورشداست،سکوتیشاخص
(.7101،02)الِبله،مدنظرقراردهیمخاصاجتماعی

یـکرادربسـتردورهوبافتارفرهنگـیوزیسـتهتوانعم تاریخییکبراین،میافزون
هاینمادینآنباصداهاازطری عکس)ازطری ابزارصوتی،فضایمحیطی،ووابستگی

اسـت(،هایعامیاخـاصکهتولیدکنندۀصوتعناصر،اشیاء،ورفتارهایتعاملیانسانی
«هایپرسروصداعکس»توانرامیشهرهایایرانهایاجتماعیکالنمناهدهکرد.عکس

یابیمهاییمیهایموجوددربسیاریازعکسرادرداللتنینتدسیریهایچنامید.ننانه
شوند.بسـیاریازهایشهریگرفتهمیها،ومحلههایعمومیبازارها،خیابانکهازمحیط

هــا،وبرخوردهــایافــراددرها،نزاعهــایخیابــانیدرشــهرها،نمایــانگرخنــونتعکس
هایتنگوباریکشهریبیـدادترافیکیدرخیابانهستند؛آلودگیشانتعامالتاجتماعی

یبصـریطراحـیمحیطـیدرشـهرها،شـکلفضـایختشنازیباییاصولکند؛فقدانمی
مانندشهرهایچنددهسـالپـی کنـورهایاروپـاییوغربـیرادربینترمناط ،شهری
درفضـای.حتیدرحافظ یکشهروندایرانـی،تصـویریازیـکروزعـادی1استکرده

اسـتهایفاقدوجاهتازمنظرشهریهمراهشهری،باسروصدایغیرمتعارفوشلوغی
(.5مطالعهاست)تصویرشمارههایاجتماعیقابلسادگیدرالبالیعکسکهبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

وانگاریسـهلونـامطلوبطراحـیدلیل)بهنیزفارسخلیجحاشیهکنورهایازشهری،زیباسازیوطراحیحوزۀدرحتی.1
وگرفتـهفاصلههادههکهانگارمان(شهرسازیدرهااتوبانوها،خیابانها،ساختمانها،پارکوسبزفضاهایقوارۀبهتوجهیبی
ایم!کردهرفتپس
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 ... های شهریعکس


ــــکهــــایعکسدرصــــوتیهاینمایــــه توپوگرافی

عکـستعـاریفبرپایـ طبعـاا)کـهایرانشهرهایکالن
نهوشهریهایسازهجاسازِیمقول بهبایدتوپوگرافی،

باشـد(،داشـتهتوجـهعکـسفضـایدرانسـانحضور
شـلو ،بسـترگرتـداعیمجازی،واستعاریصورتبه

ــک ــگوُتن ــاهاَتن ــذرگاهوفض ــهریهایگ ــت.ش اس
ــه ــوتیهاینمای ــوانمیراص ــ ت ــدگِیبرپای ــت زن زیس

هاینمایـهنیـزوشـهری،بسـتردرهـاعکسمخاطبان
وخیابـان،ها،مغازه)ردیفعکسبافتدرونیتجسم
و...(شـهری،منظـرزیباسـازیعدمعرض،کمروپیاده
اسـت،مخاطـبتخیـلوخـاطراتتکـراربرناظرکه

هنرمند(.شخصیآرشیوتصویر:)منبعکردمطالعه
ین سرلک. «جنوب تا شمال». خیابان ولیعصر تهران، از مجموعه 5تصویر   4333، آر

هـایخـودیوغیرخـودیدرفضـاهایتوانندتاحـدودیازهویتبراین،صداهامیافزون
شـود،هـاثبـتمیفضـاییدرعکسکسـانیدرچـهعمومیپردهبردارند.اینکهحضـورچـه

شدهوآشنا،یـاناآشـناوغریـب،بـاآنصورتعادیهابهگرصداهاییهمهستکهآنتداعی
هـایخـارجیبـاهـایجهانگردنمثال،تداوتمعناداریمیانعکسعنواشوند؛بهرومیروبه

ــ  ــهدرلحظ ــوددارد.اینک ــاهاصــدهانوج ــیاصــدهانیدرفضــایمســجدش عکــسپیرزن
چیـزیرا؟واینکـهایـنرفتـارشـنودوپیـرزنچـهچیـزیرامیبرداری،جهانگردچـهعکس

شـود.برخـیازیگرنمایـانمیایمتداوتبایکـدگونهغیرخودیوخودی،درسطحعکسبه
توانـدازایـنمسـئلهشـوند،میفرهنگخاصمربوطنمییکفرهنگیاخردهکهبهرفتارهایی

حـدهایصـوتیمحـیطپیرامـونخـودتاچهپردهبردارندکهافراددربرابردوربـین،بـاحاشـیه
سـاسآشـنایییـاغریبگـیدراند.البتهعواملبسیاردیگرینیـزدرایـناحارتباطبرقرارکرده

تواننددربرایندرفتارهایتعاملیوفیزیکـینقـ هاوصداهامیمحیطنق دارند،اماصوت
هـاییـکفضـابـرویژگی»اسـت:گدتـه1گونهکهکالینریپلیباشند؛همانتأثیرگذاریداشته

ــرچگــونگیادراکمــاازفضــا،اثــرمی ــأثیرصــوتب «گــذاردچگــونگیادراکصــوت،وت
(.7103،510)پیستریکوایسنارت،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

ست.اکانادارایرسونداننگاهمعماریگروهاستادتمام.1
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ایکـهدرپـسلبخنـدهایاحساسناآشنایی،هیجان،شگدتی،اضطراب،وگمندگی
شوند،هاثبتمیجهانگردهاوافرادخارجیدرفضاهایعمومیوشلو شهریدرعکس

رادروتیدرکناررفتارهایروزمرهوحاکیازدرجریانبودنزندگیافرادبومی،چنـینتدـا
تواندربرخوردکند.اینامررامیهایصوتیمحیطآشکارمیمعنایدرکمتداوِتحاشیه

ایاتداقیدرمکانیشلو درفضاییبیگانه،گونهناگهانیدوندرکهزبانمنترکیدارندوبه
ایکـرد:نـوعیآشـناپنداریناگهـانیدرفضـخوبیمناهدهاند،بهروشدهبایکدیگرروبه

دوشکلروشدنبازبان)ودرنتیجه،صوتیآشناوروزمره(کهمیانآنسببروبهناآشنا،به
گیردواحساسآرام وآسودگیخاطرمقطعیدرآن،بیانگراهمیـتتـأثیرصـداهایمی

ها،جـزءهایانسانیوجوامـعگونـاگوناسـت.صـوتمحیطیبرتعاملافراددراجتماع
هسـتندوتـأثیرعمیقـیبـرشـناختییـکمکـانهـایعـاطدیوزیباییبنیادینیازویژگی

متعل »راتواندیکمکانبراین،صدامیلحاظاحساسیدارند.افزونچگونگیتجرب آنبه
(.7103،510کند)پیستریکوایسنارت،«مابه
 

 گیری  بحث و نتیجه
بـودنازصـدا،معنایتهـیبهکند،نهکههرعکس،بینندۀخودرابهآندعوتمیسکوتی

اسـت؛نوعی،یـکسـکوِتفعـالهایشنیداری،وبـههایفراگیِرتداعیبلکهدارایکن 
هاکهبابافِتزنـدگیروزانـ ویژهآنهابرپای محتوایاستنادیخود)بهمعناکهعکساینبه

زمانبادیـدنعکـس،بـهمحتـوایثبـتکنندکههمراوادارمیارتباطدارند(،بینندهمردم
ــنیزتوجهکند.هایضمنِیآنوجودداردهایصوتیدرالیهصورتنمایهکهبهحسیآنــ

ایاستعاریومجازیدربافتارتجسـمیعکـسحاضـراسـتوگونههایصوتی،بهنمایه
شـود.ایـنشـکلازوخیالوکارکردحافظهدرمخاطبخـودمیموجببازآورِیخاطره

هایمجازیشنیداریدرمـتنعکـستنهابرنیرویدیداری،بلکهبرکیدیتکهنهادراکــ
کـهزنـدگیوهایشهریبخند.بسیاریازعکستریراشکلمیـفهمعمی مبتنیاست

هایصـوتیگونـههسـتند.نمایـه،اینکننـدتعاملروزمرۀافرادرادرسطحشـهرثبـتمی
هـایهایدیداریدرقاب،حالتصورتاشیاءوعناصریدربسترعکس)مانندازدحامبه
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هایشنیدارینمادینموجـودبدنِیافراد،بافِتمعماریمحلسکونت،و...(،ونیزانگاره
ننـهموجـبها،رفتارهـا،تعـامالت،اشـیاءخـاص،وهرآدربسترعکس)فضاها،محیط

شـوندکـهادراکدیـداریتداعیادراکشنیداریدرزندگِیگذشتهفردشود(،موجـبمی
بـرداریوثبـتاستوعمـلمکـانیکیعکسکهدرالی ظاهریوسطحیعکسفعالــ

کهنـاظربـرثبـِت،ترآنهایعمی ــباادراکشنواییحاضردرالیهرودراننانهمیلحظه
کنـد،ترکیـبشـود،وتداخل،استیافضایخاِصزندگیدرگذشتهحسییکموقعیت

نگاراجتماعیرابرایناظرخودآشکارکند.تاریختحلیلآشکارتریازمتِنتاریخِیعکس
هایجمعیتیمنخص،بـازخوانیهایفرهنگِیادراکشنیداریرادرمقولهحواس،تداعی

هایصـوتیکـهبـارعـاطدیوکند.ایننمایهمیودراسنادتاریخیزندگیروزانه،تدسیر
توانندهنگامتدسیراسـنادتـاریخی،اند،میاحساسیمردمانگذشتهرادرخودحدظکرده
صورتهایشهری،صداونیرویشنیداریبهتحلیلوبازخوانیشوند.سرانجام،درعکس

هـارادرکواسـتکـهآنکنندکهویژۀبینندۀخاصـیهاییراتداعیمیمجازی،موقعیت
رادارایمعنایویژهومتمایزازتحلیـلاست.چنینفهمیدربرابرعکس،آنزندگیکرده

رادررویاروییباسندتاریختنهایی(کردهوعملکردادراکشنیداریشکلوساختارآن)به
د.کنعنوانیکبازویتدسیریمهمبرایفهِمعکس،مطرحمیاجتماعی،به
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