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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،72-55 ،)3(41 ،پیاپی  ،55پاییز 4111
عکسهایشهری.فصلنامه تحقیقاا فرهنگا ایارا .72-55،)3(00،
اجتماعیـفرهنگی 

حسنپور،محمد( .)0011تحلیل

شاپا7114-0402:

نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز 

آزاداست.



تحلیل اجتماعیــفرهنگی عکسهای شهری
ِ
ادراک شنیداری
مبتنی بر
ِ
محمد حسنپور

*1

دریافت0900/09/90 :؛ پذیرش0099/99/99 :

چکیده

ادراکشنیداریازمهمترینحواسانسانیاستکهبااحساسحضوراودرزندگیزیستههـمآمیختـهاسـت.
هایمجازیآننیزگسترشمییابـد.عکـسهـا
ویژگیهایتحلیلیصدانهفقطدرفیزیکصوتکهبهانگاره
ِ
اکدیداریوحواسدیگـرانسـانیهسـتند،مـیتواننـد
بهعنوانسندتاریخی،ازاینمنظرکهمحلاجماعادر
ِ
هاینمادینمجازیصدارادربسترخودارائهدهنـد.بنـابراین،درمـتنپـی رو،از
نمایههایصوتیوانگاره
ِ
اکشـنیداریدرمـتنعکـساسـتدادهشـدهتـا
تاریخاجتماعیوفرهنگیحواسبهعنـوانروشتحقیـ ِ ادر ِ
ِ
هایضمنیصوتیدرآنموردتدسیروتحلیلقرارگیرد.اهمیـتکـارآنجـاخـودراننـانمـیدهـدکـه
الیه
ِ
ثبـتحسـی»موضـوعاتانسـانیدر
عکسهایشهریرابهعنواناسنادیدرنظرداشتهباشـیمکـهتوانـایی« ِ
اجتماعاتشهریرادارندوبنابراینبیننده-مدسر-میتوانددرهنگامهیتأویـلوتدسـیر،ازقـوهیشـنیداری
بهعنوانیکیازحواسپنجگانهدرفهمعکسبهرهگیرد.سؤالامااینجاستکـهادراکشـنیداریدرتحلیـل
عکسکهرابطهایالزموملزومباادراکدیداریدارد،چگونهمیتوانداطالعـاتتـاریخیدربـارهمـتنخـود
دلیلثبتزندگیروزانهیمردم،اطالعاتیرابهجـزدرفـرم
ارایهدهد؟فرضیهماآناستکهعکسهایشهریبه
ِ
تـاریخی
درکشـنیداری
ازطریـ

توان
کنندکهمی
می
هایضمنیثبت
وساختاربصریخود،بهصورتداده
ِ
سندعکاسانه،آنراتحلیلوفهمنمود.نتیجهآنکهادراکشنواییآنجاکهدراسنادعکاسـانهبـاقـوهدیـداری
ازاطالعاتفرهنگیمبتنیبـرآگـاهیهمنـوننوسـتالژیا،خـاطرات،ویادهـارادر
تداخلپیداکند،انبوهی
ِ
ّ
هایصوتیثبتشدهدرسطحعکـس،مـیتـوان
بینندهخاصخودایجادمیکنند؛بهعالوه،ازطری ردنمایه
ِ
بافتتاریخیاجتماعیانسانی،کیدیتزیستوتعامالتزندگیروزمرهیـکمقولـهجمعیتـیرادرمـتنآن
ِ
موردمطالعهقرارداد .
صدا،ثبتحسیعکاسانه،عکسهای
کلیدواژهها:ادراکشنیداریدرعکس،تاریخاجتماعیفرهنگی
ِ
اجتماعی،عکسهایشهری 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1استادیارپژوه هنر،گروهصنایعدستی،داننکدههنـرومعمـاری،داننـگاهسیسـتانوبلوچسـتان،اسـتانسیسـتانو
بلوچستان،ایران 



مقدمه

صداوصوت،یکیازعواملاصلیاحساسحضورووجودداشـتناسـت.ادراکشـنوایی،
کردنامکانارتباطباجهان،درکیباطنیازگذشتهوحالرابـرایانسـانایجـاد

بهجزفراهم
گونـهایکـهاز
کنـد؛به 

میکند«.شنوایی،ازراهدورماراازرویدادهایااشیاءمکانیآگـاهمی

کهنیازبهتماسفیزیکییاشیمیایی


کردن،یاچنیدنـ
وکردن،لمس

طری روشهاییمانندب

دستنمیآید»(بوالتوایگـر.)5،7101،1نخسـتیننقطـ 

مستقیمیبامنابعآنهاداردـبه

گدـتناسـت.صـدایاواز


استکهفرددرحالسـخن

رویاروییبااینحسحضور،زمانی
شود،بهگوشدیگرانوخـودشمیرسـد،

هاییکهدرهوایپیرامونایجادمی
طری ارتعاش 
هابـهنـواحیگـوشدرونـی
امافرد،صدایخودشراـکهازطری دهانوحل واسـتخوان 
بیانروشنتر،هنگامتولیداصـوات


کندوبه

ایمتداوتنیزاحساسمی
منتقلمیشودـبه 
گونه

توسطانسان،طنین2صوتازدرونجمجمهاحساسشدهوتجربـ حـسعمیـ حضـوررا
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شکلمیدهد(کان.)2،0111،3


صدا،درکنارحواسدیگر،بخ مهمیازتجربـ زنـدگیروزانـهرافـراهممیکنـدو

بهقولالیزابتفوستر،4حواسوقوۀشـنواییمـا«،همـوارهبخنـیاززیسـتخصوصـی،
افکــار،احساســات،وخاطراتمــان،وبــهبیانروشــنتر،بخ ـ حیــاتیزنــدگیروزمــره

اینترتیب،مطالع نحـوهادراکشـنیداری
).به 
(بهنقلاز:هیندی 01،7103،5
بودهاست» 

هایآنها

ایفهمچگونگیتجربه
درتاریخیکجمعیتاجتماعیوزندگیروزانهمردم،بر
ِ
درجهاننان،اهمیتفراوانیدارد.آلنکوربن،6دربـارۀاهمیـتادراکهـایشـنیداریدر

ضبطوتحقی تاریخیمینویسد :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موضوعهاییراکـهاغلـب

تاریخنگارانگلیسیوازمدرسان ِکلیرکالجدرکمبریجاست.او
 :
.4
نمیشود(مـواردمربـوطبـهدورانکـودکی،ازدواج،جنسـیت،روابـطبـاخـواهروبـرادرو
آنهاتوجه 
کتابهایتاریخیبه 
در 
میکند.
والدین،مردانگی،پیریودورانبیوگی)،بررسی 
.6

میالدیاست .

تاریخنگاراجتماعیفرانسویکهمتخصصتاریخقرننوزدهم

:

هایشـنیداریرا

تواندموادمربوطبهادراک

تاریختصوراتمکانیوتخیالتاجتماعیدیگرنمی
اززندگیهای

حالتوجودیعمی تری»
دلیلکهچنینادراکهایی«
این 
کمبه 
نادیدهبگیرد؛دست 

ِ
دهد(بهنقلاز:اسمیت .)354،0310،

گذشتهرادردسترسماقرارمی

کوربنبرایننظراستکهبـدونبررسـیچنـماندازشـنیداریوشـیوۀرویـاروییو

ای،نمیتـوانتصـورتـاریخی

برداشتمردمازصداهایمحیطیپیرامونناندرهرجامعه
هایصداهاوصـوتها

همینرو،مطالع تداعی
هایزندگیگذشتهداشت.از 


دقیقیازمتن
ها،طبقـهها،و

استوموجـبفهـممرزبنـدی
اجتماعی

درجوامعگوناگون،دارایارزش
ِ
رویکردهایاجتماعیمردمخواهدشد .

افزونبراین،عکس،بهعنوانیکسندتاریخی،منبعیغنـیبـرایتاریخنگـارانتـاریخ

هایورناکوالروانواععکسهای


کهموضوععکس

ویژههنگامی

است.به
اجتماعیحواس

دهدــدربسترتاریخ
شهریــکهفضایزیست مردمرادرزندگیروزانههدفخودقرارمی 

شود،بهویژگیهایفرهنگیواجتماعیعکسازطریـ ثبـت


اجتماعیحواسمطرحمی

روشهـای
هانهتنهادرسطحتجسمیکاراهستند،بلکـهبـه 
عکس 
توجهمیشود «.

حسی1
تأثیرگذارنـد.عکسهـا،تنهـاتـاریخیتصـویرینیسـتند؛بلکـه

دیگرینیزدربیانتـاریخ

تردید،تاریخشداهیمرتبطباصدا،ژسـت،وروابـطهـمهسـتند»(ادواردز،7115،2


بی
کهبدیهیترینراهارتباطوفهمآن،ادراکدیداریاست،میتواند

عکس
).چگونهیک 

72
ازمسیردیگری،چوندرکشنیداری،تحلیل،وبـرایمخاطـبخـودمعنـاشـود؟بـهبیان
گونهایمطالعهکردکه
هایصوتیرادربستردیداریعکسبه 


توانردنمایه

تر،آیامی

روشن
گوییبـهایـن

هایآنمبتنیبرادراکشنیداریباشد؟اهمیتچگـونگیپاسـخ


تحلیلداده
رواسـتکـهجایگـاهعکـسرادراسـنادتـاریخاجتمـاعیحـواس،متنـی


هاازآن
پرس 
جزنیرویدیداریرادرسازوکار

کنندکهامکاندرگیرکردنحواسیبه


چندحسیمعرفیمی
تدسیریآنفراهممیکند .
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

80
تحلیل اجتماعی-فرهنگی
ِ
عکسهای شهری ...

 .1پیشینه پژوهش

نمـایصـوتیمدرنیتـه:صوتشناسـیسـاختمانیو

امیلیتامپسن1درکتابخودباعنوان«
فرهنگشنیدندرآمریکا،»20111-0133باترسیم«نمـایصـوتی»ازبافـتتـاریخی(از
طری تحلیلتغییراتدرآننهمردممیشنوندوتغییـراتدرنحـوۀشـنیدنآنهـا)،یـادآوری
هـایعلمـیوزیباییشـناختی


کندکهوجوهفرهنگییکنمایصوتی،دربرگیرندۀحالت

می
یـد،چـهکسـی،

اسـتکـهمیگو

ای
شنیدن،رابط شـنوندهبـامحـیط،واوضـاعاجتمـاعی 
ویژهدرعصرمدرنــپیامـدورود

چیزیرابننود.تامپسن،تغییرنحوۀشنیدنمردمراــبه


چه
پذیرکـردهاسـت.


هاامکان

هاوساختمان
داندکهبههرحال،کنترلصدارادرمکان


فناوریمی
همـیعـامتراز

اوبرایننظراستکههرپژوهنیدربارۀنمایصـوتی،بایـدسـرانجامبـرف

جامعهوفرهنگیکهآنراایجادکردهاست،تأثیربگذارد(3تامپسن.)363،7102،تامپسن،

درپژوه دیگریباعنوان«منظرهصوتیعصرویکتوریا،4جانپیکـر،»5منظـرۀصـوتی6را
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زمانومکانمنخصبـهعنوان


کهدریک
ودریافتهمهصداهایی
معنایدرک


اصطالحیبه
ِ
برد(بهنقلاز:هالیدی .)5،7103،7


کارمی

شوند،به

یککلیتدرنظرگرفتهمی

هایپرشماریکهدربارۀپدیدهاجتماعیوفرهنگیصـداوارتبـاط


نیزدرکتاب
شوناستریت8

هایبنیـادینیرامطـرحکـردهاسـت:

آنباحافظهوبازیابیخاطراتدرگذشتهنگاشـته،9پرسـ 
یادمانـدنیوهـمقابـلترمیماز


کههـمبه

ردصداوارتباطآنبااحساساتاست
«چهچیزیدرمو
طری تخیلتاریخیماست؟چرابایدصدابهصورتذهنیبسیاربینترازاغلبتصـاویرمتحـرک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاریخنگارصدادرآمریکااستکهدرداننگاهپرینستونمنغولبهتدریساست .
 :

.1

دگردیسـیهایچنـمگیری

مینامدکـه
فرهنگیشنیدار 
ِ
میکندوخود،کتاب راتاریخ
.3تامپسنعمقیرافراترازچنمایجاد 
میکنـد››.بـرایمطالعـهبینـتر،
شیوههایشنیدنمـردمراترسـیم 
میشنیدندوتغییراتیباهمینمیزاناهمیتدر 
درآننهمردم 
ن.ک:اسمیت،مارک،تاریخ اجتماع حواس.ص .367
.5

اثرماریشافر

تـازهایازعبـارتمنظـرۀصـوتیدرکتـاب
برداشـتهای 

:
ارائهکرد .



:نویسنده،شاعر،گوینده،ونخستیناستادرادیودرانگلستاناستکهدرسال7100بازننستهشـدو
.8
جایزۀافتخاری استادیازداننگاهبورنماوسرادریافتکرد .
عبارتانداز :

.9درمیانآثاراستریت،چندکتابجدیداو
)"
(،
)
"،و(
)"
(


دردسترسماباشد؟آیامادرخطرآسـیبرسـیدنبـهحافظـ بلندمـدتازطریـ تواناییمـاندر

نیازبهدانستن»ازطریـ اینترنـتنیسـتیم؟»
دسترسیبهاطالعات،درعرضچندثانیهبرمبنای« 

اینســببمهــممیدانــدکــهبــارونــدروبهرشــد
(اســتریت.)7،7105،اوایــنپرس ـ هارابه 
برحافظهدراجتماعهـایانسـانی،توانـایییـادگیرییـاجـذبیـکحقیقـت،


هایمبتنی

بیماری
احساس،یانظریه،وسپس،حدظآندرذهن،مسئلهمهمیاسـتودراینمیـان،جایگـاهصـدارا
درحدظویادآوریخاطرات،بسیارحیاتیمیدانـدوازطریـ هستیشناسـیصـوتدررادیـوو
جنبههایاثرگذارآنبرحافظه،برایپرس هایخودراههایفراوانیراطرحمیکند .


روشیرامطرحمیکنـد

درموردعکاسینیزتیناکمپ،1درکتابگوش سپرد به تصویر

کهبـهظاهر
ـــ 
پوستآمریکایی 


دستیجامعهسیاه
ِ
هایورناکوالرودم
کهازطری آنبه 
عکس

آمدندــازطری امکاناتتدسیریمرتبطبادرکشنوایی،امکانتحلیـل
شمارمی 


ارزشبه

کم
).بـهنظرکمـپ،
نوعازعکسهاراارائهمیکند(کمپ 5،7102،


تراین
ساختاریورینه 
ای

هایورناکوالرسیاهپوستان،امکاندرکزندگیروزمره،فرهنگغنـی،


تحلیلشنیداریعکس
نظرمیرسد،فراهممیکند .


ارزشبه
وهرآننهراکهدرزیستهرروزۀآنان،کم

 .2روششناسی

اشیوۀفهمسـندتـاریخی
برپای دادههایبرخیازمنابعغنیتاریخیکهبسترپژوهنیخودر
ِ

انـد،بـااسـتدادهازحالتهـایپژوهنـیمطـرحدرتـاریخ

ازطری درکشـنواییقـرارداده
چگونگیسویههایتحلیل

اجتماعیحواسکهدرپژوه حاضر،حالتهرمنوتیکیاست،
هاییکهدربسترزندگیهرروزهمردمثبتوذخیرهمیشوندرابررسیخواهیمکرد.


درعکس
کهمنظربیرونـیشـهروانـواعبافتهـایزیسـتی

هایشهری


انداز،انواععکس
ازاین 
چنم

آن،مالکسندیتعکسهستندوخود،عکسهـایخیابـانییـاتوپوگرافیهـای


متصفبه
شهری2رادربرمیگیرد،درروندمعرفیادراکشنیداریبـرایفهـمسـندتـاریخاجتمـاعی

اهمیتفراوانیخواهندداشت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1

رسانههایمدرندرداننگاهبراونآمریکااست .
:استادعلومانسانی،فرهنگ،و 
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 .2-1روش هرمنوتیکی در تاریخ اجتماعی
ِ

هایشهری،بـهعنوانسـندمهمـیدرتـاریخاجتمـاعیحـواس،

درپژوه حاضر،عکس

تدســیر1وتأویــل2شــدهاند.آشــکارادرمســئل روشرویــارویی،پــایهرمنوتیــکبــهعنوان
میانمیآیـد.مـایلزفربـرن3درکتـاب«تـاریخاجتمـاعی؛


شناسیتاریخاجتمـاعیبـه

روش

مسائل،راهبردها،وروشها»4درتوضیحاینحالتپژوه درتاریخاجتماعیمینویسد :

هایناآشناییاسـتکـهمردمـانیمتعلـ بـهگذشـتهدرفرهنگـی

هدفغالباینحالت،فهمیدنراه
فهمیدند؛پس،اهلهرمنوتیکمیکوشندتاجماعتگذشـته

خاص،خودوجهاننانراازطری آنمی

کوشندبهاینپرس پاسخدهنـدکـهمقولـههایفرهنگـی،نـزد

راازدیدگانمردمانآنببینند.یعنیمی
معناییداشتهاستوآنراتدسیرمیکنند(فربرن32،0310،و .)34


مردمانگذشتهچه

هایشهریبهمثابهاسنادیاززندگیمردمانگذشته،حالـت

بنابراین،درتحلیلعکس
نگـارمیآیـدواوبرپایـ هرآننـهدربافتـار


کمکتاریخ

هرمنوتیکی(تدسیری)استکهبه
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عکسوجودداردونیزفهمزندگیروزان خوددرمیانمردم،عکسهـاراتدسـیروتحلیـل
فهم»انساندرکن هایاجتماعیبسیارتوجـه
ــکهبه« ِ 
کند.روشتحلیلهرمنوتیکی 


می
هایاصلیتبیینیدرتاریخاجتماعیاست.امروزه«فهم،دوبارهدر

ــیکیازروش
می 
کند

ِ
هاوشرطهادارندو


تعیینعلت
است.تاریخنگاران،عالق کمتریبه

میانصحنهقرارگرفته
کـهپدیـدهای


مندهستند؛معناهایی

هایگذشتهعالقه
بینتربه(ازنو)ساختنمعانیپدیده
ِ
اندونیـزمعناهـاییکـههمـانپدیـدههابـرای

درگذشتهبرایهمروزگارانخودشانداشته
تاریخنگارانامروزیومخاطبانناندارنـد»(کوکـا65،0310،و)66؛بنـابراین،مبنـای

ـــنـزدتاریخنگـارانهرمنـوتیکی،محتـوای


دراینجااسـنادعکاسانه
تدسیرمتنتاریخی 
ــ

معیتیخاص(باورها،آدابورسوم،کن هایاجتماعی،رفتارهـای

زیستروزمرۀمقول ج
جمعی،و)...برپای دادههایتاریخاجتماعیحواساست .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1
.2
.3

میشود .
تجزیهوتحلیل،وتوسع یکایدهیاموضوعگدته 
:کهدرتعریفلغویواژه،بهفرایندتوضیح،تبیین ،
توضیحمعناومحتواییکچیز .

:عمل
ِ
تاریخنگاراجتماعیواستادتاریخدرداننگاهکانتربرینیوزلند .
 :

 .3تاریخ اجتماعی ادراک شنیداری

ــکهازآنبااصطالحمنظرۀصـوتی
مردمیکجامعه 

هرگونهویژگیایدررویههایشنیداری

هاوتلقیهایگوناگونازآننزدیک


ایکهدرایجادصوت

ــونیزعواملمحیطی
یادمی 
کنیم

اجتماعدخالتدارند،دارایدادههایمهمیدرتاریخاجتماعیحـواسخواهنـدبـود.البتـه
ابعصوتیباگذشتزمان،تأثیرقصدوانتظـار
جزشناختتغییردرویژگیهایصوتیومن

به
ِ
آیـد.اینگونـهعوامـل


شـمارمی

هایتـاریخیبه
برادراکصوتینیزعاملمهمیدرپژوه 

منظرۀصوتیگذشته
بافت

فیزیکی،سازمانی،یاشخصی،یکالی زمینه
ایمهمرادرمطالع ِ
ِ
2
ُ
برایننظراستکهدرطولدورههـای

دهند(جردن.)502،7101،1والتربنیامین 

شکلمی
تاریخی،حالتهایادراکانسانیهمراهباتغییـرکلیـتشـیوۀزنـدگیبنـر،تغییـرمیکنـد

هاییکـهسـببتولیـدو

(بهنقلاز:هالیدی)6،7103،؛بنابراین،صداوتجرب درکآنوراه

نکتـهای
شـوندوایـن 


ییرمی
انتنارآنمیشوند،تاریخیبودهودرطولتاریخ،دستخوشتغ

اینسـببکـه
استکهدرتحلیلمتنتاریخییکمقول جمعیتیبایـدبـهآنتوجـهشـود.به 
ادراکشنیداریفردیاافرادیکجامعه،بهبافتارصوتیبرگرفتهازمـتنزنـدگیروزانـه،ونیـز
هادرکارهایروزمرهشانبستگیکاملدارد .


هایذهنیآن
باورهاوگرای 
شدهرادربارۀتواناییشنواییانسانوصداهامطرحکـرده
هایثبت 


ارسطو،نخستینبحث
غیرقابلشـنیدن»تقسـیمکـردهاسـت؛

قابلشنیدن»و«
بهدوشکل« 
است.اودرکشنواییرا 
کهصوتوجوددارد،هنگامیکـهغایـب

معناکهمامیتوانیمصدارادرستمانندزمانی

به 
این
عنـوانداورمیـانکیدیتهـایمتضـاداشـیاء

احساسکنیم».ارسطو،شنواییرابه

استنیز«
گیرد.عبارتهاییمانندتیزیاهمـوار،3برپایـ زیـروبـمموسـیقایی،یـاصـافیـا


درنظرمی

نکتـهاشـارهدارنـد.بعـدهاامانوئـلکانـت،5ارتبـاطمیـان


لحـن،بـهایـن
خنن،4برحسب
اساسطرحکردهاست :

کیدیتهایصداهایبرگرفتهیاابرازشدهرابرهمین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.2

 :منتقدفرهنگیوفیلسوفیهودیآلمانی

آموزههـایخـوددربــارۀ
:فیلسـوفتأثیرگـذارآلمـانیدرعصـرروشـنگری.ویدر 
.5
آنهـا
حسشدنیهستند؛«چیزهـادرخـود»وجـوددارنـد،امـاماهیـت 
میگوید،فضا،زمان،وعلیت،تنها 
ایدئالیسممتعالی 
غیرقابلشناختاست.
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اینهمینه«چیزدیگری»استکهصداراتولیدمیکند؛زیراصـدانمیتوانـدخـودشرابسـازد....
خودچیزینیستندیابههرحال،شیءنیستند،بهتـرینوسـیلهبـرایبیـان


خودی
ازآنجاکهصوت 
هابه

چنینمداهیمیدرگدتارردوبدلشوند،مردمبهراحتیمیتواننـد

آیند.هنگامیکه


شمارمی
مداهیمبه

افکارواحساساتخودرابادیگرانبهاشتراکبگذارند(بهنقلاز:هالیدی .)77،7103،

بودهاست؛
هایبنیادینفیلسوفانقرنهددهم 


نحوۀشنیدندرست،خودیکیازدغدغه

دادن،یکـیازمهارتهـای

برایننظرندکهدرستگوش

عدهایهمنوننیکالمالبران 1

سیاسیرخدادهدرتـاریخ،ناشـیازشـنیدن

مهمبرایرهبراناستوبسیاریازمنکالت
نادرستبودهاست؛بهعنواننمونه،اسکندرکبیروژولیوسسـزار،تصـمیمهاینادرسـتی

تیجه،قضاوتهاینادرسـتیانجـام

گرفتهاند،زیرامهارتشنیداریضعیدیداشتهاندودرن

فیلسـوفنیـزضـعفشـنواییرا

).بلیزپاسکال3
ِ
اند(بهنقلاز:سایکس06،7105،2


داده

ننان حماقتوشنیدنمتعالیراموجبتسلیمآگاهان انساندربرابرخداوندمیدانست :
پادشاهان،خودراباصداهایبلندوپیروزمندانهاحاطهکردندکهمردمرابترسانندتـاتسـلیمشـوند.
روشندکرانبهلحنپرطمطراقخودبرایترویجادلهتکیهکردهانـد...بـدانایمـردمغـرورکـهچـه
الدطره!...بهخداونـد

تناقضیباخودتداری!فروتنباشایمالکناتوانی!ساکتباشایضعیف
ِ
گوشفراده!(بهنقلاز:سایکس .)02،7105،
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بودنیافاقدحـسبـودننیسـت،


معنایتهی
کند،به
کهپاسکالبهآناشارهمی 


سکوتی
مثابهمنبعنمادینیازسلسلهمراتبقدرت


است،اگربهآنبه
بلکهخوددارایمعناییمتعالی
(درمعنایفوکوییآن)دقتکنیم(پیستریکوایسنارت.)512،7103،4

دربرخیازنحلههایرمانتیسیسمهمکـهبیـاناحساسـاتدرونـیدرآنضـرورتبسـیار


کهجسـمیبهصـدا


گوید،هنگامی
آمد،صدانق بنیادینیداشت.هگل 5
می
شمارمی 


مهمیبه
شویم؛صدادردرونیتریناحساسـات


کنیمکهواردیکقلمروباالترمی

آید،احساسمی

درمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عقلگرایفرانسویکهدرآثارشدرپیترکیباندین سنتآگوستینو
:فیلسوف 
.1
نناندادننق فعالخداونددرهربعدازجهانبود .
دکارتبهمنظور 
.3

الهیدانکاتولیکفرانسوی .
:ریاضیدان،فیزیکدان،مخترع،نویسنده،و 

:فیلسوفوچهرۀمهمایدئالیسمآلمانی.جایگاهاندینـ هگـلدر
.5
ا
شبهقارهبود،برسـنت
کامالبهرسمیتشناختهشدهبودواگرچهفلسد اودردرج نخستتأثیرگذاریدرسنت 
روزگارخودش ،
تحلیلینیزتأثیرزیادی داشت .

خـودنوشـت،انسـان
نوشتههایاقتصادیوفلسـدی »1
دست 
ماتأثیرمیگذارد.مارکسهمدر« 

شـودوتجربـههای


خوددردنیایعینـیدیـدهمی
نهتنهاازطری اندینیدن،بلکهباهم حواس
هایمتدـاوتیشـکلمیگیرنـد.مـارکس


هاودرک

کنندوبرداشت

،باگذرزمانتغییرمی
حسی
زندگیمیکند،تغییر

توضیحدادهاستکهچگونهحواسکارگر،کهدرمیان«فاضالبتمدن»2

ازدستمیدهـدودیگـر

شدهاشرا
حسهایپاالی  
جاییمیرسدکههم  


یابدوبه

شکلمی

نقلاز:هـاوز.)747،7115،3امـادر

غذاخوردن(بـه

بیند،جزنیازبه

هانمی
هیچنیازیبه 
آن

ِ
هایزیباییشناختی،بهمطالع بدنانسانوساختارهایعصـبی


قرننوزدهم،بارخداددگرگونی
بارهمینویسد :

وآناتومینیزبسیارتوجهشد.جاناتانکری4دراین

روانشناسیحسیقرننوزدهم،درچارچوباینمدهومقرارمیگیـردکـهتجربـ ادراکـیوحسـی

(بـهنقلاز:
دستگاهحسیمانوابستهاستتابهماهیتیکمحرکخارجی 

بینتربهعملکردوقاعدۀ
هالیدی .)75،7103،

درقالبچنینفلسدهایاستکهگوستاوفکنر،5پینگامفیزیولوژیصدا6ـکهرابط میان

گوید،جهانبیـرونبـدنتنهـاازطریـ 
ادراکحسیومتغیرهایفیزیکیراتحلیلکردهاستــ 
می
ِ
ماناسـت.امــروزهاز
هایحسـی 


مـاپیـروانـدام
اسـت؛یعنـیادراک

فهم
دنیـایدرونقابـل 

،بهمثابهادراکشنوایییاتنهاعمـلشـنیدارییـادمیشـود
ایگسترده 

فیزیولوژیصدابه 
گونه

ُ(یست .)06،7105،7
هـایینوشـتاریومبتنیبـرنیـرویدیـداری

ویژهدرگذشتههایدور ،
متن

هایتاریخیرا،به


متن
شدهاست»،کهدرمتـونپژوهنـیبـرای
داده 
ننان 
دیدیمکه»،یا« 
عبارتهاییمانند« 
میدانستند .

رفـت،ننـاندهندۀایـناسـتکـهمـتنتـاریخیرا


کارمی

هایپینینبه

هاوموضوع
ارجاعبه 
نکته

ا
شمارنمیآوردند،امابانگاهیبـهدورۀرنسـانس،کـهشـاهدتولـدنـوعیآگـاهی

عموماشنیدنیبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:منتقدهنریواستادنظریهوهنرمدرندرداننگاهکلمبیادرنیویورکاست .
.4
بنیانگـذار
روانشناسـیتجربـیو 
روانشناسآلمانیوپینگام 
فیزیکدانو 

:فیلسوف،
.5
بودهاست.
الهامبخ بسیاری ازداننمندانوفیلسوفانقرنبیستم 
روانشناسیجسمانی.آراءفکنر 
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مدرنازتداوتبینگذشـتهوحـالبـود،وفراوانـیاسـتعارههایمـرتبطبـاادراکشـنواییبـهجای
انـد،آثـارخـودرا


هااستدادهکرده

کهازایناستعاره

بینیمکهنویسندگانی

دوره،می

دیداریدرمتونآن
دانستندکهتنهابایدباچنممطالعهشود،بلکـهازمـتنبـهعنوانابـزاریبـرایانتقـال


فاقدصدانمی
دهندۀایناستکهذهـنتـاریخیمدرنیسـم


بردند.اینامر،ننان

عموممردمبهرهمی
صدایخودبه

گرفـت،بـهسرچنـمههایشـداهیو


هایدیـداریسرچنـمهمی

اولیه،بههماناندازهکهازرینـه
ُ
نیزوابستهبود(وولف .)061،0146،1
رینههایبالغیـ
شنواییـ 

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

مطالع ـ صــوتدرعصــرمــدرن،بــهویژهدرنیم ـ دومقــرنبیســتم،بهعهــدۀمورخــان
فرهنگیحواسبودهاست.فضایزیسـتانسـانمـدرن(ماننـدخانـه،مدرسـه،

تاریخیـ

سـاختارشـنواییرا

بیمارستان،بازار،و)...درستجـاییاسـتکـهبهواسـط آنمیتـوان
تنهابـهمعنایعمـلشـنیدنصـدا،


لحاظتاریخیوفرهنگـیتحلیـلکـرد.شـنوایی،نـه
به
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موضعیاحالتخاصیاستکهموجبتعریفدوبارهو

صوتها،وگدتارمردمان،بلکه«

هـامیشـود....شـنیدن


گیریمرزهایاجتماعی،سیاسـی،فرهنگـی،وفضـاهایآن

شکل
هاباشد،امادرنهایتبهآنهـا


ارندۀشنیدنصداهایواقعیدراینمکان
ممکناستدربرد

وابستهنیست؛بلکهشنیدندراینمکانهادردرج نخسـتازطریـ فعالسـازیمثبـت

تخیلانساناتداقمیافتد»(سایکس .)2،7105،

یکیازجلوههایزندگیشهریمدرن،حضورهموارۀسروصداهایمحیطـیشـهریاسـتکـه

3
دهدکهبـاصنعتیشـدنشـهرهاو

نوعی،مهمترینجلوۀاتمسدرمحیطیشهری راتنکیل 
می

به
است.سروصـدا،چیـزیبینـترازصـوتهای

هاوماشینها،همراه


ایجادسروصداهایدستگاه
کهناقوسـیبهصـدا

کنندهاست؛بهعنوانمثال «،
زمانی

ناخواسته،نامناسب،مزاحم،یاحواس 
پرت
گوشمیرسد،یاپسازیکحملـ تروریسـتی،آسـماندر

آید،صدایسوتکارخانه 
ایبه
د 
رمی
ِ
شود.صوتهادرطولتاریخبنر،


شودوسروصدایاغیبتآن،بسیارپرمعنامی

سکوتغرقمی
4
بودهاند»(هیندی .)4،7103،
مقولهایگستردهوسرشارازشگدتیونمای  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حوزۀمنظرشهریومعماریمدرن،ازآلودگیهایصـوتی،1

درپژوه هایمربوطبه
به عنوانشاخصیبرایتعیینکیدیتموادومصالحموردکـاربرددرسـازههاوطراحیهـای
تواندحتیازآلودگیهای


شود.آلودگیصوتیدرشهرهامی

محیطیومعماریاستدادهمی
پایدارفضاهایصنعتیوشهریای

ترباشد.بهدلیلرشدجمعیتورشد


وهواخطرناک

آب
مانندبزرگراههـا،راهآهـن،وترافیـکهـوایی،کـهمنـابعاصـلیسروصـداهسـتند،رشـد

توسـعه،تـداومیافتـهو


ویژهدرجوامـعدرحال
و 
بـه
آلودگیهایصوتیدرجوامـعمـدرن ،

داشـتهاسـت؛چـه

گونهایمستقیموفزاینده،پیامدهایویرانگـریبـرایسـالمتافـراد
به 

هایواقعی(اقتصـادی)وچـهنـاملموس(درحـوزۀرفـاهی)(آلیینکـا،7107،2

خسارت
ِ
.)553هم گروههایاجتماعی(ازثروتمندانتاتهیدستان)درمعرضصداهایمحیطیو
پیامدهایآنبرزیستخودهستند،اماخطرهایآلودگیصـدادرمنـاط فقیرننـین،کـه
تر،کـاروفعالیـتمیکننـد،بـی ازدیگـراناسـت(انتنـارات

خوددرمحیطهای 
آلوده


اتحادیــهاروپــا.)3،7106،دیویــدهینــدی،3پژوهنــگرتــاریخاجتمــاعیصــدا،روش
رویاروییمردمباسروصداهایشهریرادرحوزۀدسـتیابیبـهمقولـ «قـدرت»،تحلیـل

کندومینویسد:


می
اینمعناکـهصـداهای
سـازد؛بـه 


شـنویم،برمی
استکهچگونگیصوتهاییراکهمامی

قدرت
ِ
گذارندونیزبهافـزای یـاتقویـتتوانـایی

گونهایعمی برماتأثیرمی
خاصیوجوددارندکهبه 

هایسـازمانیافته،یـا


هایملی،مـذهب

هایپرقدرتمردمی،ماننددولت

قدرتمندیاگروه
مردم
عادتهایشنواییدیگرانیکـهقـدرتکمتـریدارنـد،
بخنیبه 

شرکتهایتجاری،برایشکل

4
لمـسکـردن

صدا،اندینـهورزیدرمـورد«


،فکرکردندربارۀ
کند.بهقولماریشافر


کمکمی
فاصله»است،زیراپیمودنمسیرازطری صوت،بسیارسریعترازحرکتیاستکهبازوانانجـام
هندوهنگامیکهگوشکسیصوتراچونانچیزیملموسمیشنود،دراوواکـن واقعـی

مید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گستردهبـهنقـ صـدا،

گونهای
رسانهایواستادرسانهوتاریخفرهنگیدرداننگاهساسکس،کهبه 
:مورخ 
.3
رسانههایجمعـیامـروزی
عالقهمنداست.بینترینتوجهاوبرنق  
فرهنگهایانسانیدرطولزمان 

تصاویر،وارتباطاتدر
شکلدادنبهزندگیواندین مردمدرقرون71،01و70متمرکزاست.
(رادیو،سینما،تلویزیون،اینترنت)در 
فعالیتهـای

:نویسنده،سازنده،ومربیکاناداییموسیقیاست.شافربهدلیل
.4
"
)وکتابمهم "
بومشناسیصوتی(
"،توجهبه 
مانندطرحجهانی"
"برگزیدهشد .
دریافتکنندهجایزه"

()0122منهوراست.اودرسال0124بهعنواننخستین
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مـردمتحمیـلمیشـود؛ودر


شود.صدایکنیرواستکه،خوبیـابـد،بـه

احساسیایجادمی
است؛بهعنوان


هایاجتماعیبوده
هاواجتماعهایگوناگون،محلنمای قدرتنسبیطبقه


دوره
نخبگان،همنونچیزیبرساختهوادارهشدهاستیادررابطهبامردمانمحـروم،

مثال،دردست
هـاوشـورشهایقـرنهجـدهمیونیـز

عنوانچیزیتخریبگرومبتکرانه(همنونکارناوال

به
شمارمیآید(هیندی .)00،7103،


هایقرنبیستم)به
راهپیمایی

درارتباطباصدا،نمون نمای قدرتنسبیاجتماعیدرزندگیخصوصیرامیتواندر
تواناییکنترلصداهایمحیطیوصوتهادرحریمخصوصیمناهدهکـرد.سروصـدا،بـر

سالمتوآسای انسان،بهویژهدرفضاهایشخصی،بستهبـهزمـانوحجـمآن،تأثیرگـذار
استوپیامدهاییهمنوننقصدرشنوایی،اثراتفیزیولوژیکیمانندافـزای فنـارخـون،
نظمیدرضربانقلب،وزخممعده،پیامدهایروانشناختیماننـداخـتاللدرچگـونگی


بی
خوابی)،وتحریکپذیریواضطرابزیاد،واثراتیبرعملکردکاری،


خوابیوبی

خواب(کم
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هایشـنیداریخواهـدداشـت(هاننـال،1

وریوایجادبدفهمیدرمقولـه
مانندکاه بهره
ِ
رو،کنتـرلندـوذسروصـدایغیرمنتظـرهبـهداخـلخانـهوتعــرض


)؛ازهمـین
001،7107
بهفضایخصوصیافراد،کهدرواقع،حریمشنواییمتداوتیبافضایعمـومیدارد،اهمیـت

چگـونگیندـوذآنرامطـرح

زیادیداردومسئل کنترلصداوقدرتوتوانـاییدرمـدیریت

میکند.صداهایمحیطی،برکیدیتزیست،تندرستی،وسالمتروانیافرادتأثیرمیگذارد

وتداومآنبهشکلصداهایحاددرمحـیطخصوصـیافـراد،موجـبافـزای برانگیختگـی

فیزیولوژیکیوسرانجام،افسردگیواختاللهایاضـطرابیخواهـدشـد(کـالرک،7104،2

کهخانههایارزانقیمـتوکـوچکیدارنـد،

).بهطورمعمول،درمناط شهریفقیرننین،
 7
ندوذصداهایناخواسته،بینترازمناط باالترشهریاست.ماریتامپسن،3رابطـ مسـتقیم

گونهمطرحمیکند:

میانقیمتخانههادرانگلستانومیزانکنترلپذیریصدادرخانهرااین

درانگلستاننیزهمنونبسیاریازنقاطجهـان،تمایـلبـهفـرارازندـوذصـداوقـدرتکنتـرل
سلسلهمراتبانواعخانههامطرحشود.ازمنظرکنترلصـدا،

هادرخانه،میتوانددرقالب


صوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:پژوهنگرانگلیسیومدرسارشدمدرس فیلمورسان لینکلن.پژوه هـایتامپسـنبـرابعـاد
.3
عاطدی،مادی،وجنسیتیصدا،صوتوموسیقیتمرکزدارد .

هایازهمجــدا،مطلوبیــتبینــتریدارنــد،زی ـرادرصــورتدیواربــهدیواربــودنخانــهها،

خانــه
سروصدایهمسایههاازسهیاچهارجهت(سقف،کف،دیوارها)امکانندـوذخواهـدداشـت.

عنوانمثال)درمنطقـهایکـهدرآنفرودگـاهوجـوددارد،کـاه 


ترتیب،ارزشخانه(به
به 
همین
خواهــدیافــت.آندســتهازکســانیکهدرمحلــههایفقیرننــینزنــدگیمیکننــد،درمعــرض
سروصداهایبینتریهستندوکنترلکمتریبرندوذصدابهخانهومکانخصوصیخوددارنـد.
ا
رومیشوند،معموالکسانیهستندکه


هایصوتیروبه
بهطورخالصه،افرادیکهبینتربااختالل
کمترینکنترلرابرمحلزندگیخوددارند(تامپسن .)016،7102،

ننینشهری،به دلیلاستدادهازمصالحمطلوبوتوجهبینـتربـهمسـئل 


درنقاطمرفه
ندوذسروصدابهفضاهایداخلی،حدظحریمصوتیبسیاربهترودقیـ تراجـرامیشـود؛
هایضعیفوکوچکزندگیمیکننـد،

درحالی کهدرنقاطمحرومشهریکهافراددرخانه

رفتن،بـهخانـههایاطـرافندـوذ

هایعملکردداخلیآنهادرخانهمانندراه


تنهاصوت
نه
کند،بلکهصداهایمحیطیشهرینیزبهراحتیبهمحیطخصوصیوداخلیخانهوارد


می
شدهوشرایطمتداوتیاززیسترابرایساکنانایجادمیکنـد.تامپسـنایـنمعضـلرادر

توضیحمیدهد :

قالبپدیدۀ«سندرماستکهلم»1

کنندویادمیگیرنـدکـهچگونـهآنرانادیـدهبگیرنـد.

شنوندگان،کمکمسروصداهاراتحملمی

ازیتیسروصـدادرمحـیطزندگیشـان،خـوگرفتـهودربرابـرآن

به
عبارتی،آنهابهحضـورپـار ِ
حسآسودگیووابستگیبهصداهارادرخودپرورشمیدهندوبـه


شوندوحتی

غیرحساسمی
تربـاجامعهشـانمنجـر

آنهمنونچیزیمثبت،خومیگیرندکهسرانجام،بهارتبـاطیگسـترده

میشود(تامپسن .)000،7102،


تـواننـوعیبرونگرایـیرفتـاریرادرمنـاطقیازاجتماعهـای

برپای تحلیلتامپسن،می
بیانروشـنتر،

شهریبینترمناهدهکردکهافراد،حریمصوتیخصوصیاندکیدارنـدوبـه

هستند.ایننوعبرونگراییرفتـاری،

هموارهدرمعرضکن هایتعاملیناخواست اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:پدیــدهایروانــیکــهدرآنگروگــان،حــسهمــدردیویکــدلیواحســاسمثبتــینســبتبــه
.1
اشراتهدیـد
کسیکهجانومالوآزادی 
میرودکهاز 
میکندوحتیدرمواقعی،اینحسوفاداریتاحدیپی  
گروگانگیرپیدا 

عبارتانـداز:

میکند.چهارمؤلد اصـلیسـندرماسـتکهلم
میکند،دفاعکردهوبهصورتاختیاریوباعالقه،خودراتسلیماو 

گروگانگیر؛امتناعگروگانازهمکـاری

گروگانگیر؛ناآشناییوفقدانرابط قبلیگروگانو

رشداحساسمثبتگروگاننسبتبه
گروگـانگیر.

نوعدوسـتیوانسـانیت
گروگانگیردرذهنگروگان)؛باورگروگـانبـه 

خواستههای

(بهدلیلارزشمندشدن
باپلیس 
 :
ادارهپلیسآمریکا
برایمطالعهبینترنگاهکنیدبهبولتنخبریژوئیه 0111
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ا
هایروانشناختی،اثراتسروصدابر

شمارنمیآید،زیرابرپای تحلیل


ثبتبه
لزوماپدیدهایم
ها،عصبانیتها،اضطرابها،ونگرانیهانیزازپیامدهایجانبیایـن

حریمخصوصی،تن 
تداخلحریمصوتیخصوصیوعمومیدرخانـههایافـرادخواهـدبـود.تحلیـلصـدادر

معانیاجتماعیآنودرکیدیاتمتنزندگیروزمرهایننکتهرانیزروشـنمـیکنـدکـهادراک
ِ
هایصوتیناظربراجتماع،تاچهمیـزانبـرآگـاهیومـدیریتبـدنانسـان
شنیداریورویه
ِ

بهعنوانامریاجتماعیوامریزیستیاثرگذاراست.چراکـهبـدن«بـاوجـودایـنکـهدارای
مبانیمادیوزیستشناختیاست،امااینقابلیتراداردکهدرزمینههایاجتماعیمختلف،
درکالنشـهرهایایـراننیـزمسـئل 

جایگزینیاتعدیلشود»(شجاعونیازی.)65،0315،
عنوانیکمعضلپایدارــبهویژهدردوران

هاوساختمان 
ها،به


قدرتکنترلندوذصدادرخانه
گسترشوسازندگیشهریدردهههای0321و،0341همـوارهدرمرکـزتوجـهمعمـارانو

اسـت.چهبسـاکـهاسـتدادهاز

شهرسازانبرایطراحیفضـاهایشـهریوسـاختمانیبـوده
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مطلوبیراهمنونعایقیدر

مصالحمناسبوطراحیهوشمندانه،بتواندفضایآ کوستیکی1
ریجباری،0313،
برابرصداهایهوابرد(مانندترافیکشهریدربزرگراهها)ایجادکند(غدا 

هـاوبزرگراههـا،تـراکمجمعیتـی

.)51درشهرهایایران،ساختوسازهایشهری،ترافیک
مناط گوناگونونرخآندرمقایسهبافضاهایباز،وشـکلوموقعیـتنـامطلوبسـازههاو
ساختمانها،بینترینسهمرادرتولیدآلودگیصوتیدارند(سلطانیان .)00،0310،


« .4صدا» و «سکوت» در عکسهای شهری

بیناییوشنوایی،ارتباطتنگاتنگیباهمدارندوبسیاریازمتوندرگذشـته،بـرایپررنـگ

بازماندهاستکهمعتقـد

اند؛ایناندینهازپلوتارک2وهوراس3

کردناینرابطهتالشکرده
پرستانهراازطری هـردوسـطح


توانداحساساتمیهن

زند،شعرمی

بودند،شعرحرفمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

میشـودکـهبـاطراحـی
سامانههایمکانیکی،برپای نیازهـایشـنواییگدتـه 
.1آکوستیکدرمعماری،بهفنطراحیفضاهاوبناهاو 
میشود.برایمطالعهبینـتررجـوع
سازههایمعماری 
درست،موجبشنیدنصداهایمطلوبوحذفنوفه(صداهایناخواسته)در 
آپارتمانهای مسکونیشهرتهران،ص .61

غداریجباریوهمکاران،تأثیرطراحیآکوستیکیدرتأمینآسای صوتیدر
کنیدبه:شهال 
بـهعنواننویسـندۀافالطـونیمیانـه
نامهنویسیونانیبـودکـه 
زندگی 

:لوسیوسمستریوسپلوتاریوس،نویسندهو
.2
میشود.
شناخته 
:شاعرپینکسوتوبرجست رومیدرزمانآگوستوسبود .
.3

بصریوشنیداریخلـ کنـد(وولـف.)011،0146،موضـوعفقـدانیـاحضـورادراک
شنیداریدرترکیببانیرویدیداری،ازگذشتههایدورتاکنوندرمتونتاریخیوفلسدی

یشدهاست.درموردتصاویروعکاسـی،برخـیازپژوهنـگرانبـاتجزیـهوتحلیل

بررس
بعضیعکسها،امکانترجم شنیداریبافتاربصریعکسرابررسیکردهاند(براینمونه


ن.ک:تاناکا)305-306،7100،1؛برایمثال،پاولدورنباخ،2باتکیهبرفنـاوریواقعیـت

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

هابهوسیل فناوریواقعیتمجازیبررسیکردهاست :
عکس 

اینکهماتاحدودزیادی،تحتندوذنیرویدیـداریهسـتیم،انکارناپـذیراسـت...مـابـرچیزهـای
شـنویم،برمیسـازند....


کههرروزمی
آشکاریمتمرکزهستیمکههزارانجزئیاترابرایصداهایی
5
ممکـناسـتتجربـ 

مینـامم،
آننـهمـنآنرا«تقویـت » 

گنجاندنبرخیصـوتهادرتصـویر،

6
(دورنب  .)7،7116،

پینرفتهایرابراییکناظر(بهدلیلوجوداطالعاتبالقوهدیگر)فراهمکند ِ

روشهایدیدن،»8نوشتهاست«:عکاسی،فرایندارائـ منـاهدهای
جانبرجر7درکتاب« 
خودآگــاهاســت»(برجــر.)01،0111،منظــوربرجــرازایــنجملــه،فراینــدیاســتکــهدر
دهد.امکانیکهتمـامحـواس


دربینندهرخمی
ویژههنگامتأملدردیدنعکسها،

عکاسی،به
انسانیرادعوتمیکندتادریکمناهدۀآگاهانهشـرکتکننـد.دراینمیـان،ادراکشـنوایی،

نقنیمکملوبنیادیندرایجادتخیالتمبتنیبرزنـدگیروزانـهدارد.صـدا،نقـ مهمـیدر

ســاختفضــاواحســاسمعنــادرآن،ونیــزبرانگیختگــیعــاطدیدرفضــاییخــاصدارد:
کننـد.آنهـااحسـاستعلـ ونوسـتالژیارا


صداها،نقنیسازندهدرساختمکـانایدـامی
«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.2

موسیقیداناسترالیایی .

آهنگسازو
 :
.

رمـان" "برجـر،درسـال
رماننویس،نقاش،وشاعرانگلیسـیِ .
:منتقدهنری ،
.7
بیسـیبـاهمـیننـام
بی 
سریالهای 

روشهایدیدن»،کههمراهبا
0127موف بهدریافتجایزۀبوکرشد،وکتاباوباعنوان« 
میشود .
منتنرشد،اغلببهعنوانمتنداننگاهیاستداده 
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اسـتفضـاییرا

استتصوری(مجازی)ازخانهرابرسـازندوممکـن


دهند.ممکن

شکلمی
خیـالیرا

هاییازگذشته،حال،وآیندهکنند.صـداهاحتـیمیتواننـدمنـاظر


سرشارازانگاره
برپای واقعیتهایفیزیکیبرانگیزند....اینارتباطبینصـداومکـان،دالبـرایـناسـتکـه
ایفعاالنـهدرسـاختاجتمـاعیمحـیطزمـانیومکـانیمـاحضـوردارنـد»
صداهابه 
گونه

ِ
(پیستریکوایسـنارت.)516،7103،صـداهااهمیـتوکـارکردراهبـردیفضـاومکـانرا

هایاجتمـاعیمنـاهده


تواندربسترعکس
هایصوتیرامی


برخینمایه
آشکارمیکنندواثر

ازآننـاممیبـرد

کرد.مدهوم«قلمروهایصوتی»1کهبرندونالبل،2درکتابیباهمینعنوان3

)،بهتوپوگرافیزنـدگیشـنیداریازطریـ سـاختارفضـاییواجتمـاعی
(الب ِله 70،7101،4
ِ
شهراشارهدارد .

دنبالمـیکنیم،نـه

تحلیلبافتارصوتیآن

آننهدرمحتوایعکسهایشهری،ازطری 

گونـهای«مجـازی»واز
هاییاستکـهصـداوسـکوترابه 


صدا،بلکهنمایه
اثر«واقعی»
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کنند.تدـاوتقائـلشـدنمیـانواقعـ 

طری سطحعکس،درذهنبینندۀخودبازیابیمی
شناختیاستمیانآننهوجوددارد،


جازیآندرعکس،تداوتیهستی
فیزیکیصداواثرم
بهآنرادارد.بیانمثالیدراینبارهروشـنگراسـت:
شکلدهی 
وآننهاینموجود«،امکان» 
صدایناقوس،هموارهیککیدیتخاصومنخصدارد،امابامحوشدنآن«،ماخودرا
کـهبـهنظر


یـابیم؛جایی

ردرونخودمـانمی
درپیمـوجروبـهکاه آندرهـواوحتـید

هایآنهمننانادامهدارد»(استریت .)0،7101،


رسد،ارتعاش

می

ژیــلدلــوز5دربــارۀتدــاوتمیــانامــرواقعــیومجــازیمینویســد«:واقعــی،نــام

اسـتکـهبـهظاهرثابـتوتجربـیهسـتند.مجـازی،نـامبسـیاریازنیروهـای


هـایی

آن
یافتـهرا
دامنـههایتحق  
وجودمیآورنـد.اگـر«واقعـی» 

استکـهواقعیـترابـه


متداوتی
منخصکند«،مجازی»،قلمروامکانخـالصیـاپتانسـیلخـالصاسـت:درتدـاوتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.2
میکند.
تحقی  

نظریهپردازیکهدربـارهزنـدگیاجتمـاعیوتـاریخفرهنگـیصـدا
:هنرمند،نویسنده،و 

.5
ادبیات،فیلم،وهنرهایزیبانوشت.

:فیلسوففرانسوی،کهازاوایلدهه0151تازمانمرگ درسال،0115دربارهفلسـده،

اینترتیب،صداوسکوت،امکانـاتتکـر ِارتخیـل،
).به 
نقلازکین 0،7105،1
تکرار» 
(به
ِ
گونهایمتداوتدرحـینوپـسازدیـدنعکـسفـراهممیکننـد
ها،وحافظهرابه 


ذهنیت
(تصویر .)0

تصویر  .4مسجد جامع اصفهان ،فاطمه صادقزاده



ها،وصداهایشهریرادربینندۀخاص


نبازسازیذهنیآواها،سکوت
عکسها،امکا

خودفراهممی کنند؛برایمثال،دراینعکسکـهدرفرهنـگزیسـت ایرانیـان،سـویههای
ادرسکوتبرسـاخت عکـسودرونذهـن
توانصدایاذانر

آشناپنداران بسیاریدارد،می
ِ
ایکـهبـاسـکوتها


هایشهری
بینندۀهمزیستهبااینمکانمذهبی،بهتکرارشنید.عکس

عرضهشوند،آواهایدرونیشدهرادرمخاطـبخـودبرمیانگیزنـدوموجـباثرگـذاری

شوند.برساختمجازیصداهادرمتنعکس،آنهارابازندگیروزمرهو

بینتریدراومی
ِ
فرضهای
فرهنگزیست مخاطبانآنپیوندمیدهدوموجبتدسیرهایمتداوتیبرپای پی  

موجوددرافرادمیشود(منبعتصویر:سایتخبرگزاریایسنا).
ویژگیممتازعکس،سکونوسکوتآناست.سـکوت،انگـارۀمهمـیبـرایتأویـل

هایصوتیساکتدربسترعکس
اکشنواییخواهدبودوامکانفهمالیه
عکسبرپای ادر
ِ
ِ
شدۀآندارد،فراهممیکند:

ایرادرمحتوایبازنمایی
زیسته 
رابرایبینندهایکهتجرب  

کهسکوترامیشکنند،عمی تر


شودوصداهایی

ازسروصدا،باسکوتتحریکمی
گوش،بی 
شکند.درستهمانگونـه

استکهسکوتدرونیرامی

آگاهی

مانند.این

وماندگارتردرذهنمی
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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دادن،میشـنویم....ادراکفعـالدراینجـاهمـهچیز

بـدونگـوش

کهبدونفکرندسمیکنیم،

ازما،همنونکوهیخ،درالیههایناخودآگاهمـانپنهـانهسـتیم؛حافظـهو

است؛زیرابسیاری
اخوانیفعالگوشدادنبهناخودآگاهمانهستند(استریت .)3-0،7101،
خیال،تواناییفر
ِ

میکننـد،سرشـار
هایشهریایکهفضاهایزیستهرروززندگیانسانیراثبت 


عکس
تصویرکنیدهشــدهدرآن،

ازدادههــایتصــویریایهســتندکــهازطری ـ بافتــارصــوتیبه

جزنیرویدیداریاسـتکـهدررونـد

شنیداری)به

هستندوحسدیگری(

تحلیلوفهم


قابل
ـــکهشـیوۀاثرگـذاری
فهمعکس،دخالتمیکند.روالنبارت1درکتـاب«اتـاقروشـن »2


میبردکه
عنوانعنصرینام 


ـازپونکتومعکس،به
کاود
برخیعکسهابرخودشرادرآنمی 

تواندنامیبـهجزپونکتـومبـرآن


استکهنمی
شدتبراوتأثیرمیگذاردونقط اوجفهمی

به
تواندبهادراکشنیداریعکسمتصفشود:


استکهمی

بگذارد.پونکتوم،عبارتی
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انگارکهتیری[هست]ازکمانبرجهیده،ودرمـنرخنـهمیکنـد...پونکتـوم،

پونکتومعکس«،
نــی هــمهســت،خــال،شــکاف،ســوراخریــزهــمهســت....پونکتــومیــکعکــس،همــان
ِ
زند؛اماکبودمهـممیکنـدوبـرایمجانگـدازنیـزهسـت»(بـارت،


استکهنینممی

رخدادی
 .)07،0340

دهدکهپونکتومبارتیدرعکسمیتوانددیداریونیزشنیداری


استریتتوضیحمی
شون
ـــمانند«کمربنـد
گونهکهبارتمیگوید،برخیاجـزایتصـویر 


تر،همان

بیانروشن

باشدبه
ُ
)دراورخنهمیکنندونین میزنند

وولخواهردرپرترهخانوادگی»(بارت60،0340،

شل
هایخاصرادرذهناوشکلمیدهند.ایناجزاواشیاءموجوددرعکـس

ومعانیو 
تداعی
میتوانندپونکتومشنیداریباشندوتصوراتخاصصوتیرادربینندهایجادکنند :

درمنارکتعکس(تصویریکههماستعارهاستوهموسیلهایبراییادبود)وپیامهاینـامرئی

یکعاملتدسیریوبرسازندۀتصویر،البتهبهشکلخاصخود)است

گذرایصوتیآن(بهعنوان
ا
کهحافظهوآگاهی،غالباعمی ترینپاسخدرونیخودرامییابند...تصوریک«فضا»،بـازنمود
ریزههادرگذاریـکراه
صوتیآنباآوازپرندگان،صدایبادالبالیدرختان،صدایلغزشسنگ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ننانهشــناسادبــیفرانســوی.اندینــههایبــارت،
:نظریــهپرداز،فیلســوف،منتقــد،و 
.1
ننانهشناسـی،نظریـ 
مکتبهـاینظـری،ازجملـهسـاختارگرایی ،

دیدگاههایاوبرگسترشبسیاریاز

زمینههایمتنوعیداردو

بودهاست .
مردمشناسی،وپساساختارگراییتأثیرگذار 
اجتماعی،نظری طراحی ،

ساکتیکعکس
صدایپسزمینه»1رابرایلحظ

شنی،صدایآنسویخانه،هم اینها،یک«

ِ
بینندۀخاصعکساست

فراهممیکنند؛نوعیحقیقتشاعرانهراارائهمیدهندکهتنهامتعل به
(استریت .)066-062،7101،

عکسیازیککافهیاپارکرادرنظربگیریدکهنخسـتینقـرارعاشـقانهرابـرایبیننـدۀ
خاصعکسنمای می دهد؛اشیاءموجوددرعکس،فضا،یایکچیزخاصبصـریدر
هاییرا کهدرفضایپیراموندرگذشتهدرآنجاموجودبودهاند،بـرایاو
متنعکس،صوت 

هـایصـوتیرا.

کند؛موسیقیدرحالپخ ،صداهایمحیطی،وحتـیآلودگی

تداعیمی
ِ

سـکوت،صـداهایفعـالدرونـیخـودرا
استکهیکعکسمیتواندازطریـ

این 
گونه

ِ
آنها،
کردنبه 

جایتنهانگاه

عکس 
هابه
گوشسپردنبه 

بینندهاشمنتقلکند؛بنابراین«،
به 


ایاستبرایبهچال کنیدنرابط عکاسیبـامعرفـت؛آنهـمازطریـ 
تصمیمآگاهانه 

ازآنباعنـواننقطـ اوجفهـم

ثبتحسیصدا»(کمپ)6،7102،وپونکتومیکهبارت
بسیارباحسشنواییآمیختهاست(تصویرشماره .)7


برد،چه
عکسنام 
می
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تصویر  .2سمت چپ :مرد سیاهپوست؛ از مجموعه عکسهای پاسپورتی ،ارنست دیچ؛ سمت راست :محله
بیرمنگنام؛ از مجموعه خیابان وارنا ،جانت مندلسن

بهرهگیریازاصطالحپونکتومبارتیبرایتحلیلعکسهایدومجموعه
ساراکمپ،با 

ـــکهدردهـ 
هیثبیرمنگام 

(عکسهایارنستدیچ2ازجامع سیاهپوستانمنطق بالسال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1دراینجا،نویسندهدرمقایسهباسینماازواژۀ"

"استدادهکردهاست .

ــکهدرکتاب«جادهوارنا»2
ــوعکسهایجانتمندلسن 1

شده 
اند
گرفته 
0101تا 0141
ــتحلیلجـالبیرادربـاره


بیرمنگاماست
چاپشدهومربوطبهسالهای0164تا0121

کردهوتوضـیحمیدهـدکـه

چگونگیتحلیلعکسهاازطری ادراکشنیداریآنهاارائه


آنهااست.درعکسی
هادرالگویشنیدارینهدتهدرظاهربیصدای 3

پونکتوماینعکس
ِ
یاهپوستبـاحـالتیعصـبانی،
ازارنستدیچکهبرایپاسپورتگرفتهشدهاست،مردیس 

وشلواریآالمدبهتنوکراواتیزیبـا


حال،باکت

شده،ودرعین
لبهایآویزان،بدنفنرده

خواهدفریادبزندکهبههرترتیبیکههست،اوجزءطبق 


شود.انگارکهمی

برگردندیدهمی
داریجانسالمبهدربـردهاسـت.سـپس،سـارا

متوسطاستونهسیاهیکهازدورانبرده

عکسهایجانتمندلسن
هیثبیرمنگامراباتوسلبه 


کمپ،فضایزندگیسیاهانبالسال
پوستهایبیرمنگام،باوجودتالشبرایارتقایفضـای


پرسد،آیاسیاه

کندومی

بررسیمی
زیستهکهدرعکس هایناننموددارد(عکسسمتچپ)،همینسیاهانینیسـتندکـهدر
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نمحلآلـودهزنـدگیمیکننـد؟(عکـسسـمتراسـت؛چیـدمانعکـسازنویسـندۀ

ای
بیصـدا»،موجـب
هـایبـهظاهر« 


نویسـد،ایـنعکس

اسـت).کمـپدرپایـانمی

مقاله
گیریحسیصوتیمیشوندکهانگاردرگلوگیرکردهاست!تحلیلاینعکسهـابـا


شکل
ِ
اینمعنااستکهتنهاژانـروفـرمراببینـیم؛تنهـاببینـیمکـهمردمـان
قاعدۀمرسومدیدن،به 
ِ
اند؛درحالیکـه


هانادیدهگرفتهشـده
پوست،چگونهزندگیمیکنندوچگونهبرایقرن


سیاه
هایدرونیزندگیآنهاراکنـفکنـیم.گـوش

اگربخواهیمآنهارابننویم،بایدحقیقت

دهدکهبهچیزیباواسطهوشایدبسیارقدرتمندتری


ماامکانمی
سپردنبهاینعکس 
هابه

هایدرونیرؤیایآرمانشـهروآرزوهـایجمعـیمهـاجران


دسترسیداشتهباشیم:زمزمه
بیانمردمسیاهراباصداییپـاییندرعکاسـی


هایغیرقابل

کهحقیقت

پوست؛نجوایی

سیاه
انـدازمیکنـد(کمـپ70-75،7102،و30-35و()05منـابعتصـاویر:


صداطنین

بی
عکسسمتراست:

وعکسسمتچپ:کمپ .)75،7102،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .4-1نمایههای صوتی در عکسهای شهری

درعکسهــایداخلــیوخــانگی،1وجــودپنجرههــایدوجــدارهیــاپردههــایضــخیمدر

پس زمینه،نرخجمعیتیخانوادهدرمتنعکسباتوجهبهگنای ووسعتفضایداخلـی

ثبت شدهدرآن(تنگیفضابانرخجمعیتیبـاالتر،نماینـیازبرخوردهـایروزانـ بینـتر

اعضایخانواده،برخوردهایعـاطدیوتعارضهـایفیزیکـیبـاالتر،ودرنتیجـه،میـزان

کـهمیتوانـد

آلودگیصوتیافزونترخواهدبود)،چگونگیحضوراشیاءوچین داخلی

برجذبیاعدمجذبآلودگیهایصوتیپیراموناثرگذارباشد،حالتهایفضایداخلی

خانه(بازبودنپنجرهیادرخانهروبهساختمانهایاطراف(تصویرشماره3و،)0خیابان

ثبـتشـدهدر
وبزرگراه،پارک،وفضایسـبز)هریـکشـکلمتدـاوتیازبافـتصـدایی 

اینترتیب،
بـه 
ننـانمیدهنـد .

فضاهایداخلیخانههایمسکونیرا

عکسهایمربوطبه

هاییکهفضاهایداخلیتنـگوانباشـته،پنجرههـایمعمـولیوبـدونعای بنـدی


عکس
ها،وبافتهایتودرتووفنردۀشهریرانمای میدهند،


فضاها،کوچه

صوتیومنرفبه
بومشهریفقیرننینپردهبرمیدارندکهدر


هادریکزیست

ازمرزبندیطبقاتیصاحبانآن
نتیج آن(،برپای تحلیلتامپسنازارتباطفضایداخلیباسطحتعاملاجتمـاعیافـراد)،
نرخبرونگراییرفتاری(بهواسط سطحرویاروییبینـترفـردبـادیگـران،چـهبهصـورت

زمـان،بـهدلیل


یابـدوهم
فیزیکیوچهازطری نمایههایصوتیسروصداها)افـزای  
می
اختاللهاییکهممکناستدرسطحشنواییافرادوجودداشـتهباشـد،پیامـدهایروانـی

صورتانواعهیجانهایمثبـت

مندیآننیزبینترخواهدشدکهدربسترعکس،خودرابه

هاییکـهدرسـال0110درمـوردسروصـدادرفضـای
ومندیعرضهمیدارد.درپژوه  

شهرننینیانگلستانانجامشد،اثباتشدکهازمیانهمـ آلودگیهـایصـوتیمحیطـی،
کند(الب ِله،7101،

هاایجادمی
سروصدایهمسایهها،بینتریناعتراضرادرشنوندگانآن

ِ

امر،پیامدهایمندیروانیایبرایآنهادارد .


)وهمین
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تصویر  .3سمت راست :محله اسالمآباد کرج (از مجموعه جغرافیای اجتماعی کرج) ،حامد یغماییان 4331 ،تا
4333؛ سمت چپ :محله مهرشهر کرج ،عکاس ناشناس ،اوایل دهه 4331

ِالمانهــایبصــریعکسهــاییکــهبافتهــایشــهریومحلــههایمســکونیرانمــای 

هادرمحیطزیستههمهسـتند.درتصـویرسـمت
هایصوتیصداهاوسکوت

دهند،نمایه

می
ِ
ِ
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آمدشهری،ونیزخانـههای

چپ،بافتفرسوده،آلودگیبصری،فضاهایکوچکوتنگرفتو
ِ

هاکـهنماینـگریکـیازمحلـههایقـدیمیو


قوارۀکوچهوسـازه

تنیدگیبی

وجورودرهم

جمع
فرسودۀشهرکرجاست،آلودگیصوتیبسیاربینتریرادرمقایسهباتصویرسمتراست،کـه

هایمـدرنوپیادهروهـای


لحاظبصری،بافضایسبزوخانـه

استوبه
نماییازمهرشهرکرج

بینندهعرضهمیکند

است،به

اعدهمندترنقن شهریهمراه
تروبهطورکلی،ساختارق 
بازووسیع 

(منابعتصاویر:سمتراست:




وسمتچپ:



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


هایشهریــبهویژهدرمناط بهاصطالح

یکیازمنظرههایعادیدربسیاریاز 
محله

هاودرهایبازبهسمتکوچهوخیابانو


روشدنباپنجره

ــروبه

شهریونیزروستایی

پایین
استکهازمنظرشنیداری،حریمکمصدایـا

محلعبورومرورعمومیافرادووسایلنقلیه
بردهوآنراباآلودگیهایشنیداریبیرون

فاقدصداهایمحیطیدراندرونیخانهراازبی 
ن

ترتیب،همانگونهکهتامپسندرمبحثحریمشنواییاستدالل

دهد.به 
این


ازخانهپیوندمی
توانچنینتحلیلکردکهبهدلیلضعفدروجودحریمشنیداریدرمناطقیاز


کند،می

می
مالتاجتمـاعیوبرونگرایـی

فضاهایاجتماعیشهری(مانندعکـسبـاال)،سـطحتعـا
تریرادرافرادساکندراینمحلههایشـهری
رفتاریودرنتیجه،رفتارهایپرتن وخنن 
میتوانمناهدهکرد .

هــایاجتمــاعیشــهری(درفضــاهایعمــومیوخــارجی)،بــهویژهدر


درعکس
اریازآنها،خودمنابع

کهبسی
آلودگیهایبصریفراوانی 

کالنشهرهایایرانوباتوجهبه

هسـتند(کـهنمودهـایآنرا

هـایصـوتیبـرشـهروندان

مهمیبرایایجادوتأثیرآلودگی
هاوفضاهایعمومیگرفتهمیشوند،بامطالعـه


هاییکهدرخیابان

تواندربسترعکس

می
احیشـهریناکارآمـد


ساخت
وسازهایبیرویهوفاقدوجاهتدرطراحیومهندسی،طر ِ
ها،بزرگراهها،وچهارراههاباترافیـکمتـراکم،بلنـدگوهاینصبشـده


مانندوجوداتوبان
ها،خیابانهاومراکزاصلیشهریکهدرراهپیماییها،نمای هایآیینـیو

فراواندرمیدان
فروشان،گاریچیان،و


روند،متکدیان،دست

کارمی
مذهبی،ومراسمیچوننمازجمعهبه
کننـد،منـاهدهکـرد)،درعمـل،


گرد،وصداهاییکـهتولیـدمی

فروشاندوره

وسبزی
میوه

هایصوتیشهریرابهراحتیمطالعهکـرد.


توانپتانسیلگستردۀنهدتهدرتولیدآلودگی

می
بــهطورطبیعــی،نــرخآلــودگیدرفضــاهایمرفهننــین،نســبتبــهمنــاط بهاصــطالح
هاکمترمیشودوسرانجام،تـداومدر


یدرتصاویروعکس
شهری،بهمیزانچنمگیر


پایین
صورتحالتهایعصبیوعصبانیتبینتر


هابودن،به

اینآلودگی
رویاروییودرمعرض

هایخاصانقباضیدرچهرهـــکه


هایخیابانیبینتر،حالت
افراددرمناط آلودهتر،نزاع
هایاجتماعیخیابانیثبتوضبط

بهصورتافسردگیواندوهواضطراب،دربرخی 
عکس
ــنمودپیدامیکند .

شده 
است
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 .4-2انگارههای نمادین صوتی در عکس
ِ

هایشهریراباعبارتهاییچـونشـلو ،درهموبـرهم،آلـوده،یـاآرام،


بسیاریازعکس
بیانروشنتر،وجوهاسـتعاریادراکشـنواییرا


کنیم.به
خلوت،شاعرانه،و...توصیفمی
کنیم.سروصداوسکوت،بهمثابهمداهیمیاجتماعیتدسـیر


وجومی

دربسترعکسجست
گاهکهمعنایآنهارادرکالبدزیستهرروزهقراردهیمودرعکسهامناهده


شوند،آن

می
پسازآن؛ونیز
درونیشدهپو یاییاجتماعیاستورفتارهای 
ِ
کنیم.سکوت،نوعیممانعت

اسـتتـابـهوسـیل آن،دربرابـرسروصـداکـه

اهلییامحدودکردنیکوجـهاجتمـاعی
شاخصیبرایحرکتورشداست،سکوتراهمنونوجهیخصوصیبراییکفضـای
(البله .)02،7101،
خاصاجتماعیمدنظرقراردهیم ِ

دورهوبافتارفرهنگـیوزیسـتهرادربسـتریـک

افزونبراین،میتوانعم تاریخییک


عکس(ازطری ابزارصوتی،فضایمحیطی،ووابستگیهاینمادینآنباصداهاازطری 
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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هایعامیاخـاصاسـت)،


کهتولیدکنندۀصوت
عناصر،اشیاء،ورفتارهایتعاملیانسانی

عکسهایپرسروصدا»
هایاجتماعیکالنشهرهایایرانرامیتوان« 


مناهدهکرد.عکس
هاییمییابیم


هایموجوددربسیاریازعکس
نینتدسیریرادرداللت

نامید.ننانههایچ

هایشهریگرفتهمیشوند.بسـیاریاز


ها،ومحله
کهازمحیطهایعمومیبازارها،خیابان

عکسهــایخیابــانیدرشــهرها،نمایــانگرخنــونتها،نزاعهــا،وبرخوردهــایافـراددر

شانهستند؛آلودگیترافیکیدرخیابانهایتنگوباریکشهریبیـداد
تعامالتاجتماعی 

زیباییشناختیبصـریطراحـیمحیطـیدرشـهرها،شـکلفضـای

میکند؛فقداناصول

شهریرادربینترمناط ،مانندشهرهایچنددهسـالپـی کنـورهایاروپـاییوغربـی


کردهاست.1حتیدرحافظ یکشهروندایرانـی،تصـویریازیـکروزعـادیدرفضـای

شهری،باسروصدایغیرمتعارفوشلوغیهایفاقدوجاهتازمنظرشهریهمراهاسـت

هایاجتماعیقابلمطالعهاست(تصویرشماره .)5


سادگیدرالبالیعکس

کهبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سـهلانگاریو
(بهدلیلطراحـینـامطلوبو 
.1حتیدرحوزۀطراحیوزیباسازیشهری،ازکنورهایحاشیهخلیجفارسنیز 
دهههافاصلهگرفتـهو
شهرسازیمان)انگارکه 

اتوبانهادر
خیابانها،و 

ساختمانها،

پارکها،
بیتوجهیبهقوارۀفضاهایسبزو 

کردهایم! 
پسرفت 




عکسهــــایتوپوگرافیــــک
نمایــــههایصــــوتیدر 
ا
طبعـابرپایـ تعـاریفعکـس
کالنشهرهای ایران(کـه 

سازههای شهری و نه
جاسازی  
ِ
توپوگرافی ،باید به مقول 
حضورانسـاندرفضـایعکـستوجـهداشـتهباشـد)،
تـداعیگر بسـتر شـلو ،

بهصورت استعاری و مجازی ،
َ
ُ
گــذرگاههایشــهریاســت.

تنــکوتنــگفضــاهاو
زنــدگیزیســت 
ِ
میتــوانبرپایــ 
نمایــههایصــوتیرا 

نمایـههای
عکسهـا در بسـتر شـهری،ونیـز 
مخاطبان  
مغازهها،خیابـان،و
تجسمی درونبافتعکس(ردیف 
کمعرض،عدمزیباسـازیمنظـرشـهری،و)...
پیادهرو 

که ناظر بر تکـرار خـاطرات و تخیـلمخاطـباسـت،
مطالعهکرد(منبعتصویر:آرشیوشخصیهنرمند) .



تصویر  .5خیابان ولیعصر تهران ،از مجموعه «جنوب تا شمال» ،آرین سرلک4333 .

توانندتاحـدودیازهویتهـایخـودیوغیرخـودیدرفضـاهای

افزونبراین،صداهامی

هـاثبـتمیشـود،


فضـاییدرعکس

کسـانیدرچـه
عمومیپردهبردارند.اینکهحضـورچـه

صورتعادیشدهوآشنا،یـاناآشـناوغریـب،بـاآن

گرصداهاییهمهستکهآن 
هابه


تداعی
هـایجهانگردهـایخـارجیبـا


نمثال،تداوتمعناداریمیانعکس
شوند؛بهعنوا

روبه 
رومی

عکــسپیرزنــیاصــدهانیدرفضــایمســجدشــاهاصــدهانوجــوددارد.اینکــهدرلحظــ 
شـنودوپیـرزنچـهچیـزیرا؟واینکـهایـنرفتـار

برداری،جهانگردچـهچیـزیرامی


عکس
یگرنمایـانمیشـود.برخـیاز

گونهایمتداوتبایکـد
غیرخودیوخودی،درسطحعکسبه 

شـوند،میتوانـدازایـنمسـئله


فرهنگخاصمربوطنمی

یکفرهنگیاخرده
رفتارهایی 
کهبه

پردهبردارندکهافراددربرابردوربـین،بـاحاشـیههایصـوتیمحـیطپیرامـونخـودتاچهحـد
ارتباطبرقرارکردهاند.البتهعواملبسیاردیگرینیـزدرایـناحسـاسآشـنایییـاغریبگـیدر
هاوصداهامیتواننددربرایندرفتارهایتعاملیوفیزیکـینقـ 

محیطنق دارند،اماصوت

ویژگیهـاییـکفضـابـر
گدتـهاسـت «:
باشند؛همانگونهکهکالینریپلی 1


تأثیرگذاریداشته
چگــونگیادراکصــوت،وتــأثیرصــوتبــرچگــونگیادراکمــاازفضــا،اثــرمیگــذارد»
(پیستریکوایسنارت .)510،7103،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1

استادتمامگروهمعماریداننگاهرایرسونکانادااست.
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احساسناآشنایی،هیجان،شگدتی،اضطراب،وگمندگیایکـهدرپـسلبخنـدهای
هاثبتمیشوند،

جهانگردهاوافرادخارجیدرفضاهایعمومیوشلو شهریدرعکس
وتیرادر
درکناررفتارهایروزمرهوحاکیازدرجریانبودنزندگیافرادبومی،چنـینتدـا 
هایصوتیمحیطآشکارمیکند.اینامررامیتواندربرخورد

معنایدرکمتداوتحاشیه
ِ
گونهایاتداقیدرمکانیشلو درفضاییبیگانه،
ناگهانیدوندرکهزبانمنترکیدارندوبه 


خوبیمناهدهکـرد:نـوعیآشـناپنداریناگهـانیدرفضـای


اند،به

روشده

بایکدیگرروبه
روشدنبازبان(ودرنتیجه،صوتیآشناوروزمره)کهمیانآندوشکل


سببروبه

ناآشنا،به
می گیردواحساسآرام وآسودگیخاطرمقطعیدرآن،بیانگراهمیـتتـأثیرصـداهای

هایانسانیوجوامـعگونـاگوناسـت.صـوتها،جـزء

محیطیبرتعاملافراددراجتماع
شـناختییـکمکـانهسـتندوتـأثیرعمیقـیبـر


هـایعـاطدیوزیبایی

بنیادینیازویژگی
تواندیکمکانرا«متعل 

لحاظاحساسیدارند.افزونبراین،صدامی

چگونگیتجرب آنبه
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بهما»کند(پیستریکوایسنارت .)510،7103،

بحث و نتیجهگیری

معنایتهـیبـودنازصـدا،

کند،نهبه

سکوتی کههرعکس،بینندۀخودرابهآندعوتمی

نوعی،یـکسـکوتفعـالاسـت؛

هایشنیداری،وبـه
اگیرتداعی
ِ
بلکهدارایکن هایفر ِ

هاکهبابافتزنـدگیروزانـ 

ویژهآن
معناکهعکسهابرپای محتوایاستنادیخود(به

به 
این
ِ

کنندکههمزمانبادیـدنعکـس،بـهمحتـوایثبـت

ارتباطدارند)،بینندهراوادارمی

مردم
هایضمنیآنوجودداردــنیزتوجهکند.

هایصوتیدرالیه

صورتنمایه
حسیآنــ 
کهبه

ِ
گونهایاستعاریومجازیدربافتارتجسـمیعکـسحاضـراسـتو
هایصوتی،به 


نمایه

وخیالوکارکردحافظهدرمخاطبخـودمیشـود.ایـنشـکلاز

موجببازآوریخاطره
ِ
تنهابرنیرویدیداری،بلکهبرکیدیتهایمجازیشنیداریدرمـتنعکـس

ادراکــ 
کهنه

هایشهریکـهزنـدگیو


بخند.بسیاریازعکس
مبتنیاستـفهمعمی تریراشکلمی

گونـههسـتند.نمایـههایصـوتی

تعاملروزمرۀافرادرادرسطحشـهرثبـتمیکننـد 
،این
هایدیداریدرقاب،حالتهـای


صورتاشیاءوعناصریدربسترعکس(مانندازدحام
به

اد،بافتمعماریمحلسکونت،و،)...ونیزانگارههایشنیدارینمادینموجـود
بدنیافر
ِ
ِ
دربسترعکس(فضاها،محیطها،رفتارهـا،تعـامالت،اشـیاءخـاص،وهرآننـهموجـب


اکشنیداریدرزندگیگذشتهفردشود)،موجـبمیشـوندکـهادراکدیـداری
تداعیادر
ِ

استوعمـلمکـانیکیعکسبـرداریوثبـت

ــکهدرالی ظاهریوسطحیعکسفعال

کهنـاظربـرثبـت
رودــباادراکشنواییحاضردرالیههایعمی ترآن،
لحظهراننانهمی 

ِ

تداخلکنـد،ترکیـبشـود،و

یافضایخاصزندگیدرگذشتهاست،
حسییکموقعیت
ِ

تاریخیعکسرابرایناظرخودآشکارکند.تاریخنگاراجتماعی
تحلیلآشکارتریازمتن
ِ
ِ
هایفرهنگیادراکشنیداریرادرمقولههایجمعیتیمنخص،بـازخوانی

حواس،تداعی
ِ
کند.ایننمایههایصـوتیکـهبـارعـاطدیو

ودراسنادتاریخیزندگیروزانه،تدسیر 
می
اند،میتوانندهنگامتدسیراسـنادتـاریخی،

احساسیمردمانگذشتهرادرخودحدظکرده
هایشهری،صداونیرویشنیداریبهصورت

تحلیلوبازخوانیشوند.سرانجام،درعکس
اسـتکـهآنهـارادرکو

مجازی،موقعیتهاییراتداعیمیکنندکهویژۀبینندۀخاصـی

زندگیکردهاست.چنینفهمیدربرابرعکس،آنرادارایمعنایویژهومتمایزازتحلیـل

شکلوساختارآن(بهتنهایی)کردهوعملکردادراکشنیداریرادررویاروییباسندتاریخ

ایفهمعکس،مطرحمیکند .
اجتماعی،بهعنوانیکبازویتدسیریمهمبر

ِ
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