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 شناختی مبتنی بر سکانس شناسی تصویري؛ تفکر مردمانسان

 
 رضا خاشعی

 چکیده
را » نگـاري مـردم «و » فـیلم «اصطالحی است ترکیبی که نماینـدگی دو حـوزه   » شناسی تصویريانسان«
هـا و  دیدن پدیدههاي خاصی هستند که براي ها و تکنیکهر یک از دو حوزه داراي روش. عهده داردبه

هاي نسـبتاً عمیقـی بـین ایـن دو حـوزه      بدیهی است تفاوت. گیرندکمک میها آن پرداخت رویدادها از
اولی با مـتن نوشـتاري سـر و    . هاي ماهوي و اختالف روش بین آنهاستوجود دارد که ناشی از تفاوت

کـه  درحـالی ، دهـد نویسی خاتمه مـی ل و گزارشکار دارد و کار خود را با مبانی نظري آغاز و با تحلی
بـرداري و نمـایش   کند و کار خود را با ایده آغـاز و نهایتـاً بـا فـیلم    کار می» نوار سلولوئید«دیگري با 

 کی به متن نوشتاري بری مبتنی ناختشمردم تفکر کی از توانیم چطور کهاین .دهددستاوردها فیصله می
پرسشی است که در این مقاله مبناي بررسی قرار گرفته  د؟یرس سکانس و نما بری مبتنی اختشنمردم تفکر
شناسـی و فـیلم   همچنین در این مقاله تالش شده است تا ضمن مروري کوتاه بر دو حوزه مـردم . است
شناسـی تصـویري و تمـایزات    بازنمایی حس در انسان، شناسی تصویريگیري انساننحوه شکل، مستند
 .  اختصار بیان شونده ته در این حوزه ببرجس
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 مقدمه

ـ  » 1شناسی تصویريانسان« کـه بـه اعتقـاد    » شناسـی انسـان «ب از دو واژه اصطالحی اسـت مرکّ
کـه نماینـدگی   » تصـویر «انی اسـت و واژه  تـرین شـاخه از علـوم انسـ    انسـانی  2»اریک ولـف «

این اصطالح همچنین دربرگیرنده نـوعی  . سینما و عکس را برعهده دارد، هاي هنري فیلمحوزه
هـا  باشـد کـه بـه دو روش دیـدن و درك پدیـده     نشینی زیباي ایـن دو واژه مـی  تعارض در هم

 .  »روش هنري و زیباشناختی«ي و دیگر» شناختیروش علمی و مردم«یکی ، گرددبرمی
انـد تـا از دریچـه    نگار همـواره تـالش داشـته   هاي مردمشناختی و فیلمسینماي مردم

ها دست یابند و آن را براي کوچک دوربین به مشاهده و ثبت دقیق دنیاي بزرگ فرهنگ
ساز ضـروریات  فیلم، و رشتهبدیهی است با امتزاج این د. مخاطبان خود رمزگشایی کنند

شناسان نیـز  کند و مردمشناسانه فکر میپذیرد و مردمشناسان را میو اقتضائات کار مردم
. اندیشـند دهند و بصري مـی هاي بصري فیلم و سینما گسترش میبیان خود را با قابلیت

ها و هاي هر رشته و استفاده از فرصتبه محدودیت این مهم میسر نیست مگر با احترام
نشینی نگـاه  با رویکردي سینمایی به این هم اگردر این میان . هاهاي هریک از آندیدگاه

نگار را باید زیرمجموعه سـینماي مسـتند درنظـر بگیـریم و اگـر بـا       هاي مردمکنیم فیلم
نگارانـه  توانیم آن را یـک مـتن مـردم   گر این پیوند باشیم میاختی نظارهشنرویکرد انسان

 بـا شـود  در این مقاله تالش می. شناسی بصري تلقی کنیمبصري یا به عبارت دیگر مردم
هـاي مـاهوي   تفاوت همچنین ذکر، شناسی و فیلم مستندهاي مردممعرفی مختصر حوزه

مـتن   بری مبتنی ناختشمردم تفکر کی از توانیم که چطوربه این پرسش ، حوزه این دو
 . پاسخ داده شود ،دیرس سکانس و نما بری مبتنی شناختمردم تفکر کی به نوشتاري

 شناسی چیست؟شناسی و انسانمردم
از جملـه واژگـانی هسـتند     4»يلوژاتنو« یا یشناسمردم و 3»یاتنوگراف«یا  ينگارمردم

 علـوم  چنـد  هـر . دارد وجـود ها آن بین یکینزد ارتباط آیند و در کنار هم میکه معموالً
                                                      
1. Visual Anthropology       2. Eric Robert Wolf       3. Ethnography 

4. Ethnology 
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 خـود ي هاپژوهش از مرحله نینخست راي نگارمردم، دو هری شناسانسان وی شناسمردم
 ینـ یاالمروح. ولی ایـن واژه بـا مـردم شناسـی قرابـت بیشـتري دارد      ، آورندیم شمار به
 طـرح  بـه  معمـوالً ي نگـار مـردم « :دیگویم، ينگارردممی فیتوص جنبه به اعتقاد با) 1380(

 دسـت  بـه ي بـرا ی فیتوصـ ي هـا گزارش منزله به هاينگارمردم رایز. پردازدینم هینظر و هیفرض
 »دارد قـرار ي بعـد  مراحـل  در اظهـارنظر  و هیفرضـ ، سـه یمقا جهینت در و است العاتاطّ آوردن

 . )98ص(
 کـه  دانـد یمـ  جوامع مطالعه در مرحله نینخست راي نگارمردم 1»اشتروسي لو کلود«
 و گـردد یمـ  ایـ مهی شـناخت مـردم ي هـا سـه یمقاي بـرا  الزم مدارك و اسناد آن لهیوس به

 :ردیگیم قرار) هینظر ارائه مرحله( سوم مرحله ایی ینها مرحله دری شناسانسان
ه   بـا  و جداگانه کیهر که استی انساني هاگروه لیتحل و مشاهده شاملي نگارمردم« توجـ
 تـر درسـت  چه هر انعکاس آن از هدف و باشند شده گرفته نظر در را آن خاصي هایژگیو به
 از حاصـل  مـدارك  و اسـناد ی شناسـ مـردم  کـه آن حـال ، اسـت  آنـان  از کی هر اتیح انیجر
 .  )121 ص، 1370، رویب( »دهدیم قرار استفاده مورد هاسهیمقا انجام جهت در راي نگارمردم

ـ گویمـ  بـاره  نیا در »يشهری شناسانسان« کتاب در زین )1383(ی فکوه  روشـن « :دی
ـ د نبـود  وي نگـار مـردم  بودنی خنث درباره کیکالس دگاهید که است  امـروز ، آن دری لـ یتحل دی
 اعتبـار  زانیـ م وي نگـار مـردم  بـر ي نظر حوزه دخالت زانیم نیا وجود با. ستین رشیپذ مورد
ي هـا بحـث  موضـوع  هنـوز  امـروز ، یلـ یتحل سـطح  دري نگارمردمي هاپژوهش ازی ناش جینتا

 .  )421ص( »استي پرشور
 مطالعـات  ازي امجموعه بهی کل طور بهي آنتروپولوژ، نیز آنگلوساکسوني کشورها در
 حیتصـر ، موضـوع  اضـافه  صورت به هانهیزم از کی هر در و شودمی اطالق، انسان درباره
 در. 4یفرهنگـ ی شناسـ نسانا ،3یاجتماع یشناسانسان ،2یجسمانی شناسانسان: مثل شودمی
 وی سـت یز وي نـژاد ، یجسـمان  مطالعـات ي بـرا ، اغلبي آنتروپولوژ اصطالح فرانسه زبان

 و نظـر  تفـاوت  از گذشـته . رودیمـ  کـار  بـه ی فرهنگ وی اجتماعي هانهیزمي براي اتنولوژ

                                                      
1. Claude Levi Strauss      2. physical anthropology      3. social anthropology 

4. cultural anthropology 
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ـ ا متخصصان اتینظر و قاتیتحق، اصطالح دو نیا کاربرد در قهیسل  دو رهـ  در( رشـته  نی
 اسـت؛  جانبـه همـه  وی کلی صورت به انسان درباره مطالعه جا هر که است داده نشان) زبان

ـ  بـه  مربـوط  و محـدود ، يامنطقـه  صورت به جا هر و »يآنتروپولوژ« اصطالح  نـه یزم کی
 .  )37ص، 1380،ینیاالمروح( رودیم کار به» ياتنولوژ« اصطالح، است

ي انگـار سـاده  وي نگـر یسـطح ی نـوع  از یناشـ  هایچندگانگ نیاشاید بتوان گفت 
 کـاربرد . انـد سـاخته  منتشـر ی شناسـ مـردم  آثـار  از را خـود  ترجمان که استی مترجمان

 غیـره  وی شناسـ انسان، یبشرشناس، ینژادشناس، یشناسقوم، یشناسمردم چونیی هاواژه
 .  ندیآیم شمار به مورد نیا ازیی هانمونه

 در بـا ی اجتمـاع  اصـطالحات  و لغات قبول و وضعي شورا 1349سال درو باالخره 
 کلمــه مقابــل در را »یشناســانســان« اصــطالح، مراتــب و جوانــب همــه گــرفتن نظــر

، یباسـتان ، یجسـمان  شـامل ، انسـان ی عموم مطالعه( کلمه عیوس مفهوم به، يآنتروپولوژ
 بـه  ،ياتنولوژ کلمه مقابل در را »یشناسمردم« اصطالح وی) فرهنگ وی اجتماع، یخیتار
 بـاالخره  وی سـنت ، ینـ ید، یاجتمـاع ، ياقتصاد( یانساني نهادها از کی هر مطالعهی معن

 .  )39ص، 1380، ینیاالمروح( دیبرگز نیمع محدوده دری) فرهنگ
 امـا ، شـده ي اریبسـ  تحـوالت  دچـار  امروز به تا خودی خیتار روند دري نگارمردم چند هر
ـ ز حـدود  تا را خودی سنت اصول  و اصـول  کـه  یینادیـ بن راتییـ تغ و سـت ا کـرده  حفـظ ي ادی
 .  )32ص، 1387، نجدی دقت( است امدهین وجود به آن در، سازد دگرگون را پژوهشي هاروش

 فیلم مستند چیست؟
 و نمایسـ حـوزه   پردازانهینظر و شمندانیاندي سو از و بارها بارها، ي گذشتههاسالی ط

 اگرچـه  کـه ی فیتعار است؛ شده ارائه مستند لمیف ازی خاص فیتعار، جهان مستندسازان
ـ نکاوهنـوز   را آن ابعادی تمام کنیل، بوده پرتوافکن آن ازي محدود بخش بر . اسـت  دهی

 :  رندیز قرار به فیتعار نیا نیترمهم ازي اپاره
 لمیفـ « :سـد ینویم مستند لمیف فیتعر در ییکایآمر کنندههیته و سازلمیف 1»دانپیلیف«

                                                      
1. Philip Dumme 
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 ممکـن ، همگـان  دیـ تأک بـرخالف . است تجربه و ابتکار از شارسر، گوناگونش عتیطب با مستند
ـ فـانتز  و لیـ تخ از اسـت  ممکـن  شود؛ استفاده زین هاشهیهنرپي باز از مستند لمیف در است  اي ی
لمیفـ  شـتر یب امـا  میریگ بهره زینیی نمایسي هاهحقّ از دارد احتمال، میکن استفاده لمیف در قتیحق
. دارنـد  قـرار ي محـدود ي ازهاین فشار تحتها آن از کدام هر مشترکند؛ زیچ کی در مستند يها
 يهـا نیزمـ  در. دارد قـرار  آن سـازنده  مغز در که استي ادهیعق سالح به مجهز مستند لمیف هر
، بارسـام  رانیـ م( »رودیمـ  شمار به غاتیتبل خدمت در یعامل شهیهم تقریباً مستند لمیف، ترعیوس

   ).41ص، 1362

ی شـکل  مسـتند  لمیفـ : گفت توانیم، مستند لمیف فیتعر نیترحیصر و نیترساده در
ـ  و انسـان ی واقعی زندگ که استیی) نمایسی نوعي ریتعب به و( یینمایس  را او طیمحـ  ای

ـ ا. گـذارد یمـ  شینمـا  بـه ي احرفـه  گرانیباز وی داستاني ساختار بدون غالباً  شـکل  نی
 داسـتان  ازی خاصـ  مـوارد  در تواندیم البته و کندیم استفاده تیواقع عوامل ازیی نمایس

 در امـا ي تجـار ی داستاني نمایس جیرا و معمولي هادرام نوع از نه البته، باشد برخوردار
ی داسـتان  و مستند لمیف، همي موارد در. کندیم استناد تیواقع به داًیشد زین حالت نیهم
 .  )240ص، 1387، یجهرمی ضابط( کرد جدا هم از قاطعانه توانینم را

، وسـن یگر جـان  به که مستند لمیف کهن فیتعر نیترجامع دیشا و نیتربخشتیرضا در
) 1943 -1945( يهـا سـال  در انگلستان مستندي نمایس جنبش رهبر و پردازهینظر، مستندساز

ـ تعر نیا کنار در. است دانسته »تیواقع اقانهخلّ ریتفس« را مستند لمیف او، شودمی مربوط ، فی
 لمیفـ  کـه  دارد وجـود  وسـن یگر جان وطنهم و همکار »روتا پال« ازی مشابه تقریباً فیتعر

ـ ي نحـو  بـه  را هـا آدمی واقعی زندگ« که دانستهی لمیف را مستند ه   بـا  اقخلّ طیشـرا  بـه توجـ 
 معـروف  نگریتـدو  و مستندسـاز ) رشـوب یاسف( استرشـوب  ».کنـد یم ریتصوها آن یاجتماع
ــ خــالق( روس ــدان ســقوطي ویآرشــ معــروف مســتند لمیف : گفتــه) 1928، مــانوفرو خان

 انیـ ب به کندیم احساس خود که گونهآن را آن و کندیم ضبط را تیواقع صادقانه مستندساز«
» تیـ اقخلّ« و» ریتفس«ي هاواژه گرید فیتعاري اریبس و فیتعار نیا در ».آوردیم فیتوص ای

 يسـاز لمیفـ  ازي ندیفراي مستندسازطور کلی به. است گرفته قرار دیتأک موردي مستندساز در
ـ د از را آن تـا ) کنـد یمـ  انتخـاب ( ردیگیم رای تیواقع مستندساز آن در که است  خـود  دگاهی

 در امـا ، ختیآم هم در توانیم را رداستانیغ و داستان، یینمایس اثر کی در گرچه. کند» انیب«
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 مسـتند  لمیفـ . دهـد یمـ  نشـان ی) شخصـ  طور به( را آن کارگردان انیب، مستند لمیف حال هر
 و حاتیتوضـ ، اطالعـات  ارائـه  با همراه، استی واقع موضوع ای فاکت کی به استناد تلزممس
 .  )241ص، 1387، یجهرمی ضابط( موضوع آن نییتب دری فاتیتوص

 »نگاريمردم«با » فیلم«تفاوت ماهوي 

هستند  هاي خاصیها و تکنیکهر دو داراي روش» 2نگاريمردم«و حوزه  1»فیلم«حوزه 
بـدیهی اسـت   . یـاري جسـت  هـا  آن ها و پرداخت رویدادها باید ازکه براي دیدن پدیده

هـاي مـاهوي   اي نسبتاً عمیقی بین این دو حوزه وجود دارد که ناشی از تفـاوت هتفاوت
بـا  ، نگـاري بـا مـتن نوشـتاري سـروکار دارد     مردم، در یک نگاه کالن و اولیه. بین آنهاست

کـه  کند درحـالی کند و نگاه علمی خود را از طریق متون نوشتاري منتقل میبازي می کلمات
کند؛ اولی کار خود را با مبانی نظري آغاز و از طریق مشـاهده و  فیلم با نوار سلولوئید کار می

 هـا و پـردازد و سـپس بـا تحلیـل داده    آوري اطالعات مورد نیـاز خـود مـی   مصاحبه به جمع
برد و دومـی کـار   کار نهایی خود را در قالب یک کتاب پژوهشی به پایان میها آن بازنویسی

نامـه  کند و سپس از طریق گسترش آن در قالب یک فیلمخود را با یک ایده کوچک آغاز می
یـک  و تصویربرداري از سوژه مورد نظر ادامه و نهایتاً دستاوردهاي خود را در قالب نمـایش  

 .  کندفیلم عرضه می
اصالً زبان مشترکی بـین ایـن دوحـوزه وجـود نداشـته      ، رسد با این تفاوتنظر میبه
به هم نزدیـک  ، طور نیست و این دو حوزه به دلیل نیاز به یکدیگرکه ایندر حالی. باشد

در  3»کارل هایـدر «. روز در حال رفع اختالفات فیمابین هستنداند و روزبهو وابسته شده
 کند:گونه تشریح میتفاوت این دو حوزه را این 4»نگارفیلم مردم«کتاب 

فـیلم نهـایی   . زنـد ناپـذیر دسـت مـی   هاي برگشـت ساز از همان ابتدا به گزینشفیلم
نگـار  دمهاي مـر اند در فیلمتواند فقط شامل تصاویري باشد که در بدو امر ضبط شدهمی
 کـه حالیدر. رسدبه پایان می ،شود و قبل از شروع تدوینبرداري در محل انجام میفیلم

                                                      
1. Film       2. Ethnography        3. Karl Heider 

4. Ethnographic Film 
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بـه   بعـد  ،کندمشاهداتش را یادداشت می، کندنگار چند ماهی را در محل سپري میمردم
متنـی  ، کـه در محـل یادداشـت کـرده    هـایی  هـا و پـاراگراف  گردد و از جملهخانه برمی

هـا را در قالـب   ها و جملـه ها را در قالب جملهاو بارها کلمه. کندناسانه خلق میشمردم
هیچ عبارتی بـه همـان صـورتی کـه در محـل       تقریباًدر متن نهایی . ریزدها میپاراگراف

خوردچشم نمیبه، لیه نوشته شده بوداو . 
. او اسـت  ی بـراي العـاده مهمـ  شناس اغلب ابـزار پژوهشـی فـوق   بینش پیرامونی انسان

العات را از حافظـه خـود یـا مخبـرانش     تواند اطّیري از این بینش میگهشناس با بهرانسان
یـرا از  تواند از چنین بازنگري مفیدي اسـتفاده کنـد ز  سینماگر نمی کهحالیبازیافت کند در 

براسـاس  شـود  فیلمی که از مراسـمی گرفتـه مـی   . توان فیلم گرفتنمیدیگر زمان گذشته 
 .  برداري داشته استساز در لحظه فیلمشانسی) است که فیلم( شناخت و

نگارانه به کیفیت تحلیل وابسته پس کیفیت متن مردم، نگارانه حاصل تحلیل استشناخت مردم
 وابسته است، شناختی که قبل از ساخت فیلم وجود دارده نگارانه صرفاً باما کیفیت فیلم مردم ،تاس
 . )36-38ص ص، 1385، هایدر(

نگـار  سـاز و مـردم  در خصوص مسـتند « کندگونه بیان میتفاوت را این این 1»جیمز موناکو«
همـواره  سـازان  مستند. قائل شدهایشان تمایزهایی هاي ماهوي دستمایهتفاوتبراساس توان می

عوض کننـد و بـا ایـن کـار قاعـده نظـم زمـانی و        را ها خدادرترتیب  دهند تابه خود اجازه می
تـا ایـن حـد    ، نگـار سـازان مـردم  اما فیلم. کنندکاري میمکانی یک رویداد را به میل خود دست

مترهـاي صـحت و   اپار براي نزدیکـی بـه   نگارانردمآزادي عمل ندارند چرا که همواره توسط م
فنـد  موظّ، نگاري رفته باشـند مردم هايفیلم به سراغ ايبا هر شیوهها آن .شوندکنترل می درستی

ه  هـا  به جزئیات و ترتیب و توالی رویـداد  ی رویدادها و همچنینومکان یزمان هايهجنببه  توجـ
ان هر دو حوزه طـی  نظرصاحب این تفاوت در دیدگاه و روش دید باعث گردیده تا. کنند ویژه

نظرهـا  ، گیري موضوع بنا به اقتضائات هـر دوره سالیان دور و نزدیک و به عبارتی از زمان شکل
هـر  ، انـد هایی که بعضاً هم در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهنظریه. هاي متفاوتی ارائه کنندو نظریه

 .  )136ص، 1385، موناکو( »جاي خود ارزشمند و قابل احترام استچند هر کدام در
                                                      
1. James Monaco 
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 ي بصر شناسیگیري مردمشکل
 صـورت  بـه ، یانسـان ي هـا تیـ واقع مشـاهده ي بـرا ي ریتصـو  -ی صوت فنون از استفاده
ي ریکـارگ بـه  از شناسـان جامعـه  ای نگارانمردمیی گو. شد آغاز م. 1950 سال از، یعقالن

 بیــترت نیبــد. داشــتند واهمــه، آنهــا بــری کــاف تســلط ازي برخــوردار بــدون ابــزار نیــا
ی حتـ  وی فرعـ یی هـا روش مثابـه  بـه ی طـوالن ي هـا مـدت  تـا  صـدا  ضبط وي ربرداریتصو
 ممکـن هـا  آن از اسـتفاده  که داشت وجود باور نیا رایز شدند؛یمی تلق خطرناكیی هاروش
. شـود  سـپرده  یفراموشـ  به موضوع اصل و بدهد ظواهر بهی پژوهش کار در را تیاولو است
 هرچنـد  که آمدندیم شمار به پژوهش ارائهي برای عواملی صوتي نوارها و هالمیف تینها در

 بـر  هیـ تک با دیبا خود، پژوهش. داشتند کنندهلیتکم جنبه صرفاً اما شدندیم پنداشتهي ضرور
 افـراد  اگـر  و گرفتیم نجاما. . .  نامهپرسش، مصاحبه، مشاهده همچون کیکالسي هاروش

ـ مأمور از زنـده ي ریتصـاو  کردنـد یمـ  اصـرار  کـه  شدندیم دایپ همي شتازیپ  خـود ي هـا تی
ي هـا کنفـرانس  طـول  در شینمـا  سه ای دو که شدیم دادهها آن به اجازه نیا تنها، بازگردانند

 هرگـز  امـا ، ابدی اختصاص هالمیف نیا به، تنفسي برا و پردهانیمی نوع مثابه به هم آن، یعلم
 آن از بـدتر  و ریتصـاو  نیا مونتاژ و نیتدو صرف را خود وقت دانشمندان که نبود یرفتنیپذ

   ).9-10صص ، 1387، یفکوه( کنندها آن گسترده شینماي براي زیربرنامه صرف
 از پـس ، شناس فرانسويانسان 1»گورانلوروا. آندره«اي مهم بود که این موضوع به اندازه

 وی انسـان ي ایـ جغراف نامـه گـاه  در )م. 1948 سال( کیگرافواتن لمیف کنگره نینخستي برگزار
 :کندمی مطرح صورت نیا به را یپرسشی شناسمردم
  دارد؟ وجود) کیاتنوگراف( ينگارمردم لمیف نام بهي زیچ ایآ

 يهـا لمیفـ  مثابـه  بـه  یمتـوان یمـ  را هـا لمیفـ  از مقولـه  هسـ افزایـد: مـا   و در ادامه می
 :بگیریم که عبارتند از نظر دری شناختمردم
 ند؛یآیم شمار بهی علم ثبت کاري برا، لیوسا ریسا انیم دري الهیوس کهی پژوهش يهالمیف -
 ازی نـوع  خـود  که بیغري هادهیپد موضوع با ییهالمیف( یعموم مستند يهالمیف -

 ؛)ندیآیم حساب به سفر يهالمیف

                                                      
1. Andre Leroi-Gourhan  
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 هیـ تهی علمـ  هدف بدون که ییهالمیفی عنی، میگویم انهیم يهالمیفها آن به منچه آن و -
ـ مـثالً   .کننـد  دایـ پی شـناخت مـردم ی ارزش توانندیم، خودی اصل هدف از خارج اما. اندشده  کی
ـ وین دربـاره ي گانگسـتر  لمیف کی ای هاینیچ جامعه طیمح دری عاطف و رمانتیکي راماج  ورك؛ی
 در[ مردمـان  آن بیعجي وخوها خلق ازي ریتصاو به، خود قاره رییتغ با توانندیم که ییهالمیف

 .  )12ص، همان( شوند بدل] گرانید نگاه
ـ ز ایـ کلمب دانشـگاه  رد 1»اشی موتیت«ی وقت، نیز م. 1950 درسال  مارگـارت « نظـر  ری

ی شناسـ مـردم  مطالعـات ي بـرا  مهمي ارسانه عنوان به لمیف اهمیت، کردیم مطالعه 2»دیم
ي الهیوسـ  که آن از شیب، لمیف. شدیمتوجه  بدان گذشته از شتریب و افتادیم جا جیتدربه
 به، دیآیمی اجتماع کالني الگوها ازی اجمال و عیرسی برداشت ثبت کار به که شودی تلق

 شـرح  بـا  رای اجتماع مشخصي هاکنش اتیجزئ تواندیم که شدیمی تلقي ابزار عنوان
 عهـده  از توانسـت ینمـ ي نگـار مـردم  چیهـ  که بودي کار نیا. کند ثبت اریبس لیتفص و

ـ زیتلو که ییاهلمیف، عالوهبه. دیبرآ آن ياجرا ي بـرا  ابـزار  نیبهتـر  کـرد یمـ  پخـش  ونی
ـ زیتلوی نسب نفوذ. بودی عموم مخاطب بهی دسترس  امکـان  م. 1950 دهـه  طـول  در ونی

ـ ابـه  و فـراهم  را نگارانـه مردم يهالمیفي هانهیهز نیتأم ـ زیتلو رابطـه  بیـ ترت نی  و ونی
 نگـار مـردم ي مستندهاي هاطرح مشاور عنوان به اسانشنمردم. کرد میتنظ رای شناسمردم
 .  )62-63صص، 1390، گیویان( شدند گرفته کار بهي تجاري هاشبکه در

 نیو شهر در کهی شناختمردم وی شناختانسان علوم کنگره طول در م. 1952 سال در
 عنـوان  با کهیی هابرنامهی تمام تقریباً شارزیب تیفیک برابر در 3»روش ژان«، شد برگزار

 :کند اظهار نیچن شد ناچار، درآمدند اجرا به» کیاتنوگراف لمیف«
 ییهـا لمیفـ  دیشـا ، زننـد یمـ  کیاتنوگراف يهالمیف ساختن به دست سازانلمیف کهی زمان«

 شناسـان مـردم  یقتـ و بـرعکس  و گفـت  کیـ اتنوگراف لمیفها آن به توانینم اما باشند ساخته
 لمیفـ ها آن به توانینم اما، باشد کیاتنوگراف انیشهالمیف دیشا، زنندیم لمیف ساختن به دست
 .»گفت
، کیاتنوگراف لمیفي فرانسو تهیکمی عموم مجمع نیمدو مناسبت به م. 1952 سال در

                                                      
1. Timothy Asch        2. Margaret Mead        3. Jane Roche 
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 تـرلن ید ژرمن، پالس لئون ،ییاور کیپاتر، ریویري ژرژهانر، والواي هانر، ولیگر مارسل
 :  کنند فیتعر ریز صورت به را کیاتنوگراف لمیف کردند تالش گرید متخصص چند و

ـ  توانیمی زمان رسدیم نظر به  انضـباط  بتوانـد  کـه  دیـ نام کیـ اتنوگراف را لمیفـ  کی
 .  کند قیتلف گریکدی بایی نمایس شینما هنر با رای علم پژوهش

 :شدیم زین ریز موارد شامل فیتعر نیا
 ؛)ولیگر مارسلی لمیف ادداشتی دفترچه رینظ( شناسمردمیی نمایسي هاادداشتی -
 .  یداستان لمیف کی در تیموقع کی ای گروه کی یواقع فیتوص -
ـ  انتخـاب  آن الزمـه  که کلمه اخصی معن به کیاتنوگراف لمیف -  کـامالً  موضـوع  کی

، هـا رنـگ  و صـدا  ثبـت ، دهیـ چیپ و ختهیخودانگي ویرسنا(است شده شناخته و منسجم
 و نیتـدو ، شـده  مشاهدهي هادهیپد ازی فیتأل مثابه به که قیدق زبان دستور کی براساس

 )  12-13ص، 1387، یفکوه(. )پالس لئون – شود حیتشر
 بـر ی نـ مبتي هـا وهیشـ  ازي بصـر ی شناسـ مـردم «گونه گفت بتوان این کالم کی درشاید 
ـ  گـزارش  تنهـا ی شـناخت مردمي هاگزارش که هیداع نیا و صرفي گرمشاهده  شـخص  کی
ـ  عنـوان  بـه  – محقق تیروا سمت به، است طرفیب کامالً ثالث ـ  و انسـان  کی  از فهـم  کی

 »اسـت  کرده ریس مطالعه مورد فرهنگ در هیاتفاق عیوقاي معنا از – محتملي هافهم مجموعه
 .  )78ص، 1390، گیویان(

ـ ا در آنجـا  تا نماگریس که است آن مستلزم روزمرهی زندگ ازي بردارلمیف ی زنـدگ  نی
ـ یی ایاشـ  به خود ،او کروفونیم ای نیدورب که باشد شده ذوب  شـده  بـدل  افتـاده  پـا شیپ
. نکننـد  بجلـ  خود به »ییشورختنیماش« ای »يوارید ساعت« از شیبتوجهی  و باشند
 هـدف ، میریپذب» شودمی معشوق به بدل انسان، عشق در« که را »اکهارت« سخن نیا اگر
ي اانـدازه بـه  شیخـو  پژوهش موردي فضا در فرورفتن دیبا زین را شناسانسان نماگریسی اساس
، نـواز یقیموس کی ،ملوان کی، آهنگر کی ازي بردارلمیفي برا. شود لیتبد آن به خود که میبدان

، شـد  بـدل هـا  آن گرانیبـاز  از کی هری آگاه و وجدان به دیبای نید مناسک ای، یاجتماع اعمال
 بتوانـد  تـا  کنـد یمـ  تصور او ذهن و کالبد در را خود طعمه، دیصي برای شکارچ که گونههمان

 .  )183-184صص، 1387، یفکوه( کندی نیبشیپ را حرکاتش
شـناس  اي تحت عنوان انسـان شرایطی را فراهم کرد که عده »ژان روش«ین میان در ا
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 بر این بـاور بـود کـه   شناسی فیلمیک انسان. شناس فیلمیک ظهور کنندتصویري و انسان
به میدان تحقیـق  دیگر نگاري است و نیازي نیست بهترین جایگزین مطالعات مردم، فیلم

، گیـریم بلکه تصـویر مـی  ، کنیمآوري جمعداشت و نگاري را یادبرویم و اطّالعات مردم
این نوع تحلیـل و  . پردازیمها به مطالعه آن فرهنگ میسازیم و از روي این فیلمفیلم می

ورد ارهـ ، نگـاري شـود  خواست جایگزین مطالعات میدانی و مـردم تفسیر از فیلم که می
حـوزه   بعـدها  يشناسـی تصـویر  انسـان . شـد  »شناسـی تصـویري  انسان«اي به نام حوزه
شناسـی  منـدتر کـرد و گفـت مـا فـیلم مـردم      تـر و قاعـده  شناسی فیلمیک را بسیطانسان
در کنـار اینهـا نـافی    ولـی  دهـیم  سازیم و تحلیل فرهنگ را از روي فـیلم انجـام مـی   می

 . نگاري هم نیستیمتحقیقات مردم
 در گسترش به روي اشاخه و مستندي نمایس ازی نوع، 1»يبصری شناسمردم«امروزه 

 شـمار : «دیگویمدر این خصوص  2»تیرا سیکر«. استی شناسمردمي هاتیفعال حوزه
 ماننـد ی دروسـ  شـامل ی شناسـ مـردم  ارشـد ی کارشناسـ  وی کارشناسـ ي هادوره ندهیفزا

ي بصـر ي هـا فـرآورده  قیتلف به شیگرا ازی حاک نیا و شودمی 3ییبازنما وی شناسمردم
ي برگـزار  از، همچنـین ي و. »است هنری شناسمردم وي ارسانه مطالعات با شناسانمردم
ی شناسـ مـردم  بخـش  که کندیم ادی» تهیمدرن گوناگون صور دری تأمل« عنوان بای شیهما

ـ ا در شناسـان مـردم  دغدغـه . بـود  آن کننـده  رگـزار ب »لنـدن  کالج«  نشیگـز  شیهمـا  نی
 روزافـزون  شـکل  بـه  کـه یی ایـ دن مطالعـه  در دیبای شناسمردم رشته که بودیی راهبردها

ی شناسـ مردمي هابخش و شناسانمردمتوجه  کنار در. ردیگ شیپ در، شودمی» يارسانه«
ـ ی جـ « و 4»گـراس ي لر«، مختلفي هادانشگاه در ی تمطالعـا  ژورنـال  انتشـار  بـا  5»یراب
 راي بصری شناسمردم ضوابط چارچوب کردند تالش م. 1974 از 6»يبصر ارتباطات«در
یی هـا تیـ فعال به و نیتدوی شناسمردم رشتهي هارشاخهیز و هاشیگرا ازی کی عنوان به
 . بخشند انتظام شودمی انجام نهیزم نیا در که

ـ ا کـه  ییهـا پرسـش  نـد؛ ینمایمـ  رخی مهمـ ي هـا پرسشجا این در  بـه  کـرد یرو نی

                                                      
1. Visual Anthropology       2. Chris Wright      3. Anthropology and Representation 

4. Larry Gross            5. Jay Ruby         6. Studies in Visual Communication 
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 :نداردها آن يبرای بخشتیرضا چندان پاسخي بصری شناسمردم
   کند؟یم ضبط افتدیم اتفاق اشیعدس مقابل در که راچه آن تنها نیدورب ایآ
ـ  حضـور  بدون، است وقوع حال درچه آن ایآ  اتفـاق  وضـع  نیهمـ  بـه  قـاً یدق هـم  نیدورب

   افتاد؟یم
 کـه  باشدی طرفیب امهعلّ همان تواندیم واقعاً، ]گرمشاهده دیبخوان شما[، نیدورب ایآ
  کند؟ ضبط و ندیبب، اندگفتهی شناختمردمي هاهینظر که طورهمان را زیچ همه

 . )53-54صص، 1390، گیویان( آمد؟ خواهد چهی طرفیب سر بر صورت نیا در
 دنیـا  تمـام  در فعالیـت  انجام براي زیادي هايپتانسیل که است ايرشته بصري شناسیانسان

 آکادمیـک  انمخاطبـ  بـراي  شناسـی انسـان  دانش بیشتر تولید جاي بهي بصر شناسانانسان. دارد
 آکادمیـک  هـاي رشـته  بین ارتباط يبرقرار براي فردبه منحصر فرصتی ایجاد دنبالبیشتر به، خود
 تـاریخ  طـول  در اجتماعی مداخالت از روشی عنوان به تصویر تأثیر. هستند فرهنگی مرزهاي و

 .  )100ص، 2006، 1پینک( است گشته ثابت کامالً

 يبصر شناسیمردم نینو امکانات
 که زمان همان در باًتقری. داردی ذات قرابتي بصر امور با، جهاتي اریبس از شناسیمردم
ـ ا و آمـد  وجـود  به زینی شناسمردم، بودي ریگشکل حال دری عکاس ندیفرآ ، دو هـر  نی
 کـه  بـود  ونـد یپ نیهم لیدل به و دندار یستیویتیپوز 2»یشناسشناخت« بای میمستق وندیپ

ـ ا بر باور آغاز از. شدند دهیکش یعکاس حوزه سمت به، متقدم شناسانمردم  کـه  بـود  نی
 قیطر نیبد آنها؛ واقعی طیشرا ای و مردمی واقع عتیطب بر استي دییتأی عکاس ریتصو
 لحظـه  در که راچه آن تا دادمی ما به را اجازه نیا و کردمی ثبت راي ریتصو، عکاس که

 قـت یحق از انکار رقابلیغي دییتأ ارائه با را نبود مشاهده قابل اتفاق افتاده بود و براي ما
 کـه ی قتـ یحق همـان . میینمـا  مشـاهده  - اسـت  مای آن احساس ادراك از فراتر کهی قتیحق -

، افتـاده  اتفاق نیدورب مقابل در کهي زیچ که بود موضوع نیا بری گواه خود، شده گرفته عکس
 هکـ  دیرسـ مـی  نظـر  به. ردیگ قرار استفاده مورد دادیرو از طرفانهیبی ثبت عنوان به تواندمی خود

                                                      
1. Pink       2. Epistemology 
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 هـاي گفته و است شدهی نیع قتیحق در محصور، هیپا نیا بر و بوده رهاي داورشیپ از نیدورب
 .  است مدعا نیا بر يدیتأک» دیگونمی دروغ هرگز نیدورب« کهاین بری مبن افتهیانتشار

 هاي عکاسیفعالیت
اي دکمـه ، شـده  داده قرار نیدورب دری لمیف. رسدمی نظر به ساده ظاهراًی عکاس تیفعال

 بعـداً  کـه ی لمـ یفي رو بـر  اسـت  مـا  مقابـل  در کـه چه آن ازي ریتصو و شودمی فشرده
 کهچه آن ازی دائمی ثبت عنوان به را ریتصو و. ردیگمی شکل میینما ظاهر را آن میتوانمی
ـ ا، ادیزی سادگ نیا، البته. دینمامی ارئه مینیبب نیدورب منظر از میتوانستمی  را قـت یحق نی

 در. باشـد مـی  دهیـ چیپ کـامالً  اسـت  دادني رو حـال  در کهچه آن هر که سازدمی پنهان
 در که شده چاپ ریتصو و عکس کی گرفتن قصد ای و تین انیمي ادیز عوامل کهحالی

 ينورهـا  میتنظـ ، لمیفـ  نـوار  انتخـاب : دینمامی مداخله شودمی حاصل ندیفرآ نیا انیپا
 کـه  نهـا یا همانند وي بندقاب و هیزاو، نیدوربي لنزها و ماتیتنظ انتخاب، شده استفاده
ي بـرا  شده استفادهیی ایمیش مواد انتخاب زین و شودمی واقع استفاده مورد عکاس توسط
ی گاه که دگذارنیم ریتأث آمده دستبه ریتصو بر که هستند یعوامل جزء، چاپ و ظهور

 .  است ریگچشم ریتأث نیا
، دارند شیگرا ستیویتیپوز ای و گرا واقعي کردهایرو به کهي افراد از دسته آني برا
ـ رو بین تا روند کنار تا حد امکان دیبا که ندیآمی شمار بهی موانع عوامل نیای تمام  دادی
، یفنـ ي ندهایفرآ گرفتن کار بهها آن ازي اریبسي برا. شود حاصل تیشفاف، آن ریتصو و
 اجتنـاب  بایـد از آن  تیـ واقع صادقانهیی بازنما خواستار افراد که استي هنر ازیامت کی

ـ  ازی علم حس انیم سمیویتیپوز که رای کاذب زیتما میتوانمیجا این در. کنند  و سـو  کی
، يمنظـر  نیچنـ  از. میینمـا  مشـاهده  اسـت  شـده  قائل سو گرید ازي هنر ای اقهخلّ حس
ي بـرا  کـه ، فـرض  مـورد ی علمـ  کـرد یرو جهـت  در همـواره  دیبا شناسانهمردمی عکاس
 و عکـاس  مداخلـه  گونـه  هر از فارغ، دارد وجود آنجا واقعاً کهچه آن وفادارانهیی بازنما
ی ذاتـ  عـت یطب، يرو هـر  بـه . ورزد اهتمـام  ،اسـت  عکـس  گرفتن الزمه کهچه آن يورا

ی عکسـ  چیهـ  »تیـ واقع ریتسـخ « از دور به. است برده انیم از راي دیام نیچن، یعکاس
 .  باشد تیواقع هیسا، حالت نیبهتر در ای توهم کی تجسم از شیب تواندنمی
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 ازي بعـد  دویی بازنمـا ، عکـس  رایز. است آلود وهم همواره عکس کی، کهاین اول
ـ  درك که معناست بدان نیا. باشدمی يبعد سه خود که استی تیواقع  افـت یدری حتـ  ای

 اسـت ی اکتسـاب ی تیفعـال ، ییرمزگشا ندیفرآ نیا و است نندهیبیی رمزگشا ازمندین، عکس
و بایـد   باشـد  داشـته  وجـود ی عیطب طور به که ستیني زیچ مورد نیا گرید عبارت به(

 نشـان  کـه ی تـ یواقع و عکاس ریتصو انیم میمستقی همبستگ، هیپا نیا بر. )آموخته شود
 کهی عنی شود افزوده نندهیب توسط دیبا ايیهمبستگ نیچن نیبنابرا. ندارد وجود، دهدیم

 فـرض  گونهنیا دینبا گاهچیه است؛ ریتفس موضوع ای ریتفس قابل، نیادیبن طور به ریتصو
 .  باشند داشته ریتصو کی ازی کسانی برداشت نفر دو که میکن

. شـود یمـ  محـدود  مـذکور  لیـ دل نیهم به که استی فني ندیفرآی عکاس، نیا بر افزون
ـ  انیـ می تفاوت شهیهم دیبا که است نیاي معنا بهي فناور هر از استفاده ـ رو کی  حـال  در دادی
ـ طر از وی عکاس در تواندیم کهچه آن و تیواقع در وقوع ـ  قی ، باشـد  شـده  محـدود  نیدورب
 .  باشدی بیخودفری نوع تفاوت نیا انکاري برا تالش است ممکن. دارد وجود
 شـود مـی  حاصـل ی عکاسـ  نـد یفرآ انیپا در که ستیني ریتصو، عکس کی قتیحق
 و ارتباط: شامل تیموقع نیا، دارد وجودی عکاس دادیرو رامونیپ که استی تیموقع بلکه

 از ردیگمی کار به کهي مواد و عکاس و، سو کی از عکس موضوع و عکاس انیم وندیپ
 استي فرد هري برای اي اساسمسئله دهندهنشانموقعیت  نیاوجود . باشدیم سو گرید
ی شناسـ انسـان ي بـرا  اما. باشد داشتهی ستیویتیپوز نظر نقطه ازي کردیرو، یعکاس به که

 محـدود  خـود ی فنـ  ندیفرآ با تنها، عکس کی رایز، آیدبه حساب میي تریاساس مسئله
 کی با تنها تواندمی که قتیحق نیا و مکان و زمان در گرفتن قرار نحوه بلکه ؛ شودنمی
 . گرددمی محدود زین، شود ریدرگ یینایب حس با هم آن، حس
 طـور  بـه  مـا  بـا  تواننـد نمی هرگزها آن .هستند صدا بدون و گنگ، هاعکس، گرید طرف از
 اسـت ي زیـ چ قتیحق نیا صیتشخ. رندیبگ قرار متن در تا دارند ازین لذا ،کنند صحبت میمستق
ی نـوع  و باشـند  1يریتصـو  توانندمی فقط که دینمامی رهنمون اییهعکسي تماشا به را ما که
 هرگـز  امـا ، نـد ینمامی اضافه شده انیب نوشتار در ای وی شفاه شکل به کهچه آن به آشکار دییتأ

                                                      
1. Illustrative   
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ـ ، کهاین ترمهمی حت ؛کنندنمییی بازنما را خود ـ  همـواره  نیدورب  در را چـارچوب  و قـاب  کی
ـ ، ابتدا. دارد) صحنه( بدان وجه چند کهی قاب، دینمامی لیتحم صحنه  کـه  اي راصـحنه ، نیدورب
ـ د محـدوده  از خـارج  در کـه چه آن حذف با، شود گرفته عکس آن از است مقرر  اسـت  دشی
ـ  رد فقـط  کـه  سـازد می را يسند نیدورب کهاین دوم. دینمامی يبندقاب اي هیـ ثان میونیـ لیم کی

چـه  آن و لحظه آني سو به را ما و است ریتصو از خارج در کهچه آن هر و، شده گرفته عکس
 فاقـد  عکس کی کهچه آن نیبنابرا. سازدمی رها را د؛ینمامی تیهدا افتاده اتفاق آن دنبال به که
 اسـت  ممکن بودن قاب از خارج نیا و دباشمی آن قاب از رونیب در که استي زیچ، است آن

 ازیـ ن مـورد  عکاس توسط شده ثبت ریتصو نمودن فهم قابلي برا که باشدی العاتاطّ دربردارنده
 .  )2-5ص ص، 2008، 1ریچاردسون( باشد
 بـا  رسا و« مستندي هاعکس چگونه کهگوید می موضوعاین  بارهدر »ادوارد زابتیال«
 ،بامعنـا  يهـا عکـس  او دهیـ عق بـه  ؟باشـند  شناسـانه مردم کاراف گرنشان ندنواتمی 2»معنا
 سـون یآل«. زنـد یرمـی  همبه را انهیگراواقعی عکاس هايروش را در انهیگرااثبات اتیفرض
ـ ز شـوند؛ قائل مـی  هاییشباهتی عکاس و شناسیانسان نیب زین 3»بوت جو و مزیج  نظـر بـه  رای
 آن در کـه  گـردد مـی  قلمـداد ی شخصـ ي امـر ی عکاسـ  ،يمستندسازی فعل هايروش درها آن

 را يوی نـ یبجهـان  و شـوند می گذاشته شینما به ریتصاو عکاس احساسات و نظرات براساس
تـا   کـه  دهـد می نشان مردم از »پار نیمارت« مستند هايعکس لیتحل. کنندمی عرضه مخاطب به

ـ  او هـاي عکـس  و گذاشـته  اثـر  هـایش عکـس  در وا تیفردچه حد  دهنـده  نشـان  وضـوح هب
 ریتفسـ  بـا  را خـود  آثـار  چگونـه  اوکـه  ایـن  و هسـتند  تیهو و فرهنگ دربارهي و احساسات

ی خـوان هم شناسیمردم روز مسائل با عکاس تیفرد بر تمرکز. است ساخته همراه اشیفرهنگ
 عکـاس  نیب ارتباطي ریگشکل دهیچیپ ندیفرا جهینت شناسیمردم آثار همچون زین هاعکس. دارد
 .  )11ص، 1997، 4همکارانجیمز و ( هستندي و سوژه و

 شـما  به توانندمیها آن .شناسندمی را جهاني جا همه، مردم ازي اریبس رسدمی نظر به
 دری ابـان یخي بازارهـا  هاآن .دارد قرار 5»مومباسا« از ژهیو منطقه کی دري زیچ چه ندیبگو

 بـه  راي زیـ چ هـر ، مکـان  تنـوع  همـان  اما. کرد خواهند فیتوص را ملبورن ای و 6»ایسارابا«
                                                      
1. Richardson        2. Expressive      3. Allison James and Jo Booth    

4. James et al        5. Mombasa      6. Sarabaya  
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ـ  بـودن  دسـترس  در که هاییزیچ دهد؛می کاهشي رجدیغی آگاه ازی سطح  و هـا نیدورب
 :  ودشمی سبب را خود ازي خشنودی حت و دینمامی دیتأک آن بر لمیف زاتیتجه

 ثبـت  راهـا  آن میتـوان می چراکه میپندارمی معتبر و درست را خود اتیتجربی حت ما
 بـه  میینمـا  یبررسـ  را هاهیسا اتیجزئ ظرافت و هابافت که میندار بدان ازین زین. میینما
 راهـا  نآ و گـذارده ي کنـار  به رای آن راتیتأث تا دهدمی اجازه ما به نیدورب که نیا لیدل

 و شـود مـی  بدلی آن راتیتأث ازی موضوع به زیچ همه پس. میده قراری بررس مورد بعداً
 هـر  چراکـه  کنـد نمی رییتغي زیچ، یدائم راتییتغ ازی جهان در متناقض طور به نیبنابرا
. اسـت  شـده  ساکن و ثابت، سازدمی خاص لحظه کی در خود از کهي ریتصو باي زیچ
 بـه ي ازیـ ن. انـد ینمایمـ  باز را خود شودمی مرتبط هاعکس گرید با کهی زمان عکس هر

 دهـد می اجازه مخاطبان ما بهی سادگ به امر نیا. ندارد شدن داده حیتوض ای دادن حیتوض
 سیپـار ی زندگ به را اي ماگونه به و میینما برقرار آن بای ارتباط میبتوان بعد سال صد تا
 بـا  مـدرن  جامعـه  در بـودن ي بصـر  تیمز. زندمی وندیپ شده گرفته عکس کهی زمان در

ـ پدي بـرا ی فرصـت  و آورده همـراه  بهی شناسمردمي اي براتازه فیوظا خود  شـدن  داری
ـ  اجزاء و بندها با عمده وجه دو شامل کهي بصری شناسمردم رشته ازی شیگرا  شـمار یب

 .  )157ـ 167ص ص ،2000 ،پینک( است آورده وجود به، است

 متحرك ریواتص
 بـا ، یمکـان  وی زمـان  لحـاظ  بهی عکاس هايتیمحدود که برسد نظر به نیچن است ممکن
 بـه  صـدا  افـزودن  بـا  و باشـند  شده برطرف نوزدهم قرن انیپا در متحرك ریتصاو اختراع
 قـرار ي بصـر  ریتصـو  بـا ی همراه در صدا که شد داده اجازه. م1920 دهه انیپا در ریتصو

 پـس  و شیپ که راچه آن تا سازد قادر را ما شدهي بردارلمیف ریتصاو اگر حال نیا با. ردیگ
 خـود  با ثابتی عکاس که هايتیمحدود ازی اساس طور بهها آن م؛ینیبب، دیآیم عکس کی

 همـراه  بـه  را خود خاص هايتیمحدود زینها آن قتیحق در. کنند فرار توانندینم، داشته
ـ  در. سـت ینی حیصـح  چندان نام »متحرك ریتصو« نام دادن اختصاص. دارند ، »لمیفـ « کی
 کـه  انـد شـده  داشته نگاه لمیف اي ازصفحه دری سادگ به اما. کنندنمی حرکت اصالً ریتصاو

ـ  ریتصاو عیتجم جز ستیني زیچ  جـاد یا حرکـت  ازی تـوهم  کـه ی سـرعت  در حرکـت یب
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 بـه  شـده  افـزوده ، حرکـت  آن: میهسـت  رو روبه دوگانهی توهم با امي رو نیا از. دینمامی
 دهـد مـی  اجازه، ریتصاو عیتجم نیا اگر و ماندمی یباقي بعد دو، ریتصو که استی قتیحق
یی بازنمـا ي بـرا  راي گـر ید مشـکل  خود، شود داده واحدي ریتصو به بزرگتر هاينیزم تا

 بـه  شـتر یب فقـط  لمیفی توال، آن بر افزون. نیتدو مسئله: دآور خواهد همراه به گرایانهاثبات
 تماشـاگر . ماندمی یباقی عکاسی فن طیشرا معرض در و، نیدورب توسطي بند قاب عنوان

 آن درون کـه چـه  آن بـه  و پـردازد می دارد وجود قاب از رونیب کهچه آن از شدن مجزا به
 کـه  معناسـت  بدان نیا( شود نیتدو دیبا لمیف هر کهیی آنجا از امر نیا. دهدمی ادامه است
 .  است سازلمیف کنترل تحت بیشتری حت) شودي اي دستکارگونه به دیبا لمیف ریتصاو
 – لمیفی توال کهي حد تا را تماشاگر توانندمی ندرتبه خام و نشده نیتدو هايلمیف
 در. کنـد  ریـ درگ باشـد نمـی  تک ریتصو کی از ترمعنا پر -خودي خود به و خود درون
ی فنـ  لحـاظ  بـه  و تـر نیسنگي بردارلمیف نیدورب کهیی جا ازآن مواقع شتریب در قتیحق
 نیبنـابرا  و شـود  میتنظي شتریب دقت با دیباي بردارلمیف است؛ ثابت نیدورب از تردهیچیپ

 دشـوارتر  مراتـب  بـه  ،نخسـت  وهلـه  دری رساختگیغ رفتار ای و اریاختیب تیفعال ضبط
ـ ی لحظـات  در که راچه آن تا دهد اجازه ما به لمیف کی است ممکن. است  از پـس  و شیپ

 یبـاق  محـدود  مـورد  نیا اما. مینیبب است داده رخ آن در ثابت عکس که را هیثان میونیلیم کی
 از را خـود  قـدرت  لمیفـ  قـت یحق در. ثابـت ی عکاسـ  هـاي تیمحدود همان با قاًیدق ماندمی
 هـاي یتـوال  کـه ی روشـ  در سـاز لمیفـ  مهـارت  بـه  نیا و ردیگمی گریکدی با ریتصاو وستنیپ

 کـه  داردمـی  نیمع عامل نیا و داردی بستگ ابندیمی قیتلف گریکدی با شده گرفته لمیف متفاوت
، هـا علت گرید انیم در شده ادی لیدال به، لمیف. ریخ ای داشت خواهد ارزشیی نها لمیف ایآ

 عکـس  به نسبت، یستیویتیپوزی نیبجهان کیی یبازنماي برا راي شتریب هايچالشی حت
 .  )6-8صص، 2008، 1ریچاردسون( دهدمی ارائه، ثابت

 يگریباز مسئله
ـ ای یدرمي فرد کهاین محض به. دینمامی رخی عکاس تمام دري گریباز موضوع   کـه  دی

                                                      
1. Richardson 
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 افـت یدر بـا . نمـود  خواهدي باز معمول ازی متفاوت روش به شود؛می گرفته عکس او از
 رای مختلفـ  ریتداب است ممکن هاعکاس و مستند لمیف سازندگان ازی بعض، موضوع نیا
 را باشد آگاه کمتر نیدورب حضور از شودمی گرفته لمیف او از کهي فرد که نیا منظور به
 شـتر یب) مـزاحم  نه اما، حاضر( »واریدي رو مگس« عنوان به نیدورب مفهوم: رندیگ کار به
 از ابتـدا  در مـردم  اگـر ی حت که شده داده اي قرارگونه به نیدورب که نیا در. است جیرا

 صـورت  بـه  و داد خواهند دست از را خودی گاهآخود زودی لیخ شوند؛ آگاه آن وجود
ی حتـ  کـه  هـایی سـوژه  هدربـار ی مخفـ  هاينیدورب از استفاده. کرد خواهند رفتاری عیطب

ي داریمعنـ ی اخالقـ  هـاي پرسش اما. است مؤثرتر شودمی گرفته لمیفها آن از دانندنمی
 .  تابدمی بر را اقدام نیا بودنی قانون درباره
 از داننـد می که ندینمامی يباز به شروعی هنگام فقط مردم که نیا گفتن قتیحق در 
یی آنجـا  از هسـتند؛ ي باز حال در شهیهمها آن .ستین درست، شودیمي بردارلمیفها آن
 رفتـار « عنـوان  بـه ي زیـ چ م؛یدهـ مـی  قیتطب شامدهایپ بهتوجه  با را رفتارمان دائماً ما که
 میکنـ مـی  مالقـات  کهی کس هر با کسانی و همانند رفتار ما. ندارد وجود خالص »یعیطب

 ارائـه  فـرد  آن بـه  خودمـان  از میدار لیتماچه آن براساس را مانچهره و رفتار اما م؛یندار
 طـور  بـه هـا  آن شـود؛ مـی  گرفتـه  لمیفـ  مـردم  از کـه ی هنگام نیبنابرا. میدهمی رییتغ میینما
 لمیفـ  در دارند لیتما کهچه آن با را اي رفتارشانساده گونه به بلکه کنند؛نمیي بازی عیرطبیغ

ـ ا شـود مـی  مطـرح  سـاز لمیف کي یبرا کهي ترمهم پرسش. دهندمی مطابقت شود آشکار  نی
 از( »یعـ یطبي بـاز « شـود مـی  گرفته لمیف مردم از کهی روش افتني یبرا دینبا اگرچه که است
ـ نما تـالش ) نـدارد  وجـود ي زیـ چ نیچن کهیی آنجا ـ و اشـکال  درك و شـناخت  امـا  د؛ی  ژهی
 .  ابدیمی اهمیتي بردارلمیف ندیفرا دري گریباز

ي رفتارهـا  امـا . کننـد نمـی ي باز، نیدورب بایی ارویرو دری مشابه هايروش به مردم
ـ دی عمـوم  کـه  اسـت  ممکن که دارد وجودی خاص ثابت ـ ا خـواه  شـوند؛  دهی  رفتـار  نی

 دیولابرت کی ای وی خانوادگ لمیف، ياحرفه ژست ای وی خانوادگ عکس کی ازی موضوع
 آن در راي بـاز  و میینمـا مـی  فـرض  رای تیمـوقع  مـا ، یموضوع هر در. باشدي وودیهال

 از نـدرت  بـه  مـردم . است »اجرا« دهیا از متفاوت، يگریباز نیا اما م؛یگنجانمی تیموقع
ـ  خـوب ي گریبـاز  صـرفاً : نـد یگومی سخني باز کی با ارتباط در گریباز انتخاب  بـد  ای
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ـ تما ما، باشد کننده دیناامي گریبازي اجرا کی با لمیف کی دري باز اگر و دارد وجود  لی
ـ ا در کـه این نه است؛ بخش نیا دري بازیی توانا فاقد، گریباز مییبگو که میراد نیابه  نی

 .  است شده انتخابی نامناسب شکل به بخش
 موضـوع  نیا، بخو باشد؟ اهمیتي داراي بصری شناسمردمي برا موضوع نیا دیبا چرا

ـ  حضـور  مشکل حذف يبرا جستجو از شیب که دینمامی برجسته را قتیحق نیا  بـا  نیدورب
ـ ا درك، یشناسمردم ترمهم فهیوظ، »یعیطب« ظاهر به رفتار ثبت هايوهیش افتنی  کـه  اسـت  نی

 رد را خـود  نقـش  کنندگانشرکت کهچه آن قیطر از شینما اشکال بر نیدورب حضور چطور
 .  گذاردمی ریتأث، کنندمی دركي بردارلمیف

 وی ذات است پرورش ازمندین کهی موضوع و نیدورب انیمی ناگفتن هايتیفیکی برخ
 اغلـب  مـا : میدهـ مـی  صیتشخ روزمان هری زندگ در زین را مورد نیا ما. است ماندگار

 صیتشـخ  قابـل  شـان عکـس  ازی دگسـا  بـه  مردم چگونه که میینمامیتوجه  نکته نیبد
ـ امشاهده از را خودی شگفت زین اوقات ازی بعض و ستندین ـ ا« کـه  نی  از واقعـاً  عکـس  نی

 .  میینمامی ابراز »است برخورداری خوبي همانند
 کـه  بـود  خواهـد  تـر مهـم  نگارانـه قومی عکاس ای سازيفیلمي برا نیا دیشا جهینت در
 اما، »صادق« ای »قیدق«یی بازنما کی ای »یعیطب« رفتار گرفتني راب تالش به نباشد وابسته

 از همـواره  کـل  در و است آگاه کامالًی عکاس لحظه تیموقع از کهی روش نیچن در کار
 کـه چـه  آن زیـ ن و نیدورب دو با ارتباط در حرکت و ژست به نسبتی شناسمردم مقصود
 .  )8-10صص، 2008، ریچاردسون( ماندمی یباق آگاه، افتدمی اتفاق نیدورب از خارج

 شناختیمردممتون  وها ايرسانهابر
آکادمیک و سـینماي مسـتند در    شناسیدر تحلیل تاریخی خود از انسان1»شوگریم«

هـایی  ایـن دو رشـته راه  دهـد کـه چگونـه    می نشان، دوره پس از جنگ قرن بیستم
اي عنـوان رشـته  بـه  شناسـی انسـان . وجـود آوردنـد  دن و نگرش بهمتفاوت براي دی

 صـورت کـامالً علمـی مـورد تحقیـق قـرار      آکادمیک مطرح گشت که در آن دنیا بـه 

                                                      
1. Grimshaw 
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دنبال کسب ابزار الزم براي درك  سینما مبتنی بر واقعیت و به کهحالیگرفت در می
 . رابطه جدید خود با جهان بود

م بـا اهـداف   . 1970م و . 1960شناسی در دهـه  سازي قومهاي اولیه فیلمپروژه
، »روشژان « بـا ایـن حـال    . قرابت زیـادي داشـتند   شناسیهاي علمی انسانپروژه

 گونـه هایی سـاختند کـه در آن این  بعدها فیلم »دیویس لولین«و  »دوگالمکدیوید «
ند و عقاید جدیدي درباره سـینما و تلویزیـون مطـرح گشـت و     ها بسط یافتتکنیک

، شوگریم( شناسان آن دوره بود کاهش یافتوابستگی به متن که دغدغه ذهنی انسان
 شناسی به توصـیف مـواردي خـاص   هاي قومفیلم نیز» هنلی«نظر به. )87-89صص، 2001

شناسی به فرهنـگ و  متون قوم کهحالیبرند در می ودس شناسیپردازند و از نظریات انسانمی
هـا و متـون   فـیلم . پردازند و براي این کار به مواردي خاص نیز اشاره دارندمی جامعه انسانی

 شناسـی را بـه طریـق مختلـف بـه دیگـران انتقـال       و قوم شناسیانواع مختلفی از دانش انسان
 .  )217 ص، 2000 ،1هنلی( دهندمی

ي بـرا  و کردنـد  اسـتفاده  شناسـی انسـان  قـات یتحقي بـرا  هاياچندرسانه از هادن و اسپنسر
، لمیفـ هـا  آن .)166ص، 2002، 2گـریفیتس ( جستند سود هارسانه نیا از زین خود هايیسخنران
ـ ابـه  مـردم  جـذب  باعـث  هـا لمیفـ  نیا اکران و ساختند بیترک باهم را صدا و عکس  نـوع  نی
 .  )283ص، همان( شد شناسیانسان قاتیتحق

ـ ا توسـعه  بـر  مانـدگار  يریتـأث  گـران ید و اسپنسر و هادن کار  نیهمچنـ  و روش نی
ـ ا بـا . )51ص، 2001، شـو گریم( داشتی آتي کارها دري بصري هاروش از استفاده  نی
ی جهـان  جنـگ  زمـان  دری فرهنگ وی اجتماع شناسیانسان که دارند دهیعقي اریبس حال
 سـالو یبرون« ریتـأث  خـاطر بـه  نیا و. )37ص، 2001، 3نیلسناریکسن و ( افتی ظهور اول
 روش چـه  اگر. است بوده »موسمارسل« و »براون فیرادکل« ،»بوآس فرانتس« ،»ینوفسکیمال
 از و انـد داده انجـام  رای مدت یطوالنی عمل کارها آن همهی ول داشته فرق هم با افراد نیا کار

ـ ي زیـ چهـا  آن اثـر  و نکردنـد  اسـتفاده  عنـوان  چیهـ  بـه  نینوي هاشکل  ویـی  گرانقـش  نیب
ی نسـب ي هاروش از و بودند فرهنگ انتقالي هاروش دنبالبهها آن .بودي ساختاریی گرانقش
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 .  )53ص، همان( بردندمی اي سودسهیمقا
 هايجنبه سهیمقا و مطالعه به تنها که دانستندمی نگرانهکلی علم را سیشناانسان آنها
ـ  جوامـع  فیتوصـ  دنبـال بـه  بلکـه  پـردازد نمی) هامراسم همچون( جوامع ازیی مجزا  ای

 کـه ایـن  حیتوضـ  در هـاوز . )51ص، همـان ( است منسجمیی هاتیکل عنوانبه هافرهنگ
ـ گومـی ، شـدند  گذاشته کنار ستمیب قرن یشناسانسان از هاحس چگونه ـ ا کـه  دی  تحـوالت  نی
 ویی نـا یب حـس  بـر  و باشـد  نداشـته ي کـار  المسـه  يهاحس به گرید شناسیانسان شد باعث
 وي بصــر شناســیانســان همچــونی جــانب هــايرشــته شــکل نیبــد و کنــد هیــتکیی شــنوا
ـ حسـ  هـاي حـوزه ، یجـانب  هـاي رشـته  نیا در. آمد وجودبهی قومی شناسیقیموس  حـذف  ای ی
 .  شوندمی ختهیبرانگ میرمستقیغ طوربه ای و شوندمی

 هـا يفنـاور  و ریتصـاو  و هاحس به عالقه کاهش شاهد نهیزم نیا در ما، حال نیا با
. نداشـت ی شـباهت ي بصـر  شناسیانانس با عنوان چیه اي بهمشاهده شناسیانسان. میهست
ی عنــی، نــهیزم نیــا در خبــره فــرد دوي امشــاهدهي هــاروش دربــاره قیــتحق، واقــع در
ـ  بودنـد  پرکـار ی عکاسـان  دو هـر  چـه  اگـر  کـه  دهدمی نشان، بواس وی نوفسکیمال ی ول

 .  کردمی محدود را ریتصو لیپتانسها آن کاري هاروش
ـ ا از و داد انجـام  م.  1930 تـا  1883 يهاسالی ط را خودی عکاس رکا »بوآس«  کـار  رو نی

ی قـات یتحق »وتـل یکواک« انیهنـد  مـورد  دري و. است شده انجام »هادن« قاتیتحق از ترشیپي و
 »هـادن « ماننـد  زیـ ن او. )20ص، 1984، 1جکنـیس ( برد سودي ارسانه چند روش از و داد انجام

 .  داشت دیجدي هايفناور از دهاستفا بهي دیشد لیم
 افـراد  توسط اغلب که( اوي هاعکس و افتی رییتغ »بوآس« قیعال بعدها حال نیا با
. بـود  هـا انسـان  چهـره  وی فرهنگـ  مراسـم  از ییهـا عکس شامل) شدندمی گرفتهی بوم

 ازي و. آمـد  در شینمـا  بـه  هـا ينگـار  تـک  و هـا یسـخنران  و هاموزه در اوي هاعکس
 اسـتفاده  خـام  اطالعـات  منابع گرید با بیترکي برا آن از و گرفت لمیفی بوم يهارقص
 يبصـر  شناسـی انسـان  پـدر  را »بـوآس «ی بعض چه اگر. )306ص، 2002، گریفیتس(. کرد

                                                      
1. Jacknis 
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 اصـول  بـا  بـوآس  کار که دهدمی نشان سیجکن لیتحلی ول. )7ص، 1980، 1روبی( دانندمی
 تـوان مـی  یشناسـ خیتـار  لحـاظ  به تنها را فرهنگ داشت دهیعق بوآس. داشت رتیمغای عکاس
ي و نظـر بـه . دادیمـ  نشـان  را سـطح  تنها رایز کرد اعتماد ریتصو به شدنمی او نظربه. کرد درك
ي فتارهـا ر ازی بعضـ  مشـاهده  تنهـا ، نیبنـابرا . بـود  ممکن زبان قیطر از تنها انسان ذهن مطالعه

ی شـناخت انسـان  درك و مانـد  ناکـام  او روش. )44ص، 1984، جکنیس( نبودی کاف رمتعارفیغ
 گذاشتي جا به شاگرادنشي برای راثیم او. دینبخش ارتقاء رای عکاسی علم ارزشي و
ـ  کردنـد  اسـتفاده ي بصـر  رسانه از او مثلي و شاگردان. )دیم مارگارت همچون( ی ول

 . نبودند قائل هاعکسي برای ارزش
 لنـدن  اقتصـاد  دانشـگاه  دري و از عکس 1100 حدود( بود فعالی عکاس زین »ینوفسکیمال«
 يهاانسان ازي عکسبردار و 19 قرن شناسیانسانی عکاس اصل بهي اعتقاد او )است شده ویآرش
 . )4ص، 1998، 2یونگ( کردمی استفاده خود يهاکتاب در شیهاعکس از و نداشت زنده
 هـاي دهـه  دری عکاسـ  بر او کار و( گرفتي ادیزي هاعکس او چه اگر، حال نیا با
 نظـر  بـه . داشت منافات او عالقه موردي کار نهیزم با شیهاعکسی ول) گذاشت اثر بعد
 و احساسـات  پـرورش  بر و بود سمیرمانت بری مبتن »ینوفسکیمال«ی شناختروش وشمیگر

ـ ناد رای صنعت تمدن وی کیمکان وي فناوري هامهارت و داشت هیتکی انسان عواطف  دهی
 .  )54ص، 2001، شوگریم( گرفتیم

 شناسی تصویريبازنمایی حس در مردم
 صـورت  بـه  راي بصـر  شناسـی انسـان  تعریـف  کـه  خواسـتند  همگان از »بنکنز« و »مورفی«

 توسـط  م. 1970 دهـه  در که کردند اشاره جانبهسه تعریفی به خود و گیرند نظر در ترگسترده
 اثبـات  بـراي  دلیلی نیز اخیر تحوالت و بود شده مطرح »چلفن« و »گراس«، »روبی«، »ورت«

، تحقیقـاتی  هـاي روش دري بصـر  هـاي فناوري از استفاده بر تمرکز. است بوده دو این عقاید
 مؤلفـه  سـه ي بصـر  هـاي یشنمـا  وي بصـر  محصوالت تحلیل و غیرزبانی رفتارهاي مطالعه

                                                      
1. Ruby       2. Young 
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 .  )1974، 1روبی و چالفن( است بوده افراداین  تعریف
 کـار  ایـن  بـراي ، برندمی سود نوین تصویري هايفناوري از که شناسانانسان از بعضی

 بـه  دانـش  تولید براي خوبی امکان کار این که اندرسیده درك این به ولی، اندنشده تربیت
 یـک  موضوع تواندمی تصویر، ايزمینه و بافت چنین در. آوردمی فراهم مشارکتی صورت
 و عکـس ، فیلم شامل که دانشی شود؛می تولید دانش آن طریق از که اي باشدرسانه تحقیق

 هـا رسـانه ابـر  و دیجیتـال  عکـس  و ویـدئو ، فرآینـد  ایـن  در. اسـت  دیجیتـالی  ویدئوهاي
 از پـیش  از بـیش  شناسـان انسـان  که است آن مسئله این دلیل. ابندیمی جدیدي کاربردهاي

 جدیـد  هـاي راه دنبـال  بـه  و برنـد می بهره خود تحقیقات در هارسانه وي بصر هايروش
 از روزافـزون  اسـتفاده ی ضـمن  معنـی  دومـین . هسـتند  خـود  کـار  در متن و عکس ترکیب
 شناسـان انسـان  از دعـوت ، غالـب  شناسـی انانس تحقیقات در هارسانه وي بصر هايروش
 .  است شناسیانسان نظري حوزه در اخیر تحوالت با خود اصول و کار انطباق براي بصري
 انسـانی  تجـارب  هـاي مؤلفه از برخی که باورند این بر بصري شناسانانسان ی،کل طور به
 توانـد مـی  کـه  اسـت  تصویر این یعنی شوند؛ ائهار شکل بهترین به تصویر قالب در ندتوانمی

 اصـطالح  از کـه  دارنـد  تمایـل  اغلبها آن، حال این با. دهد نشان خوبی به را عملی تجارب
 .  کنند استفاده دقیق تحلیل بدون تجربه

 اخیـر  شـناختی انسـان  کارهـاي  سایه در که میکن غازآ پرسش نیا با را کار است بهتر
 مختلـف  هـاي جنبـه  دربـاره  تـوانیم مـی  چگونـه ، پدیدارشناسی و حس و تجربه درباره
 و باشـد  معنـادار  دیگران براي کار این که طوري به کنیم تحقیق دیگر هايانسان تجارب

  چیست؟ میان این در تصویر نقش کهاین
 بـه  ،حسی شناسیانسان حوزه در گرفته صورت اخیر هايفعالیت گفت بتوان دیشا

 :  باشد آموزنده بسیار تواندمی دلیل دو
 آثـار  بررسـی  و هـا حـس  دربـاره  شـده  انجـام  اخیـر  کارهـاي  مطالعـه  با کهاین اول

 فهـم  بـراي  ارتباط این. برد پی هاحس دیگر و تصویر بین رابطه به توانمی شناختیقوم
 .  است مهم بسیار روزمره هايهویت و تجارب گیريشکل چگونگی

                                                      
1. Ruby and Chalfen 
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 دیگـر  بـا  ارتبـاط  در را آن، اسـت  تصـویر  شـامل  هاحس شناسیانسان چون کهاین دوم
 کـه  باشـیم  نداشـته  یقـین  دیگـر  که شودمی باعث مسئله این. دهدمی قرار حسی هايمدالیته
 مـورد  در تـا  داردمـی  وا را مـا  نیز و بخشداي میویژه جایگاه تصویر به بصري شناسیانسان
 بـه . کنیم تجدیدنظر هاحس دیگر و تصویر بین رابطه لحاظ از ارتباط و تجربه، بصري دانش
 جایگـاه  چگونـه  کـه  اسـت  مسئله این به مربوط نظري هايچالش ترینمهم از یکی من نظر

 هـا حـس  ردیگـ  و تصـویر  بـین  رابطه کهاین و کنیم ترسیم حسی شناسیانسان در را تصویر
 بازنمـایی  اي بـراي رسـانه  و تجربـه  از شکلی عنوان به را تصویر توانیممی چگونه و چیست
 دانـش  هـاي جنبـه  از بعضـی  کـه ایـن  بـر  مبنی) 1997( دوگال مک نظربراساس . کنیم درك
 دهـد مـی  نشـان  اخیر تحقیقات، یابند انتقال بصري ابزارهاي توسط شکل بهترین به توانندمی
 .  یابند انتقال شنیداري قوه و المسه و بویایی حس طریق از توانندمی هاجنبه دیگر چگونه که

 چگونـه  دهـد مـی  نشـان  کـه  اسـت  ضـمنی  نتـایج  داراي نیـز  حسـی  شناسـی انسان
 . یابد انتقال هافرهنگ بین تواندمی بصري شناسیانسان

 کـه  دهـد مـی  نشـان  غنا کشور از »آنلواو« حسی اربتج درباره) 2002( گورتز مطالعات
 غـرب  مـدرن  شناسـان انسـان  همچـون  مشابه حسی هايمقوله از هافرهنگ دیگر مردم چون

 از دوگـال  مـک  دیویـد . شـود می ترپیچیده حسی بازنمایی به مربوط مسئله کنندنمی استفاده
 چـون  کـه  است معتقد و کرده استفادهحس و بدن ناسیشانسان و پدیدارشناسی شناسیانسان
 دیگـر  بـه  خود حسی تجارب انتقال پتانسیل لذا، دارد برعهده فیلم در محوري نقشی فرد هر

 ایـن  بـا «. گیـرد  صورت تواندنمی نوشتاري صورت به کاراین که حالی در دارد را هافرهنگ
 داراي فـیلم  کـه  کنـد مـی  متقاعـد  مـرا  هـا حـس  فعلـی  شناسـی انسـان  از مـن  خوانش حال

 انتقـال  چگـونگی  بـراي  مـتن  و نوشتار من نظر به. است کار این انجام براي هاییمحدودیت
 مـا  از شـکل  بـدین  حسی شناسیانسان. است مهم بسیار دیگر هايفرهنگ در حسی تجارب

 داشـته  نظـر  در را بصـري  شناسـی انسان آینده يفرارو هايفرصت و هاچالش که خواهدمی
 .  )16-18ص ص، 2006، پینک( »باشیم

 نگارهاي مردمتمایزات کلیدي در فیلم
کنیم که خطاهاي فنّی توجه باید ، نگارانه بیندیشیماگر بخواهیم در چهارچوب فیلم مردم
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نگارانه را مخدوش سازند بـراي مثـال   مردم هايسازي تا چه حد قادرند کارایی فیلمفیلم
ممکن است نماهاي یک واقعه چنان به کلی خارج از فاصله کانونی عدسی ضـبط شـده   

هـاي  اسـت روایـت  وضوح دریابد یـا ممکـن   باشند که مخاطب اصالً نتواند تصاویر را به
در ادامـه بـه برخـی    . باشندموجود در فیلم چنان بد ضبط شده باشد که به درستی قابل شنیدن ن

اي از عنـوان تمـایزات کلیـدي و پـاره    نگارانـه بـه  سـازي مـردم  ترین اصول فنی فـیلم از متداول
 شود:نگار پرداخته میهاي مردمهاي معمول در حوزه فیلمترین تحریفمهم

 پژوهش
 مرحلـه تولیـد فـیلم مسـتند     اولیناست و  ختیشناممرحله تولید یک فیلم مرد اولینپژوهش 

گونـه  مرحلـه نبایـد هـیچ   ایـن  در و  دارد کـافی زمـان  نیـاز بـه   پـژوهش  . شودمحسوب می
و تکلیـف   بـه عنـوان یـک ابـزار بـراي تعیـین       صرفاً کهاین مگربرداري صورت گیرد تصویر

از داخـل آن یـک    ،و پس از اتمام پژوهش میدانی و مردم نگاريصورت گیرد مرحله بعدي 
اگـر پـژوهش مـا بـه روش توصـیفی      . شـود نگارانـه اسـتخراج   طرح فیلم یا فیلم نامه مـردم 

فضا بـه صـورت رئـال و بـا     تر است زیرا آن قوي شخص انجام شده باشد بعد تصویرياول
، هـا مکـان ، هاکدام یک از آیین گویدشود و به ما میتمام احساسات و امکاناتش منعکس می

یت و جـذّاب از لحـاظ تصـویري   ، هـایی کـه در پـژوهش مطـرح اسـت     و سـوژه  موضوعات
نگاري است خـوب انجـام   اگر مرحله اول که مردم. تواند به فیلم درآیددارد و می موضوعیت

 .  )1390، دقتی نجد( آیداز آب در نمیخوب ، مرحله بعد هم که تولید فیلم است، نشود
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 شناسی و مورفولوژيریخت
 از مطالعـه  الزم است ابتـدا شویم وقتی وارد یک فضاي جدید می، نگاريدمدر یک فیلم مر

که کجا هسـتیم و ایـن مـردم    و بگوئیم  کنیمفضا را معرفی بایستی ابتدا . کنیم آغازبیرونی 
مرحلـه   اولـین هستند یعنی ریخت شناسی و معرفی جغرافیاي طبیعی و انسانی  چه کسانی

نگاري ابتـدا بایـد   در یک فیلم مردم بنابراین. گاري استنمردممطالعه درست ورود به یک 
 .  همان)( سکانس معرفی وضعیت و جغرافیاي طبیعی و انسانی وجود داشته باشد

 حضور دوربین
کـرد تـا مـانعی بـراي بیـان      توجه بدان  کامالًحضور دوربین موضوعی است که بایستی 

. رات متفـاوتی وجـود دارد  در این خصوص نظـ . واقعیت و یا تحریف آن بوجود نیاورد
شان دربارة سالم و احوالپرسـی سـه   در مطالعه 2»آندرو فربر«و  1»آدام کندون«براي مثال 

ـ میلی 16دوربین  د در هـواي آزاد در نزدیـک نیویـورك کـار     متري را در یک جشن تولّ
کنندگان و مشاهدة خودشان احسـاس  گزارش شرکتبراساس این دو تن . گذاشته بودند

نظـر   3»ادمونـد کـارپنتر  «امـا  » تقریباً یکسره تحت تأثیر دوربـین نبودنـد  «کردند که مردم 
نو داشـته  اي را که با بومیان منطقۀ رودخانۀ سپیک در گینۀاو تجربه. کندمخالفی ابراز می

بـرداري از مردمـی   او نخست از یک دوربین مخفـی بـراي فـیلم   . کندتوصیف می، است
را از وجود دوربین ها آن سپس ؛قرار دارنددانستند مورد مشاهده که حتی نمی استفاده کرد

کـارپنتر مـدعی اسـت کـه حضـور      . برداري کـرد آگاه ساخت و در این حالت از ایشان فیلم
 .  )112ص، 1385، هایدر( رفتار ایشان را تغییر داد کامالًدوربین 

 هاي تصویربرداريتکنیک
از دریچـه  نگارانه بایستی فراموش نکنـیم کـه وقتـی    هاي مردمبراي انجام تصویربرداري
طور افراطی به 5»بکزوم«و  4»اینزوم«هاي تکنیکنباید از ، یمنگردوربین به موضوع می

، کنـیم بـرداري مـی  بینـیم و یادداشـت  دوربین باید به واقعیتی که مـی  بلکه. یماستفاده کن
                                                      
1. Adam kendon        2. Andrew Ferber        3. Edmund Carpenter 

4. Zoom in            5. Zoom Back         6. close up 
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بـا   واجـب اسـت تـا ابتـدا     نگـار مـردم  زسـا یـک فـیلم  بـراي  . دتر شـو نزدیکنزدیک و 
زاویـه  ، دوربـین  فواصـل سپس نگاري آشنا باشد و نگاري و تجربه مردمهاي مردمواقعیت
نورپردازي نیز از دیگر مواردي اسـت  . را مد نظر بگیرد هاها و تجربهبا آن واقعیت. . . دید و 

انجـام امـور   ، کالسـیک  نگـاري در دیـدگاه فـیلم مـردم   . که بایستی تحت کنترل قـرار گیـرد  
دهـد و  را تحت تاثیر قـرار مـی  چراکه نور واقعی محیط  ؛روش قابل قبولی نیستنورپردازي 

کند یا هنگـامی  ایجاد می را در بیننده حس متفاوتیلذا و کند واقعت موضوع را مخدوش می
هـاي  و بـا تکنیـک   6نمـاي کلـوزآپ)  ( اي بـیش از حـد متعـارف زوم شـود    که روي چهـره 

، پـس در انتخـاب نماهـا   . شـود واقعیت تحریف مـی اصل ، ازي چهره دستکاري شودنورپرد
تـدوین و همـه ایـن مباحـث     ، موسـیقی ، اسـتفاده از بـازیگر  ، هاي دوربینزاویه، نورپردازي
 .  )1390، نجددقتی( شناس استبا مردم کار و دستور انجام آن اولویت

 ادا درآوردن
یعنی عمل کردن به سـبکی ویـژه   ، ی مداخله دوربین استیکی از عالئم افراط، ادا در آوردن 

ممکـن  هـر عکاسـی   . آمیز و گرفتن ژست و قیافۀ ابلهانهاي اغراقو تعامل با دوربین به شیوه
، 1385، هایـدر ( برخـورد داشـته اسـت   ، آورنـد با کسانی که بـه ایـن شـیوه ادا درمـی    است 
 .  )116ص

 گزینش و حذف در فرایند تدوین
 شـده  برداشـته  ریتصـاو . شوندیم نیتدوی داستاني هالمیف مشابه، امروزهی حت، تندهامس اغلب 
ي بنـد سـرهم  مجـزا یی هـا سـکانس  قالب در و شوندیم چسبانده هم به مونتاژ اتاق در و دهیبر
ـ زوا بـا  شـده  برداشـته  ریتصاوها آن در که شوندیم ـ  متفـاوت  کـامالً ي ای  گریدکـ ی بـه  نیدورب

 کـرده  نگاه عیوقا به آن از لمبرداریف عمالً کهی تیموقع تداركي جا به، کار نیا. اندشده چسبانده
 تـدارك  تماشـاگر ي بـرا ی انسـان  فـوق ی گـاه یجا، کند نگاه عیوقا به آن از است شده مجبور ای
زیـادي   هـاي بسـیار  سـازي مسـتلزم گـزینش   ایند فیلمفر .)217ص، 1390، گیویان( کندیم

، در چه سمتی قرار داده شـود ، دوربین به کجا برده و کجا کار گذاشته شود کهاین .است
انـد کـه اولـین مرحلـه از گـزینش را شـکل       هاییهمه تصمیم، و چه موقع روشن گردد

هـا همـه   ایـن . گیردها صورت میسپس در تدوین مجموعۀ دیگري از گزینش؛ دهندمی
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اند که باید آگاهانه صورت گیرند و اصل آن فیلمی است که در آن برخی از هاییتصمیم
البتـه از تمـام ایـن جهـات فـیلم بـه       . رفتارهاي دیگري را حـذف کـرده اسـت   ، رفتارها
هـم در   دیگـري  شـناختی یک بحث زیبا. )131ص، 1385، هایدر( نگاري شباهت داردمردم

هـا و  و بعضی جلـوه  1»دیزالو«توانیم از نمی، سیکنگار کالهاي مردمدر فیلم، مثالً تدوین هست
ت را تغییـر      هـاي زیبـایی  هاي تصویري و به طور کلی روشافکت شناسـی تـدوین کـه واقعیـ
 .  )1390، دقتی نجد( استفاده کنیم، کنندو حس دیگري را به بیننده القاء می ذهنیتدهند و می

 زمان واقعی و زمان فیلم
گاه زمان فیلم برابر با زمـان  عمالً هیچ. فشردگی زمان است، لمتحریف رایج دیگر در فی 

زمان واقعی ممکن است به صورت . البته بجز در هر یک از نماهاي منفرد، واقعی نیست
نگارانـه نشـان داده   هاي مردمغالب وقایعی که در فیلم. بصري یا شفاهی نشان داده شود

، 1385، هایـدر ( خواهنـد قـت زیـادي مـی   و، بـراي نمـایش در زمـان واقعـی    ، شوندمی
 .  )142ص

 مندسازيزمینه
از یـک جهـت   . شـود اما به سادگی غلط تعبیر مـی ، مفهوم یا امري اساسی است، مندسازيزمینه

فقـط در  هـا  آن مشخص است: نباید امور و وقایع را به تفکیک در نظر گرفـت؛  کامالًمعناي آن 
غیرممکن است که همـه چیـز را دربـارة همـه چیـز بـه       ، گر سواز دی. موقعیت خود معنا دارند

یـا  ( تـوان بـا اطمینـان گفـت کـه هـیچ فیلمـی       رسـد کـه مـی   اما به نظر مـی . روشنی شرح داد
هاي زیـادي  نگاريها و مردماما فیلم، سازي مفرط آسیب ندیده استمنداي) با زمینهنگاريمردم

 .  )154ص، همان( اندافی مخدوش شدهمندسازي ناکبا زمینه

 به تمام اعمالتوجه 
فرایند یـا رفتـار در طـی    ، نگري که سینما به خوبی براي آن مناسب استاي از کلگونه

بـرداري  ویژه وقتـی کـه فـیلم   به، اما براي نشان دادن ساختار کامل یک عمل. زمان است
                                                      

1. Dissolve 
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سازنده بایـد  ، گیرداد طبیعی آن صورت میاي است و از رفتاري در حین رخدغیرصحنه
. اوج و انتهـا هسـتند  ، اعمـال داراي ابتـدا  . بینـی کنـد  بداند چگونه یـک کـنش را پـیش   

قدر تجربه نـدارد کـه   کند و آنمیتوجه فقط به اوج عمل ، لعساز نامطّگر یا فیلممشاهده
قدر به عمل واقـف نیسـت   هد و آنافتد تا سرآغاز را شکل بدبداند چه اتفاقی زودتر می

 .)167ص، همان( که آن را پس از گذشتن از پایان دنبال کند

 گیرينتیجه 
و همگرایی علوم بار دیگر باعث گردید تا در  ايرشته نیب عالئق، نیازهاي جدید بشري

ـ » شناسـی انسـان «و » سـازي فیلم«اي بین دو حوزه پیوند خجسته، هاي قبلدهه وقـوع  هب
شناسـی  شناسـی تصـویري یـا مـردم    د و حوزه جدیدي خلق گردد که به آن انسانبپیوند

بهتـرین  ، فـیلم  یان امر بر این باور بودنـد کـه  در ابتداي این فرایند متولّ. گویندبصري می
و  رفـت نیازي نیست به میدان تحقیق  دیگرنگاري است و مطالعات مردم براي جایگزین

فـیلم   گرفتـه شـده و  ویر ابلکه تصـ ، کردآوري جمع نگاري را یادداشت واطّالعات مردم
. پرداختبه مطالعه آن فرهنگ  توانآن میو از روي ساخته شده گویاي همه چیز است 

خواسـت جـایگزین مطالعـات میـدانی و     این نوع تحلیل و تفسیر از فیلم که میدر واقع 
 .  شد»شناسی تصویريانسان«اي به نام ورد حوزهاره، نگاري شودمردم

و  تـر بسـیط  ،روشـمند  ایـن نگـاه را   تصـویري  انشناسـ انسـان ولی بعد از چنـد دهـه   
سازیم و تحلیل فرهنگ را از روي فـیلم  شناسی میما فیلم مردم ندو گفت ندمندتر کردقاعده

 .  نگاري هم نیستیمدر کنار اینها نافی تحقیقات مردمولی دهیم انجام می
هـا و وجـوه   ویژگـی ، گیـري تا فرایند شکل در این مقاله در حد بضاعت تالش گردید

» نوشـتاري «تمایز هر دو حوزه براي پاسخ به پرسش آغازین یعنی چگونگی امتزاج حـوزه  
 .  شناختی تدوین گردندهاي مردمسازيدر مستند» فیلم«شناختی و حوزه در مطالعات مردم

 دنـ کنیم بروزی زمان اغلبشناس ساز و مردمهاي بین فیلماختالفشاید بتوان گفت 
نگاه و ابـزار کـار   ، تکنیک، از آنجا که روش. برآیندي واحد کارمترصد انجام  دو هر که

رسد که نظر میاین دو حوزه با هم متفاوت است بنابراین وجود اختالف امري طبیعی به
براي آشـتی و   توان گفتطور خالصه میبه. در این مقاله به وجوه تمایز آن پرداخته شد



 1392پاییز ، بیستمشماره  نهم،رادیو و تلویزیون، سال  / 154

 رونـد شناسی میکه براي ساخت فیلم مردم یگروه بهتر است ، این دو حوزه هماهنگی
هـاي تصـویربرداري   به تکنیکباشند و هم  ی مسلطشناسمردمبه علم تمام عواملش هم 

هـاي درسـتی   توانـد پـالن  شناس نباشد نمـی بردار مردمچراکه اگر یک فیلم. مجهز باشند
نشـان دادن رابطـه بـین فضـا و      بـراي . بگیـرد سوژه را براي انتقال کامل معنا و واقعیت 

ایـن  دائمـاً   توانـد یک کـارگردان نمـی  . گاهی نماي بسته الزم است و گاهی باز موضوع
هـاي مختلـف   بردار از زاویهبردار یادآور شود به خصوص اگر چند فیلمنکات را به فیلم

 آئینی اشد وقتی از یک رقصشناس ببردار مردمولی اگر فیلم. برداري باشنددر حال فیلم
 . دارد خاص اهمیتداند کجا و کدام حالت یا حرکت در آن لحظه می، گیردفیلم می

زمینـه  شناس کار کند در این حالت هنر به عنوان پسساز با یک مشاور مردماگر فیلم
 سازيشناس با مشاور فیلمساز در فیلم نمود بیشتري خواهد یافت و اگر مردمذهنی فیلم

ساز مترصد ایـن اسـت   فیلم. کار کند در این حالت واقعیت نمود بیشتري خواهد داشت
شناس همواره دغدغـه تحریـف   مردمست جلوه دهد و تر اگونه که زیباموضوع را آنکه 

مستندسازان بایـد  . نشان دهد، گونه که هستخواهد موضوع را آنمی واقعیت را دارد و
 يهـا هـا و تکنیـک  سـازي و کـارگردانی بـه روش   نامـه هاي برعالوه بر تسلط به تکنیک

شــناختی نیــز بــراي انعکــاس هــر چــه بیشــتر و بهتــر واقعیــت تجهیــز گردنــد و مــردم
هـاي  تئوریک و نوشتاري خـود بایـد تکنیـک   ، شناسان نیز در کنار مباحث روشمندمردم
به نیاز امروز و  ،سازي و کارگردانی را فراگیرند تا با تلفیق این دو حوزه و رویکردبرنامه

به هم نزدیـک و وابسـته   ، این دو حوزه به دلیل نیاز به یکدیگر. فرداي مخاطبان پاسخ گویند
 . اختالفات هستندروز در حال پیشرفت و رفع اند و روزبهشده
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