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 چکیده

منظور محافظت از میراث تصویری  عکس گرفتن اساساً دیگر عملی در ارتباط با ثبت خاطره، به
دهی هویت افراد و ارتباط شده است.  ابزاری برای شکل ای تبدیل به طور فزاینده خانواده نیست، اما به

های تصویری و دیگر ابزارهای چندمنظوره  های موبایل، وبالگ های دیجیتال، دوربین استفاده از دوربین
عنوان زبان مرجح نسل جدیدی از کاربران رواج داده است. هدف این مقاله بررسی این  عکس را به

های در حال رشد علوم  )دیجیتال شدن( در ترکیب با بینش موضوع است که تغییرات تکنیکی
کاری  فرهنگی، چگونه بر عکاسی شخصی تأثیر گذاشته است. دست -شناسی و تحوالت اجتماعی شناخت
ای و برقراری  ی تصاویر عکاسی ممکن است متناسب با نیاز افراد به بازسازی خود، ارتباط لحظه فزاینده

گذاری مجدد و  پذیری ممکن است کنترل ما را در آینده جهت هدف نعطافپیوند باشد. هرچند، همین ا
کن نشده  ابزارهای چندمنظوره دیجیتال ریشه  واسطههخاطره ب  هایمان کاهش دهد. مقوله بازسازی عکس
ها از طریق خطوط ارتباطی فرستاده شده و از فضایی مجازی سر  طور که غالب عکس در عوض همان

 کند. ای و گسترده عکاسی دیجیتال دوباره ظهور می سازی در ذات شبکه د خاطرهآورند، کارکر درمی

تصاویر زندان ابوغریب، فناوری دیجیتال، ساخت هویت، خاطره، عکاسی، فرهنگ  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

جالب توجهی را برای من تعریف کرد. او و چهار نفر از دوستانش، در   یک دانشجو تجربه اخیراً

اش از  اتاقی گذراندند. هم کردند و خوش می ق خوابگاه جمع شده بودند، جُک تعریف میاتا

که هرکدام در حاالت  دوربین موبایل دوستش استفاده کرد و از جمع عکس گرفت درحالی

مختلفی روی مبل در حال استراحت بودند. همان بعدازظهر، دانشجو عکس را بر روی وبالگ 

اش از  کرد تا دوستان و خانواده الگی که معموالً بروز رسانی میوب -اش منتشر کرد تصویری

اش دریافت کرد. هنگام  اتاقی زندگی روزانه او در دانشگاه باخبر شوند. روز بعد او ایمیلی از هم

، همان تصویر از خودش و دوستانش را با تعداد زیادی قوطی خالی آبجو و jpgباز کردن فایل 

بود. ترس و اضطراب او به خاطر این  شان انباشته ز کافه جلویبطری شراب دید که روی می

کاری شده برای لیست  عمل فتوشاپی بدون اجازه وقتی تشدید شد که متوجه شد تصویر دست

شناخته  سختی می شده است؛ افرادی که هرگز ندیده یا به بلندباالیی از دوستانشان فرستاده

عواقب بالقوه عملش روبرو کرد، درگیر بحثی داغ  اش را با اتاقی است. این دانشجو وقتی هم

اتاقی او در  ها شدند. دفاع هم کاری تصاویر و منتشر کردن آن درباره غیر مجرمانه بودن دست

؛ «یک شوخی است دانند این همه می»ها این بود که  کاری( عکس برابر احتمال اتهام )دست

کاری  ها دست تشخیص ندهند که عکسممکن است همه افراد »که دانشجو ادعا کرد  درحالی

. مسئله این بود «ممکن است این تصاویر برای همیشه به نمایش گذاشته شوند»و  «شده است

 کرد. اتاقی )اش( فکر می که تأثیر این نمایش ناپایدارتر از آن چیزی بود که هم

ییر کرده های اخیر اساساً نقش و کارکرد عکاسی دیجیتال غربی تغ رسد در سال به نظر می

، در درجه اول برای یادآوری 1است. در دوران عکاسی آنالوگ، عکاسی شخصی

ها معموالً از آلبوم )خانوادگی( یا جعبه کفش افراد سر  و عکس 2نویسی بود خودزندگینامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پردازد. هرچند کاربردهای متفاوت عکاسی  فرهنگی فعلی عکاسی غربی می -عیاین مقاله به کردارهای اجتما 1
تواند موضوع جالبی برای مقایسه باشد، اما از حیطه این مقاله خارج است.  )دیجیتال( در اقصا نقاط دنیا می

 .Wright (2004) and Chalfen and Murui (2001)مثال، ن.ک. به  عنوان به

عکاسی »دهم، مانند  روند ترجیح می را بر عبارات رایج دیگری که به کار می «عکاسی شخصی»من عبارت  2
رود، اما  ای به کار می برای متمایز کردن آن از عکاسی حرفه« شخصی»کلمه «. عکاسی خانوادگی»یا « آماتور

از دوربین. در ارتباط با استفاده « ناشیانه»ماند مانند  همچنین از معنای ضمنی که دردسرساز است به دور می
طور  که که عکاسی همواره و به اشتباه حضور در بافت خانوادگی را مفروض دارد، درحالی عکاسی خانوادگی به

« عکاسی شخصی»رفته است. برای مطالعه بیشتر درباره  گیری هویت شخصی به کار می ای، برای شکل فزاینده
 .Wells (1996) and Lury (2002) .ن.ک
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 «گونه که هست زندگی همان»ید یها عموماً برای به خاطر آوردن و تا آوردند. عکس درمی

  آمدند؛ حتی اگر بدانیم که تخیل، نمایش و یادآوری به حساب می ار فرد بهترین همی اعتماد قابل

(. کاربرد عکاسی 1996اند )استولمیلر،  ی یادآوری با یکدیگر ممزوج شکل غامضی در پروسه

شده است و همواره  گیری هویت و راهی برای ارتباط، شناخته مثابه یک ابزار برای شکل کمتر به

که ساخت خاطره است در درجه دوم اهمیت قرار داشته اش  نسبت به هدف اصلی

(Barthes,1981[1980]; Sontag, 1973)شناسان و  شناسان، جامعه . تحقیقات اخیر توسط انسان

های  های دیجیتال که شامل دوربین دهد که افزایش جایگزینی دوربین روانشناسان نشان می

کارکردهای ارتباطی و ساخت هویت   دهکنن شده با دیگر وسایل ارتباطی است؛ تسهیل ترکیب

 ,Garry and Gerrie)شود  است، درازای آن از عکاسی استفاده ابزاری در جهت تولید خاطره می

2005; Harrison, 2002; Schiano et al, 2002)توان انکار کرد که کارکرد عکاسی  . هرچند نمی

کنم، این  این مقاله مطرح می جهت ارتباط و ساخت هویت اهمیت یافته است، بحثی که من در

سازی، هنوز هم پابرجاست؛ حتی  مثابه یک ابزار در راستای خاطره است که کارکرد عکاسی به

 اگر ظهور و بروزهای آن در دوره دیجیتال در حال تغییر باشد.

کنیم که معموالً هنگام   قبل از شروع این بحث، الزم است به چند تصور اشتباه اشاره

شویم. اوالً، ارتباط و ساخت هویت از خالل عکاسی،  این موضوع با آن روبرو میپرداختن با 

از کارکردهای بنیادین  همواره های بدیعی نیستند. بلکه حتی در دوران عکاسی آنالوگ استفاده

آوری تصاویری از  جای جمع تر به رسد یک نسل جوان اند. در حقیقت، به نظر می عکاسی بوده

کنند. انتشار  استفاده می «زنده»های دیجیتال برای ارتباط  ای از دوربین ایندهطور فز به «زندگی»

ها را در  حمل عکس های قابل تصاویر روی اینترنت و پخش سریع آن توسط دستگاه  ساده

مثابه  ی بیانی نخست کرده است. کاربرد عکاسی به کردارهای ارتباطی میانجی بدل به شیوه

اما پیامدهای این دگرگونی چیست؟ دوماً عکاسی  ،است  شده رگونابزاری برای ثبت خاطره دگ

های دیجیتال تغییری نکرده است. کارکرد متغیر عکاسی بخشی از  فناوری  در نتیجهشخصی 

طور که روایت آن دانشجو  یک دگردیسی پیچیده تکنیکی، اجتماعی و فرهنگی است. همان

اعتماد بودن  زند؛ یعنی غیرقابل هام به عکاسی میدهد، دیجیتالیزه شدن معموالً نوعی ات نشان می

اما در حقیقت، دوربین هرگز ابزار  ،سازی مثابه ابزاری برای خاطره فزاینده عکاسی به

ها نیز همواره بخشی از فرایند یادآوری  اعتمادی برای ذخیره خاطرات نبوده است و عکس قابل

شوند. عکاسی دیجیتال چندین سؤال  می اند و در این فرایند دچار تغییراتی )خاطرات( بوده
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دهی به  کشد: ابزار دیجیتال در شکل کاری و ویرایش شناختی پیش می کننده درباره دست گیج

دهیم تا به ما کمک  ای سامان می هویت چه قدرتی دارد؟ ما چگونه سرووضعمان را به گونه

بخشیم؟ کامالً واضح است که هایمان را ترمیم و تصاویر خاطراتمان را بهبود  کنند که عکس می

عنوان ابزاری برای ثبت خاطره را از بین  توانیم بگوییم عکاسی دیجیتال کاربرد دوربین به نمی

شوند و  ها از طریق خطوط ارتباطی فرستاده می طور که عموم عکس برده است. در عوض، همان

و گسترده عکاسی  ای سازی در ذات شبکه آورند؛ کارکرد خاطره از فضایی مجازی سر درمی

 کند. دیجیتال دوباره ظهور می

بنابراین هدف این مقاله نشان دادن تأثیرگذاری تغییرات تکنیکی بر نقش عکاسی 

های رو به رشد علوم شناختی و  در ترکیب با بینش خاطرهشخصی در ارتباط، ساخت هویت و 

اش پیدا  ز سروکلهای است که با اجتماعی است. بنیان این بحث، مسئله -تحوالت فرهنگی

اکنون بخشی از محبوبیت دوربین دیجیتال به  شده است: کنترل در برابر عدم کنترل. هم

تواند کنترل  دهد و می تری را می کاری وسیع خاطر پردازش دیجیتال است که اجازه دست

توانند  ها می اش این است که عکس روی خروجی تصاویر را افزایش دهد و کماکان جنبه منفی

توان به  کاری شوند. می سادگی توسط هرکسی که دسترسی به ابزار مناسب دارد، دست به

ی  که اینترنت اجازه تناقض مشابهی در ارتباط با پخش تصاویر شخصی اشاره کرد. درحالی

ساز پخش  دهد، همان ابزار زمینه های خصوصی را می شات پخش سریع و راحت اسنپ

عنوان ارتباطی  اتاقی به عکسی که توسط فرد هم شود. عجیب است ها می غیرمجاز عکس

های  شد ممکن است مدتی طوالنی روی اینترنت بماند و در سال  ای و ناپایدار گرفته لحظه

تر مطرح شد،  طور که پیش کنیم؛ ظاهر شود. همان آتی در جایی که فکرش را هم نمی

اد به تغییر )شکل( مداوم کاری فزاینده تصاویر عکاسی ممکن است در راستای نیاز افر دست

گذاری  پذیری ممکن است کنترل ما را در آینده جهت هدف خود باشد، اما همین انعطاف

هایمان کاهش دهد و ما را وادار کند اعتراف کنیم حافظه بصری به  مجدد و بازسازی عکس

 کند. خاطر سهولت توزیع و انتشار، تغییر می

 اری برای ارتباط و تجربهمثابه ابز تصاویر زنده: عکاسی شخصی به

مثابه کرداری  تدریج به های نوزدهم و بیستم به بلوغ رسید، به وقتی عکاسی شخصی در قرن

خواستند خاطراتشان از  ها می کرد. آن هایی سیر می اجتماعی ظهور کرد که حول محور خانواده
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یادآوری جمعی  تجارب گذشته را در فرم تصویری مادی به منظور استناد به آن در آینده یا

های  توانیم استفاده ثبت کنند. با سپری شدن روزهای آغازین پیدایش عکاسی، هنوز هم می

ست؛ تشخیص دهیم. همچنین عکاسی آن ا اجتماعی از عکاسی را که مکمل کارکرد نخستین

طور که سوزان  رود. همان مثابه ابزار ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجربه به کار می همواره به

های  شات از مکان ها برای گرفتن اسنپ کند، اجبار توریست استدالل می 1973سانتاگ در سال 

تواند نسبت به تجربه یک رویداد در  ها گرفتن می کند که چگونه عکس خارجی آشکار می

ناپذیر عکاسی  ها یک بخش جدایی وجود، تجربیات ارتباطی به کمک عکس اولویت باشد. بااین

عنوان یک ابزار خانوادگی برای یادآوری و ثبت  علیرغم غلبه عکاسی به یک توریست است.

عنوان فناوری خانگی مشهور شد،  یادبود، کارکردهای دیگرش از همان زمانی که عکاسی به

های اخیر، ما تغییرات چشمگیری در تناسب بین این  بخش ماندگارش بودند. در سال

خانوادگی تا شخصی، از ابزار ثبت خاطره تا   تفادهایم: از اس کارکردهای اجتماعی متفاوت دیده

گذاری تجربیات. من اکنون  ها تا اشتراک گذاری )خاطره( پدیده وسیله ارتباط و به اشتراک

 دهم. هرکدام از این تغییرات چشمگیر را شرح می

طور صعودی در قرن گذشته افزایش  اهمیت اجتماعی و تأثیر فرهنگی عکاسی شخصی به

، تقریباً هر خانواده آمریکایی و اروپای غربی یک دوربین عکاسی 1970تا اوایل دهه  یافته است.

مثابه مناسکی فرهنگی در  شناسان اهمیت عکاسی به شناسان و انسان داشت. زمانی که جامعه

نگار را ایفا کرد و  ( نقش یک مردم1973زندگی خانوادگی را تصدیق کردند، سوزان سونتاگ )

ها  ی عکس هر خانواده به واسطه»برای ثبت زندگی خانوادگی توصیف کرد:  عکاسی را ابزاری

حمل از تصاویر که شاهدی بر  یک مجموعه قابل-سازد  یک پرتره تاریخی از خودش می

شان و با تأکید به  بندی گرفتن و دسته  (. افراد از طریق عکس8)ص،«اش است یکپارچگی

ها و  ها، گروه و بالغ شدن، ارتباط با دسته لحظات )مهمشان( در مراسم، دوران رشد سنی

ها بخش  کنند. سوزان سونتاگ به این نتیجه رسید که دوربین ها بیان می عضویتش را در آن

دار هستند، احتمال داشتن  هایی که بچه ناپذیر زندگی خانوادگی هستند: در خانواده جدایی

ندارند. عکاسی زندگی خانوادگی را هایی است که فرزند  حداقل یک دوربین دو برابر خانواده

سازد. تعداد  دهد و ادراک افراد از تعلق به جمع را می تنها بازتاب داده بلکه شکل می نه

شناختی از طرفی رابطه بین عکس گرفتن،  شناختی و انسان توجهی از مطالعات جامعه قابل
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ن( ساختار خانواده، ها را و از طرفی دیگر )رابطه بین عکس گرفت مرتب کردن و نمایش عکس

 ;Chalfen, 1987اند ) میراث و خویشاوندی را مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار داده

Chambers, 2001; Hirsch, 1997; Holland, 1991; Slater, 1995.) 

مرور بدل به هسته مرکزی زندگی بصری شده است. باربارا  طی دو دهه گذشته، فرد به

خود اینکه مردم چگونه تصاویر شخصی را به   نگارانه العات مردم( در مط2002:107هریسون )

کند که یکی از کارکردهای  دهند مطالعه کرده است. وی مشاهده می خاطره و روایت ارتباط می

اصلی عکاسی، جایگزینی بازنمود خود با بازنمود خانواده است. مطالعه میدانی هریسون یک 

شده بود، اما اکنون  خصی، قبالً با خاطره و یادبود ترکیب دهد: عکاسی ش تغییر مهم را نشان می

ها کمتر برای یادآوری زندگی خانوادگی  ها شکلی از ساخت هویت هستند؛ دوربین عکس

رود. از دهه  شوند و بیشتر برای تأکید به تشخص و پیوندهای )بینا( فردی به کار می استفاده می

عنوان ابزاری میانجی در تجارب روزمره به  ها به ینخصوص با شروع هزاره جدید، دورب ، به1990

های تشریفاتی باشند. تا حدودی،  ها و آیین اند تا تصویرگر لحظاتی از مراسم شده کار گرفته

شده، مخاطرات اجتماعی و فرهنگی به بار آورده  تحول فناورانه که توسط نیروهای بازار تحمیل

کم گرفته شود. زمانی که محققان نسل فعلی  تتواند دس است که این تحول و دگرگونی نمی

تعداد کثیری از  -سال کنند، متوجه نقطه عطفی بین کاربران بزرگ کاربران را مشاهده می

که با -و نوجوانانی و جوانان -آورند های آنالوگ به دیجیتال روی می کسانی که اکنون از دوربین

 Liechti andشوند؛ شدند ) رگ میهای جدید چند منظوره دیجیتال بز تعدادی از دستگاه

Ichikawa, 2000; Schiano et al, 2002دانستند  تر عموماً عکاسی را ابزاری می (. گروه بزرگسال

که نوجوانان و  خصوص در ساختار زندگی خانوادگی است درحالی که اولویت آن ثبت خاطره به

 کنند. هماالن استفاده میجوانان از ابزارهای شبیه دوربین برای مکالمات و ایجاد گروه 

نگارانه الگوهایی  این دگرگونی بارز در استفاده از عکاسی همچنین خود را در مشاهدات قوم

گیرند و آن را مدیریت  ها را می کند نوجوانان چگونه عکس دهد که مشخص می نشان می

رده و نوزده ساله که در آمریکا انجام شد متمرکز بر گروهی از نوجوانان چها  ایکنند. مطالعه می

شان  گویند که در عکاسی برای توجه بین آنچه نوجوانان می است. این مطالعه یک ناهمسانی قابل

ها را به مثابه ثبت دائمی  رشان عکسبیشتکه  کند: درحالی پیدا می رفتارشانارزش است و نوع 

ارتباط اجتماعی  دهد که عکاسی را به عنوان اما رفتارشان نشان می ،دانند شان می از زندگی
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عنوان بخشی از  ها به رسد نشان دادن عکس (. به نظر میSchiano et al, 2002دهند ) ترجیح می

ی دوستان از مرتب کردن  ها برای تائید پیوند اجتماعی بین حلقه مکالمه یا بازنگری عکس

دارد )مرتب فعالیتی که برای والدینشان موضوعیت  -تر باشد  ها در آلبوم و دیدنشان مهم عکس

ها کمتر در فضای خانواده و خانه و بیشتر در بین  ها در آلبوم و دیدنشان(. عکس کردن عکس

شوند. تحقیقات دیگر  ی دوستان به اشتراک گذاشته می ها، خانه گروه هماالن، مدارس، باشگاه

کنند؛  ها را پیامی در حال گردش و حرکت محسوب می دهد چگونه نوجوانان عکس نشان می

شود، مانند  های شخصی با تصاویر عمومی ترکیب می دوطرفه که در آن معموالً عکس بادلیت

 (Liechti and Ichikawa,2000ها و متن مجالت ) ها، طراحی عکس

افزاری،  های جدید منجر شده است. از لحاظ سخت بخشی از این تغییر به محبوبیت فناوری

کند و  های چند منظوره باز می را برای دستگاه دوربین تک منظوره برای ثبت تصاویر ثابت راه

کننده موسیقی و  (، گوشی موبایل، پخشPDAکارکرد دوربین را با دستیار دیجیتال شخصی )

کند. این ابزارهای نوظهور دیجیتال اساساً روی  یابی ترکیب می های جهانی موقعیت دستگاه

کنند؛  اد روابط را حفظ و تقویت میای که افر پذیری، تعامل مردم و تا حدی، بر شیوه جامعه

و مناسک اجرایی مجال   دار کامالً به مراسم اصطالح دوربین های به موبایل گذارد. تأثیر می

دهند، مانند گرفتن عکس در یک کنسرت زنده و بالفاصله ایمیل کردنش برای یک دوست؛  می

. طی سه سال گذشته، 1ینیمب افزاری هم می اما ما همچنین بازتاب این تغییر را از حیث نرم

نوعی از وبالگ که  -اند عنوان یک فناوری اینترنت محور شهرت یافته های تصویری به وبالگ

ها را در راستای تعریف کردن داستان به هم وصل  کند و عکس عکس را به متن اضافه می

متفاوت  جای اینکه آلبوم دیجیتال باشد، کاربردهای کامالً یک وبالگ تصویری، به .کند می

ها دور هستند در  کنند تا عزیزانشان را که از آن نمایشی دارد: دانشجویان کالج از آن استفاده می

جریان زندگی روزمره خود قرار دهند اما افراد ممکن است یک وبالگ تصویری استفاده کنند تا 

ودشان را در دهند خ گالری آنالین تصویری خود را باز کنند. وبالگ نویسان تصویری ترجیح می

 (.Cohen, 2005گر سازند تا کلمات ) تصاویرشان جلوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های مدیریت عکس نیازمند درک باالیی از چرایی و  متوجه شدند که برای طراحی سیستم افزار مهندسان نرم 1

ها  ها در یک جعبه کفش یا چسباندنشان در آلبوم آوری عکس هایشان هستند: جمع چگونگی تعامل کاربران با عکس

 (.Rodden and Wood, 2003شود )های دیجیتال جایگزین  سادگی در پلتفرم تواند به نمی
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های عینی  توجهی را برای فراهم کردن مجموعه که والدینشان زمان و انرژی قابل درحالی

رسد نوجوانان عالقه  اند تا در آینده به آن رجوع کنند، به نظر می تصاویرشان صرف کرده

به  تجربهها را به مثابه  خواهند عکس ها می دارند. آن ء شیمثابه  کمتری به اشتراک تصاویر به

(. محبوبیت فزاینده و پرسرعت استفاده از Kindberg et al, 2005اشتراک بگذارند )

کند و به  دار، این آرایش ارتباطی جدید از عکاسی شخصی را حمایت می های دوربین موبایل

اند برای رساندن یک  دار منتشر شده نهای دوربی راند. تصاویری که از طریق موبایل پیش می

 «در تماس بودن»یا  «وصل شدن»روند.  پیام کوتاه یا صرفاً نشان دادن احساس به کار می

، معانی اجتماعی هستند که در این نوع عکاسی «حفظ خاطره»یا  «ثبت واقعیت»جای  به

نشستند و  مبل می روی که والدین و/یا فرزندانشان قبالً کنار هم موضوعیت دارند. درحالی

جای یادگاری دائمی،  هایشان را به زدند، بیشتر نوجوانان عکس های عکس را ورق می آلبوم

دار باعث ظهور مجدد یک  های دوربین کنند. عکاسی با موبایل یادبودی موقت محسوب می

 شات با تعداد شوند: اسنپ های از مُد افتاده می پستال ی فرهنگی قدیمی یعنی کارت پدیده

های مناسکی پیوند )دوباره( ارزش پیدا  مثابه نشانه شده که عموماً به کمی کلمات ضمیمه

دار پس از  های دوربین ها، تصاویر موبایل پستال (. مثل کارتLehtonen et al, 2002کنند ) می

 توانند دور انداخته شوند. دریافت کردنشان می

ظاهراً دومی  -آمیزند ی و بصری را در هم میدار وجوه شفاه های دوربین ترتیب، موبایل این به

ها به ارز جدید در تعامل اجتماعی، تصاویر بیشتر  زمان با تبدیل عکس یابد. هم با اولی انطباق می

ها منتشر  شوند. تصاویر پیکسلی، مانند کلمات رایج، بین افراد و گروه شبیه زبان گفتاری می

هایی همراه  ن صحه بگذارند. گاهی اوقات تصاویر با متنشوند تا پیوندها را ایجاد کنند و بر آ می

مثال، یک طرفدار در  عنوان سازد که مبین تصاویر است. به را می «صدای غایبی»شوند که  می

را اضافه  «العاده فوق»گیرد، کلمه  اش، عکسی از اجرای گروه می یک کنسرت گروه موردعالقه

دار  های دوربین فرستد. تصاویر موبایل در خانه میکند و بالفاصله پیام را برای دوستانش  می

تفاوت اصلی  "اینجا عکسو بگیر! عکسمو اآلن بگیر! "ای برای برقراری ارتباط هستند: شیوه

دار  های موبایل منظوره، اغراقی است که در دوربین های تک دار و دوربین های دوربین موبایل

ها تبدیل به زبان  شود. وقتی عکس ها می آنوجود دارد و باعث حجم عظیمی از تصاویر درون 

شوند ارزش تصاویر منفرد کاهش  شوند که از مجرای یک مدیوم تعاملی ادراک می بصری می
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کند. اکنون هزاران تصویر  که اهمیت کلی ارتباط بصری افزایش پیدا می یابد؛ درحالی می

گرفتن، فرستادن  «ببین!»: شده از موبایل ممکن است ارزش یک کلمه را داشته باشند فرستاده

منظور  ی راستین است و مانند زبان شفاهی، تبادل تصاویر به ها یک تجربه و دریافت عکس

ها به خاطر کثرتشان، ارزششان را از  (. این عکسVan House et al, 2005آرشیوسازی نیست )

 دهند. دست میارزششان را از  «یادگاری»مثابه یک  که به گیرند، درحالی می« لحظات»همان 

وضوح شاهد یک تغییر هستیم؛ استفاده از عکاسی  تر به خصوص در میان نسل جوان ما به

برای پیوند و تعامل گروه هماالن. دیجیتالی شدن علت این گرایش نیست، در عوض، تمایل به 

تر است که  پیوند عکاسی با تجربه روزمره و ارتباط، بخشی از یک دگردیسی فرهنگی گسترده

گرایی و تقویت تجربه را در خود دارد. تأکید بر فردگرایی و تشخص به قیمت از دست رفتن فرد

 1970و اوایل دهه  1960هایش به اواخر دهه  خانواده یک الگوی اجتماعی است که ریشه

های ابتدای قرن بیست  مثابه نیروی اجتماعی و اقتصادی سال گردد. فشردگی این تجربه به برمی

( 1999ترین شکل ممکن توسط اقتصاددان آمریکایی پاین و گیلمور ) و یکم به دقیق

انگیز که همه  مثابه تجربیاتی خاطره ازپیش به پردازی شده است. محصوالت تجاری بیش نظریه

شوند  کنند؛ تبلیغات می را درگیر می -بینایی، شنوایی، المسه، چشایی، بویایی-گانه  حواس پنج

کننده فاصله و  ای که بین محصول و مصرف گونه شوند به دی میبن هایی شیک بسته و در جعبه

(. عکاسی دیجیتال بخشی از این دگردیسی Pine and Gilmore, 1999کند ) تعلیق ایجاد می

های اطالعاتی و  تر است که در آن فرد بدل به کانون جهان مجازی متشکل از گردش بزرگ

کنند که صرفاً با  بندی می وداتی اجتماعی مفصلمثابه موج شود. افراد هویتشان را به فضایی می

شود، بلکه با مشارکت در  شان ایجاد نمی ها برای مستندسازی زندگی گرفتن و ذخیره عکس

کنندگان  مثابه مولدان و مصرف آید که هویتشان را به تبادالت عکاسانه جمعی پدید می

 کنند. گرای فرهنگ متمایز می تعامل

 مثابه ابزار ساخت هویت خصی بهتصاویرِ زندگی: عکاسی ش

عنوان ابزاری برای ارتباط و تجربه،  روبه رشد به  های عکاسی دیجیتال، عالوه بر استفاده دوربین 

دهند  خصوص به این دلیل که به کاربران اجازه می وسایل نوظهور ساخت هویت هستند. به

های عکاسی همواره  داد که دوربینکاری کنند. باید این نکته را موردتوجه قرار تصاویرشان را دست
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اند که  پردازان ادعا کرده اند. برخی نظریه وسایلی مهم برای شکل دادن به هویت شخصی بوده

رسد این ادعا  اما به نظر می ،ها هستند )تصاویر ما، خود ما هستند( تصاویر شخصی همان هویت

کم گرفته  ری هویت را دستگی روند بغرنج شناختی، ذهنی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر شکل

بر ارتباط درونی  1970( اواخر دهه 80 :[1980]1981(. روالن بارت )Chalfen, 2002است )

گیری هویت و خاطره تأکید کرده است: تصاویر خانواده و دوستان، یادبودهایی  شکل نیب کینزد

اما در همین  ،کنند می «هآنچه بود»رؤیت از ظواهر قبلی )ما( هستند که ما را دعوت به بازتاب  قابل

تر به خاطر آوریم. تصویرمان از  مثابه افرادی جوان خودمان را به بایدگویند چگونه  راستا به ما می

شده، همسان شود؛ اما این  دهیم تا با تصاویری که در گذشته گرفته  خود را دوباره شکل می

رسد عکس تصویر ثابتی از گذشته را مانند، حتی اگر به نظر ب ها هرگز شبیه هم باقی نمی یادآوری

دهد و کماکان، ما از این تصاویر نه برای تثبیت خاطره بلکه برای ارزیابی دوباره و مداوم  نشان می

کنیم. یادآوری صرفاً یک  مان و بازتاب آنچه بوده، هست و خواهد بود، استفاده می زندگی گذشته

هایی قهقرایی  مان خبر از فرافکنی ناظر به آیندهبینی خودهای  تجدیدنظر طلبانه نیست: پیش  پروژه

های بصری ذهنی، ارضاء کننده نیاز ما به تأثیرگذاری روی منظری  دهد و در عوض این نقشه می

 (.Rose, 1992)ساخته دوربین( خودمان هستند ) «بیرونی»

اسی شن کنند، در نظریه شناخت نقشی که عکاسان در ساختار پیچیده هویت یک نفر بازی می

شناسان شناختی روی این سؤال  شناسی انعکاس یافته است. روان نشانه ویژههو نظریه فرهنگی ب

 Strangeگذارند؟ ) ها بر خاطرات شخصی ما تأثیر می اند: چگونه عکس برانگیز تحقیق کرده چالش

et al, 2005ری نویسانه تصوی خودزندگینامه ها، مستندات (. ذهن انسان فعاالنه از طریق عکس

حذف همسر -کنند ها آن را نیز جرح و تعدیل می کند، اما عالوه بر این از طریق عکس تولید می

وزن داشته است.  شدت اضافه کننده از خود فرد وقتی به مطلقه یا دور ریختن تصاویر ناراحت

شان بر اساس  سادگی در برابر ساختن خاطرات کاذب از گذشته تحقیقات نشان داده که مردم به

، محققان آمریکا و 1990ی  شوند. در اوایل دهه کاری شده و نشده، فریفته می های دست سعک

شده  شده یا گفته های دروغین نوشته های مورد آزمایش را متقاعد کردند که روایت نیوزلند سوژه

طی  1شان را باور کنند. ، درباره کودکی"واقعی"های  توسط اعضای خانواده و تجسم شده با عکس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود. برای  اند که شامل مستندات داستانی و بصری می تحقیقاتی زیادی درباره مسئله خاطره دروغ گزارش داده 7

 .Intraub and Hoffman (1992); Lindsay et al. (2004)مثال، ن.ک. 
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کاری شده مورد استفاده قرار  های دست هایی که در آن عکس ها با آزمایش بعدی، این یافته  دهه

های شخصی  ها خاطرات دروغین را از عکس درصد همه سوژه  گرفتند، تقویت شدند. بیش از پنجاه

ای را بسازند که هرگز در زندگی آن  قدیمی که با دقت روتوش شده بودند ساختند تا صحنه

یک  ها یا روایات، کدام دار درباره این وجود دارد که عکس دنباله ی. بحث1نیفتاده بود شخص اتفاق

شده که  گیری کامالً ثابت شوند، اما این نتیجه )ترکیب هردو( بیشتر سبب خاطرات دروغین می

های مخفی را  کاری القا شده یا دست-مداخله خود  ی افراد، زمینه نویسانه نامه خاطرات خودزندگی

 .2(Wade and Garry,2005رند )دا

همبستگی نزدیک خاطره، تخیل و میل در ساختن تصویری از گذشته فرد، همچنین 

روالن بارت  پرداز فرهنگی یعنی ترین نظریه ای بوده که توسط شاخص موضوع پژوهش نظری

های کمرا لوسیدا، بارت  ها و پیچیدگی طرح شده است. هنگام تحقیق درباره ظرافت

-کند که حاکی از میل هایی اعتراف می عکس -( به پیچیدگی چرخه تصاویر[1980]1981)

شد؛ حس تسلیم شدن داشت و از این موضوع  ای که ابژه دوربین می خاطره هستند. او در لحظه

کند، گرفتن عکس شخصی، یک قلمرو محدود و  طور که بارت مشاهده می بُرد. آن رنج می

کسی که »کنند:  با یکدیگر برخورد می 3انگیز وهم -ار ایماژ ی نیروهایی است که در آن چه بسته

کنند من  خواهم دیگران فکر می کسی که می» )تصویر از خود ذهنی(،«کنم هستم من فکر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاری  های دست شناسان شناختی با تمرکز ویژه بر نقش عکسای در دسترس است که توسط روان تحقیق گسترده 1

 .Garry and Gerrie (2005);Wade et al. (2002)شده در ارتباط با خاطره دورغ نوشته شده است. برای مثال ن.ک، 

کاری خاطرات گذشته مشتریان و سپس تأثیرگذاری بر  های علمی یعنی دست این بینش تعجب آمیز نیست که 2

اند تا  کاررفته تی با استقبال مواجه شده و بههای بازاریابی و تبلیغا شان )در خرید( در سازمان رفتارهای آینده

آورند با تجربیات  فروششان را افزایش دهند. آنچه مشتریان درباره محصوالت قبلی یا تجربیات خریدشان به یاد می

کنند های بازاریابی به آن خاطرات گذشته به روش مثبتی اشاره  شان متفاوت خواهد بود اگر کمپین واقعی

Zaltman, 2003)). 

پرداز مصداق  ی ادبیات و عکاسی برای این نظریه این مفهوم از دو کتاب روالن بارت برگرفته شده و در حوزه  3

کند. در حقیقت در  ی را بازنمایی میا شکنندهنویسد عکاس لحظات ظریف و  می« اُتاق روشن»دارد. بارت در کتاب 

کند یک ابژه است: سپس من یک ورژن  احساس میای هستم که  اما سوژه؛ آنجا من نه سوژه و نه ابژه هستم

انگیز را به عنوان  وهم –، فرایند ایماژ «سخن عاشق»کنم. وی همچنین در کتاب  کوچکی از مرگ را تجربه می

انگیز حقیقت  وهم –اش وجود دارد. این ایماژ  دهد که در ذهن عاشق در مورد رابطه ای از واقعیات شرح می مجموعه

اش است. آن شکننده و در معرض خراب  درست باشد و چه نباشد خارج از گفتمان درونی عاشقی است که چه

 پذیری است )م(. شدن و آسیب
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)تصویر از خود عکاسی «کند هستم کسی که عکاس فکر می»)تصویر از خود ایدئال(، «هستم

)تصویر خود عمومی یا «کند ستفاده میکسی که عکاس هنگام نمایش هنرش از آن ا»شده( و 

درونی هستند، -آنجاکه دو مرحله اول نمایانگر سطوح پردازش تصویر ذهنی (. از13ایماگو( )ص.

انداز  یعنی چشم -مرحله سوم و چهارم مربوط به پردازش خارجی عکس گرفتن و نمایش است

شناسانه بارت  انداز نشانه شمشناسانه، چ ارجاعی و فرهنگی قاب عکاسان. در تضاد با تئوری روان

هایمان وجود ندارد، بلکه تا قلمرو اجتماعی و فرهنگی  کند که شناخت لزوماً در ذهن تأکید می

 کند. هم ادامه پیدا می

انگیز از خود، با  وهم -دهد چگونه چهار ایماژ تحقیق بارت درباره عکاسی آنالوگ نشان می

ها در لحظات متفاوتی به هم تالقی  شوند. آن نمی اما هرگز روی هم منطبق ،هم اشتراک دارند

ثبت، هنگام ارزیابی خروجی ابژه عکاسی شده، هنگام یادآوری در آینده   کنند: در لحظه پیدا می

ها با تصویر  خواهیم آن عکس شود، ما می که عکسی گرفته می و هنگام بازبینی تصویر. هنگامی

پس ما سعی  -انه، بدون جوش، شاد، جذابمتملق -ایدئال ما از خودمان هماهنگ باشند

کنیم از طریق ژست گرفتن، لبخند زدن، یا دستور دادن به عکاس بر این فرآیند تأثیر  می

توانیم سعی کنیم با انتخاب کردن، رد کردن یا نابود کردن  ی بعدی، ما می بگذاریم. در مرحله

ی کنیم. فردی که از او عکس دراز واقعی، به خروجی فرایند عکاسی نیز دست  عکس چاپ شده

کند. انتخاب قاب و زاویه  شده اعمال می شود فقط کنترل محدودی روی تصویر گرفته گرفته می

که مدلول هنوز  کند، درحالی توسط عکاس است که وضعیت نمایش پرتره را مشخص می

ارا در های روتوش در مرحله ظهور ویرایش شود. روالن بارت آشک تواند با اِعمال تکنیک می

کند؛ یعنی ناتوانی از کنترل روی تصویری که  مقابل تصمیمات عکاس احساس ناتوانی می

آلش برابر کند. سرنوشتش در دستان عکاس است؛ کسی که عکس  خواهد با خود ایده می

گیرد و تأثیرات شیمیایی، مکانیکی و فرآیند ظهور روی خروجی مادی غایی آن اثرگذار  می

در "اش در شکل دادن به تصاویر  نشانگر رنجش بنیادین درباره ناتوانی است. نارضایتی بارت

شوند،  گاه چهار مرحله برهم منطبق نمی که هیچ است. از آنجایی "عکس مربوط به خودش

آیند، حتی تا حدی که به یک فیلسوف  کننده از آب درمی هایی یک شخص عمیقاً بیگانه عکس

 دهد. فرانسوی احساس شیاد بودن می
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کند و  اش و ایماگو را درک می که بارت فقدان کنترل روی تصاویر عکاسی شده فت اینشگ

تواند قدرتش را بر تصاویر ذهنی و ایدئال که به ذهنش وارد  کماکان این اطمینان را دارد که می

دوربین  «جعبه سیاه»شود؛ اِعمال کند. هرچند ناتوانی زیسته در ارتباط با رویکرد عکاس و  می

اما  ،رسند کامالً محتمل به نظر می  یسه با استقالل مفروض تصاویر و خاطرات ذهنیدر مقا

کاری ایماگو  میل به دست -یک از این تعبیرها وجود ندارد. تصویر عکاسی شده تردیدی در هیچ

، عکاسان 1840هرگز خارج از دسترس سوژه نبوده است، بلکه برعکس. از اواخر دهه  -عمومی

کردند در برابر خواسته  گونه که نقاشان قبل از پیشرفت عکاسی عمل می همانپرتره تبلیغاتی، 

مشتریانشان مبنی بر تصویر خود ایدئال با اتخاذ زاویه دید متملقانه و اعمال جادوی شیمیایی 

شوند، ممکن است  تسلیم شدند. در مقابل، قدرت سوژه روی تصاویری که وارد ساحت ذهنی می

های فرهنگی در مورد ظاهر فیزیکی که از  کنترل نباشد. ایدئال سد قابلر قدر که به نظر می آن

یافته است، عموماً به طور ناخودآگاه روی تصویر  مرور تکامل شده و به ها نمایش داده طریق عکس

(؛ بنابراین کنترل نسبت به تصاویر عکاسانه Lury, 2002گذارند ) )ایدئال( ذهنی از خود تأثیر می

دوربین قید نشده، همچنین ذهن هم استقالل کاملی ندارد تا به تصاویر  شناسی روی هستی

دهد که به حافظه وارد شوند. در عوض، کنترل روی سلف پرتره فرد، رقصی  )فرهنگی( اجازه 

بازی که در آن تصاویر عکاسانه، هویت شخصی را  انگیز است؛ دو دوزه وهم-ظریف از چهار ایماژ 

 .کند می «فرهنگی»

های  های چندالیه را با شات اگر ما دوربین آنالوگ را با یک دوربین دیجیتال و عکساکنون، 

شناختی و -تنیده ذهنی پیکسلی جایگزین کنیم، این موضوع چه تأثیری روی فرآیند درهم

وجوی جواب این سؤال، ما با فقدان  مادی تصویر در عکاسی خواهد داشت؟ برای جست-فرهنگی

ازاین  کدام از مطالعات شناختی که پیش ای در این زمینه مواجهیم. هیچ رشته آشکار تحقیق میان

کاری تصاویر و  آن از عکاسی دیجیتال برای دست  واسطه هایی که افراد به شده به شیوه مطرح

اند. ابعاد فرهنگی، مادی و فناورانه  کنند؛ توجهی نداشته خاطرات شخصی خودشان استفاده می

قابل »رسد. این امر  به نظر می ربط بیشمگیری برای علوم شناختی طور چ حافظه به 1مورفینگ

شان به تصاویر  کنند که چگونه عالقه دانشگاهی است زیرا دانشمندان عموماً اشاره می «توجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Morphing های ویژه بصری است که شامل تغییر تدریجی یک تصویر یا شکل به شکلی دیگر به یکی از جلوه-

 م افزار است. صورت فریم به فریم و خودکار با استفاده از نرم
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دیجیتال و پتانسیل نامحدود آن برای بازسازی و  های دوربینکاری شده با استفاده فراگیر  دست

هایی که روزی در انحصار  کند؛ مهارت ر ارتباط پیدا میدستکاری خاطرات کودکی یک نف

استودیوهای هالیوود و دفاتر تبلیغاتی بودند اکنون در دسترس عموم است. افرادی که مالک 

های مربوطه  توانند از دستورالعمل افزار ویرایش عکس رایانه بوده و می دوربین دیجیتال و نرم

، هنگام پرداختن به موتاتیس موتاندیس. 1(Gary and Gerrie, 2005: 321پیروی کنند )

توجه آنان به مطالعات  کامالً قابل  اعتنایی پردازان فرهنگی روشنگری، متوجه بی نظریه

های  شناسان و ساختارگرایان عموماً پیچیدگی شناسانه و شناختی در این زمینه شد؛ نشانه روان

. 2به عاملیت اجتماعی و فرهنگی ربط دهد ها را کنند تا آن های فناورانه را تحلیل می دستگاه

تنیدگی چشمگیر سطوح ذهنی، تکنیکی  توانیم بدون اذعان کردن به درهم کماکان ما هرگز نمی

گیری هویت و  و فرهنگی که مربوط به عکاسی دیجیتال هستند، تعامل پیچیده بین شکل

 عکاسی را درک کنیم.

الوگ و دیجیتال از لحاظ های مهم بین عکاسی آن توضیح دادن برخی تفاوت

تواند آموزنده باشد. در نگاه اول، عکاسی دیجیتال بین  هایشان )شناختی و فنی( می مکانیسم

اش، دسترسی بیشتری به فرآیند عکس  شده مراحل گرفتن عکس و نگاه کردن به نتیجه چاپ

نمایش )به  شپی»ی یک  کند. عکس تنها چند ثانیه بعد از گرفته شدنش، اجازه گرفتن فراهم می

نمایش، یک خروجی موقت  دهد. صفحه از طریق صفحه کوچک دوربین را می «طور خصوصی(

نمایش  تواند حذف یا ذخیره شود. از آنجائی که یک پیش دهد، یک تصویر که می را نشان می

دهد که فوراً نتایج را با سوژه عکاسی شده به اشتراک بگذارد، فضایی  دزدکی به عکاس اجازه می

تواند بر ژست گرفتن بعدی اثر  اش می شود: ارزیابی سوژه از خودنگاره ای مذاکره ایجاد میبر

عنوان  شده به اُفتد که طی آن تصاویر، ذخیره گذارد. لحظه دوم بازنگری در رایانه اتفاق می

کاری هستند. عالوه بر آن انتخاب و پاک کردن تصاویر،  کدهای دیجیتال، آماده ویرایش و دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانستند  سختی می حقیقت، بدون ارتقا تجهیزات عکس دیجیتال، روانشناسان شناختی، در درجه اول به در 1
های  کاری شده را انجام دهند؛ فقط با کمک برنامه ی دست نویسانه ی خودزندگینامه تحقیقاتشان درباره خاطره

 قص به نظر برسند.ن کاری شده بی های دست توانند کاری بکنند که عکس نقاشی کامپیوتر می
شناسی عکس دیجیتال ارائه شده اما بررسی  شناسی و هستی های اخیر حجم عظیمی نظری درباره نشانه در سال 2

طورکلی و  نوشتارهای این حوزه خارج از بحث این فصل است. برای آشنایی کلی با دیجیتال شدن فرهنگ بصری به
شناسی  تر نسبت به هستی . برای یک مقدمه فلسفیLister (1995) and Mules (2000) بخصوص در عکاسی ن.ک.

 .Rodowick (2001)توانید رجوع کنید به  تصویر می
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چیز از برش و  همه -کند عکس امکان ویرایش نامحدود تصاویر را فراهم می-افزار نقاشی نرم

تواند  )پوست(. فراتر از این مرحله سطحی، فرد می  تنظیم رنگ تا تصحیح رنگ و محو جوش

های دلخواه، مانند استخوان  کُلِ اشیا را مانند تزئینات ناخواسته از تصویر حذف کند، یا ویژگی

 زمینه از درختان نخل را اضافه کند. گونه یا یک پس تر برجسته

کاری یا  وقت باعث دست موضوع روراست باشیم: دیجیتالیزه شدن هیچ  بیاید درباره یک

عنوان  کاری شدن را به پردازان فرهنگ بصری دست تصنعی شدن نشد. هرچند برخی نظریه

الوگش متمایز کرده، تاریخ خالف اند که عکاسی دیجیتال را از پیشگامان آن ای شناخته ویژگی

کاری کردن همواره در پویایی  (. ویرایش و دستMitchell, 1992آن را ثابت کرده است )

(. آنچه در Manovich, 2001; Ritchin, 1999; Wells, 1996عکاسی امری بنیادین بوده است )

ویر شخصی فرد های بازبینی و ویرایش تصا عکاسی دیجیتال جدید است، تعداد دفعات امکان

یافته است؛ ابتدا روی یک صفحه کوچک دوربین و بعداً روی صفحه یک رایانه.  است که افزایش

شوند، سوژه ممکن است احساس کند قدرت  ها با دوربین دیجیتال گرفته می که عکس هنگامی

تواند به مراحلی  اش را دارد )تصویر عکاسی شده یا عمومی( چون او می کاری خروجی دست

های شیمی  های فیلم و آزمایشگاه ترسی داشته باشد که سابقاً در جعبه سیاه دوربین، حلقهدس

با کاربری ساده   های تصاویر پیکسلی شده، در ترکیب ها و بازبینی نمایش شد. پیش پی گرفته می

ف کند؛ اما آیا این انعطا افزاری مثل فتوشاپ، بدون شک بیننده را به بهبود تصویر ترغیب می نرم

)شناختی( در ساختار  ذهنیو ویرایش  عکاسانهشود که فرآیند تصویرسازی  روزافزون باعث می

کاری تصویر جزء بنیادین یادآوری خود  دیگر، آیا دست بیان هویت بیشتر تنیده شود؟ به

 شود؟ نویسانه می زندگینامه

عادت عمومی تصاویر برای تولید  1از این به استفاده متداول از تاالر نقاشی البته، ما پیش 

های عکاسانه بخصوص در تبلیغات نگاه  که به پرتره هنگامی 1990ایم. مردم از دهه  کرده

ها در مورد یک فرد خارجی ندارند؛ تقریباً  ها و اِلمان کنند، دیگر انتظار وفاداری از نشانه می

عرض عموم ویرایش فرض، تصاویر مجالت، بیلبوردها و بسیاری دیگر از تصاویر در م طور پیش به

عنوان منابع یا  های عمومی به دیجیتال از عکس 2اند. عکاسی آرشیوی شده یا بهبود یافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Camera picture  شده که حالت  یگچ نقاش یاست که با آب رنگ رو یشده، اتاق یتاالر نقاش ایتاالر عروس
 م .است ایتالیدر کاخ وابسته به دوک در ا ایدارد که اثر آندرئا مانتن الیوهم و خ

 یکه کاربردها و مصارف خاص شوند یگفته م فرایند آرشیو عکسیبه  (Stock photography) یویآرش یعکاس 2
و  ها ستیناشران، گراف سازان، لمیف اریآسان در اخت یبانک عکس است تا با دسترس کی یهدارند و هدفش ته

 م .ردیقرار بگ نیریسا
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تواند هزینه را پرداخت کند  کند تا هر کسی که می هایی )الکترونیکی( استفاده می«درونداد»

مد این هایی مثل مایکروسافت یا گتی پیا (. شرکتFrosh, 2003بتواند از آن استفاده کند )

های بزرگ تصاویر عمومی و فروش دوباره  بینی کردند در نتیجه به خرید مجموعه تحول را پیش

تولیدشان اقدام کردند. از امکان ویرایش -ها به عموم کاربران از طریق مجوز دادن برای باز آن

به مثا قبول باشد تا پذیرش تصاویر شخصی خودمان به تصاویر عمومی که از نظر فرهنگی قابل

در پروژه دائمی بازسازی میراث تصویری زندگی؛ مسیر کوتاهی است. اثر  «سرمایه»صرفاً یک 

های  افزار ویرایش عکس بر ترسیم هویت شخصی یک فرد با درنظر گرفتن بسیاری از وبالگ نرم

ح و آشکار است. بهبود رنگ و زیبا کردن ضهای عکس شخصی روی اینترنت وا تصویری و گالری

افزار فتوشاپ را  توانند نرم ر صرفاً بخشی از مجالت زیبایی نیستند: اکنون افراد میچهره، دیگ

های  بخرند تا به تصاویر موردپسندشان رنگ و لعاب بهتری بدهند. تعداد زیادی از بسته

دیده و  شان را که آسیب دهند که تصاویر خانوادگی قدیمی افزاری به کاربران این امکان را می نرم

افزار پیشنهاد بهبود کیفیت تصویر خودتان را نیز  واحد، این نرم ترمیم کنند؛ درآنمحوشده؛ 

کند که به لحاظ  اش را می افزاری های نرم دهد. برای مثال، تصاویر ویژن کوئست تبلیغ بسته می

های  کند. برنامه می  کمک« شاهکار دیجیتال مخصوص خود شما»فنی برای ساختن یک 

دهند هر جزیی از ظاهرتان را تغییر دهید، از سایز لب تا تنالیته  ازه میکامپیوتری به شما اج

افزارها روی اینترنت استفاده  های بسیاری از کسانی وجود دارد که از این نرم . مثال1رنگ پوست

کاری عکاسانه تصاویر شخصی یک فرد،  دهد پذیرش دست ها نشان می . این مثال2کنند می

کاری دیجیتال  تفکیک است. دست تصاویر بهبود )ارتقاء( یافته قابل سختی از استفاده عادی به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در  VisionQuest Imagesشده توسط  ائهافزار ار ن.ک. به نرم برای مثال، 1

http://www.visionquestimages.com/index.htm (consulted 8 April 2006 ) 

کاری  کالژهایی شاداب و دست Picture Yourself Graphics (www.pygraphics.com)یک پکیج به نام  که

 کند. های شخصی را تبلیغ می کاری عکس های شخصی و دست عکس

کند که دوست دارد  اش اعتراف می آمریکایی کریس لین، در وبالگ تصویری-مثال دانشجوی آسیایی عنوان به 2

دهد تا ببیند  ر دوستانش تغییر میای به تصویر بکشد؛ همچنین رنگ چهره را در تصاوی خودش را با موهای قهوه

(. نانسی بارسون، هنرمند نیویورکی و پیشگام در فناوری consulted 8 April 2006شود یا نه ) ظاهرشان بهتر می

توجه زیادی در رسانه جلب کرد؛ یک شیوه دیجیتال که  "ماشین نژاد انسانی"مورفینگ، با طراحی معروف به 

کند. برای جزئیات بیشتر درباره  ها را در تصاویر چهره افراد مورف می رنگ پوست های نژادی و بدون دردسر ویژگی

 .http://www.nancyburson.com/human_fr.htmlآثار ننسی بارسون ن.ک. 

 

http://www.visionquestimages.com/index.htm
http://www.visionquestimages.com/index.htm
http://www.pygraphics.com/
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انگیز )ذهنی و  ای دیگر از طراحی همیشگی ایماژ وهم های خصوصی فقط مرحله شات اسنپ

 فرهنگی( است که در گذشته توسط بارت شناسایی شدند.

نفر، آن  کاری تصویر شخصی یک رسد توانایی نامحدود عکاسی دیجیتال در دست به نظر می

های آنالوگ، معموالً و به  دهی به هویت کند. از آنجایی که عکس را بدل به ابزار نهایی شکل

های دیجیتال آشکارا  را دارند؛ عکس «ثابت»برای تصاویر  "ساکن"اشتباه حکم دروندادهای 

افزاری  رمهای ن العمر بازآفرینی ظاهر فرد دارند. اینکه بسته حکم منابع بصری را در پروژه مادام

کنند عموماً شاهدی بر وضعیت تصویر دیجیتال  های شخصی کمک می به پردازش عکس

مثابه  های پیکسلی شده در بازار به ای و مرزی هستند؛ عکس ی آستانه مثابه یک پدیده به

ای با بازسازی آینده در  افزار نیز به لحاظ سازه شوند نرم آجرهای ساختمان حافظه معرفی می

( با فصاحت 2004گونه که رون بارنت متخصص طراحی کانادایی ) شود. همان می ذهن طراحی

 گوید: و شیوایی می

ی  وضوح موادی خام برای مجموعه ها به ذار به عکاسی دیجیتال، نشان داده است که عکسگ

ی کنند تا از جهان فیزیک ها را تشویق می ها نیز مثل تصاویر بیننده ... عکس پایان گریز هستند بی

 (28کنند )ص، ها ارزش حافظه، مکان و لحظات اصیل را بیان می فراتر روند چراکه عکس

با این حال من مدعی نیستم که با پیشرفت عکاسی دیجیتال، ناگهان مردم گرایش  

افزار فتوشاپ  شده روی کامپیوترهایشان با نرم های شخصی ذخیره بیشتری به ویرایش عکس

باره ندارم که فرآیندهای تصویرسازی ذهنی درنتیجه  دراین کنند. همچنین بحثی می پیدا 

کنند. منظور من این  داشتن دسترسی بیشتر به سطوح متوسط تصویرسازی عکاسانه، تغییر می

ی مساوی در این  پذیری و بازسازی مداوم هر کدام به اندازه است که وضعیت تغییرپذیری، شکل

 -ایماژ  هر چهاردخیل هستند در واقع  -پذیرکردن  نگیا بهتر است بگویم فره -فرایند اثرگذار 

 ی شخصی سهم دارند. انگیز در ساخت خاطره وهم

ها( که منحصر به عکاسی شخصی نیستند، بر  پذیری و تغییرپذیری )عکس  امکان شکل

اند. تصاویر اولتراسوند  های فرهنگی، پزشکی و فناورانه بازسازیِ خود تأثیر گذاشته واگرایی پروژه

هایی در بافت بیولوژیک رسمیت  به دخالت -های مخفی درون رحم نمایش پیش -ها از جنین

(. Van Dijck, 1995اش کار کرد ) کند که باید روی ای می بخشیده که جنین را تبدیل به ابژه

های افراطی شکل  مثابه موجودیت مادی پذیرای نوسازی جراحی زیبایی، بدن انسان را به
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کند بلکه در برابر  دهی می تنها خودآگاهی ذهنی را سازمان بعد نه-و-قبلهای  دهد؛ عکس می

کنند.  زمان دستکاری ظاهر فیزیکی را بهنجار می طور هم انگیز جمعی به وهم -وارد شدن ایماژ 

بعد که امروزه به فراوانی روی اینترنت و تلویزیون -و-ترین نکته درباره تصاویر قبل توجه قابل

هایمان برای به تصویر کشیدن یک خود بهتر را  ها اصالح همیشگی عکس آنهست این است که 

را برای شبیه شدن به تصویر  مان های بدنکنند، بلکه مبلغ این قابلیت هستند که  تبلیغ نمی

رسد تصورات امروزی از بدن، ذهن، ظاهر و خاطره از  ذهنی ایدئال تغییر بدهیم. به نظر می

طور مساوی تأثیر پذیرفته است؛ ابزارهای  ح و بهسازی دائمی بهشرایط فرهنگی ناظر به اصال

دادن هویت فردی و جسمانیت  پذیری ذهنی فعلی درباره باز شکل  جدیدمان صرفاً با انعطاف

مورفینگ هماهنگ هستند. سؤال درباره اینکه آیا مفاهیم در حال تغییر پیرامون هویت، تحت 

تر است  ا بالعکس، خارج از بحث ماست. چیزی که مهمیافته بوده ی های تکامل تأثیر فناوری

انگیز در فضای اجتماعی و فرهنگی  وهم -ی ایماژ پرداختن به این موضوع است که طراحی تازه

کند و اینکه آیا  دهد؛ چگونه عمل می ای به تغییرپذیری و انعطاف ارزش می طور فزاینده که به

 دهد یا خیر. ر تصاویر خودشان را میواقعاً این فضا به افراد اجازه کنترل بیشت

 هایی برای زندگی؟ خاطره و عکاسی در عصر دیجیتال عکس

های دیجیتال در حال تبدیل  شویم که نتیجه بگیریم دوربین ما طبق این مشاهدات ترغیب می

شان مبنی  دهی هویت هستند که از کارکرد اصلی قبلی به ابزارهایی برای ارتباط، تجربه و شکل

جای آنکه برای  شوند؛ اما حتی اگر بپذیریم که عکاسی به ارهایی برای ثبت خاطره دور میبر ابز

ای برای ساخت هویت محسوب  ای وسیله طور فزاینده تجدید خاطره یا تأمل در گذشته باشد، به

بَرد. در حقیقت،  شود، این نقش جدید، کارکرد یادبودی سنتی عکاسی را از بین نمی می

ها به  شوند که طی آن عکس یتال باعث ظهور کردارهای جدید اجتماعی میهای دیج دوربین

(. کماکان Burnett, 2004: 62شوند ) های زندگی روزمره تبدیل می فرهنگ منابع بصری در خرده

شود بلکه شکل  ها، خاطره چندان از طیف کاربرد اجتماعی حذف نمی فرهنگ در این خرده

ای زندگی روزمره، حالت عادی عکاسی شخصی،  شبکه گیرد. در واقعیت جدیدی به خود می

گذاری تجربه از  شوند که اشتراک گذاری است. تعداد کمی از مردم متوجه می همین اشتراک

های  دارد: عکس ها( گسترده مخزن )دادهطریق تبادل تصاویر دیجیتال، تقریباً آشکارا داللت بر 
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جا بمانند و در  ن است تمام عمر همانانتشار یافته از طریق اینترنت ممک "زنده"شخصی 

نشده، با ساختار و هدفی جدید دوباره ظاهر شوند. شاید یک مثال  بینی بافتارهای پیش

ی خاطره  تنیده ی انتشار یافته جمعی را توضیح داده و معانی درهم شده، معنای خاطره شناخته

 های )زندان( ابوغریب. فرهنگی همگانی و شخصی را نشان دهد: عکس

های شکنجه و خشونتی که  ترین، صحنه ، یک مجموعه از ترسناک2004در ماه می سال 

های آمریکایی مستقر در زندان ابوغریب علیه زندانیان عراقی مرتکب شده بود در  زندانبان

های زندان  ها توسط زندانبان . اکثر عکس1مطبوعات چاپ شد و متعاقباً در اینترنت پخش شد

گذاشتند: چارلز  نیروهای مسلح را به نمایش می  بیشتر دو عضو رده پایینشده بودند و  گرفته

که در  -ها عموماً در مقابل افراد یا تعداد متراکمی از زندانیان  گرانر و لیندی انگلند؛ آن

ژست انگشت شست روبه باال گرفتند.  -هایی از شکنجه یا آزار جنسی پیدا بود  شان نشانه همه

های زندان از زندانیان گرفته شد مبتنی بر یک نگرش متمایز  ط زندانبانصدها تصویری که توس

های دیجیتال )یا  ها با دوربین و سردستی از عکاسی کردن بود. واضح است که این عکس

شده است.  وظیفه به صورت اتفاقی گرفته  های موبایل( توسط کارکنان ارتش هنگام انجام دوربین

مثابه مناسک ارتباطات روزمره کامالً هماهنگ   شده عکاسی به با کارکرد شناخته ها این عکس

باره به صورت تأثربرانگیزی  ( در جستارش دراین2004:26طور که سوزان سونتاگ ) است. همان

 دهد: شرح می

شده توسط سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب یک تغییر جدید در  های گرفته عکس

 بیشتر و شوند می ذخیره کمتر ها عکس –دهد  را نشان می شود ها می ای که از عکس استفاده

 زمانی که جایی. است سربازان بین مرسوم دارایی دیجیتال دوربین. شوند می پخش و منتشر

 -جنگ، قلمرو عکاسان خبری بود، اکنون سربازان خودشان همه، عکاس هستند عکاسی

 -کنند د و قساوتشان را ثبت میمنظر باش جنگشان، تفریحشان، مشاهداتشان از چیزی که خوش

 شود. ها از طریق ایمیل دور دنیا ارسال می کنند و عکس تصویر را بین خودشان مبادله می

عنوان نشان جنگی فتح و پیروزی فرستاده شود  شده تا به کشور به  ها تعمدی گرفته عکس

و نشانی از تجاوز  شود تا ژستی اجتماعی در راستای پیوند اجتماعی یا به همکاران ایمیل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نمایش عمومی گذاشته  Seymour Hersh (2004)نگاری به نام  ها اولین بار در مجالت توسط روزنامه عکس 1

 شدند.
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ی  نمایش رایانه عنوان عکس پس زمینه صفحه ها به غیرقانونی باشد. اینکه ادعاشده بعضی عکس

است  "های کاری جوک"عنوان  اند، نشانه دیگری از کارکردشان به شده نگهبانان زندان استفاده

کنِ -نگاه-من-به-گرای سردستی و اینجا کنند. وجه بیان ها آن را درک می که فقط خودی

هایشان به سرافرازی خیانت کرده،  پوشی که ژست های یونیفرم های ابوغریب از مزدها و زن عکس

اند، کارکرد این تصاویر به مثابه وسایل نمادین ارتباطی  گرفته انگار تازه ماهی بزرگی ازآب

های  شدن به ابژه ها انتظار داشتند تبدیل ی این عکس نیستند. آخرین چیزی که آفریننده

 ها بود. ماندگار در حافظه

که  گونه در حافظه جمعی مردم آمریکا حک شدند. هنگامی و کماکان، دقیقاً به همین

عنوان مدرکی از  های جهانی منتشر شدند، به ها و تلویزیون ها رهگیری شد و در روزنامه عکس

زمندانه در برابر گرانی بازسازی شدند که پیرو رفتار منزجرکننده ارتش آمریکا در نقش شکنجه

اند. تصاویر زندان ابوغریب در یک دادگاه نظامی تبدیل به مدرکی برای  اسیران بینوا ژست گرفته

شده در تصاویر شدند اما سلسه  متهم کردن مجرمان مسئول به خاطر تعدی انعکاس داده 

. شاید پوشی کرده بود؛ تبرئه شد مراتب فرماندهی ناپیدایی که آشکارا از این اقدام چشم

جای  ی ارتش آمریکا به رسوایی ابوغریب تأثیرگذارترین موضوع در این فقره حادثه بود. به جوابیه

های کاری را  محکوم کردن حرکت مذکور در تصاویر، ارتش متعاقباً عکاسی شخصی در بخش

 توانند خارج از زندان شوند دیگر نمی ممنوع کرد؛ تصاویری که برای استفاده شخصی گرفته می

عالوه ممنوعیت  ای به تر رسانه گیرانه قوانین سخت "رویداد"ی این  پخش شوند. در واقع نتیجه

 های نظامی بود. ها در محیط گرفتن و انتشار عکس

دوام، به نیت دور  های بی پستال عنوان کارت هایی که عموماً به آمیزی، عکس طور کنایه به

ها برای همیشه حک شدند؛  خودآگاه نسل شدند، در ضمیر انداختن پس از خواندن پست می

شده با نیت ارتباطی در حافظه فرهنگی جمعی آمریکا به عنوان شاهد بصری  تصاویر فرستاده

دردناکی ناظر به گستاخی ارتش حک شدند. انتشار هر تصویری روی اینترنت آگاهی )عمومی( 

منجر به نگرشی جدید در عکس  تواند تا ابد تکرار شده و ممکن است را باال برده و این امر می

آزار  ها دیگر یادگارهای شخصی بی بینی استفاده دوباره در آینده، عکس گرفتن شود: با پیش

این است که  -ورای پیام سیاسی سهمگینشان -نیستند. درسی که از تصاویر ابوغریب گرفته شد

دود شود؛ شخصی و خصوصی مح "بسترهای"تواند در  سختی می عکاسی شخصی دیجیتال به
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یابد و در هزارتوی  ای ریشه دوانده تا ابد انتشار می های شبکه ای که در نظام حافظه تصویری

 شود. پایان زندگی مجازی ذخیره می بی

 گیری نتیجه

جز یک دگردیسی  تواند هر چیزی به تحول دیجیتال که عکاسی شخصی را شکل داده می

سد تغییر در استفاده و کارکرد دوربین برای ر انحصاری فناورانه باشد. در عوض، به نظر می

کاری پذیری،  باشد که این وضعیت با عباراتی همچون دست  تر مناسب شرایط فرهنگی عمومی

شود. این شرایط  پذیری، چند منظوره بودن و سهولت در انتشار شناخته می فردگرایی، تعامل

عناصر هویت شخصی تأثیر گذاشته  مثابه اجزاء و ها به فرهنگی قطعاً بر ماهیت و وضعیت عکس

گرایانه و  است. حتی اگر در کاربرد فعلی عکاسی شخصی، کارکردهای ثبت خاطره، تجربه تعامل

یابی مُجدد در تغییرات  گیری هویت به همزیستی خود ادامه دهند اما اهمیت این توازن شکل

سختی  به ی قدرت، سئلهکند. بازگردیم به م اساسی شرایط فرهنگی معاصرمان انعکاس پیدا می

توانیم نتیجه بگیریم که آیا عکاسی دیجیتال منجر به بیشتر یا کمتر شدن کنترل روی  می

انگیز  وهم -هایمان و خاطراتمان شده است یا خیر. تأثیر متقابل ایماژ  مان، عکس تصاویر شخصی

حافظه "بر تنها کنترل ما  کند، نه که فرآیند تصویرسازی ذهنی و فرهنگی را ترکیب می

 انجامد. ها می کند بلکه به یک بازتعریف بنیادین از این واژه را از نو تنظیم می "تصویری

ی شخصی باشند؛  اعتماد برای حافظه عنوان منابعی قابل توانند به ها هرگز نمی عکس

کاری تصویری امری متداول  رسد از زمان ظهور عکاسی دیجیتال، دست حال، به نظر می بااین

ی انتخابی. دوربین تا حدودی، اجازه کنترل بیشتر بر خاطراتمان  فرض( باشد تا یک گزینه )پیش

دهد. در حال  مان را می و احیای مجدد وقایع گذشته «مرور»ای برای  را داده و به ما وسیله

دهند بر ظاهر و سر و وضع عکاسی  ای اجازه می ها تااندازه های )دیجیتال( به سوژه حاضر، عکس

های عمومی و  ان کنترل داشته باشند و افراد را دعوت به ویرایش و بازساماندهی هویتش شده

تر اشاره شد، عکاسی دیجیتال علت دگردیسی  طور که پیش کنند. همان شان می خصوصی

مثابه ابزارهای حافظه از فرهنگی  حافظه نیست؛ کاربرد سر و سامان دادن دوربین دیجیتال به

دهی  ای برای شکل شده کاری و مورفینگ، مشترکاً شرایط پذیرفته ستآیند که در آن د برمی

دهی حافظه  عنوان ابزارهای شکل پذیری و مورفینگ صرفاً به تشخُص )فردی( هستند. انعطاف
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شوند. اکنون خاطره  ها و اشیاء اعمال می روند بلکه عموماً بر بدن ها به کار نمی شخصی بر عکس

تواند بر اساس یک تصویر عالی ساخته شود؛ خاطره و عکاسی در  میها  ها و بدن نیز مانند عکس

دهند.  کنند و خود را با انتظارات معاصر و معیارهای غالب وفق می پیوند با یکدیگر تغییر می

خواهیم چه کسی باشیم و چگونه به یاد بیاوریم؛ سخت  گویند که می هایمان به ما می عکس

مان  به ابزارهای ویرایش بر تمایل ما به ترمیم خود گذشتهاست باور کنیم که دسترسی گسترده 

العمر برای تجدید نظر در تمایالت  اثر نگذارد. ممکن است عکاسی شخصی تمرینی مادام

مان و تنظیم کردنشان با انتظارات جدید شود. امروزه دوربین دیجیتال باقدرت بیشتری  گذشته

عنوان ابزار  نویسی سراغ داریم؛ حتی اگر به دهی خاطرات خودزندگینامه که از آن برای شکل

 شود. ای برای ساخت هویت محسوب می عنوان وسیله ثبت خاطره به کار برود، به

شان را  دهی به هویت و خاطره کاری که به مردم قدرت شکل و هنوز، همان امکان دست

عواقب فناوری  دهی دوباره تصویر استفاده شود. از تواند توسط دیگران برای شکل دهد می می

توانند بدون بجا گذاشتن اثری ویرایش شده و  های شخصی می دیجیتال این است که عکس

کاری شود. شاهد مثال همان داستانی است که در  دست "اصلی"فارغ از مالکیت یا قصد عکس 

هایی  اش برای گیرنده کاری شده ابتدای مقاله ذکر شد. دانشجویی که وقتی فهمید عکس دست

پیش از  از های شخصی بیش طرز ناخوشایندی غافلگیر شد. عکس اس( ایمیل شده؛ به)ناشن

های  های اجتماعی استفاده شوند. عکس عنوان دال شوند تا به های کفش بیرون آورده می جعبه

که زمانی قرار بود در آرشیوهای شخصی باقی بمانند، اکنون بیش از گذشته وارد فضای عمومی 

شوند تا با روایات معاصر همسو و  ترمیم یا ویرایش می ها مدام در آن عکساند. فضایی که  شده

های اجتماعی کامالً متفاوتی  های شخصی در بافت هماهنگ شوند. کامالً محتمل است که عکس

عنوان شاهدی برای یک مجرم فراری، یادبودی برای سربازی که در جنگ  منتشر شوند مثالً به

 ,Sturkenمداران در دانشگاه ) از حد الکل توسط سیاست بیش کشته شده یا مدرکی بر مصرف

ها نشان داده شد، ما راهی برای  شناسان به سوژه هایی که در آزمایش روان (. مثل عکس1999

ها را  گیری درباره درست یا غلط بودنشان نداریم؛ آیا این خاطره است که عکس تصمیم

کنیم؟  تن یا جرح و تعدیل خاطره استفاده میها برای ساخ کنند یا ما از عکس کاری می دست

کند: عبارت  عصر دیجیتال برای یادآوری و به خاطر آوردن، معیارهای جدیدی وضع می
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توانیم  روند و ما هم دیگر نمی ها به کار نمی دیگر برای عکس "کاری شده دست"و  "واقعی"

 بودن خاطراتمان صحبت کنیم. "دروغین"یا  "واقعی"درباره 

ای کارکرد عکاسی شخصی  طور فزاینده طور که در این مقاله نشان داده شد، به همان

عنوان کنشی در راستای تولید خاطره دارد جای خودش را به کاربردهای تکوینی، ارتباطی و  به

هایی مصرف  عنوان سوغاتی گیریم و به هایی که توسط دوربین موبایل می اش است. عکس تجربی

شوند، قدرتی گفتمانی کامالً متفاوتی  ری با همکارانمان استفاده میگذا شدنی برای اشتراک

کنیم؛ دارند.  که بر دیوار نصب می مان  ی گذشتگان وسفید قاب گرفته های سیاه عکس نسبت به 

کنیم.  ها را بین تعدادی گیرنده آشنا و غریبه پخش می گیریم و آن ها را می امروزه ما عکس

کنند  ها فراهم می های شخصی ای جدیدی برای نمایش عکسه ای زمینه های شبکه نظام

شوند. در  فرض این کردار فرهنگی می ای که به اشتراک گذاشتن تصاویر حالت پیش گونه به

های ارتباطی، کنترل افراد روی نمایش تصویر فرد را  بسیاری از موارد، ابزارهای دیجیتال و نظام

 دهند. دهی به خودشان در جامعه می در ارائه و شکل ها قدرت بیشتری دهند و به آن افزایش می

کاری فزاینده این است که کنترل روی معنای درونی عکس  هرچند، روی دیگر این دست

یابند به همین منوال مستعد  دردسر روی اینترنت انتشار می هایی که بی یابد: عکس کاهش می

که ساختار یک  شوند؛ اما از آنجایی این هستند که ناخواسته برای اهداف دیگری به کار گرفته

شده نیست، با هر انتشار و دستکاری مجدد، معنی ضمنی  گاه ثابت و از پیش تعیین عکس هیچ

کند ممکن است هدف  بندی مجددی پیدا می آورد و هر بار که قالب خودش را به همراه می

تباطی بگیریم را غیرقابل تشخیص کند. درنتیجه، حتی اگر عکسی را به نیت ار "اصلی"

 –ای ابدی حافظه فرهنگی )جمعی( شود  درنهایت باز ممکن است عکس تبدیل به ابژه

ها قالب و هدف جدید  های ابوغریب ثابت شد. پیامد اینکه به عکس طور که با عکس همان

وقفه جابجا  کند که بین بافت شخصی و اجتماعی بی خصوص وقتی شدت پیدا می بدهیم؛ به

ین مخاطره به خاطر پیامدهای مستقیم فناوری عکاسی دیجیتال نیست اما شوند. البته، ا 

تر و هموارتر  ها را آسان توان انکار کرد که رسانه دیجیتال، ایحاد قالب جدید برای عکس نمی

های موبایل که امروزه روش رایج  های شخصی روی اینترنت با دوربین کرده است. پخش عکس

کند و بنابراین قدرت فرد  خصوصی را تبدیل به اموال عمومی میهای  ارتباط است، اساساً عکس

 دهد. شود؛ کاهش می را در بافتاری که عکس در آن ارائه می
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شان از دوره عکاسی  نگرانی درباره توانایی افراد در کنترل تصویر از خود و ایماگو عمومی

ر مباحث مربوط به شخصی آنالوگ کاهش پیدا نکرده است. بلکه برعکس کنترل تصویر هنوز د

های این  ای است، حتی اگر مشخصه کننده عکاسی شخصی در عصر دیجیتال موضوع نگران

نگرانی ذاتاً تغییریافته و با شرایط جدید فناورانه، اجتماعی و فرهنگی هماهنگ شده باشند. 

مان باشیم که توسط دوربین  های نگاره-کاری خود شاید ما طرفدار افزایش قابلیت دست

زمان به خاطر از دست دادن  که هم تر شده است درحالی یتال )این دستکاری( راحتدیج

کنند؛ ناراضی هستیم. چند  ها در زمینه اجتماعی چگونه شکلی پیدا می قدرتمان در اینکه عکس

کند،  تر می های دیجیتال، تبلیغ تصویر اجتماعی فرد را آسان ی عکس منظوره بودن ارتقاءیافته

گیرد را  ای قرار می افتاد وقتی یک عکس در فضای شبکه ینکه چه اتفاقی میهرچند کنترل ا

دهد. طبق  اش را تغییر می عکس، کارکرد اجرایی دهد. در حقیقت هر دسترسی به  کاهش می

ای انتشار یافته )توزیعی(  ای، تعریف خاطره شخصی در حال گذار به پدیده این فضای شبکه

ممکن است  "تصاویری از زندگی"ما و  "تصاویر زنده"ه باشیم است. حتی اگر قصد آن را نداشت

 بدل شوند. "تصویری برای زندگی"به 
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