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 شناسی بصریجامعه 

 و ترجمه : حمید رزاقیبرگردان                                          

 Qualitativeاز فصل چهارم کتاب از انگلیسی به فارسی  ترجمه ای است زیر متن  : رزاقیحمید برگردان  

Research in Sociology تحت عنوانVisual Sociology   تالیفAmir B.Marvasti  سال

4002. 

را شكار ای   لحظه »گیرند، اعضای خانواده با هم کنار درخت کریسمس   گروهی گردشگر از برج ایفل عكس می

کند. این  را روی هولناکی جنگ متمرکز می دوربین اشعكاسی خبری سراسیمه   منطقه جنگی، . در«کنند می

ها،   اند. عكس  درگیر مستند کردن لحظاتی در جریان زندگی اجتماعی همهها چه نقاط مشترکی دارند؟   نمونه

هایی هستند که از آن طریق به طور منظم،  هرایزیونی همگی های تلو  تصاویر سینمایی و برنامه  ها، ویدئو

تری هست که  تر و در دسترس های ارزان  دهیم. وانگهی فناوری  مان را در معرض دید قرار می  زندگی روزانه

کنندگان صرف   سازد. ما دیگر مصرف  از آنچه پیرامون ماست را میسر میبرای بسیاری از ما، خلق تصاویری 

، کاربرد و تصویرهاست که   نمائیم. دهه  نیستیم، بلكه خود نیز آنها را تهیه و تولید می تصویریهای   رسانه

تاسف جامعه دانشگاهی است که اغلب مردم به جای خواندن   است. مایهیافته  دسترسی بیشتری از متن نوشته

تی پیشنهاد خرید کتاب کنند. مثالَ وقتی دوس می« تویوب»بیشتر وقت خود را صرف تماشای   های چاپی،  رسانه

 «.در بیایدفیلم اش کنم تا  صبر می» گوئیم، دهد، در پاسخ می  خوبی را می

این  کیفی زندگی اجتماعی چیست؟ این فصل از زوایای متعددی به کندوکاو   تاثیر این روند بر مطالعه

     : کنم  ن خودمان شروع میتر زما  در متون فرهنگی گسترده تصویرپردازد. من با توجه به جایگاه   وال میئس

خواهم داشت. شناسی  . سپس مروری در تاریخ کار بصری به سیاق جامعه"      به چه معناست؟  گرا، تصویر صورت   "

( 204: 4002)عبارتی وام گرفته از بال و اسمیت  "مواد تصویری و سینمایی "موضوع مورد نظر بعدی اینكه 

فنی    توصیه    پیشنهادات خاصی درباره  شود. بعد از این مبحث،  دانشمندان اجتماعی استفاده می  چگونه به وسیله

 شود.  بصری ارائه می -تصویریی    در تحلیل و تولید داده

 صریبفرهنگ 

دهد. اجازه دهید با فكر   جایگاه بصری در جوامع غربی را مورد بحث قرار می به طور مختصراین بخش 

شروع کنیم. اگر  ،یما با آن مواجه کم و بیش  ایماژهای تصویری و سینمایی که در طول یك روز،  کردن درباره

المللی، گزارش  کنید )اخبار محلی یا بین روزتان را با آخرین اخبار تلویزیون شروع می شما هم مثل من باشید، 
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بینید که توجه شما را به   روی عكسی را می  پیش  صفحهوضع آب و هوا و غیره(. یا شاید روزنامه بخوانید و در 

ی جذاب  های تبلیغاتی هست. چهره روید، همه جا آگهی  یا کار می کند. در مسیری که به مدرسه خود جلب می

طلبند و بدون آن   شود که انگار همه آنها را می  های تولیدی چنان تصویر می  جوانی در حال مصرف فرآورده

ون و توانند دوام بیاورند. البته برای بیشتر ما رسیدن به خانه در آخر روز مترادف با نشستن جلوی تلویزی  نمی

 ،اید  مان است. شاید برای شما پیش نیامده باشد که آنچه شما طی روز دیده  های مورد عالقه  تماشای برنامه

 بخشی از صور اساسی شناخت از جهان اجتماعی شماست. 

اتاقی من در کالج اصرار بر این داشت که نباید در آپارتمان تلویزیون داشته باشیم، او   هم  ها قبل،  سال

 میلی پذیرفتم. در اواخر شش ماه بدون  بیکرد وجود تلویزیون مانع درس خواندن ما خواهد بود. من با  میفكر 

ام دور بودم. ندیدن   به وضوح آشكار شد که من چقدر از ضرب آهنگ فرهنگی جامعه  تلویزیون،استفاده از 

مدّت، آگهی تبلیغاتی معروفی بود که  در طول اینبه طور مثال  سوادی فرهنگی من بود.  تلویزیون به معنای بی

ای را در یك رستوران فست  نحیف حدود هفتاد ساله یراه خود را به زبان بومی روزمره باز کرده بود. در آن زن

زند   خدمت فریاد می ش، عصبانی بر سر پیشا کوچك گوشت همبرگر   داد که دلخور از اندازه فود نشان می

تبدیل شده بود.  یبه تدریج تبدیل به پرسش از اصل هر موضوع در میان مردم والئاین س« گوشت گاوش کو؟»

نابرابری اجتماعی در ایاالت    من از کل این ماجرا، باعث شد وقتی من در کالس در بحثی که درباره غفلت

 من مات و مبهوت شدم و با« گوشت گاوش کو؟»ام به میان بحث آمد و گفت  کالسی وقتی هم متحده داشتم،

کدام  همه زدند زیر خنده. البته من معنای هیچ "خب! به نظرم باید در خواربار فروشی باشد."سردی جواب دادم 

مالکی فرهنگ اش های بصری   فهمیدم. نكته در این است که آگاهی عمومی هر فرد از جنبه ها را نمی  از این

 حیاتی برای عضویت تمام و کمال در جوامع مدرن است.

توسط برخی محققین نامیده شده است )ایوانس « فرهنگ بصری»همان است که به عنوان  این گرایش،

چیست؟و “ بصری" اول کند :  ال را به ذهن متبادر میوئدو س« فرهنگ بصری»(. عبارت 4002: 2111و هال 

  فیلم،  ویدئو،  ها،  گردد به عكس  برمی“ بصری” از نظر ما کلمه   وال اول،ئچیست؟ با توجه به س” فرهنگ”دوم  

  جامعه به وسیلهمختلفی فرهنگ به طرق  های تلویزیون و تبلیغات. پاسخ سوال دوم، از آن جا که مفهوم  برنامه

دانند و   برخی فرهنگ را به مثابه روش مشترك زندگی می به طور مثالدشوارتر است.   شناسان تعریف شده،

کند.  ما در تعامل با دیگران و ساختن جهان اجتماعی کمك میای که به  های روزمره  برخی دیگر به عنوان شیوه

های فهمیدن(  ای از اعمال و راه  فرهنگ به عنوان مجموعه پردازیم. ) جا به حل و فصل این سوال نمی دراین

 گشاید. راه خودش را در مباحث این فصل می  این درهم تنیدگی،
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چه  "فرهنگ بصری"آید که: ملزومات  وال پیش میئبرای ما با این مفاهیم مقدماتی در ذهن، این س

( ارائه شده است، جایی 4002های بصری )  در روش "رز "ی عالی در این باب از ك مباحثهیچیزهایی هستند؟ 

 است: مفهوم فرهنگ بصری استدالل او بیان گر که 

 ی قدرتمند در خور تحقیق است.ا بصری رسانه  ساخته -2

 ی آن باشد. که صرفاَ توصیف ساده از واقعیت است نه اینتصویر بصری استنباطی  -4

 گذارد.  رو می های خاصی از دیدن موضوعات اجتماعی پیش  تصاویر بصری راه -2

 تری دارد. ریشه در متن فرهنگی گسترده )تصویر(بصری -2

رق مختلفی بستگی به مخاطب دارد: افراد مختلف تصاویر را به ط  تاثیر تصویر، حداقل بخشی از آن، -5

 فهمند. بینند و می می

ما در فرهنگ بصری   تعلق و مشارکت "رز، "بیائید هر یك از این موارد را بررسی کنیم. براساس نظر

فرارسیده است. بسیاری از اما دوران آن    بدین معناست که موقعیت بصری اگر نگوئیم از بیان لغوی پیشی گرفته،

که در صورت فقدان آن،   به عنوان روشی برای نمایاندن متن،« قی جازتا حد موسی»عكس را   کتب درسی شما،

  تصاویر به اندازه  رحال از منظر فرهنگ بصری،ه گیرند. به بار خواهند بود، به کار می متونی خسته کننده و کسالت 

نمایند.   را بازگو می های خود   اهمیت دارند. به بیان دیگر، تصاویر داستان  ها را احاطه کرده است، کلماتی که آن

در نظر بگیرید. چگونه تنها با تماشای  بینید،  روزنامه فروشی می  ای را که در دکه  های جلد مجله  مثالَ عكس

 نیست مد. شما الزم ُ  سازید؟ مثالَ بگوئیم عكس یك مدل زن روی مجله عكس، اغلب داستانی برای خود می

دلخواه دارد. توجه های   ای یك نماد فرهنگی از زیبایی هستید که ویژگیبخوانید تا بدانید که در حال تماشزیاد 

که او  فقط این  وید،گ های تخصصی او چیزی نمی هوش یا دستاورد  ه داشته باشید که عكس روی جلد دربار

مردان برای اغواگری   برای خودش به عنوان یك زن،  خوب است، العاده زیباست. احتماالً جذابیت مدل ذاتاَ  فوق

خواهان شبیه شدن به او هستند. داستان این است. در واقع به جای کلمات زاید و که و برای زنان دیگری 

یك تصویر »اند. شاید این استدالل ساده که  طراحی شده  جمالت طوالنی،  این تصاویر با معانی روشن و صریح،

تر از آن است. این نكته که در فرهنگ  عمیق ، احمقانه جلوه کند. اما نكته در چیزی«ارزد به هزار کلمه می

، تصاویر بصری در قبال «رز»با کلمات رقابتی ندارد. به بیان  تصاویرعكس حاکی از هزاران کلمه است.  ،بصری

 (.20: 4002) "توانند قدرتمند و اغوا کننده باشند خود می

سازنده   ساکن یا متحرك،  که تصاویر، در مورد فرهنگ بصری، این "رز ")پیش فرض(دومین انگارش

سازند. تصویر  آن هستند، می« واقعی»ای که نمایندگان   به اندازه  بینیم،  چه را ما می ها آن اند، آن  حقیقت
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   اند، شان را بعد از بمباران هوایی از دست داده . در یك سو گروه زنانی که فرزندانرا در نظر بگیرید  منطقه جنگی

اند تا خود را به سر   ها در حالی که به جلو خیز برداشته ان دارای هیجان شدید هستند. آنکنند. زن عزاداری میو 

پدر، رو به جلو،  و از سوی دیگر شوند جمعیت به عقب رانده می  انند،  به وسیلهشان برس  عزیز از دست رفته  جنازه

ها با  در حال شعار دادن است. آن خته(،) بر افرو تهدیدآمیز یی)چهره هایی(ها  در پی جمعیتی از مردان با نگاه

آورند.  اند و مشت دیگر را گره شده باال می  های گرم خود را به سوی هوا نشانه گرفته  یك دست آتش سالح

تصویر   کنید. کدام مشاهده، المللی گزارش می ای بین شما عكاس خبری هستید که این واقعه را برای روزنامه

که  عزادار محزون یا مردان خشمگین؟ شاید بخواهید هر دو را بگیرید. اما در صورتی دهد؟ زنان بهتری ارائه می

کنید؟ تصمیم شما به  چه می  ی اول برای این گزارش در نظر گرفته، شما گفته فقط یك فضا در صفحه بهسردبیر

 تصویری  ریق، کارهای شما به عنوان قربانیان یا غاصبان زندگیست. بدین ط  سوژه« ساخت»معنای تفاوت میان 

 کند. کند و هم بیان می کنید هم خلق می شما، واقعیت آنچه را که مشاهده می

های دیدن موضوع خاصی  ست که تصاویر راها این ، «رز» ی فرهنگ بصری،  براساس نظر  جنبهسومین 

ای به  عكس اشارهبینیم که آن  کند. اگر به مثال عكس دختر روی جلد مجله برگردیم، می را برای ما مهیا می

بینیم، درخشش لباس و  کند. آنچه ما می وزن یا این که مدل دچار سوءتغذیه است، نمی مانند مسائل حیاتی

چنین در تصاویری از این دست، زنان  ای است که جذابیت فیزیكی دارند. هم کار رفته در مجموعهه آرایش ب

آن ها به واسطه زیبایی فیزیكی، همانند اشیایی تحسین کنند(. درگیر هیچ فعالیتی نیستند )آنان هیچ کاری نمی

 برانگیز فقط آن جا ایستاده اند.

های   توان در آگهی کنند، می دیدن را تعیین می  که چطور تصاویر بصری، طریقه دیگری از این  نمونه

برشمرد. نظر شما راجع به آگهی  را های ورزشی که غالباَ هدف آنها مردان جوان است،  تبلیغاتی اتومبیل

تر برای جنس مخالف و  جذاب و ، هیجان انگیزترخاصتلویزیونی که در آن مردی جوان بعد از راندن ماشینی 

دهد که بعد از یك مهمانی  آید، چیست؟ یك آگهی در تلویزیون آمریكا، دو زن را نشان می به چشم می تر مردانه

سوار شده است. در این را  اند ماشین گران قیمتی  شدهکنند که متوجه  شام برای جلب توجه مردی رقابت می

شود. ظاهر فیزیكی او ضرورتی ندارد. این ماشین اوست که نزد مخاطب و زنان  تبلیغ اصالَ راننده نشان داده نمی

چه باید  تنها آندر این مورد ماشین درخشان ورزشی،  کند. بنابراین تصاویر بصری،  در آگهی، حضور او را بیان می

گیرد. در مورد ماشین صرفاَ موضوع  میقرار ه متنی برای مشاهده، جلوی چشم ماکند، بلك ببینیم را ارائه نمی

تواند به طور جادویی یك عروسك کودن را به  ونقل مطرح نیست، بلكه بیان بصری شیئی است که می حمل

 .جلب و مبدل کندی جذاب یماجراجو

در توضیحات   . طرق دیدن،منعكس است « فرهنگ بصری»در خود عبارت  ،«رز»   چهارمین نكته

  بینیم از منظر شناخت خود درباره  اند. وقتی عكسی را می فوق، حد و مرزهای فرهنگی  بصری برشمرده شده
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معنای خود  ؛استمدلی که عكس روی جلد مجله ای  گیریم. تصویرِ روابط اجتماعی و معانی فرهنگمان، بهره می

مانند شیئی قابل  به  تواند گیرد. بدین معنا که بدن زن می میمرد در جوامع غربی و   از ساختار روابط زن را

های خانوادگی خودتان  با مردان حكایت کند. به عكس مناسبات جایگاه او در جامعه در   مشاهده، به خوبی درباره

هاست  گیرد؟ آیا او معموالَ در مرکز عكس در کجا قرار می نگاه کنید. مثالَ جایگاه پدرتان در رابطه با بقیه خانواده

دیگر اعضای خانواده احاطه شده است؟ اگر چنین باشد، کدام ارزش فرهنگی از این مشاهده استنباط   و به وسیله

 شود؟ می

قراردادهای فرهنگی ما بسیار گویاست. من   گیریم درباره حتی شكلی که برای عكس گرفتن به خود می

شوم. جعل یك لبخند با گفتن  از گفتن این عبارت معمولی یك، دو، سه، بگو، پنیر )سیب( کالفه میگاهی 

نظر فرهنگی،   رسد. اما از نقطه آورد تا حالتی بگیرد، ریاکارانه به نظر می دهان شما فشار می لب و ای که به کلمه

 که شما نگران بودن تماشاگرطلبی است، اینضروری است. این بیانگر   لبخند زدن به دوربین یك ژست دوستانه

کنید. از سوی دیگر، یك ظاهر عبوس، شاید به  ها می تان در عكس نیستید و خوشحالید که این لطف را به آن

من و نسل او، عكاسی کاری   گیرید. در مورد پدر هشتاد ساله این معنا باشد که شما همه چیز را زیادی جدی می

رود،  امروز هم وقتی جلوی دوربین می حتیرفت. بنابراین  کار میه ط در مواقع رسمی بجدی بود که تقریباَ فق

اش را باال  ها و چانه  ایستد، شانه می شسته و رفته پوشد. موقع عكس گرفتن کامالَ  بهترین کت و شلوارش را می

 دهد. ا بازتاب میگیرد، بدون هیچ لبخندی. رفتار پدر من بیان فرهنگی او از فرصت عكس انداختن ر می

وری را در روش ژست گرفتن موقع عكس آ چنین بایستی نقش فرهنگ مادی یا فن در مثال باال، هم

شدند  شد که در طول فیلم، ثبت می انداختن، بشناسیم. عكاسی در قدیم کند بود. دقایق زیادی صرف آشنایی می

آمد  و در غیر این صورت، عكس تار بیرون میایستاد  حرکت جلوی دوربین می و تمام این مدت سوژه بایستی بی

 شسته و رفته شدند که هنگام عكس گرفتن،  می پدر من طوری تربیت(. بنابراین مردم مثل 402: 2112)چاپلین 

 دوربینها آنقدر جلوی  شوید آن متوجه می هایتان،   مادربزرگو های قدیمی پدربزرگ  باشند. با تماشای عكس

که تولید و معنای  خواهم بیان کنم این جا می رسند. چیزی که این ناراحت به نظر می اند که حتی  سخت و جدی

 ی فرهنگی نیست. ابزارهای بصری هرگز بدون زمینه

گر آن است که فرهنگ بصری اهمیتی اساسی به مخاطب تصویر که آن را  ، بیان«رز»  آخرین نكته

کانونی   که برای زنان نقطه با شهوت بنگرند، در حالی دهد. مردان بایستی عكس یك مدل زنانه را بیند، می می

  در مثال عكس منطقه رطو های او باشد. همین  آن مدل یا وسایل و دیگر آرایههای  ممكن است انتخاب کفش

باعث ؛ اند مقاوم در حال تیراندازی یجنگجویان به مثابهخود  اتوماتیك های ی مردانی که با سالح جنگی، مشاهده

ها متعصبانی ترسناك به  گری دیگر، چه بسا آن هاست. در مقابل، از نظر مشاهده دردی فرد با آناحساس هم
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درك تصویر، صرفاَ خود تصویر یا سازندگان آن نیست، بلكه محصول بصری، بسته به   نظر آیند. داوران نحوه

 شود. های فرهنگی او، به طرق مختلفی تفسیر می مخاطب و حساسیت

کنند  چرا که حس می .نداحتی گاهی مصر وکنند فیلم خاصی را ببینیم  پیشنهاد می من، دانشجویان  اغلب

. اما در بسیاری از می گیرم پیدرخواستشان را تواند ابزار مفیدی در مبحث کالس باشد. گاهی  دیدن آن فیلم می

نسلی  به معنی شكاف بینبوده را من در فیلم نیافتم. این چه مدنظرشان  دارم که آن موارد با تاسف اظهار می

کنیم اما به نحوی کامالَ  ی را نگاه میمشابه ا عكسم وجود دارد که وسیعی است که میان من و دانشجویان

را  بینم و آنها یك گزارش اجتماعی گزنده راجع به وضعیت بشر  بیدادگری و خشونت بالعوض می متفاوت، من

م مخاطب را از توانایی تماشای بصری به روشی بدیع یا غیرمعمول توانی ، ما نمی"رز"یابند. پس بنابر نظر  در می

 .داریممعزول 

 هشدار می های آن  پذیری رشد فرهنگ بصری و حساسیت  خصیصه  به ما درباره «رز»خالصه اینكه، 

 کلی از دارد. با این ارجحیت  در نشان دادن  متن توان بسیار بیشتری از نوشته تصویرکه چگونه  دهد و این 

با ترتیبات  )تصویر(آن، اکنون اجازه دهید کندوکاوی در تاریخ بصریهای تحلیلی مالزم با  تصویر و بینش

 شناسی داشته باشیم. جامعه

 شناسی در جامعه  تصویر 

استفاده و تحلیل آن در تاریخ علم، با نوساناتی باز کرده  است ؛ شناسی  جایی در جامعه تصویراز زمانی که 

ای را  شناسی، که گل سرسبد این رشته بود، شماره آمریكایی جامعه  است. بیش از صدسال پیش، مجلههمراه بوده 

به نظر چاپلین (. بنا2191تفاده شده بود )استاژ ها به عنوان داده اس  به مقاالتی اختصاص داد که در آن عكس

انتشار یافت. این مطالعه  2919مار، در  از اف. بلك« زائران دودی»(، اولین نمونه از این دست با نام 402: 2112)

این  تا به تصویر کشیده است. با این حال مهمی های   ی روستایی کانزاس، با استفاده از عكس فقر را در ناحیه، 

های عددی به عنوان روش غالب   لبا تحلی )تحقیقی( نوشته )های(اواخر به موازات همراه شدن متن

رو به نقصان گذاشت. به عبارتی نمودارهای آماری، جداول و  تصویری    رویكرد شناسی، گرایش به جامعه

 شناسی تخصصی گردید. ها، محور اصلی نشریات جامعه ستون

پیروی نشد. در حقیقت، در میان علوم  شناسی که این روند در اصول مرتبط با انسان نكته ارزشمند این

ترین مطالعات   و فیلمی است. یكی از قابل توجه تصویریشناسی راهبر استفاده از مواد  اجتماعی، انسان

. این است( 2124) "بالیایی: یك مطالعه عكاسی  شخصیت "با عنوان بصری، از باتسون و مید ی  شناسانه انسان
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ناپذیر از داستان است. متن و تصویر به  استثنایی در کاربرد عكس به عنوان بخشی جدایی نمونه ای ،مطالعه

 :خود نویسندگان  افزاید. به گفته  اند که هر یك بر معنای دیگری می طوری قرار گرفته یكدیگرصورت مكمل 

تار های مختلف رف نامشهود میان گونه روابط ها، روش جدیدی از بیان تالش»

های متقابالَ  طریق در كنار هم قرار دادن عكس فرهنگی از  استاندارد شده

« تواند حفظ شود ها، تمامیت هر قطعه از رفتار می مرتبط ... با استفاده از عكس

 (.909: 2499به نقل از هارپر  Xii: 2491)باتسون و مید 

ا آن در ها مثالَ یك آیین بومی، در یك صفحه و متن مرتبط ب ای از عكس بنابراین با نشان دادن مجموعه

 کنند. زمان داستان تشویق می شان را به دیدن و خواندن هم باتسون و مید خوانندگان ،مقابل  صفحه

در  را دوباره  تصویر ، گرایش به انسان شناسان  ازهای اخیر، با پیروی   شناسان در دهه از جامعهبرخی 

شكاف بین  بربه عنوان پل زدن  2192( در سال 2192بكر )  از مقاله به طور مثالاند.  رواج دادهرشته خود 

ی سبكی برای فهم و تحلیل واقعیت اجتماعی، نام برده  عكاسی به عنوان یك شكل هنری و عكاسی به منزله

 چنین به خاطر ترفیع نقش تئوری اجتماعی در تولید و تحلیل تصاویر عكاسی تقدیر هم « بكر »از  شود. می

( را منتشر 2192) كاوش عكاسی جامعه(. بكر متعاقباَ  204: 2112بیشتری به عمل آمد )ذکر شده در هاپر 

 کند. را دنبال میتصویر   سبك ارائه  ای که شبیه باتسون و مید کرد، کتاب ویراسته

  العهمطدر شناس قابل توجه دیگری که استفاده از تحلیل بصری را ترویج کرد گافمن بود، که  جامعه

های جنسیتی و انتظارات از آن   انعكاس نقش ه(، به نحو2191) تبلیغات جنسیتاش،  برجسته  شناسانه جامعه

در روابط جنسیتی  بخششعكس، بر طبیعت  500پردازد. گافمن با استفاده از بیش از  در تبلیغات مجالت می

های   ، مردان را در نقش2190ه در اواخر دهه دهد که چطور تبلیغات مجل جوامع غربی تاکید دارد. مثالَ نشان می

که زنان مانند تماشاگرانی  دهد در حالی فعال )انجام اموری مثل کمك به بیماران یا ورزش کردن( نشان می

 کنند. های مردان را تماشا می  محض، به شكلی منفعل، فعالیت

 هم باشد.   "دنزین"شناسی بصری بایستی شامل سهم  جامعه  کارهای مهم در زمینه  هر گفتگویی درباره

سینمایی: نگاه چشم   جامعه( و 2112) پست مدرن  ایماژهای جامعههایی مانند  در کتاب« دنزین»

ماعی ندارند را رد و ارزش اجتداشته سرگرمی جنبه  سینمایی صرفاَ  نمایش های ( این تفكر که 2115) چران

های هالیوود، درك و بیان  مان را از طریق فیلم های اجتماعی و موقعیت  کند که ما در عوض استدالل میو  کرده 

د و هم طریقه نکن های اجتماعی را توصیف می های سینمایی هم واقعیت ، جلوه«دنزین»کنیم. برمبنای نظر  می
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وقتی هری سالی را مالقات »د. مثالَ تجلیل وی از فیلم نکن می  دیدن یا پذیرش این واقعیات را دیكته

 «: كرد

... همینطور در موضع تعریف  "تراهنمای تمام عیار تازه مجردهاس"،فیلم

 ،عشق ؛هیجانات جنسی زنانه و جنسیت ؛عبارت غامض تجرد در مقابل مزدوج

زندگی بعد از طالق، یا پس از شكست عشقی. این ؛ دوستی  جنسیت و رابطه

است. زنان  ویژه های هر جنس  حل شود ... راه عبارات در قالب موانع ارائه می

وانمود به لذت بردن جنسی نمایند، تا  آن گونهها باید  نباید مجرد بمانند، آن

باید زنی   كه آنها قدرت جنسی دارند. از سوی دیگر، مردان، دمردان فكر كنن

ها  داشته باشند كه به آنان اجازه دهد فكر كنند قادر به جلب رضایت جنسی آن

ند چرا كه با دوستان مرد خود هست هم صحبتی نیازمند )مردان(هستند. آنان

نچه پیش ها، آ كنند. در این جدال جنسیت را درك نمیزنان مسائل جنسی  آنان 

 (.221: 2441ی جنسی است. )دنزین  از عشق و دوستی باید چیره شود، رابطه

مردانه را  و   روابط زنانه  که سرگرم کننده باشد، روش فكر کردن درباره در این تحلیل، فیلم بیش از آن

ارتباط  بط مربوط به جنس مخالف،  ساخت و توصیف واقعیت چگونگیکند و به راهنمای چگونگی روا حكم می

های گرفتن برای اعطا کردن   های سینمایی واقعیت شود. از نظر دنزین جلوه مردان و زنان با یكدیگر تبدیل می

عنوان یك واقعه  به"كردوقتی هری سالی را مالقات  "اند. به یاد دارم، برخی از دوستانم به فیلم شده

فیلم را ندیدی؟ " :و می گفتند کردند ستناد میتجربی، در توصیف طبیعت ذاتاَ متضاد روابط با جنس مخالف، ا

ی  دهد چگونه ایماژهای سینمایی، آنچه که ما درباره شناختی دنزین نشان می تحلیل جامعه ."وصف حال ماست

 دهند. سازند و هم اعتبار می دانیم را هم می جامعه می

مجالت خودش را دارد شناسی است. حاال  بصری در حال بازگشت تدریجی در جامعه مطالعات در کل،

ه کند. ب های ساالنه برگزار می شناسی بصری( و نیز کنفرانس المللی جامعه ی بین مجله و تصویریشناسی  جامعه)

 تصویرخود را در   شناسی عالقه کنند، جایی که انسان ( اشاره می205: 4002که بال و اسمیت ) هرحال، همچنان

بیش به عكاسی و  شناسی، هنوز کم جامعه  داده است، حوزهنگاری سوق  های مردم به ایماژهای متحرك و فیلم

سازی  توان ایماژها را در پژوهش اجتماعی، مفهوم هایی که می رو، راه پیش قسمتگره خورده است. در 

 شود. توضیح داده می؛کرد
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 ی تصویریها  سه وجه داده

های مختلف یك   جنبه  شناسی کیفی، تفكر درباره پژوهش مواد بصری در جامعه های اعتبار یكی از راه

ی بصری قابلیت قضاوت شدن توامان در حداقل سه بعد را  ، هر قطعه”رز ”عكس یا فیلم است. براساس نظر

 (.24: 4002مخاطب ) وتصویر  ،داراست: تولید 

ها یا مجالت و   گرفت که ایماژهای بصری در روزنامهدر مورد تولید، بایستی این نكته را از آغاز در نظر 

 شوند، بلكه سازندگان و فرآیندهایی برای تولیدشان دارند.  خود تولید نمیه تئاترها در هوا، خودب

 نویسد: طور که رز می همان

شوند، و شرایط  اخته میسبه یك روش یا روشی دیگر  های بصری، تمامی جلوه

 گذارند، دخیل است. می ها، در تاثیری كه تولید آن

 می كنندكنند. مثالَ برخی استدالل  برخی نویسندگان در این مورد قویاَ بحث می

هایی در شكل،  كه كاربرد تكنولوژی در ساختن تصویر، منجر به محدودیت

به نظر   بصری، به وضوح بر نحوه فن آوری هایشود.  و تاثیر آن می دهیمعنا

باید بكند و آنچه باید بر آن واقع  آن چه  رسیدن یك تصویر، و بنابراین به

 (.21: 1002دهد ) حكم می ،شود

های   تروریستی برجانفجار   های میان تولید عكس و فلیم ویدئویی را با استفاده از نمونه اجازه دهید تفاوت

ی دردناك، تمایل به  های این واقعه را ارزیابی کنیم. هنوز هم عكس 4002مبر سپتا 22دوقلو در نیویورك در 

گریزند  العمل مردمی که خیره و مبهوت مانده یا از محل حادثه می تصاویر فوری از لحظه هولناك و عكس  ارائه

ویر در حال انگیز هستند. از سوی دیگر، تصا ، و همگی جدی و غمویر شدت وجود داردارا دارند. در تمام تص

متحرك  های فراوانی شبیه به آنها را در تصاویر  ها کیفیت دیگری دارند. شاید چون ما صحنه حرکت ویدئو

 خشن فیلمی که وحشتناك و غیرقابل باور است.  ند، مثل صحنهاتر ایم، آنها باور نكردنی هالیوود دیده

و نیازهای عملیاتی متنوعی دارند. عكاس  ها  سازان و عكاسان، مهارت توجه داشته باشیم که فیلم یبایست

ساز روی  که فیلم است، باشد. در حالی "کل داستان"گر  جوی تصویر منفردی که بیانو  بایستی در جست

هاست. وانگهی، این دو  کند که حاصل چیدمان چندین عمل توامان روی تصاویر و صدا ساختن روایتی کار می

ای با  آیند. یكی باید برای روزنامه های سازمانی به بار می  لویتودی و اهر یك در عرصه متفاوتی از منابع ما

ای  تیراژی اندك و خوانندگان حزبی سیاسی، عكس تهیه کند و دیگری قادر به ضبط ویدئویی برای بازار توده
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ا آن چیزی است که م ،اظهار کرده، تكنیك تولید بخش بسیار سخت «رز »گونه که است. پس همان نامتمایز 

 باشد. بینیم و سزاوار تحقیق در خور می می

بصری، به خود تصویر است. اندازه، ترکیب، رنگ، بافت و های  دیگر، در انتخاب و تحلیل داده توجه اصلی

ی برقراری ارتباط با پیام آن است. مثالً نمای نزدیك صورت  سایر مشخصات یك تصویر، همگی اشكال نحوه

دهد. در حقیقت،  باز که کل اندام فرد را نشان می  دهد، نسبت به تصویر زاویه انتقال میفرد، پیام بسیار متفاوتی را 

مثال دیگر، کاربرد نور قرمز درخشان رود.  تصاویر نمای نزدیك عمالَ برای رساندن شدت یا صمیمیت به کار می

کند.  ع را القا میالوقو یك عكس یا فیلم است که برای بسیاری از ما، احساس خطری قریب  در پس زمینه

 .کنیمتوانیم به شكلی تجربی، خواص خود تصویر را مطالعه  بنابراین همراه با شرایط و الزامات تولید، می

، مخاطب است. به سادگی روشن «رز»های عناصر بصری، به زعم  نفع در پژوهش ذی  سومین حوزه

مخاطب آن ارزیابی کند. آنچه فردی هفتاد  تواند عیناَ معنای یك تصویر را، بدون آگاهی از است که کسی نمی

کند. این  بسیار متفاوت است با آنچه یك فرد هجده ساله از آن درك می ،بیند یك ویدئوی موسیقی می رساله د

شك  . بیمبتنی است دو از سطوح و انواع متفاوتی از دانش بصری کیفی ناب بر تغییرات ادراکات مخاطب

شان بر  های تاثیرات آگهی دقیقپایانی را صرف ارزیابی  لویزیونی، ساعات بیهای تبلیغاتی ت سازندگان آگهی

 .کنند مخاطبان خاص مورد نظر می

 تصویری های انواع داده

های رسانه و یا براساس  بندی کرد: براساس ویژگی را به دو طریق مقوله تصویری های توان داده می

ست که ما در حال تماشای ای خواص رسانه، پرسش اساسی این محقق یا دیگر کارگزاران تولید آنها. هنگام بررس

ها  شناسان، همچنان عكس ارجح غالب جامعه  گزینهکدام یك از مواد بصری هستیم؟ بنا به اظهارات اخیر، 

ی  . تنها در دورهاستعكس به منظور انتشارات عمومی   یك دلیل در توضیح این تمایل، سهولت تهیه هستند.

ی جهانی یا با به کار گرفتن  ای، چه از طریق شبكه های چند رسانه نظر فنی توانایی جلوه اخیر است که از

ایم. پس  ای یكسان یافته ها، صدا و متن نوشته، همه را در زمینه ی تصاویر متحرك، عكس های فشرده لوح

شناسان در  جامعه  دهتواند برانگیزانن می است منطقی است اگر فرض کنیم آنچه انقالب الكترونیك نامیده شده

 باشد. های تصویری  آزمون سایر رسانه

. طبیعتاَ کار با چنین استشناسان  ها، برای جامعه و تلویزیونی، منبع مشترکی از داده تولیدات سینمایی

 "چی اون"لیل تاثیر صدا مطرح است. مثالَ ای است. اوالَ، موضوع تح ای مستلزم چارچوب تحلیلی گسترده رسانه

چگونگی حضور یا غیبت صدا را در  ه(، کامالَ جسوران2112) ی نمایش ی شنیداری: صدای پرده منظره

هنگام کار با تصاویر متحرك، منطق درونی و ماجرای بعدی   دهد. مالحظه نشان می اتکامل کردن تصور
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اند  هایی شده  كههای مختلف، ت  چگونه صحنه همان گونه می توان گفت که چسبندگی اجزا به یكدیگر است. 

 .بیان می کنند.که کنار هم داستان را 

و « محقق تولید»های مورد نظر شامل ایماژهای   و هدف آن، مقولههای بصری  داده خلق در بررسی

گیرند یا  را از جامعه میشان  . به بیان ساده، پژوهشگران یا تصاویر بصریهستند( 4002)بال و اسمیت « مكشف»

ها ، یا  ها، فیلم شامل عكس "محقق تولید "های موارد نمونه. تولید شده توسط دیگران کارهای  از مطالعه

تولید تصاویر بصری متعلق به خودتان، شناسان دست اول است. مزیت اصلی  جامعه  های ویدئویی ساخته نمایش

  تید. انتخاب مادهبگیرید، هسکه از چه چیز، کجا و چگونه عكس یا فیلم  این است که شما قادر به کنترل این

در آن.  بر بودن از، گران بودن و زمان ت استموضوع، موقعیت و شكل تولید با شماست. اشكاالت این روش عبار

 های مجله( وسیعاَ در دسترس و کم هزینه است. )سینمایی و آگهی "مكشف"عوض تصاویر

های دیگر شامل   گزینهبه هیچ وجه محدود به فیلم سینمایی و عكس نیست. های بصری  طیف داده

ها یا به طور کلی هر آنچه به  های روغن، نقشه متحرك، تصاویر کتاب، نقاشیها، تصاویر  ها، فكاهی انیمیشن

ها، منابع  ها، ویدئوها و فیلم رسد که عكس میرحال، به نظر ه . بههستندشكل بصری به تصویر کشیده شده، 

 های بصری باشند. برتری در میان داده

 های بصری استفاده كنیم؟ توانیم از داده میچگونه 

ها  پردازد. به طور اخص بر این دیدگاه های بصری می در تحقیق کیفی دادهها  این بخش به بررسی روش

 :کنیم تمرکز می

 .های تحقیق یافته  یهها و روش ارا اولین منبع داده  مثابهبه  "محقق تولید"تصویرموضوع  -2

 نگاری . های قوم نقل داستان   یا مانند طریقهشده  ی مكمل متن نوشته  به مثابه تصویر -4

 های دیگر. ها و داده اخص عكاسی، به عنوان روشی در استخراج مصاحبهو به طور  تصویر -2

ی ثانوی در تحقیق و تحلیل )برگرفته از هارپر  عكاسی یا عناصر فیلمی به عنوان داده "مكشف"استفاده از  -2

 (.222: 4002و بال و اسمیت  4000

 خلقها را برای  توان این رسانه می به طور یقینتعیین شده نیست.  پیش ها به عنوان فهرستی از این

، از پیش حاکی از خلق رسانه  تصویری فن آورانه  سریع های  . بنابراین، پیشرفتکردموارد جدید، با هم ترکیب 

د دهید به طور خالصه مروری بر مواراجازه   های نوین نمایش است. با در نظر گرفتن این نكات، جدید و روش

 فهرست باال داشته باشیم.
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های  یافته  ارائهها در  شناسی، از ویدئوها و فیلم ی انسان اجتماعی، به ویژه در حوزهعلوم  برخی دانشمندان 

 نگاری است. ها یا ویدئوهای قوم  کنند. یكی از موارد شناخته شده این نگرش فیلم شان استفاده می تحقیقات

گیرند، به موشكافی و گویایی  شناختی مورد مداقه قرار می مباحثات نظری و روش  وقتی چنین تولیداتی به واسطه

 ییاز علم زیبایی شناختی و برخی مالحظات پژوهش علمی کارها مفاهیم رسمی نیستند. آنان با ترکیب درجاتی

سازان  دهد. مثالَ فیلم کنند که به مخاطبانی عام، اطالعاتی راجع به موضوعات متنوع اجتماعی می خلق می

مشكالت زنان و کالَ اقلیت ها، استفاده   نگار فمینیست، از رسانه برای باال بردن آگاهی عمومی درباره مردم

 نند.ک می

تفاسیر مختلف از یك چه از دوربین، آگاهانه به عنوان ابزاری برای درك  چنان

ای با هدف بازتولید نمونه عكس  فرهنگ، استفاده شود و نه به عنوان وسیله

در شناخت خود و ساخت تواند به خودمان  های نامتعارف عینی، نه تنها می

های خود را  دهد كه داستان میمان كمك كند، بلكه به دیگران نیز اجازه  فرهنگی

، به نقل از ورد 12: 2440با صدای خود و به زبان خود بازگو كنند )كناست 

2441 :214.) 

نیست. در عوض به زعم  متن نوشتهشان لزوماَ اضافه یا مكمل  نگاران، تولیدات بصری این مردمبرای 

 ارتباط میان مخاطبان و مشاهدات.ای است مقدماتی برای برقراری  نگارانه وسیله فیلم مردمایشان 

شخصیت است. که پیشتر در مورد  متن نوشتهدر علوم اجتماعی به عنوان مكمل تصویر کاربرد دیگر 

بدین  تصویر و متن است.  تصویرای از  ( باتسون و مید مورد بحث قرار گرفت. این نوع کار آمیزه2124) بالیایی

ای میان آنچه  هاست. برقراری چنین رابطه بخشی تصویر و بخشی از آن شامل تحلیل  لحاظ که بخشی داده،

كاوش دیگری از این نوع کار   خوانند، هنری فراتر از علم اجتماعی است. نمونه بینند و می خوانندگان می

ای ( بر2195ها در بررسی موضوعات اجتماعی و فراخوان بكر ) است که از عكس "بكر "ازعكاسی جامعه 

 شود. شناسی استفاده می محو فاصله میان هنر عكاسی و علم جامعه

در بیان  2140ی  های پدرش در سفر به کالیفرنیا در دهه مشابهی از عكس( هم به طور 2114کوئینی )

های کوئینی به خاطر متن  که عكس مانوس داستان نوستالوژیك روابط او با پدرش، بهره گرفته است. با این

که اذعان  دهد. چنان های زیباشناختی بصری می بیشتری به کیفیت جنبهکنده است، اما وی اهمیت نوشته، پرا

قرار بگیرند. عكس در برابر زبان تحلیل « تخصصی شدن»و « علمی»ها نباید در معرض گفتمان  دارد عكسمی 

فكر منطقی است، رها کند. ما خود را در آنچه که فراتر از زبان و ت مقاوم است. تصویر در سكوت صحبت می
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  ای از زنجیره ، درمحدودهتصویر ونوشته  متن، ترکیب تصویری  شناسی (. بنابراین در جامعه292کنیم )ص. می

 .قرار دارد زیباشناختی تا عالیق نظری، از لحاظ عینیت و جدیت علمی وجوه

ها به عنوان روشی در استخراج   استفاده از عكس  ما در آغاز این فصل، درباره  سومین بخش از فهرست

ه های استنباط عكسی را ب مصاحبه بود. من در تحقیق خودم برای بررسی استنباط دانشجویان از نژاد، مصاحبه

یاب داده شد و برای  های منظره به آنها دوربین .م. چهار پاسخگوی زن )دو سیاه پوست و دو سفید پوست(کار برد

پرسش ن خود، راهنمایی شدند. برای آنها هدف، تولید پاسخی بصری به این س از پیراموگرفتن روزانه ده عك

نفر ها را بازگرداندند.  بینورها، د بعد از گرفتن عكسسه نفر از آنان ؟« برای شما، نژادپرستی به چه معناست»بود: 

که روش ی پروژه تماسی گرفت )من به حساب این گذاشتم  گرداند و نه با من دربارهچهارم هرگز نه دوربین را باز

ها، با شرکت کنندگان در تحقیق، به  كسکار و چاپ ع  پاسخگویی او به سوال این بوده است(. بعد از ادامه

ها  نای عكسمع  هایی که روی میز بود هر پاسخگو به دقت درباره صورت انفرادی مصاحبه کردم، همراه با عكس

داد که بازویش را دور  عكسی که مورد بحث قرار داده شد، خدمتكار زن سفیدپوستی را نشان میداد.  توضیح می

 مرد سیاه پوست جوانی حلقه کرده بود )مرد مدیر رستوران وی بود(.

گفتی كه نشانگر پیشرفت بزرگی است... گر: در مورد این عكس، تو  مصاحبه

پوستان اكنون تحرك رو به باالیی  دهد كه سیاه شان میكنی این ن آیا فكر می

دارند كه قادر به كسب شغل خوبی هستند؟ یا هنوز در مقابل رشد آنها، موانع 

 نژادی وجود دارد؟

گیرند .... خیلی خوب  ها( پیشنهادهای كاری می )سیاه پوست پاسخگو: آنان

است كه او )اشاره به مرد سیاه پوست در عكس( توانایی را در مدیریت یك 

كه بسیاری از مردم سیاه  كنم، اول از همه این بیند. من تصور می رستوران می

د به خواهن خواهند به مدرسه بروند. شاید آنان نمی پوست چه بسا اصالَ نمی

توانند انجام دهند، مثل كار كردن در مك دونالد، كه چیز بدی هم  آنچه كه می

روند و آنچه را  نیست، برسند. اگر آنها واقعاَ تیز و باهوش باشند، به مدرسه می

سازند. و من كسی هستم كه برای انجام آن، سر راهشان  میرخواهند میس می

 .ایستم نمی

گشاید. به  پوستان می ی سیاه پاسخگو درباره "انگاره ای"های  فرض راهی به پیش ،اینجاست که عكس

شمارد که سیاه  طور خاص او این دیدگاه که در آمریكا شایسته ساالری حاکم است را چنین در ذهن خود بر می
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خودشان  شوند، انتخاب مند نمی هایی برخوردارند، اینكه از آن کامالَ آنطور که باید و شاید بهره پوستان، از فرصت

های خود افراد گروه اقلیت است. این راهبرد پژوهش به من  است. از این منظر، مسئولیت نابرابری نژادی بر شانه

است های پاسخگویان و آنچه از نژاد در ذهن ایشان جای گرفته  ها و کاوش پیرامون عكس امكان بسط مصاحبه

 دهد. را می

های  گردد، مثل تحلیل باز می« مكشف»از مواد بصری  شناسان آخرین موضوع فهرست، به تحلیل جامعه

تر  های سینمایی که هر دو پیش ( روی جلوه2115، 2112) ( روی تبلیغات مجله یا تحقیق دنزین2191گافمن )

های  های بصری بر موضوعاتی مانند فرهنگ و هویت تمرکز دارد. داده توصیف شدند. چنین روشی در کاربرد داده

شود )فقط الزم است تلویزیون را  ، فراوان است و دستیابی به آنها بسیار ارزان تمام می()ثانویبصری مكشف

 ای را ورق بزنید(. روشن کنید یا صفحات مجله

 تحلیل بصری

وگو( که به طور  در این بخش مرور مختصری از سه وجه )تحلیل محتوا، نمادشناسی، و تحلیل گفت

های  با عنوان کلی تحلیل داده بعددر فصل دهم. یارائه ماست را مناسب  تصویریهای  خاص، در تحلیل داده

 کیفی )متن، روایت، گفتمان، صحبت و غیره( مرور خواهد شد.

 تحلیل محتوا

های   ها، تابع قراردادهای تحقیق کمی است که استفاده از تكنیك  تحلیل در برخی جنبه هاین گون

سازد. تحلیل  های بصری را میسر می های عددی داده گیری تصادفی، جداول رمزگذاری و احتماالَ نمایش نمونه

اجتماعی و تاکیدات کمی عاری از   به مفهوم تجربهباشد، توجه کیفی  تصویریی  محتوا چنانچه نیازمند داده

 اند: و اسمیت گفتهآورد. همانطور که بال  میتعصب بر عینیت را با هم به ارمغان 

ابداع مقوالت دقیقاً مشخص و    به منزله در تحلیل محتوا عینیت و بی طرفی

های تدوین  قوانین و دستورالعمل بر اساسرد تجزیه و تحلیل اشفاف برای مو

گران  . اصوالَ استفاده مقوالت و قواعد مشابه توسط تحلیلاستی صریح  شده

می   دی دادهدر تحلیل آنها از هر پیكربنمنجر به حصول نتایج یكسان   مختلف،

، كه این از حیث پایایی روش مطرح است. قواعد دستورالعمل در خدمت شود



 

15 
 

: 2441) استگر  های شخصی تحلیل فرض كاستن از تاثیرات تمایالت و پیش

12.) 

 تحلیل محتوا، به طور معمول تابع ترتیبات فهرست ذیل است:

 تحقیق  تعیین مسئله -2

 بصری که در بررسی مورد استفاده قرار گیرد.  انتخاب منبعی برای ماده -4

 هایی که تحقیق متمرکز بر آن است. مقوالت یا ویژگی کردنمشخص  -2

 گیری از اسناد براساس منابع قبال تعریف شده نمونه -2

 (.44-45: 2114گیری یا شمارش وقوع مقوالت پیش تثبیت شده. )برگرفته از بال و اسمیت  اندازه -5

ی  باشد. یك نمونه فی نیز میهای کی ادر به تولید یافتههای عددی، تحلیل محتوا ق  عالوه بر تولید داده

 خوانش جغرافیای ملیی بصری  های کمی و کیفی در تحلیل محتوای داده بندی روش دسته از خوب

 بررسی کرده   جغرافیای ملی  ربی را در مجلهغهایی از فرهنگ غیر ( از لوتز و کولین است که جلوه2112)

ی سبك زندگی مردم غیربومی  های غربی درباره فرض ی بازتاب پیش است. اهداف تحلیل آنها نمایش نحوه

 پردازیم: شان می جا به شرح نویسندگان از روش تحقیق های مجله است. این فتاده، در عكسمناطق دور ا

ی مقاالت  ویژه نامه 149 در عكس از گیری تصادفی روش ما شامل نمونه

شد. هر  ( می2410 -2492ی زمانی )بین سالهای  غیرغربی در یك دوره

... اگر چه شد مشخصه رمزگذاری 11 دردو نفر  به وسیلهعكس به طور مستقل 

اندكی از رمزها،  تعدادهر عكس به  محتوای غنیعناصر  كاهشدر ابتدا ظاهر

عی برای تعریف ایجاد نكرد یا جانشین تحلیل ی شرمساری بود، اما مان مایه

هرحال این كار منجر به كشف الگوهایی شد كه شاید ه ها نشد. ب كیفی عكس

را كه به دنبال تائید  آن هایی اما  برای تحقیق علی بیش از حد شكننده باشد،

 را در مقابل هستند ،دهند گویند یا انجام می ها می ی آنچه كه عكس حس اولیه

 (.99-94: 2441كند. ) ناخودآگاه مجله، حفاظت می ویجست وج
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های تحلیل محتوا،  دهند که قواعد و دستورالعمل ( لوتز کولین نشان می55: 4002) «رز»بنابه یادداشت 

، در برابر نیستتشخیص  قابلکمتر ساخت یافته،  نگاهای که با  توانند از داده شوند، می انجام چنانچه به درستی 

 آشكار و متعصب، حفاظت کنند.الگوهای 

ل و برد )با ای رنج می از کاستی قابل مالحظه،  تصویریی  تحلیل محتوای داده در آغاز کار هرحال،ه ب

که معانی هر تصویر در  تحلیل محتوا روی تصویر خودش متمرکز است. در حالی"ی رز،  (. به گفته2114اسمیت 

: 4002) "گیرد . تحلیل محتوا، به سادگی هر دو را نادیده میاستده شساخته  ی تولید و مخاطبین آن دو عرصه

 تر است. (. از این روست که نمادشناسی در مواجهه با یك ایماژ بصری در متن فرهنگی مناسب49

 نمادشناسی

بینید؟ مثالَ تصویر یك سیاست مدار معروف مثل جرج دبلیو  کنید، چه می ی که به عكسی نگاه میهنگام

های ملی  رهبرانی آنها را ایستاده و کت و شلوار پوشیده با پرچمهای چنین  بلر. معموالَ عكس بوش یا تونی

که  رساند؟ شاید این دهد. چنین عكسی در سطح خود چه اطالعاتی را می ، نشان می ای در پس زمینه برجسته

رد میان سال سفید ای پوشیده شده است. اما چنانچه به تصویر م رهبر یك مرد است و در کسوت یك حرفه

نگاه کنید، معانی دیگری فراتر از سطح بیرون کشیده خواهد شد. مثالَ  است پوستی که کت و شلوار پوشیده

عالوه، پرچم حس ه انگارید. ب را میگرایی  فردی که در تصویر است شما صالحیت، صداقت و تخصص  درباره

که وی فقط نایستاده است، بلكه او برای چیزی  اینانگیزد، یا حس  ژست سیاسی بر میباره میهن پرستی را در

یك تصویر به این روش، آن چیزی است که موضوع   ایستاده است )حق حاکمیت یا ملیت(. تصور درباره

 نمادشناسی )یا نشانه شناسی( است.

دهند. به گفته  ها یا موضوعاتی است که چیزهایی غیر از خودشان را ارائه می ی نشانه نمادشناسی درباره

ها به یكدیگر به منظور خلق  نماد شناسی چگونگی ارتباط نشانه»هاست.  نشانه "ی نمادشناسی مطالعه"سیلورمن 

ها، برای منظور  ی نشانه ر، هنگام مطالعه(. از این منظ219: 4002«. )دهد و ممانعت از معانی خاص را نشان می

 . به مثال عكس سیاستمدار معروفکنم ها محدود می من بحث را به تحلیل عكس ،خودمان با استفاده از کلمات

است یا در معنای فرهنگی آن « دال»دهد که عكس برای خود یك  ، تحلیل نمادشناسی نشان میبرگردیم

شود. سیلورمن با برگرفتن  نامیده می« مدلول»باشد  ن و حاکی از آن میانگیختار بصری است. آنچه به خاطر آ

هر دو « داللت ضمنی»و هم « نشان دهنده»گوید در عكس رهبران سیاسی هم  ( می2149طرحی از آثار بارت )

ای در حال انجام کارش. از سوی دیگر، در  ، مردی است حرفهظاهر معنای خاصی دارند. معنای نشان دهنده در 

های برتر  شود، حامی ارزش نشان داده میکه درعكس  یگرایی مرد پرستی و ملی عنای داللت ضمنی، میهنم

 همگی باور داریم.« ما»اخالقی است که 
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 به سوی قرار دارد تصویر  سطح آنچه در ازبنابراین نماد شناسی به محققین امكان حرکت مفهومی 

در مقابل تحلیل  طرفداران نمادشناسی بخشد. معنا می و دمی ده را ی از آنتر شناسی فرهنگی عمیق نشانه

سازی بصری  ی توجیه آن از طریق شبیه های اجتماعی و نحوه ، ظاهراَ نگران نابرابریبه جز تكلیف علمیمحتوا، 

 شود: (. این مهم از کتابی مقدماتی در نمادشناسی اجتماعی چنین دنبال می20: 4002هستند )رز 

در  نابرابری های اجتماعی بیشتر صورتبندی همانند ،داری معاصر رمایهدر جوامع س

قسیم محصول در تانواع  اختالف  ایجاد منجر به؛ این توزیع قدرت و كاالها وجود  دارد 

این ساختار  . برای حفظ .می شود.استثمارشدگان  اجتماعی میان حاكمان و استثمارگران و

 هایی كه بازتاب عالیق و اهداف كوشند تا جهان را در قالب های حاكم می گروه های قدرت

، به نقل از رز 1: 2499، جلوه دهند. )هاج و كرس آنهاست یعنی همان منافع قدرت خود

1002 :10.) 

جزمیت "علیه نمادشناسی  تحلیل ایماژها و تصاویر، منتقدان خودش را دارد. یكی از انتقادها  این طریقه

ثقیل گرایش دارد.   (. این دیدگاه به اصطالحات انتظام دهنده92: 4002آن است)رز  "اص مجموعه اصطالحاتخ

شود.  که باعث سردرگمی خوانندگان خام می "قدرت انبساط"و "’تكثر و تعدد معانی"، "فضاسازی"لغاتی مانند 

ترجیح در خوانش جزئیات "شناختی است:  ی دیگر این که نمادشناسی فاقد جدیت روش ، مسئله«رز»بنا به نظر 

 "دهد ذیری تحلیلی آن را افزایش میهای فردی، تردیدها در مورد شایستگی نمایندگی و قابلیت تكرارپ عكس

 (.19)ص 

 گوتحلیل گفت

است.  روش شناسی مردمیو گو گفت   های تحلیل ری، استفاده از روشطریق دیگر تحلیل داده بص

)برای جزئیات  .ی ساخت یافتگی واقعیت اجتماعی و / یا مذاکره از طریق تعامل روزمره و صحبت کردن( )مطالعه

( نوارهای ویدئویی 2119نگاه کنید(. برای مثال، هیث ) بعدوگو در فصل  به مبحث تحلیل گفت بیشتر

چگونه بیماران از حرکات بدنی همراه با کلمات گفتاری برای کند تا نشان دهد  های پزشكی را تحلیل می مشاوره

تشریح جسمانی   از نحوه« هیث»ذیل توصیف تحلیل   کنند. قطعه خود استفاده میرساندن ماهیت بیماری 

 هاست: مشكالت خانمی در باال رفتن از پله
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خواهد از جا بلند شود )به سمت میز  ، میوقتی او )بیمار( برای دومین دفعه

به  پاهایشدهد... هنگام حركت  ك تلوتلو میرا به سمت پزش پاهایشپزشك( 

گردد. به این  ی بیمار برمی رسد كه دكتر به طرف چهره سمت پزشك به نظر می

گیری مجدد او توسط پزشك استنباط  خاطر وقتی حركت بیمار به معنای جهت

را به  او منصرف شده و  كند كه از نوشتن نسخه می شود، دكتر را تشویق

 (.249: 2441... ) سوق دهد  بیمار گرفتن  مشاركت در تحویل

خانمی کند تا نشان دهد چگونه  اش می های ویدئویی ی تصاویری از ضبط تحلیل فوق را ضمیمه «هیث»

 .ابراز می کندتا نشستن روی یك چارپایه،  زدنقدم  ازشكایات خود را با نمایشی جسمانی 

ی خلق واقعیت اجتماعی را از طریق  وگو، ایماژهای بصری قادر است نحوه گران گفت برای تحلیل

 ی هیث: بنا به گفته همچنینجلوه دهد.  تر ، مستندکردن تعامالت روزمره و صحبت

های شنیداری و عناصر بصری از مستند انسانی، به همان  امكان گرفتن جنبه

نظیری به اعمال و  دهند، دسترسی بی شكلی كه در جایگاه طبیعی خود رخ می

و  شناسی مردمی شروكند. با  های اجتماعی را برای محقق فراهم می فعالیت

 نوعی ب پیشرفتهای دیجیتال( با و دوربین وویدئ وگو، فناوری )  تحلیل گفت

بصری به همان  جنبه های كه به جدی گرفتن گشوده می شودشناسی  جامعه

ندنی تعامل انسانی و محیط فیزیكی، به عنوان یا خواهای صوتی  جنبه ی اندازه

 (.249: 2441دهد ) ها، اهمیت می موضوعات مهم تحقیقات و تحلیل

( از نوارهای ویدئویی ضبط شده برای 2199، سوچمن )  شناسی مردمیدیدگاه شبه روش  به تبعیت از

ی تعامل مردم با  نحوهبه طور مشخص  وی کند.  ماشین استفاده می -بررسی مشكالت توام با تعامالت انسان

ای که وسایل  و طریقه شانیی کاربران با وظایف های زیادی که بین آشنا کپی را با تاکید بر فاصلههای  ماشین

کند چنین  استدالل میکند. سوچمن  ویدئو ضبط می بااند،  ریزی شده ی کمك به آنها، برنامههوش مصنوعی برا

کنند.  ای پیروی می کنند که از طرحی خاص یا مسیر عمل از پیش تعیین شده هایی به کاربران وانمود می ماشین

ریزی خود را در استفاده  ایجاد تغییر حالت بیشتر است. آنها برنامهکاربران به این وسایل  نگاهرحال در عمل، ه به

های  دهند. مشكل اساسی این است که دستورالعمل ی خود، بسط می انجام وظایف روزانه این وسایل هماننداز 

نجام امور دارند، ابزارها برای ا این های پویایی که مردم در استفاده از ها، غالباً با راه ماشین استفاده از قدم به قدم

 ن است. اناهمخو
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بستگی ها و تحلیل شما  . انتخاب روشوجود داردی بصری  برای تحلیل داده یدیگر فراوان های راه

زمان و  مانندکنید و سایر مالحظات تدارکاتی،  ای که با آن کار می تان دارد، نوع ماده دانش نظری فراوانی به

ی مالی. در قسمت بعدی، با جنبه بیشتر عملی انجام کار بصری، به ویژه با توجه به عكاسی و ویدئوگرافی،  هزینه

 سروکار داریم.

 مالحظات فنی در انجام پژوهش عكاسی

های دردناك درگیری با  که شاید شما را از ساعتها  کاری ی بعضی ریزه خواهم این فصل را با ارایه می

نسبی است. گاهی  "هترب"ی   ایدهالبته،  نجات دهد، به پایان برسانم. “کجای کار اشتباه بود؟ “این سؤال که 

باشد یا به مبهم موضوع ها ) تصمیم بگیرید، اعوجاجممكن است  ی دالیل نظری خیلی خوب شما به واسطه

شناسی بصری،  . در جامعهندارندتصحیح  بهو نیاز  باشند های پژوهش خود، جزو یافته نوبهخوبی روشن نباشد( به 

شناختی شما،  ی الگوهای نظری و روش سازد، به واسطه را می” خوب“ آنچه بخشی از یك عكس یا ویدئوی 

 ط پاسخگویانهای گرفته شده توس های استخراج عكس، از عكس مصاحبهشود. مثالً چنانچه در انجام  تعیین می

 بستگیتجربی  کارکنند به  شان را نگاه می کنید، در مورد همه چیز، به طریقی که آنها جهان اجتماعی استفاده می

هنگامی است  مشكالت رنج آورنقایص ناشی از روش آنها در استفاده از دوربین. مثال معنادار دیگر از  . مانند دارد

گیرند. با این  هاشان به پائین می ها را از شانه ها، عكس ردن هویت سوژهنگار برای پنهان ک سازان مردم که فیلم

خصوص چنانچه ه های فنی تجهیزات آشنا شوید، ب ی شما، بایستی با جنبه ویژه تصویریحال، صرفنظر از راهبرد

 هارپر: ی بصری متعلق به خودتان هستید. بنابر اظهارات  در حال تولید داده

، به معنی آگاهی از توان ساخت عبارات تصویریرتبدیل شدن به مردم نگا

واقعیت اجتماعی را تفسیر   بصری از طریق دانستن اینكه چگونه دوربین

دوربین، تصمیمات  با كار چگونگی. این بدان معناست كه یادگیری ؛ داردكند می

شود، و دوربین  ای خلق می سازد كه در واقعیت عكس خودآگاهانه فنی را می

 (119:1000اندازد.) به سطل زباله می را خودكار

 ”مهم رفته، پیا ، اما رویاستهای خودکار کمی رادیكال  ی دوربین های هارپر درباره اگر چه گفته

شناسی  ی جانعه به حوزه یصدایی پند دهنده برای هر کسی است که عالقمند“ ها  ی کار دوربین یادگیری نحوه

های  انواع مختلف دوربین -2کند  ی کمك به شما توصیف می بصری دارد. این بخش با وظیفه

کنترل )ها عوامل موثر بر چگونه از آب درآمدن عكس -4یاب، تك لنز بازتابی و دیجیتال(  عكاسی)منظره
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خی مالحظات در باب استفاده از تجهیزات دیافراگم، سرعت شاتر، ترکیب، روشنایی و غیره(. این فصل را با بر

 کنم. توام می تصویری در پژوهش کیفی

 یاب، تك لنزبازتابی و دیجیتال های منظره دوربین

 25( و دیجیتال. دوتای اول با فیلم SLRیاب، تك لنزبازتابی ) : منظرهوجود داردبین ورسه نوع اصلی د

متر تبدیل شد،  که طول هر فریم به میلی عكاسان، بعد از اینبیشتر  محبوبانتخاب با  کنند ) کار میمیلی متری 

، تصویری که شما از طریق ازنداند یاب که به طور خودکار عكس می های منظره بینوررایج دنامیده شد(. در انواع 

ی حین کار با این  بیند. مسئله بینید، همانی نیست که عدسی دوربین می یاب قبل از انداختن عكس می منظره

ها  اید، عدسی کنید سوژه را خیلی عالی در چارچوب قرار داده است که حتی وقتی شما فكر می این وربیند

های مهمی از موضوع اصلی،  که جنبه بینند. نتیجه این خواهید ضبط شود را می تصویری متفاوت از آنچه شما می

یاب، همیشه فضای اضافی  ام کار با منظرهحل آن ساده است. هنگ افتد. راه در تولید نهایی قطع شده و از قلم می

ی خود را خیلی تنگ و سفت نبندید چون در این صورت بخشی از اندام  ها باقی بگذارید. سوژه کوچكی اطراف لبه

 دهید. یا سر آن را از دست می

ها هستند که به شما امكان کنترل بیشتری در روند تولید  SLRهای مجهز به فیلم،  نوع دیگر دوربین

بینید همانی است که  یابش این است که آنچه شما می بر همتای منظره SLRترین مزیت  دهند. مهم یم

گونه  شود. مزیت دیگر این ه، ظاهر میطور که چارچوب بندی شد گیرید. بنابراین، محصول نهایی همان می

توانید لنز  تر بیاورید، می سوژه را نزدیكدهد. مثالَ اگر بخواهید  ن که به شما امكان کار با لنزها را میها ای دوربین

کند که  روی دوربین سوار کنید )لنز تله فتو شبیه به تلسكوپ کار می"تله فتو "استاندارد را خاموش کرده و 

بیشتری دارد که به شما کنترل سایر  احتمال SLRهای  همچنین دوربین (.آورد اجسام دور را نزدیكتر می

ی مهم در  کنترل دوربین که  سرعت شاتر و باز کردن دیافراگم، دو خصیصه مانند .خصوصیات دوربین را بدهد

 پرداخت. مل به جزئیات بیشتری از آن خواهدر این فص

های  دوربین نسبت به تری قابل دسترسی وسیع ،های بیشتر تر و ویژگی های دیجیتال با قیمت نازل دوربین

ی دوربین دیجیتال کمی باالتر از همتایان آن باشد، در  که قیمت اولیه. مادامی ، هستندSLRیاب و  منظره

های  کند. مدل می صرفه جوییهای فیلم و توسعه و چاپ  اش، در هزینه بلندمدت، بیش از بهای پرداختی

گذشته،  این. از در اختیار شما می گذارندرا  SLRهای  تر دیجیتال، تمامی کنترل و دقت دوربین پیشرفته

،  حتی بعد از ثبت تصویربه طور کلی، ایماژهای دیجیتالی( اند )یا  ایی که به صورت دیجیتال گرفته شدهه عكس

افزار  هز به نرمها مج . برخی از آندادافزایش داده یا تغییر به طور قابل مالخظه ای   می توان آن ها  را

توان  كس، تصحیح نماید. همچنین میاز انداختن ع  کامپیوتری است که قادر است مشكالت نور و رنگ را پس
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نوع  این  هرحال،ه از طریق اینترنت و ایمیل، با همكاران به اشتراك گذاشت. بتصاویر دیجیتال را به راحتی 

خصوص وقتی بزرگ ه ایماژهای دیجیتال چاپ واضحی ندارند. باغلب دوربین حداقل یك اشكال بزرگ دارد. 

 های پیشرفته با وضوح باال، در حال رفع شدن است. مدلشده باشند. خوشبختانه این معضل، از طریق 

 كنترل دوربین و سایر مالحظات

 ،شده استی نوری که روی فیلم ثبت  است. ظهور عكس با اندازهعكاسی دقیقاَ به معنای نوشتن با نور 

یاب به شما  منظرههای  نماید. دوربین تر می تر و نور کمتر آن را تاریك تصویر را روشن ،شود: نور بیشتر تعیین می

دهد. در بهترین حالت شما به یك فالش خودکار  امكان دستكاری میزان نوری که وارد دوربین شده را نمی

با  ترتیب به SLRهای  کند. دوربین را حل می ی با روشنایی کمها مجهزید که مشكل عكس گرفتن در مكان

ی دیافراگم و  اند. اندازه شده طراحیکنترل میزان نور ورودی به دوربین، هایی برای  های کوچك و دگمه دستگیره

نور از طریق لنز و بعدی مجموعه سرعتی که . اولی ورود دوربین هستندی اصلی  دو هدایت کننده سرعت شاتر

یا  تر شاتر د. باز بودن طوالنینکن شود را تعیین می ته میی کوچكی درون دوربین( باز و بس در آن شاتر )پرده

در شب از یك ساختمان عكس بگیرید، خواهید  رساند. فرض کنید می نور بیشتری به فیلم می ،تر دیافراگم عریض

حل آن باز کردن  استفاده کنید. راه ،اندازد ا از شكل میکه نور طبیعی ر و مایل نیستید از فلش به خاطر این

دهد نورکافی به داخل دوربین وارد شده و فیلم در می شاتر است که اجازه کند  دیافراگم گسترده و سرعت 

گیرید که روز آفتابی در فضای باز ایستاده است،  معرض آن قرار گیرد. از سوی دیگر، اگر از مردی عكس می

 چرا که شما به نور کمتری نیاز دارید. هستند؛های منطقی   تر، گزینهشاتر بیشدیافراگم کوچكتر و سرعت 

ترکیب و دیگری ساخت آن است. اساساَ منظور از ترکیب، یكی  ،های اساسی عكس خوب ازدیگر مولفه

 بیان ها  نمادشناس همان طورکهتنظیم موضوع به طریقی است که بهترین ارتباط را با پیام شما برقرار کند. 

گرایی فرهنگی است، به عنوان مورد زیباشناسی هم مطرح است.  قدر که راجع به هم این موضوع همان کنند، می

از اهمیت  ) بنابر این(دهند. ، پدر یا بزرگ خاندان را در مرکز نشان میدر خاورمیانههای خانوادگی  مثالَ عكس

رود.  ی به کار میه امشاب ترتیباتآن آگاه باشید. در مورد ساخت هم، اصول و از ی موثر  ترکیب و استفاده

انداز  خواهید چشم را بسنجید. مثالَ اگر می یدگیر ای می را از چه زاویه که آن های ساخت یك عكس و این گزینه

بصری فرد معلول، به پایین خم شده ی  دار نشسته را نشان دهید، برای تاکید بر زاویه که روی صندلی چرخفردی 

 بگیرید. ها را و از سطح کمر عكس

با تجهیزات عكاسی، باید به خاطر سپرد، انتخاب فیلم شماست. اینجا بایستی عامل دیگری که موقع کار 

که  رنگی کار کنید یا فیلم سیاه و سفید. دوم در نظر گرفتن اینکه مایلید با فیلم  سه مورد را لحاظ کرد. اول این

ی بزرگ و در نتیجه برای  ها امكان طرح شدن روی صفحهخواهید با اسالید کار کنید یا فیلم چاپی. اسالید می
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های چاپی با این سهولت قادر به نشان دادن نیستند. در آخر،  که عكس مخاطبین بیشتری را دارند، در حالی

شود. هرقدر  ی یك فیلم محسوب می ، مشخصهISO مورد مثلسرعت فیلم را در نظر داشته باشید. این 

رکت را بگیرید یا فریز کنید. توانید ایماژ در حال ح بیشتری توام باشد، شما بهتر میبرداری با سرعت عمل  فیلم

 کنند. تر، نیاز به فالش را کاسته و بهتر عمل می تاریكهای سریعتر، در شرایط  فیلم  همچنین،

 ی ویدئوگرافی چند یادداشت درباره

بیشتر به شما هت اختیار . روند آن در جفناوری ویدئو پیوسته در حال پیشرفت بوده استاز چند دهه قبل، 

شود( بوده  ی دوربین )گاهی دوربین فیلمبرداری هم نامیده می ی ضبط کردن و کوچكتر کردن اندازه در پروسه

های کنونی است. اینجا هم همان مالحظات  تا حدی شبیه به استفاده از دوربینبرداری  است. کار با دوربین فیلم

تا جایی که به انتخاب فیلم  به یاد داشته باشید شود. نورپردازی، ترکیب و ساخت اعمال میدر مورد دستكاری 

شوند، پوشش فلزی روی  مكرر، فاسد میی  آورند. آنها با استفاده مربوط است، نوارهای ویدئویی تا ابد دوام نمی

این است که همواره از  گردد. یك کار  مفید شود کمی پاك می سطح یك نوار ویدئویی، هربار که دیده می

ی  خود را به دفعات اجرا کنید، از نسخه رکا چه بخواهید ی پشتیبان تهیه کنید. چنان نسخهنوارهای اصلی خود 

طور، خریداری فیلم با کیفیت اهمیت  ماند. همین ی اصلی در امان می پشتیبان استفاده نمائید، در نتیجه نسخه

 شوند. عتر فرسوده میتر سری دارد، نوارهای ویدئویی ارزان

دوربین  برایی مهم دیگر، در مورد نوارهای ویدئویی، صداست. یك میكروفون استاندارد  مالحظه

 240ی حرکتی  است. بدین معنا که بدون محدوده« ی امواج در جهت مناسب گیرنده یا فرستنده»فیلمبرداری 

که وقتی مثالَ شما در خیابان در حال انجام  دارد. مشكل هنگامی است ای، میكروفون هر صدایی را بر می درجه

های در  کنید )ماشین ای هستید، عالوه بر صدای پاسخگو، صداهای اضافی پس زمینه را هم ضبط می مصاحبه

تواند صدای پاسخگو را بپوشاند، بدین معنا،  می صوتی تداخالتگونه  حال رانندگی و صحبت مردم دیگر(. این

توانید باشید. اگر طرحی  ی خود نمی کننده قادر به شنیدن بهترین صدای مصاحبه بسیار خستهوضعیتی  شما در

که مصاحبه را در  برای استفاده از دوربین فیلمبرداری در مصاحبه داشته باشید، حداقل سه گزینه دارید. یكی این

میكروفون تفنگ  توانید تجهیزات خاصی مثالَ . میاجرا کنید یك استودیو یا الاقل در یك اتاق خیلی آرام

تواند در جهت منبع  کار برید. این نوعی میكروفون است که نوکش میه ای را به عنوان جایگزین، ب ساچمه

تواند  خاصی قرار بگیرد تا فقط صدای ناشی از آن را بردارد. انتخاب بعدی میكروفون برگردان یقه است که می

 شود. ده متصل میبدون سیم یا با سیم باشد و به پیراهن یا ژاکت گوین
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 خالصه فصل

 های کیفی در پژوهش شناسان  توسط جامعه« تصویر»ی گنجانده شدن  این فصل به کاوش در نحوه

ی  . از این منظر به مقولهکردمهای پژوهشی آن آغاز  و داللت« فرهنگ بصری»شان پرداخت. من با طرح تصور 

سازد و طرق مختلف مشاهده را برای مخاطبین در  میای قدرتمند که واقعیت را  ی رسانه بصری به مثابه

. سپس درباره تاریخ پژوهش بصری در ، نگریسته می شوددهد های متفاوت فرهنگی سامان می متن

ادامه یافته بكر، گافمن و دنزین   کارهای متأخرتر، و تا آغاز 2900شناسی که عالقه به آن از آخر قرن  جامعه

را در  تصویریی  و تحلیل آن داشت. داده تصویریی  ن فصل تمرکز روی داده. بخش بعدی ایکردماست، بحث 

ادامه  "مكشف" و "محقق تولید "بندی آن در قالب و به دسته کردهسه بعد )تولید، تصویر و مخاطب( بررسی 

متن "ی ثانویه، مكمل  ی اولیه، داده تواند به عنوان: داده بصری چگونه میداده ی  که  عالوه اینه م. بیداد

. سپس سه روش را در ، مورد بررسی قرار دادیمیا روشی در استخراج مصاحبه، به کار گرفته شود و   "هنوشت

لیل محتوا که تح کردماشاره .  وگو شناسی و تحلیل گفت : تحلیل محتوا، نشانهه ارائه کردمگونه داد بررسی این

گیرد و  تری به خود می که نمادشناسی نگرش منعطف گیری دارد، در حالی گیری و اندازه گرایش بیشتری به نمونه

ی تصاویر  استفاده گو، هدفگفت . در تحلیلایجاد می کند.های تصویر و متن فرهنگی  بین کیفیت تحلیل سیالی

در تعامالت روزمره و از طریق صحبت کردن  ضبط شده برای فهم چگونگی ساخت یافتن واقعیت اجتماعی

ها به پایان  رسید.  مروری به برخی مالحظات فنی و عملی در مورد عكس گرفتن و فیلمبرداریبا فصل است. 

که پژوهش خود را آغاز کنید، خود را با تجهیزات آشنا  جان کالم هر کدام این بود که شما بتوانید پیش از آن

 سازید.

 پیشنهادی منابع

 کامل و درهای بصری، تقریباَ  ی آن در تفسیر رسانه ( برای استفاده4002رز ) گیلیان« های بصری روش»

های اساسی تحلیل  ( کار دیگری است که مولفه4002بال و اسمیت)« ی بصری تحلیل داده»دسترس است. 

شناسی و  جامعه»، شناسی . برای مباحث مربوط به جایگاه بصری در اصول جامعهکندمی بصری را معرفی 

ی مطالعات  ( از چاپلین را مالحظه کنید. برای آنان که به بررسی اجمالی در حوزه2112«)های بصری جلوه

ی آن توسط ایوانس و هال، که  ( شماره ویرایش شده4000«)فرهنگ بصری: خواننده»؛ تندفرهنگی عالقمند هس

 .شود مجموعه مقاالت کالسیك و معاصر در این باب است، توصیه می

  9.2 تمرین

 هدف: کاربرد تحلیل بصری در تفهم چگونگی به تصویر کشیدن جنسیت در تبلیغات مجله.
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دان و زنان در تواند تصاویر مجالت عمومی كه در آن مر ی این مطالعه می شرح: منبع داده

به  ها اند، باشد. در صورت امكان به جای انتخاب عكس شده  نشان دادههای مشابه  چارچوب

، كپی آن را تهیه كنید. آتیی خودتان، هر عكس مناسب را برگزینند و برای ارجاعات  اراده

های شما قابل یافتن است را در پاسخ به  اجتماعی كه در عكسی الگوهای  بند كوتاهی درباره

 هر یك از سؤاالت ذیل بنویسید:

 .اند اند یا جلوی آنها زانو زده همثالًَ آیا کنار مردان ایستاداند؟  در تبلیغات، زنان نسبت به مردان، کجا قرار گرفته -2

آیا هیچ نوع فاصله ی جنسیتی در فعالیت هایی که در عكس ها نشان داده می شود، وجود دارد؟آیا مردان و -4

ه و زنان درگیر گونه های مشابه ای از انجام کار یا وظیفه هستند؟ آیا یكی از جنس ها از نظر فیزیكی فعال بود

 دیگری به تماسای عملكرد او نشسته است؟

 به زبان جامعه شناسانه ، از این تفاوت های موقعیت مكانی و فعالیت ها چه استباطی دارید؟ -2


