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 چکیده

 در خلق معنا فرآیندتوانیم به بخشی از  همیت دارد که با درک معنای آن میهای خانوادگی از آن رو ا ناخت مکان در عکسش

وسیعی از معناهای  توانیم به دامنة خانوادگی می های مکان در عکس انهدست یابیم. در واقع با شناخت نش ها عکساین 

های تاریخ  عکسو عمدة  استدست یابیم. محور و اهمیت مکان در عکس خانوادگی بر حول مفهوم خانه  آنهادر  ضمنی

ی فنی و تکنیکی ابزار ها چند در آغاز به دلیل محدودیتزگشت به خانه را در سر دارند. هرعکس خانوادگی سودای با

 عاما بعدها با اخترا ،شد می پاسخ داده ای خانه عکاسهای  خت فضاهایی شبیه به خانه در پردهاین شوق با سا ةکنند ییبازنما

ست شد. این مقاله درصدد ا دادهپاسخ  آرزوبه این  تغییرات تکنولوژیک در ابزار بازنمایی ها و فالش، تغییر در حساسیت فیلم

به  ،در تاریخ عکاسی گینوادهای خا عکس متنی برونو  متنی درونهای  نشانه طریق مطالعةاز  های مکان تا با واکاوی نشانه

  و کارکردهای معنایی آن دست یابد.ها  درک معنای مکان در این عکس

 

 .خانه -، نه معناشناسي - عکس خانوادگي، رمزگان، نشانه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها است.  ی زمان در عکسها تر از نشانه های آن همواره آسان نشانهمادیت  واسطةها به  درک و شناخت مکان در عکس

ای  کنش مجموعه از طریق درک و برهمی است که فرآیند های یادگاری و خانوادگی و... عموماً شناسی زمان در عکس نشانه

 ... نیز کمک ها و نویسی عکس چون پشت متنی برونهای  گاه نشانه 3.متنی و تفسیری ممکن است ، های اجتماعی از رمزگان

است. به ای به هم پیوسته  ادارک زمان و مکان به گونه فرآیندهرچند کند.  شایانی به مخاطب در دریافت زمان خطی می

معناشناسی،  –در نشانه : » معتقد است ،توان زمان را از مکان جدا دانست آیا می که سؤالشعیری در پاسخ به این  لطور مثا

به دنیای گفتمان راه  که ایناند. زمان به محض  هایی هستند که شکل نیافته کان یا مکان بدون زمان مادهدون مزمان ب

داز حرکت گفتمانی خود را از پر دهد. گفته رخ نمی معنایی در خألشود. زیرا اتفاق  یابد به نحوی با مکان آمیخته می می

 (. 331: 3135)شعیری، « کند ای مکانی به جلو یا عقب هدایت می نقطه

کند و بعدی که دارد، سوژه را  هایی مادی و واقعی هستند. مکان به دلیل فضایی که اشغال می های مکان، نشانه اما نشانه

 های شناسی مکان درک روابط میان سوژه با محیط و تعریف آن بر این اساس از دغدغه گیرد. از این رو در نشانه دربر می

 .(371، ص6112فضا بوده است )گینز، شناسان مکان و  اصلی نشانه

داند و  سوژه می واسطةتعریف فضا و مکان را به « شناسی مکان و نقش آن در تولید و تهدید معنا نوع» در مقالة شعیری 

 :3133)شعیری، « اند، چه این حضور مجازی باشد و چه محقق حضور انسان وابسته واسطةفضا و مکان به » معتقد است که

ر او هیچ مکانی نیست که به نحوی به هویت سوژه مرتبط نباشد و هر مکان هویتی مکانی است معنادار، عاطفی، (. از نظ33

                                           
 .تابستان، هنرهای زیبا فصلنامة  ،«های یادگاری شناسی زمان و گذر آن در عکس نشانه» (،1931) کامران، افسانه. ن. ک  1
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در  (.33: همانگیرد که مکان معنادار است ) انگیز و... و نتیجه می بخش، اضطراب شناختی، کاربردی، آرامش شناختی، انسان

عکس هایی در  چه مکان و شود؟ خانوادگی چگونه بازنمایی می  است که مکان در عکس ایناصلی این مقاله  سؤالواقع 

معناشناسی  -با نشانههمچنین  .گذارندتأثیرخانوادگی   هایی بر خوانش ما از عکس چه مکانو د؟ نشو بازنمایی می خانوادگی

 یفرآیندچگونه و از طریق چه  عکس خانوادگیهای مکان در  نشانه توانیم دریابیم که های خانوادگی می مکان در عکس

 ؟یابند و معنا می دنشو دریافت می

 

 معناشناسي –نشانه 

شناسان واقعیت همیشه با نوعی  های آن است، برای نشانهفرآیندبازنمایی و  شناسی شامل مطالعة ریم که نشانهاگر بپذی

ها  شناسان معاصر نشانه معتقد است که نشانه شناسی مبانی نشانه کتاب در  6چندلر . (35 :3132)چندلر،  بازنمایی همراه است

 که این؛ کنند )مانند رسانه یا ژانر( بررسی می شناختی نشانه » ای ی نشانهها نظام» بلکه به عنوان بخشی از ،را نه جداگانه

مند  متنی گفتمانمعناکاوی موضوع تحلیلش متن آن هم » شود. واقعیت چگونه بازنمایی می شود و معناها چگونه ساخته می

و شرایط خاص ای در بافت و شرایط خاص ایجاد کرده است و از سوی دیگر در بافت  تعبیر که متن را سازنده به این  ؛است

 –اینها در شرایط اجتماعی  ، که همةشود میای دیگر در تعامل با و در حضور سازنده  یا غیاب او، تفسیر  توسط بازسازنده

 (. 73 - 77 :3133ساسانی، )« پذیرد میفرهنگی خاصی انجام 

د تا با واکاوی و فهم معنای انواع ساز می های خانوادگی این امکان را برای ما فراهم معناشناسی مکان در عکس -نشانه

با مکان و در نظر ، همچنین ارتباط و پیوستگی میان سوژه و مکان و خواننده های نمادین آنها ها در عکس و ارزش مکان

های  و معنایی عکس ادراکیهای فرآیندبخشی از به  ، تواند محرک آن باشد ان میهایی که مک ها و داللت اعیگرفتن تد

 خانوادگی دست یابیم.

                                           
1
 Daniel chandler 
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 عکس خانوادگيتعریف 

عالوه بر  5یا آنی و عکس سردستی 4، عکس خانگی1و تمایز آن با عباراتی چون عکس شخصی خانوادگیدر تعریف عکس 

  ل شد. پاتریشیاهایی قای اساس موضوع پژوهش تفاوت ها، باید میان آنها بر های معنایی و بعضاً همپوشانی قرابتها و  شباهت

« عکس خانوادگی» با« شخصی» یا «خصوصی» میان تصاویر« های خانوادگی خوشا نگریستن به عکس» در مقالة 2لندها

گیرد و با  تری از زندگی خانوادگی ما را دربر می گسترده عتقد است که زندگی خصوصی ما دامنةشود و م تمایز قایل می

بسا بخشی از تجربیات زندگی خصوصی را نادیده فرض کنیم. هرچند وی معتقد است  یکسان فرض کردن این دو واژه، چه

 گسترشخانوادگی پیدا کردن زندگی روزمره و  خود گواهی بر جنبة خانوادگی پیدا کرده است، عکاسی خصوصی جنبة که این

پای تاریخ عکاسی غرب تحول یافت  بهها رشد کرد و پا در متن خانواده است. از نظر او  عکاسی شخصی «زندگی خانوادگی»

 (.347، 3131)هالند، 

ری را مرکزیت گذا اند و دلیل این نام به کار برده 3و فرولیچ 3سارواس ، 7نیز اصطالحی است که اسلیتر« عکاسی خانگی»

آنان معتقدند که عکاسی در سفر و... نیز در نهایت در بستر  هرچنداند.  های عکاسانه دانسته فعالیت همة یافتن خانه برای

نیز پس از  یا آنیاصطالح عکاسی سردستی  .)  (Saravas & Frohlich, 6133: 5شود میخانه دیده و بایگانی 

شود  هایی که در لحظه گرفته می های راحت و سردستی وضع شد. عکس اختراع دوربین کداک و تغییر در نوع کار با دوربین

 نیستیم؛ چیزی که در ادامةزمان نوردهی باال، و انواع تنظیمات فنی دوربین  های پیشین نیازمند مدت و در آن چون دوربین

                                           
9 personal photography 

4 domestic photography 

5 snapshot photography 
6 Patricia Holland 
7 Dan Slater 
8 Risto Saravas 
9 David M. Frohlich 
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نیز  31ی تلفن همراه و دیجیتال و... تحقق یافت. در تعریف عکس یادگاریها انواع دوربین این روند در عکاسی دیجیتال و

، اما در های سردستی باشد های خانگی و حتی عکس های شخصی، عکس ای از عکس تواند پاره باید گفت این عکس می

کارکرد اصلی عکس « سازی خاطره» ها باید عنصر خاطره برجسته و متمایز باشد. در واقع در عکس یادگاری این عکس همة

سیر  بازنمایی ها های یادگاری در میان سایر عکس ترین ویژگی عکس مهم(. در واقع 12، 3131 ، )زندوکیلی شود تلقی می

 گذر زمان است.

 

 عکس خانوادگي

چون عکس خانگی، یادگاری، آنی، و شخصی،  عکس خانوادگیبا روشن شدن حدود معنایی هریک از عبارات نزدیک به 

خانواده و بازنمایی آن محور عکس است و  عکس خانوادگیتر است. در  راحت عکاسی خانوادگیتعریف کردن عکس و 

کننده و هم متقاضی آن  واحد هم عرضه شناسانه از آن چیزی هستند که خانواده در آنِ ییمحصولی اجتماعی، اخالقی و زیبا

در « در ایران عکس خانوادگیبا نگاهی به  عکاسی خانوادگیبررسی تحلیلی ژانر » خود با عنوان پور در رسالة وزاناست. فر

شوند که خانواده در طول عمر  ها را شامل می ای از عکس های خانوادگی مجموعه عکس»گوید:  می عکس خانوادگیتعریف 

کند. این  ها یا در محل کار خود نگهداری می خود، در آلبوم ا را در خانةه کند و اغلب آن ی میآور خود در زندگی، تولید و جمع

ای یا توسط اعضای خانواده، دوستان و یا آشنایان گرفته  شود که توسط عکاسان حرفه هایی می مجموعه شامل عکس

هایی که در  عکس همة البته(. 15، ص3131)فروزان پور، « کند هایی از زندگی خانوادگی را مستندسازی می شود و لحظه می

با واکاوی تاریخ نیز لند ها  خانوادگی نیستند. های عکس ند لزوماًا ههای خانوادگی راه پیدا کرد تاریخ عکاسی به آلبوم

که  ،های خانواده شدند نه عکس ها یافت می هایی که در آلبوم دهد که اولین عکس های شخصی و خانوادگی نشان می عکس

 "آلبوم خانوادگی" وجه هیچ های عکاسی به اولین آلبوم»ند. های منظره و... بود روف، عکسهای مع های شخصیت عکس

که صحافی درخور  دهای سلطنتی، مشاهیر و سیاستمداران بودن های خانواده هایی مشتمل بر عکس نبودند، بلکه مجموعه

 (.326، ص3131)هالند « توجهی داشتند

                                           
01 memorial photography 
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های مشاهیر و  عکس ،33سایه ـ شدن عکاسی و همچنین با تکنولوژی چاپ نقطهگیر  ها و همه تر شدن دوربین با ساده

های  ها و عکس گرفت پرتره ها از آلبوم خانوادگی حذف شدند و آنچه که از آن پس در آلبوم خانوادگی جای می پستال کارت

نواده دو رکن اصلی عکاسی خانه و خا»شد.  اعضای خانواده، دوستان و آشنایان بود که به نوعی به خانواده مربوط می

در  عکس خانوادگیاصلی در تعریف  نکتة (.15 :3131پور، )فروزان« چرخید خانوادگی بود که عکاسی حول این دو محور می

ترین ژانرهای  عکاسی خانوادگی یکی از قدیمی که این نظر گرفتن حدود این تعریف در طول تاریخ عکاسی جهان است.

وری ابا تحول تاریخی و فرهنگی و اجتماعی )تغییرات در بافت( و همچنین تغییرات فن اما ،عکاسی است، شکی نیست

محققانی چون  ای که عموماً مسئله ؛از همین عوامل دستخوش تغییر شده است متأثر)تغییرات در رسانه( تعریف آن نیز 

معنای سیال و پویایی است که در  خانوادگیعکس سادگی عبور کردند. معنای  لند و... از کنار آن بهها  ساراوس، فرولیچ،

اولی  :از تغییرات خرد و کالن در دو حوزه است متأثرهای فراوانی شده است و  طول تاریخ عکاسی دچار تغییر و دگرگونی

و دیگری تغییراتی که در سطح  ؛سال اخیر به وقوع پیوسته است صدتغییراتی که در سطح خانواده و تعریف آن در 

های بازنمایی و فناوری اتفاق افتاده است. به طور مثال برای کسانی که هنوز از  تغییر در امکان واسطةجامعه به  ساختارهای

 کنند شاید معنای عکس شخصی و خانوادگی یکی باشد.  های اجتماعی استفاده نمی اینترنت یا شبکه

 

 مکان و سوژه رابطة

راه نباشد از شاید بی ،های آن چیست شود و نشانه مکان چگونه تعریف می عکس خانوادگیکه در  سؤالدر پاسخ به این 

چراکه گفتیم مکان در  ،شود به تعریف مکان نیز بپردازیم بازنمایی می عکس خانوادگیموضوعاتی که در  طریق مطالعة

                                           

اند شده جادیا ها هیسا مین و ها هیسا( ترام) منظم و زیر نقاط از استفاده با که شود یم گفته یریتصاو به نشر و طبع و یتوگرافیل در": هافتون    .
 11

 

های تصویر چاپ شده را کامال پیوسته و تدریجی حس  سایه ها و نیم دهد و بیننده تغییرات سایه ها را از هم تمییز نمی طور متعارف چشم نقطه به
 ".شود نامیده میگویند. تصویری که فاقد ترام باشد در ایران کلیشه  در ایران اصطالحا به آن گراوور می. کند می

  3135اسماعیل عباسی، انتشارات سروش، چ چهارم، فرهنگ عکاسی، 

 

 

 

 



8 

 

ه در عکس بتوانیم به تعریفی از حضور افراد خانواد د. از این رو بعید نیست با مطالعةیاب ارتباط با سوژه و حضور او معنا می

و   بندی این موضوعات و مقوله با ترسیم جدول موضوعات عکس خانوادگی برسیم. عکس خانوادگیانواع مکان در 

کند تا دریابیم  به ما کمک می زیر جدول میان سوژه و مکان دست یابیم. توانیم به رابطة می ها بندی مکان این عکس دسته

 شوند. مییی بازنمایی ها ه مکانچ در ها موضوعات عکس

 خانوادگی یها وضوع و مکان عکسم            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها مکان های خانوادگي عکسموضوعات 

 مهدکودک یا مدرسه ،عکاسی ، آتلیةخانه ...( و سوران ازدواج، ختنه  )تولد، ها جشن

 ها روابط میان اعضای خانواده و بازنمایي نقش

 ها با خویشان، میهمانی)پدری، همسری، فرزندی، رابطه 

 چون عشق و صمیمیت، خانوادة  میو...( که بیانگر مفاهی

 است. گرم، داشتن والدینی خوب و...

 آتلیه و فضاهای طبیعی ،خانه

 آتلیه ،خانه )بیانگر زیبایی، جوانی و...( پرتره

در، اعیاد  هب )نوروز، سیزده های مذهبي و فرهنگي آیین

 ...( و مذهبی

 پارک ،باغ ،خیابان ،خانه

 شهر یا کشوری ،نمادهای شهری کنار در ،خیابان (خارجیو  داخلینیک، سفرهای  )پیک سفر و گردشگری

 هتل یا مسافرخانه ،بیرونی()فضای  دیگر

دوستان و    ...تنهایی یا در ارتباط با والدین و )به کودکان

 و...( ها موضوعاتی چون جشن

 ،پارک، مهدکودک -باغ ،رستوران، آتلیه، خانه

 مدرسه
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 خانه در عکس خانوادگي

ه یر از بازنمایی خانوادغ  به یابیم. تقریباً دست   خانوادگی  های به مختصاتی از مکان در عکس توانیم می یک جدولبر اساس 

است. خانه به عنوان مکانی های خانوادگی خانه یا فضایی محصور شبیه به خانه  محل اکثر عکس ،در سفر و تعطیالت

متذکر  تلویحاًرا  مسئلههمین  بوطیقای فضا در 12های خانوادگی حضور دارد. باشالر موضوعات عکس شده در همة درونی

ای است بزرگ.  های ما، خانه گهواره پردازی... در رؤیاای از مفهوم خانه را دارد مایه هر فضای مسکونی با خود بن» شود: می

شود؛ گرم در آغوش  زندگی خوب در غالف حمایت آغاز میتواند این حقیقت را نادیده پندارد،  گرا نمی متافیزیک محسوس

های خانوادگی مکانی درونی، شخصی و  (. از این رو عجیب نیست که مکان اصلی عکس47-42 :3133)باشالر، « خانه

 ، اما مکان اصلی همةهای خانوادگی وجود دارند سفر، باغ و... هم در آلبوم ،های خانوادگی در پارک عکس رچندهبسته است. 

 نویسد: که باشالر می  یابد. از آنجایی میچراکه خانه با خاطرات در عکس پیوندی جاودانه  ،های خانوادگی خانه است عکس

اند، هرچه پیوند خاطرات با فضا  یابند. خاطرات ساکت ه سکونت میایم، بسیاری از خاطرات ما در خان ما مدیون خانه»

 (.51همان: )  «شوند تر می تر شود، خاطرات کامل محکم

های  های خوب و خوشی چون ازدواج، تولد فرزند، جشن افتد. داستان های زندگی خانوادگی در خانه اتفاق می بیشتر داستان

های خانوادگی در وضعیتی  شود. از این رو باید بگوییم که خانه در عکس ت میثب عکس خانوادگیتولد، میهمانی و... در 

 هاشوند و بهترین زوایا و اشیای درون آن های نمایش زندگی خانوادگی پیراسته می ها چون صحنه برد. خانه آرمانی به سر می

ابتدا در  عکاسی خانوادگیانست. ثبت فضای خانه را باید پس از اختراع دوربین کداک د هرچندد. نشو در عکس ثبت می

تری  مند از نور( شکل گرفت. الگوی تبلیغات کداک زمانی جایگاه محکم آتلیه یا فضای باز بهره )فضای بستة بیرون از خانه

کشیده شد. به « ثبت فضای خصوصی خانه»رفته به سمت  رفته« دوباره زیستنِ اوقات فراغت»یافت که پیام کداک از 

                                           
11 Gaston Bachelard 
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عکاسی با فالش  تر و بعدتر اضافه شدن گزینة سریع تر و لنزهای های حساس ای چون فیلم های تازه وریانموازات معرفی ف

که عکس گرفتن از فضای داخلی را برای عکاسان سردستی ممکن ساخت، تبلیغات کداک هرچه بیشتر بر فضای داخلی 

(. دوربین براونی کداک به سال Saravas & Frohlich, op. cit: 26های خانگی تمرکز یافت ) ها و ارزش پرتره خانه

ها بود. پیشرفت دیگر، معرفی و  به سمت فضای داخلی خانه  میقد ،که به عنوان دوربین کودکان به بازار عرضه شد 3311

با معرفی  3311 ة(. بعدتر در دهibid: 57پذیر کرد ) بود که عکاسی داخلی را امکان 3331تر در سال  فیلم سریع ةعرض

ها تبلیغات کداک شروع  شد و همگام با این نوآوری ها تصویر می بود که در عکس ای ها، خانه بیشترین فضای داخلی شفال

خانوادگی  . با معرفی دوربین به حوزةهای خانوادگی تأکید بر ارزش پرترهها و  به نشان دادن فضاهای داخلی خانهکرد 

های اجتماعی و ابزاری برای بازنمایی خود تبدیل  ی ثبت ارتباطات و آیینعکس گرفتن به ابزاری برا  های معمولی، خانواده

خانوادگی به  های کننده بود که عکس رانه در دوربین عکاسی به عنوان ابزار بازنماییاوهای فن فرآیندپس از طی این  شد.

ای خانه با  نمادین یافت. در هر دوره ةنیز در خانه جلو ها در عکس، اشیا آغوش خانه بازگشتند. با بازنمایی فضای داخلی خانه

یافت و حضور هریک از این اشیا بر  برخی از ابزارهای صحنه چون مبلمان، فرش، تلویزیون، کمد، آینه، گل و... معنا می

  .تصویر یک() کرد می تأکیده و زندگی خانوادگی وجهی نمادین از خان

 

 )مجموعه حمیده محبی(3157، ایرانی خانة یک نمای داخلی -3 تصویر
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. تقسیم کرد فضای داخلی و بیرونی یا فضای خصوصی و عمومی توان به دو دستة های خانوادگی را می فضاها در عکس

تواند به  های خانه نسبت به دیگری می همان فضای خانه است که هرکدام از بخش عکس خانوادگیفضای خصوصی در 

به  (. 6 ل است )تصویرها  تری نسبت به ایوان یا حیاط نیز فضای عمومی تقسیم شود.و...   میعمو خصوصی، نیمه فضای نیمه

در خانه برای استفاده از نور در ایوان گرفته  یها شود. اکثر عکس خصوصی محسوب می طور مثال ایوان در خانه فضایی نیمه

که با عناصری از فضای داخلی خانه نظیر  ،خانهاش در ایوان  از خانواده، عکاس ارمنی ،سرتبه طور مثال ارنست هول .شد می

بتواند فضای های ابزارهای عکاسی  با وجود محدودیتکرد تا  عکاسی می ،گلدان و... تزیین شده بود ، صندلی، میز کوچک

شود.  ل محسوب میها  تری از ایوان یا فضای خصوصینیز اتاق خواب  اش ثبت کند. ی خانوادگیها عکسدر درون خانه را 

تقسیمات و ادراکاتی که  :بسته است شناسی معماری نیز هم ای با نشانه به گونه عکس خانوادگیدر  مکانشناسی  نشانه

 و خصوصی و...   میبسته، عمو وشناسان معماری از فضا دارند، چون تقسیم فضا به باز  نشانه

 

 نمای یک خانه در اصفهان -6ر تصوی

 نگار در اصفهان صفهان: سیر تحول عکاسی پرترههای ا چهرهمنبع: 
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 مکان و اشیا رابطة

توان برای شناسایی  مکان را با سوژه و حضور او در عکس تعریف کنیم. همچنین می توانیم رابطة تر گفتیم که می پیش

ضور اشیا و نحوة مکان در عکس به حضور اشیا و کارکردهای متنوع و گوناگون آن نیز اشاره کرد. در واقع مکان همواره با ح

دکوراسیونی متفاوت از فضاهای خصوصی  با تر خانه شود. فضاهای همگانی سوژه از آنها از دیگر فضاها متمایز می استفادة

های خانه حذف  برخی از مکان های خانوادگی عموماً شوند. در عکس خانه و اشیایی که در آن به کار رفته است متمایز می

ا شوند و برخی از فضاها و اشی میی خانوادگی بازنمایی ها ندرت در عکس تبع آن برخی از اشیا به بهند و ا شوند و غایب می

بینیم و بیشتر  ی خانوادگی از آشپزخانه و اتاق خواب کمتر عکسی میها عکسمیان شوند. به طور مثال در  میتر  برجسته

ی ها است. در تاریخ عکسگرفته شده ایوان و حیاط  ، ل، اتاق پذیراییها  تری چون میتر و عمو میها در فضاهای رس عکس

که این  هرچند ؛اند ندرت در عکس ثبت شده اند و اشیایی به بازنمایی مکان امکان حضور یافته واسطةخانوادگی اشیایی به 

و کارکردهای  بر بازنمایی برخی از اشیای اجتماعی چون مد ها ای تاریخی و فرهنگی است. در واقع رمزگان به گونه مسئله

 گذار بوده است.تأثیرهای خانوادگی  نمادین آنها در عکس

 

 سازی در عکس خانوادگيو فضاها  پرده

در زمانی  ویژه به ،ای از دیرباز تاکنون عکاسان آتلیه .است شوق بازگشت به خانه عکس خانوادگیجالب توجه در تاریخ  نکتة

به سبک  هایی که دورنمایی از خانه را عموماً پرده از ای های آتلیه در عکس که عکاسی از خانه و درون آن ممکن نبود،
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و لوازم خانه چون صندلی، گلدان، فرش یا قالیچه و یا عناصری از معماری خانه چون پله، ستون  داد، اشیا نشان میاروپایی 

ای  دورنمای خانهای با  بینیم که چگونه پرده می 1کردند. در تصویر  جهت القای احساس آرامش و راحتی خانه استفاده میو... 

ت را القا یتا بتواند حسی از خانه و صمیم است نی، فرش، صندلی و میز ترکیب شدهاروپایی با ادوات خانه نظیر گلدان شمعدا

گی است. تمهیداتی چون حذف ددر جهت اهداف و کارکردهای عکس خانوا عکس خانوادگیدر واقع فضاسازی در  کند.

شد تا  شده و... سبب می ی نقاشیها فرش، دیوار، استفاده از پرده ،ردهبا استفاده از پ عکس خانوادگیفضای آشفته و معیوب از 

 یایی تصویر شود.بخش، زیبا و رؤ در عکس نیز به عنوان مکانی آرامش ،گرایی اعضای خانواده است فضای خانه که محل هم

 

 ای اروپایی در عکس ایرانی دورنمای خانه -1تصویر 

 منبع: به یاد شیراز

ه حذف یا زمینه بوده است که منجر ب سازی سوژه از پستکنیکی برای جداتمهیدی استفاده از پرده در عکاسی بیشتر  البته

های نقاشی در تاریخ عکاسی ایران که وامدار عکاسان  شد. همچنین استفاده از پرده فضای پشت صحنه می محدود کردن

 (.1)تصویر های خانوادگی کمک کرده است  روس است، به فضاسازی عکس
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هایی  باید از سالی زیارتی مشهد را ها زمینه یا پرده در عکس سنت استفاده از پسمعتقد است که  امای ة خان عکاس ترابی در

های بلند در  ی چون پردهیها آباد به مشهد آمده بودند و با موضوع مناظر روسی به همراه ابزار و صحنه که عکاسانی از عشق

جو کرد. نقاشان اولین و کردند، جست ای بلند و چارپایه عکاسی میه زهایی با پایهیستون با زنجیر و م کنار نقاشی منظره و نیم

ها و  خانه و در اصل باید آنان را از اسالف نقاشان قهوهبودند های عاشورا  ها و علم همان نقاشان پرچم   های حرم، در واقع پرده

تضاد و غلظت رنگ و... را باید از گیری،  ، پرسپکتیو ناقص، همچنین نوع قلمها نقاشیاین های تعزیه دانست. سبک  پرده

 31.(74-71: 3131، ترابی) های این نوع نقاشی دانست ویژگی

های نقاشی منظره و دورنما، فضای اروپایی و خارجی از طریق  کارگیری پرده خلق فضاها و نماهای بیرونی از طریق به

( 5تصویر بارگاه امام رضا ) ،ای خانه های نقاشی قهوه پردههای مناظر شهری یا روستایی اروپایی، فضای مذهبی از طریق  نقاشی

در واقع عکاسی با شکل  بود. ...هایی با موضوع عشاق، تصاویر فرشتگان و فضاهای رمانتیک و عاشقانه از طریق نقاشیو ..، .و

  خلق کرد. را در عکس و فضاسازی فضا معنای ...صحنه دکوراسیون، اشیا و هایدادن به مکان و ابزار

 

 

                                           
 .1 ش ،نقدنامه ،های زیارتی در گذشته و امروز تطبیقی عکس شناسی نشانه( »1931) ، افسانه.کامران ن. کبیشتر  برای مطالعة 19
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رگاه امام رضا )ع( در عکس نقاشی با استفاده از پردة  -5تصویر 

 مهدی منادیآرشیو شخصی   : منبع 51 زیارتی، دهة

 عکس خانوادگیکار در  ی قلمها استفاده از پرده -4رتصوی

 نگار در اصفهان های اصفهان: سیر تحول عکاسی پرتره چهرهمنبع: 

ه از جمله گلدان، صندلی، فرش و... ک ءکننده در فضای خانه یا آتلیه و انتخاب چند شی و حذف ها به عنوان جدا استفاده از پرده

که باشالر  گونه است. همان «خانه -نه»فضاسازی برای  ای گونه به عبارتی ،هاست گر فضای خانه در این عکس تداعی

خانه، درست به همان صورتی که  -بیرون خانه مسکون، جهان زمستانی، جهانی ساده و بیرنگ خواهد بود: نه » گوید: می

خانه هرگونه تضادی را برانگیخت. درون خانه  -توان میان خانه و نه  سادگی می گویند. و به من سخن می -ها از نه متافیزیسین

 (.33: 3133)باشالر، « بسا چیزی ناهمگون و متکثر باشد چه

هایی که  با حذف پشت صحنه و نشانه های خانه و زندگی خانوادگی را به همراه دارد، که برخی از نشانه با آن خانه -نه 

کیبی و غیرواقعی در خود را به عنوان مکانی مادی، تر ،خانواده نقش داشته باشد 34گذاریتأثیرممکن است در مدیریت 

 یها در آتلیه از خاطر برد که عموماً ها ها را نیز نباید در عکس شناسیک پرده ییکارکردهای زیبا هرچنددهد.  عکس نشان می

                                           
شود كه افراد در كنش هاي فردي و اجتماعي شان به كار مي گيرند تا بتوانند از طريق نقش ها جلوي مديريت تاثيرگذاري: به كليه تمهيداتي گفته مي 

ستفاده از صحنه را مديريت كنند. در عكس هاي خانوادگي اعضاي خانواده ضمن آنكه بر بازنمايي خود و وضعيت پوشش و آرايش مديريت مي كنند بلكه با ا

ا نيز در عكس ها مديريت مي كنند.انواع فنون بازنمايي فضاي خانه ر   14  
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فاصلة چراکه با ایجاد  کند؛ میعمق به تصاویر عکاسی کمک  دادنعکاسی چنین کاربردی دارد و در جهت فضاسازی و 

ای و تصویر  سطورهعکس را به فضاسازی ا شود که ساختار جدیدی از فضا خلق می زمینه گونة کاذب میان سوژه و پس

 سازد.  آرمانی نزدیک می

 

 

 استفاده از فرش به عنوان پرده -2تصویر 

 نگار در اصفهان های اصفهان: سیر تحول عکاسی پرتره چهرهمنبع: 
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عمق در ایجاد استفاده از پرده برای  -7تصویر 

های اصفهان: سیر تحول  چهرهمنبع:  خانه عکاس

 نگار در اصفهان عکاسی پرتره

ده از پرده برای حذف پشت صحنه، استفا -3تصویر 

 منبع: تاریخ شفاهی یهود در ایران 3115 ،برال خانوادة

 فضاسازی استفاده از پرده برای  -3ر تصوی

نگار  های اصفهان: سیر تحول عکاسی پرتره چهره منبع:

 در اصفهان

 

 فضای بیرون خانه در عکس خانوادگي

 -خانه است. نه -در خانه و یا در فضای نه ،دوربین کداکرواج های خانوادگی پس از  عکس تر گفتیم که محل عمدة پیش

 ةزمینه یا طبق نظری که سوژه از پس است عکاسی و... ی نیست، بلکه بخشی از خانه، آتلیةخانه در واقع فضایی بیرون

های زندگی خانوادگی  خانه برخی از نشانه -شود. در نه  جدا می ای با پردهاز پشت صحنه   32گافمن  35«نمایشی صحنة»

های خانوادگی زیادی هم از آغاز  گر زندگی در خانه و آرامش درون آن باشد. اما عکس چون اشیا و... وجود دارد تا تداعی

هری، پارک، مناظر وجود دارد که در فضای بیرون از خانه چون باغ، کنار نمادهای باستانی و ش عکس خانوادگیتاریخ 

                                           
استفاده های متقابل و تعامالت زندگی روزمره  در کنش گانبینند یا بازیگران و حضار، نمایش ةصحن ةروشی است که در آن از استعار "شینمای صحنه" دیدگاه 15

 نمایشی های نقش اجرای رشته یک اجتماعی زندگی. کنند می نقش اجرای شان اجتماعی مخاطبان برای خود، از ثابتی تصویر نگهداشتِ ها، برای د. آدمشو می

 .(1931)گافمن،   بگذارند نمایش به خودشان از آرمانی تصویری تا کوشند می ها انسان است که تئاتر صحنة در نقش ایفای همانند

 

01 Eeving Gofman 
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هایی چون عکس توریستی یا سفر، عکس  یبند های خانوادگی در طبقه طبیعی و... گرفته شده است. این بخش از عکس

خانواده )ترکیبی بازنمایی گروه  عکس خانوادگیهای مکان بیرونی در  ترین مشخصه گیرند. از مهم یادگاری و... هم قرار می

ها و  روزه که گاه آیین سفرهای کوتاه و یکشامل های سفر  امیل و دوستان و...( است. عکسکانونی با اعضای ف از خانوادة

 شود. هم می در، نوروز و... هب چون سیزده ،ملی، دینی و فرهنگی محمل این سفرهاست مناسک

 گوید: بوردیو میگونه که  ارزش چندانی برای عکس شدن ندارد. آننفسه  فیدر واقع محیط روزمره و زندگی برای خانواده 

شوند؛ این به آن علت  ها پدیدار می ها یا نشانه سان آرایه های تعطیالت، ب های لحظه اندازها و بناهای تاریخی در عکس چشم                          

زاران تواند از سوی ه یگانه میان یک فرد و یک مکان مقدس )هرچند که می ةاست که عکاسی عامیانه سعی دارد تا مواجه

اش  کامالً خاص در زندگی او و مکانی که به خاطر بازده زیاد نمادین ةفرد در شرایط یکسانی تجربه شود(، میان یک لحظ

بخشد و  شود شأن و شکوه می ها سفر می هایی را که به آن عسل مکان استثنایی است را تقدیس کند. مناسبت مسافرت ماه

عیار این است که زن و شوهر  عسلِ تمام ماه ةسازد. نشان مسافرت را شکوهمند می ها مناسبت ترین مکان در بین آن باشکوه

)بوردیو،  عسل در پاریس عسل واقعی یعنی ماه زیرا پاریس یعنی برج ایفل، ماه عکسی از خود در برابر برج ایفل گرفته باشند،

3137: 56.) 

 

عکس نفسه و جدا از سوژه و موضوع جذابیتی برای بازنمایی در  ست که مکان فیا پردازد این ه آن میای که بوردیو ب نکته

های معماری، مستند و هنری بوده است. در فضای  مناسبی برای عکس که مکان همواره سوژة هرچند ؛ندارد خانوادگی

فته ظر گردر ن عکس خانوادگیهای معنایی باالتری داشته باشد به عنوان مکان مناسب برای  بیرونی هر مکانی که پتانسیل

اندازند.  ایستند و عکس می تاریخی معروف میدر کنار نمادهای شهری یا  ها در سفر عموماً شود. به طور مثال خانواده می

که همگان با دیدن  ، چراکه عالوه بر آناشته باشدای از مکان )برج ایفل( برای آنان معنایی نمادین د نشانه ممکن است

گذران  یر پاریس، معانی ضمنی نیز از نحوةبه پاریس و فرانسه بوده است، به همراه تصو نهاآیابند که سفر  تصویر برج درمی

 .(621 :3136کامران، ) شود اوقات فراغت، وضعیت اقتصادی، سلیقه و... با عکس گرفتن کنار برج ایفل منتقل می
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 ها( کنش رمزگان )برهمرمزگان و مکان  رابطة

های اجتماعی، متنی و  ای از رمزگان ست که هر مکان و فضا مجموعها به دلیل آن خانوادگیعکس اهمیت مکان و فضا در 

نایی عکس دست یافت. به های مع توان به داللت ها می کند که از طریق این رمزگان تفسیری را با خود به عکس منتقل می

ت به نشت اطالعات پشت صحنه )مکان( به همواره نسب مجریان گستره و انتقال سریع رمزگان مکانی است که دلیل دامنة

خانوادگی در صورتی که نمایی از خانه و اشیای   جلوی صحنه وسواس و دقت عمل دارند. به طور مثال با نگاه کردن به عکسی

. در ببریدنیز تا حدودی پی   خانوادهآن سطح فرهنگی  و توانید به وضعیت اقتصادی، سلیقه، دکوراسیون می ،درون آن را ببینید

که  31توان اطالعاتی از این دست را به چنگ آورد. به طور مثال در تصویر  ها )لباس و آرایش( کمتر می صورتی که در چهره

دگی و سیون مناسب یک اتاق نشیمن، پراکنای تهی بودن و فقدان دکورا عکسی خانوادگی از فضای داخلی اتاقی است، با گونه

های  تصویر، همچنین پراکندگی آدم ةمواجه هستیم. چمدان و ساک گوش ی خانوادگیو زندگ عدم انسجام درونی یک خانه

است و متعلق به  51 ة. عکس مربوط به اواخر دهخاصی است لحظة دهد که این عکس بیانگر درون عکس نشان می

ده در یک خانه زندگی اند و در واقع چند خانوا به شیراز رفته در جنگ تحمیلی ای جنوبی است که پس از بمباران خانواده

هایی را به خوانشگر نشان  شود. مکان نشانه ، تهی بودن و عدم انسجام فضا برای ما روشن میمسئلهکردند. با درک این  می

که خانه و فضای فت که چنین وضعیتی عادی نیست؛ چراتوان دریا های مستتر در آن می دهد که از طریق فهم رمزگان می

 ة زیراشود ثبت می عکس خانوادگیدر  گی است. جنگ، مهاجرت، بیماری و... موضوعاتی است که ندرتاًدرونی آن بیانگر پراکند

 (3137)بوردیو،«.نمایش وحدت جمعی و اتحاد خانواده است»به قول بوردیو  عکس خانوادگی
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 (51 ةواخر دها) جنوبی در زمان جنگ خانوادة -31تصویر 

 منبع: آرشیو شخصی مهدی منادی

 

 متني برونهای  نشانه

تواند به خواننده در تشخیص مکان در  مینیز  ها نویسی ها و حاشیه نویسی پشت انواع چون متنی برونی ها گاه نشانه

 –اند مهجور مانده شانهای ی از رمزگانتاریخی برخ ةکه به دلیل فاصل هایی عکس خصوصاً -ی خانوادگی ها عکس

هایی که امروزه در تاریخ عکاسی ایران کمک بسیاری به  عکسشرح  ها و یادداشتترین  شایانی کند. از مهمکمک 

هایی که خود و دیگران  عکس ةبر حاشی شاه صرالدینانهای  نوشتهاز توان  می ،کند ن و زمان عکس میشناخت مکا

تواند همچون  زیرنویس می ،گوید میگونه که بارت  همان در واقع .37(14 :3133، پور طهماسب) کرد یاد، اند گرفته

 (.Barthes,0977: 88) ای برای معنای عکس داشته باشد لنگر نقش محدودکننده

                                           
ها سبب شده است که امروزه بتوانیم نکات جالبی  عکس ةشاه بر حاشی های ناصرالدین معتقد است که نوشته شاه عکاس صرالدینناکتاب  پور در طهماسب. 15

 اند. در تدوین صحیح تاریخ عکاسی در ایران داشته ای انهرها نقش روشنگ ها بفهمیم و همچنین این نوشته را از عکس
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در واقع متن ) های معین کند: جلب توجه بیننده به ویژگی عموماً دو نقش عمده را برای عکس ایفا می زیرنویس

که ممکن ی دیگر به عکس ها تی از حوزهافزودن اطالعا ؛ ونوشتاری نقش راهنما را برای بیننده بر عهده دارد(

همین نقش دوم  (.Wright, 0999: 015) نظام بازنمایی عکاسانه باشد است خصلتی فراتر از گسترة

  ل شود.در عکس نای و مکان کند تا بیننده به دریافت زمان زیرنویس است که کمک می

 

  نتیجه

رابطة میان سوژه و مکان  ، حضور اشیا واسطةمعناشناسانه است که به  -ی نشانهفرآیندی خانوادگی ها درک مکان در عکس

ی خانوادگی ها شود. خانه در عکس میی خانوادگی ممکن ها با مکان و متن عکس ها این عکس و همچنین رابطة خوانندة

شود. عکس خانوادگی از  مییی از آن انتخاب ها بخش ،مکانی آرمانی است که با مدیریت توسط افراد درون عکس یا عکاس

یری نمایشی است از خانواده که به تعبیر بوردیو قرار است بیانگر وحدت جمعی و اتحاد خانواده باشد و در واقع تصو آنجایی

یی از خانه که به این تصویرپردازی کمک کنند در طول تاریخ ها بخش ندارد.فضاهای خانواده امکان بازنمایی  در همة

ی استودیویی خانوادگی نیز ها اند. از این رو حتی در عکس ندرت امکان بازنمایی یافته یی از خانه بهها و بخشاند  برجسته شده

گر خانه و فضای گرم و دلنشین زندگی خانوادگی  تواند تداعی مییی ها رغم حذف فضای خانه گاه اشیا و تصاویر و پرده به

و تمامی عکس های خانوادگی سودای  خانه است. ،ای خانوادگیه عکس ؤیایی  همةباشد. در واقع  مکان آرمانی و ر

 کنند. بازگشت به خانه را در خود پنهان می
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