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 چکیده

های اصلی نظریه ریزوماتیک ژیل دلوز، عکاسی  در این تحقیق با تحلیل نظریه ارزش نمایشی والتر بنیامین و مؤلفه

سبب پدیدآمدن بستر جدید  همیت و ضرورت تحقیق، بههای اجتماعی بررسی شد. ا خبری در بستر شبکه

های اجتماعی( در تغییر تعاریف و کارکردهای عکس خبری است. نتایج  تکنولوژیک در فضای مجازی )شبکه

ترین شاخصۀ بستر شبکۀ اجتماعی برای عکاسی خبری، ظهور مفهوم فردیت و  دهند که مهم تحقیق نشان می

های خبری را  روایت برتر است. در این فضا، عکس عبور از ساختارها و چارچوب همچنین تکثر برای از بین بردن

نوعی رابطه مردم با مردم را  گیرد، به کند و نمایشی که توسط بازتولید مکانیکی از واقعیت صورت می تجربه می

است و رابطۀ عکس با نیاز  ها بی کند. در این رویکرد، عکاسی خبری به ژورنالیسم نوشتاری یا خبرگزاری تأیید می

دهند که عکاسی خبری پدید آمده در بستر  ها نشان می واقعیت، صرفاً با هنر و ذهنیت عکاس در پیوند است. یافته

های متعدد و مرکزگریزی هستند که برخالف یک روایت واحد مسلط و  های اجتماعی در ایران دارای روایت شبکه

توصیفی ـ تحلیلی بر اساس ارتباط نظریه ارزش نمایشی بنیامین و اند. روش تحقیق  ساختار درختی شکل گرفته

 ای و اینترنتی است.  های کتابخانه ریزوماتیک دلوز بر روی داده

 های اجتماعی، ارزش نمایشی، ریزوماتیک. عکاسی خبری، شبکه واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

مثابه  ی جدیدی که فنّاوری تصویری بهها در این نوشتار، موضوع عکاسی خبری از دریچۀ چالش

شود. عصر نوین ارتباطی، جهان نوینی را  عکاسی با کارکرد خبررسانی دچار آن شده، تحلیل می

شده دربارۀ کارکردشان  ها نیز در قبال وظایف تعریف گذاری کرده است که در آن رسانه پایه

گرایی یعنی گریز از  صر، کثرتترین تأثیرات این ع دچار پرسش و مسئله هستند. یکی از مهم

هاست. عکاسی خبری نیز در این بازتعریف دوباره از ماهیت و  های کلی برای رسانه چارچوب

های  کند. این مهم، با توجه به مسیری که شبکه ای را تجربه می کارکرد خود، شرایط ویژه

سی خبری را دچار اند، عکا گرفته های خبررسانی در پیش ترین رسانه عنوان مهم اجتماعی به

های جدید ارتباطی در  ای، اخالقی و ارتباطی نوینی کرده است. شکل رسانه های حرفه تعارض

های خبری برای  ترین منبع خبررسانی بنگاه های اجتماعی نظیر اینستاگرام که عمده قالب شبکه

سانی و ر عموم مردم است، الگوی جدیدی را فراگیر کرده که بر اساس آن عمده فضای اطالع

شود،  شود و خبری که از طریق عکس اعالن می خبررسانی به عکس اختصاص داده می

همین دلیل، اهمیت زبان و کدهای تصویری  های نوشتاری ذیل عکس است. به معنابخش داده

 پیش از بیش در سوگیری معنایی اخبار نقش دارد. 

عکس خبری در کارکرد بر این اساس، است که در تعاریف کلی پیشین دربارۀ عکاسی و 

نمایی صرف واقعیت، خلل ایجاد شده و امروزه درگیر با مسائلی است که  پیشین آن یعنی واقع

های اجتماعی پدید آمده  های جدید ارتباطی نظیر شبکه واسطه امکانات فنی خود و شکل به

اری، است؛ زیرا مفهوم واقعیت صرف در عکس خبری در گذشته در تأیید و راستای خبر نوشت

ترین  عنوان اصلی های اجتماعی به تصویر به رو که شبکه نمود، اما امروزه ازاین واقعه را تبیین می

شکل ارتباطی میانِ دهندۀ خبر و گیرندۀ آن متمرکز هستند، این عکس خبری است که 

واسطه زبان و کدهای تصویری سودهندۀ معنای خبر و بازنمایی واقعیت است. با این احوال  به

های فراگیر  وخطای امکاناتی هستند که فنّاوری ازپیش درگیر آزمون اس خبری نیز بیشعک

ارتباطی در این دوره در اختیار آنها قرار داده است. بر همین مبنا امروزه عکاس خبری صرفاً 

شود که برای اثبات واقعیت یک خبر نوشتاری  عنوان سوژۀ سازنده عکس خبری تلقی نمی به

د، بلکه خود سوژه، سازنده و معنادهنده خبر نوشتاری است. این موضوع کن عکس تهیه می

نگاری، اصوالً  شود که در نگاه پیشین ارتباطی در حیطه روزنامه رو دچار چالش می ازاین

صالحیت فنی و هنری عکاس خبری برای تهیه عکس برای خبر نوشتاری مدّ نظر بوده است، و 
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کرده است؛  ها را مشخص می و جهت و سوگیری عکساین نوشتار خبرنگار بوده که معنا 

های خبری و  که امروزه عکاس خبری این فرصت را یافته که بدون اتکا به بنگاه درحالی

مثابه خبر، اخبار را  طور مستقل و صرفاً با عکس به سوگیری یا درخواست عکس برای خبر، به

 برای عموم مردم به اشتراک بگذارد. 

های اجتماعی چگونه عکاسی خبری را تحت تأثیر  ن است که شبکهمسئلۀ این تحقیق ای

ای بین موضوع عینیت، واقعیت و چندصدایی با  دهد و در عکاسی خبری چه رابطه قرار می

های اجتماعی و  ارزش نمایشی وجود دارد؟ بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطۀ شبکه

های  روی عکاسی خبری در شبکهنمایش واقعیت در عکاسی خبری، تحلیل و مسائل فرا

 اجتماعی است. 

 مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

 های کارکردی آن عکاسی خبری و شاخصه

علت  به 0021مثابه فتوژورنالیسم در دهۀ  گذرد که عکاسی خبری به یک سده از روزگاری می

عکاسی خبری عنوان شاهد واقعیت رواج یافت تا امروزه که  ها به توانایی مطبوعات به چاپ عکس

ها را مرتفع کرد.  در بستر فضای مجازی، نیاز خود به ضرورت طبع روی کاغذ مجالت و روزنامه

شدن عکاسی خبری و ژورنالیسم مبتنی بر تصویر )عکس( از نوشتار،  هرچند این روند مستقل

صرفاً محصول گسترش فنّاوری نبود، بلکه با توسعه امکانات فنی چاپ، تحوالت فرهنگی نیز 

سرعت مردم را عادت  ها و مجالت به مندتر کرد. روزنامه دار عالقه مردم را به مطبوعات عکس

چنان فضای زیادی  دادند اخبار را همراه با تعداد معیّنی عکس دنبال کنند و درنتیجه عکس آن

 شدن نداشتند.  ای جز کوتاه ها چاره ها را اشغال کرد که نوشتهاز روزنامه

هایشان   ها ناچار شدند برای رقابت هم که شده، هرچه بیشتر گزارشهپس از چندی روزنام

کردند  های گوناگون یک موضوع منتشر می هایی از زاویه ها عکسرا با عکس همراه کنند. نشریه

سرعت رشد کردند  ها و نشریات مصور بهدادند. مجلهوتاب بیشتری نشان می و رویدادها را با آب

شدن را داشته باشد.  که خبر اصوالً چیزی است که توانایی نشان دادهرفته روشن شد  و رفته

ترتیب فرهنگ  این آمد. بهحساب می درک و دریافت رویدادها از دید دیگران حق طبیعی افراد به

که امروزه  طوری ( به0331گام مطبوعات را تسخیر کرد )کوبر،  به تصویری، پیروزمندانه و گام

های خبری از  از صفحات شخصی در فضای مجازی، مجموعه عکس عکاسان خبری با استفاده
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نام مجموعه  ازاین در عکاسی خبری چیزی به واقعه داشته باشند. این در صورتی است که پیش

(. شاهد 2: 0310عکس وجود نداشت و همیشه تک عکس یا چند عکس مطرح بود )صادقلو، 

هایی است که رضا دقتی عکاس بنام  مثال تغییر در این تعریف عکاسی خبری، مجموعه عکس

 0در صفحات شخصی 2121باغ میان آذربایجان با ارمنستان در سال  خبری از جنگ ناگورنو قره

 خویش منتشر کرد. 

دار یا  های زمان  و عکس های روزآمد خبری  عکاسی مطبوعاتی به دو قسمت عمده: عکس

برابر نیست  2یسم با عکاسی خبریگویند فتوژورنال شوند. این گروه می غیرخبری تقسیم می

 (.32: 0330( )ریحانی، 2: 0310)صادقلو، 

در مقابل گروه دیگری معتقدند فتوژورنالیسم همان عکاسی خبری است و کسی که در 

دهد هر عکسی که بگیرد در حوزه عکاسی خبری است و تفاوتی  مطبوعات کار عکاسی انجام می

ی مستند رابطه تنگاتنگی با عکاسی مطبوعاتی دارد میان این دو مفهوم نیست. همچنین عکاس

ها تعریف کرد، بلکه باید  های درونیِ خودِ عکس  توان صرفاً با بررسی ویژگی و این ژانرها را نمی

های معین و در  شان در مکان های اجتماعی ها و کاربرد آنها را از طریق بررسی تاریخچه فعالیت

 .)01ـ  00: 0301( )ولز، 32: 0330ریحانی، (های مشخص درک کرد  دوره

 سازد: های عکاسی متمایز می فتوژورنالیسم با سه ویژگی خود را از دیگر شاخه

در فتوژورنالیسم عامل زمان دارای اهمیت است. عکس، در این شاخه از عکاسی،  زمان:

 اگرچه ممکن است در طول زمان به عکسی مستند و تاریخی تبدیل شود و حتی گاهی در کنار

ها راه یابد، اما هنگام تولید، عامل زمان نقشی اساسی در  ها و موزه های هنری به گالری  عکس

 کاربرد آن دارد. 

ای است که در آن حضور  دهنده منصف و واقعی صحنه فتوژورنالیست بازتاب طرفی: بی

ر در بین خوانندگانی است که به هر علتی امکان حضو گو و چشم حقیقت دارد. او راوی حقیقت

 صحنه رویداد را ندارند. 

دهد  دهنده است و فتوژورنالیست آنچه در صحنه روی می عکس آگاهی آگاهی دهندگی:

دست آورد )کوبر،  کند تا او روایتی کامل از حادثه به کاست به بیننده عکس منتقل می و کم را بی

0330  :2( . 
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2  News photography 
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عنوان یک  ند. عکس بههای خبری در مطبوعات از جهات بسیار حائز اهمیت هست  عکس

رو  کند، ازاین وسیلۀ بیان از طریق ارتباط بصری و غیرکالمی با مخاطبان ارتباط برقرار می

طور کامل عناصر خبر را )که، کی، کجا، چه، چرا، چگونه( به خواننده برای درک  تواند به نمی

و نمایش بخشی کارگیری فرهنگ تصویری خوانندگان  مفاهیم خبر منتقل کند، اما عکس با به

تواند به درک و تجسم بهتر عناصر خبر کمک کند )یحیایی،  از فضای رویداد خبری، می

 (.010: 0331( )افشار مهاجر، 003:0313

گردد، آن را تفسیر و  دنبال خبر می نگار نیست. او خود به فتوژورنالیست عضو مکمل روزنامه

هستند که هنگام وقوع حوادث و در ها جزو نخستین کسانی  کند. فتوژورنالیست گزارش می

خانمانی، ایدز و سوءاستفاده از  شوند و روایت خود را از بی شرایط اضطراری وارد عمل می

 (.  1ـ  3: 0331کنند )کوبر،  کودکان ارائه می

گوی جامعه است. حاصل کار او قرار است  فتوژورنالیست در مقام چشم بینا و زبان حقیقت

ای باشد که افراد جامعه به هر دلیل امکان حضور در آن صحنه را  صحنه نمای حقیقت آینه تمام

(. وظیفه عکاس خبری است که مأموریتش را درست و دقیق و کامل 0330ندارند )عباسی، 

انجام دهد؛ حقیقت را که غالباً نامحسوس و ناپیداست، هشیارانه جستجو کند و سپس با دقت و 

هایی فیزیکی موضوع، وارد  بینش خود را، همراه با ویژگی – و گاه با سرعت زیاد –توجه بسیار 

 نویسد:  ( ژرمن کرول، عکاس می001: 0330اش نماید )الینز،  شده های تمام  عکس

 (.10:  0311)بالف، « عکاس یک شاهد است، شاهدِ زمان خود»

 نظریۀ ریزوماتیک دلوز

کنند تا مدرنیسم را واژگون  تفاده میای که ژیل دلوز و فلیکس گاتاری اس یکی از مفاهیمِ کلیدی

آورند. ریزوم  پیش می« هزار فالت»است؛ این استعاره را در آغاز کتاب  0کنند، استعارۀ ریزوم

ای اشاره دارد )مثالً در زنجبیل یا  های افقی شناختی است که به ساقه یک اصطالح گیاه

هایی بیرون  آمده و خود از غده ید میهایی پد زردچوبه( که معموالً زیرزمینی هستند، از آنها گره

توان ریشۀ اصلی یک ریزوم را پیدا کرد. اندیشۀ ریزومی در تضاد با اندیشۀ  آیند. ابداً نمی می

کند، بعد  کند و بعد تنه پیدا می درختی است؛ اندیشۀ درختی از ریشه شروع به رشدکردن می

های کالنِ  تیِ اندیشه مشخصۀ روایتهای درخ شاخه، و بعد برگ. از دید دلوز و گاتاری، شیوه

                                                           
1 Rhizome 
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دارانه )کاپیتالیستی( است. از دید دلوز و گاتاری، روش درختی )که  اندیشۀ مدرنیستی و سرمایه

مراتب( را  )سلسله 0در اندیشۀ غربی مسلط و غالب است( روشی هژمونیک است که نظمِ پایگانی

دهد. اندیشۀ ریزومی، اما  زین میهای اصلی و آغا دهد و اولویت را به روایت طبیعی جلوه می

ای ندارند که  کند که هیچ خاستگاه یا ریشۀ اصلی پایگانی را عرضه می هایی چندگانه و بی روایت

 (.Deleuze & Guattari, 1987 :5چون منبع و سرآغاز قلمداد شود ) هم

ت. کشیدنِ تصوراتِ مدرن از سوژگانی انسانی اس چالش تخریبِ اندیشۀ درختی همانا به

و  2بیند که انتخابِ آزاد دارند و خودبنیاد هایی می اندیشۀ درختی، دنیا را برحسب باشنده

روند.  های سوژه/ابژه زیاد به کار می فردمحور هستند؛ در چنین شیوۀ اندیشیدنی است که دوتایی

کنیم. دلوز و گاتاری تأکید دارند که ما باید این نظم را با توسل به اندیشیدنِ ریزومی ویران 

نگرد. دلوز و گاتاری مثال زنبور و گل  اندیشیدن ریزومی به دنیا برحسب رابطه و نامتجانسی می

که با شیوۀ درختی پیش روند و اصطالحات را پایگانی کنند و  جای این زنند. به ارکیده را می

درونی و به  خواهند تا به روابط شان از هم جدا کنند، از ما می ها را برحسب ذاتِ متفاوت باشنده

 های فردیت و ذات در آنجاها دیگر کارکرد ندارند.  نقاطی نگاه کنیم که ایده

هایی که  ها و سیستم خواه، فرایند های تمامیت استعارۀ ریزوم، نقدی است بر فرایندها و سیستم

 شده توضیح دهد. دلوز پایگانی 3چیز را در یک چارچوب تفسیری یا کلیدرمزگانی کوشند تا همه می

های کلیدیِ فرویدی و مارکسیستی وارد  و گاتاری برای چنین هدفی، نقدهای آتشینی بر روایت

 0وسیلۀ تفسیرهای استعالیی های کلیدی، نهایتاً، پیچیدگیِ واقعیت را به سازند؛ زیرا این روایت می

کند. دلوز  می)ترافرازنده یا تفسیرهایی که فراتر از تجربه هستند( سوژگانی انسانی و تاریخ، محدود 

تفسیری در  1مان ماندگار یا درون های غالب و استعالیی تفسیر را با شیوۀ درون و گاتاری این شیوه

کند. از دید دلوز و گاتاری، ستمِ فاشیستی،  ها را تصدیق و تحسین می بیند که پیچیدگی تضاد می

 (.Deleuze & Guattari, 1987 :7نتیجۀ ناگزیرِ تفسیرهای استعالیی است )

توان ابتنای آن بر الف( فولدینگ؛ یعنی  های نگرش ریزوماتیک از نظر دلوز را می شاخصه

عبور از منطق دو ارزشی و رجحان یک اندیشه بر دیگری، ب( شیزوآنالیز یعنی موجود نبودن 

؛ یعنی عبور از تمام تأثیرات اجتماعی و 2ساختارهای ثابتی مانند زبان و منطق، ج( ضد ادیپی
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یا « رمز برتر»سیاسی دیکته شده، د( چندگانگی کمّی و کیفی؛ یعنی عبور از تعمیم یا قومی و 

 (. 0331دانست )کولبروک، « روایت برتر»

های اجتماعی، تأکید بر امکان تولید  در وجه ارتباط نظریه ریزوماتیک دلوز با شبکه

ط شده است. های متعددی است که سبب چندصدایی در مقابل روایت رسمی و مسل ضدروایت

ای تبدیل شده  شکلی ریزومی و شبکه در این جهان ارتباطی، شکل ساختار درختی رسانه، به

ای ریزومی از  نحو شبکه است که در آن حتی قواعد میان خبردهنده و خبرگیرنده؛ به

 صدایی از آن رخت بربسته است.  های تبدیل شده و امکان تک خبرگیرنده

 ی والتر بنیامیننظریه بازتولیدپذیری مکانیک

پرداز آلمانی، از نخستین کسانی بود که کوشید فناوری را به فرهنگ تعبیر  والتر بنیامین، نظریه

مشغول مسئلۀ مدرنیته و نحوۀ تأثیر آن بر جامعۀ  کند. بنیامین در سراسر آثار خویش عمدتاً دل

د در عصر بازتولیدپذیری گوی می« اثر هنری در عصر بازتولیدپذیری مکانیکی»انسانی بود. او در 

دگرگون « هنر»داند(، ماهیت  های برجسته آن می مکانیکی )که او عکاسی و سینما را نمونه

ویژه از دوره رنسانس، ماهیت هنر بر محور چیزی که او  شود. پیش از بازتولید مکانیکی، به می

است که به اثر یافت. حس و حال همان چیزی  نامدش، تکامل می می 0«هاله»یا « حس و حال»

وسطی( این  نگاری قرون بخشد. از دوره رنسانس )و برخالف شمایل شناختی می هنری ارزش زیبایی

شد  کرد که فقط در حضور اثر هنری می هنرمند را ایجاب می« نبوغ»حس و حال تأکید فراوان بر 

ص و تابع زمان و تجربه یک اثر هنری را رویدادی بسیار خا« حضور»رو شد. این مفهوم  با آن روبه

 کرد. نیاز به گفتن نیست که این تجربه جزء امتیازات نخبگان )اشرافی( بود.  مکان می

، یعنی بودن در نزدیکی )انحصاری( «حضور»با بازتولید مکانیکی و تغییر کانون تأکید از 

اتفاق این موازنه بر هم خورد. درنتیجه آنچه « بازتولید»براساس « بازنمایی»تولید معنا، به 

رود و ادراک و تعبیر جایگاه یگانه  افتد، این است که ویژگی یگانه زمان و مکان از بین می می

جا و  زمان همه شناختی هم شوند(؛ محل تجربه زیبایی دهند )و خصوصی می خود را از دست می

دارد. فناوری دیگر با هیچ توانایی هنری، مهارت یا صناعت پیوند ن (Shields, 1991) جاست  هیچ

شود. چیزی  تدریج از کیفیات ذاتی اثر هنری به کیفیات بیرونی منتقل می ها به درنتیجه ارزش

 کند.  یاد می 0«ارزش نشانه»یا  2«ارزش مبادله»( از آن با نام 0330که بودریار )
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 در عصر بازتولیدپذیری مکانیکی« اثر هنری»

یکی ماهیت بازنمود هنری از اتکای به این است که با بازتولید مکان« اثر هنری»نظریه اصلی 

آن( و تأکید بر قدرت آفرینش خود گرایش « حضور»نبوغ، که به حفظ اصالت )وجود یگانه یا 

بنیامین (Benjamin , 1969) ,یابد دارد، به نابودی ارزش سنتی میراث فرهنگی تغییر می

برد که معموالً با  کار می را در ارجاع به این ارزش سنتی حضور یگانه به« حس و حال»اصطالح 

شود. بنیامین نیز مانند  اثر یکی پنداشته می« خالق»آفرینشگر آن، یعنی « مرجعیت»یا « نبوغ»

های بازتولید(  )به معنای فناوری« ها رسانه»کند که  سال بعد( مالحظه می 31مک لوهان )

متن تاریخی در تغییر  گذارد. بنیامین بر نقش های ادراک حسی انسان تأثیر می چگونه بر شیوه

ترین آرای او این است که عصر بازتولید مکانیکی چیزی به  ورزد. ژرف ها تأکید می ماهیت رسانه

لحاظ تاریخی یکتاست، یعنی در جوهر ادراک حسی انسان ظرفیتی برای  ارمغان آورده که به

ایی درک جهان دیگر، توان عبارت درک وجود تاریخی ممکن و مشروط خود ایجاد کرده است. به

گذارد( به میزان زیادی نابودی  می 2«بینش متناظر»و شرایط ادراک را )بنیامین نام این یک را 

)یعنی حضور یگانه یک اثر هنری اصیل( « واسطه حضور بی»رابطه طبیعی میان ادراک و 

 (Benjamin , 1969: 216). است « زوال حس و حال»دهد. این پیامد اصلی  افزایش می

شدن فرایند داللت )حمل معنا( را بر  ان گفت از نظر بنیامین حضور حس و حال بومیتو می

کند؛ زیرا معنا  رنگ می شدن را کم کند. زوال، حس و حال این بومی ادراک حسی تحمیل می

های  و این بازتولیدپذیری نیز موردپسند نهضت« همگان»وسیله بازتولید مکانیکی در اختیار  به

« همگانی»نوشت که شاید ظهور دو رسانه  گیرد )بنیامین در روزگاری می ای قرار می توده

 غیرنوشتاری وجود داشت؛ سینما و رادیو(: 

ای خاص  دهد که عالقه ای، ازجمله جنگ، نوعی رفتار انسانی را شکل می های توده نهضت»

 (Benjamin , 1969: 244).« به تجهیزات مکانیکی دارد

امین تأثیر بازتولیدپذیری مکانیکی بر ادراک حس انسان و وجوه دیگر از نظر بنی عبارت به

و « شیوه مشارکت»لحاظ تأثیرش بر دگرگونی  نفسه نمایان است، بلکه به تنها فی ذهنیت نه

 (Benjamin , 1969: 232).اهمیت دارد  « فرهنگ همگانی»طور مشخص آغاز  به

کند، یعنی از نظر بنیامین جوهر متن  نمی تعیین« کاربرد آن»از نظر بنیامین، ماده را منحصراً 

ای  های رسانه  فناوری«. تکنولوژیک»تاریخی وجوه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن است، نه وجه 
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ها فراگیر  های رسانه  های سیاست شده است. این دیدگاه چنان در تحلیل در عصر مدرن اساساً ابزار

رود.  شمار می ای از مطالعات سیاسی به فقط شاخه ها غالباً های رسانه شده است که رشته پژوهش

ها مجال ابراز وجود دهد. نتیجه منطقی  فاشیسم ضمن پاسداری از مالکیت بر آن است که به توده

 (Benjamin , 1969: 234).شناسی به زندگی سیاسی است  فاشیسم ورود زیبایی

 ارزش آیینی و ارزش نمایشی

های  ها را به ابزار آنکه رسانه علت است که بی این ها دقیقاً به هاهمیت نظر بنیامین در تحلیل رسان

ویژه آنچه اثر او را  دهد. به دست می صرف تقلیل دهد، شرحی از ماهیت سیاسی فزاینده رسانه به

همچون اصلی منطقی است که « ارزش»اش به نقش  سازد، عالقه امروز هم درخور توجه می

رود. او با تمایز میان ارزش آیینی و ارزش نمایشی  شمار می های خاص کاربرد به زیربنای شکل

کند که بازتولید مکانیکی با تغییر گرایش از ارزش آیینی به ارزش نمایشی  چنین استدالل می

شود و به مکان، وابسته است،  ها حفظ می مایه رواج هنر شد. ارزش آیینی اساساً از طریق آیین

یابد. از نظر  جایی افزایش می است و با حرکت و جابه« سیدستر»آنکه ارزش نمایشی تابع  حال

 گذار از ارزش آیینی به ارزش نمایشی، موجب دگرگونی خود اثر هنری شد؛  بنیامین این 

ترتیب  این آفرینی آن دیگر به آفرینش وابسته نبود، بلکه نتیجه مصرف بود و به ارزش»

 (Benjamin , 1969: 224).« بازاری برای آن ایجاد کرد

شدن مرز میان تولید و مصرف بوده است که امروزه به  تر آن مبهم تأثیر اجتماعی گسترده

بار  شود، که برای اوّلین های اجتماعی نشان داده می  آشکارترین شکل در اینترنت و شبکه

عنوان اوّلین  گری( به کم ازلحاظ داللت کنندگان را )دست تفاوت میان تولیدکنندگان و مصرف

کلی از  دهند به های متکثر مردم تشکیل می  که هر دو طرف آن را گروه« همگانی» رسانه

 میان برداشته است. 

 روش پژوهش

روش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و از دو نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک 

فاده های اجتماعی است های مرتبط با عکاسی خبری در بستر شبکه دلوز برای تحلیل داده

های اجتماعی بر عینیت و  کند. نظریه ارزش نمایشی بنیامین در بر دارنده تأثیر شبکه می

های اجتماعی بر سلطه  صداقت عکس خبری و نظریه دلوز در ارتباط با چگونگی تأثیر شبکه
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های خبری است. بر اساس این دو نظریه و با توصیف و سپس تحلیل  خبری از طریق عکس

 اند.  دست داده شده هها، نتایج ب داده

 های پژوهش  یافته

 تحلیل بر اساس نظریه ارزش نمایشی و ریزوماتیک 

در قرن نوزدهم وقتی عکاسی پا به عرصه گذاشت، چند پرسش بنیادی دربارۀ اینکه انسان 

(. در آغاز این پرسش عمدتاً به 0330کند مطرح کرد )بارت،  جهان را چگونه درک می

های فرهنگی  تدریج به فرایند شد، اما با گسترش کاربرد عکاسی به میموضوعات ادراک مربوط 

 بنیادین مانند روایت، حفظ کردن و هویت نیز کشیده شد. 

های کاربرد(  عنوان یک فناوری از طریق درگیرشدن عملی )شکل به این معنا، عکاسی به

برد آن است. شود. بنیان چیستی فناوری، کار خاص تبدیل می« شکل فرهنگی»خود به یک 

گیرد. درواقع کاربرد، ماده و شکل  های خاصی به خود می ها از طریق کاربرد، شکل فناوری رسانه

شود. بنابراین الزم  کاربرد در فرهنگ جذب می«. دهد پیوند می»های خاص   فناوری را به هدف

 توان تحلیل کرد.  است بررسی کنیم که کاربرد فناوری را چگونه می

های جدیدی که امروزه عکاسی  عنوان چالش مسائلی که در این تحقیق بهترین  از مهم

گذاری هنری بر بازنمایی نمایشی واقعیت در  هایی است که ارزش خبری با آن مواجه شده، بازه

ای و اخالقی در سوءاستفاده از واقعه و واقعیت را  عکس خبری گذاشته است که مسائل حرفه

ا در وجه جدیدی که عکاسی خبری در پیش دارد، این ازپیش مهیا کرده است؛ زیر بیش

اثبات نبوده و بنابراین دستبرد در حقیقت واقعیت است. با  سوگیری مانند خبر نوشتاری قابل

توان به رابطه نظری هنر و فنّاوری پرداخت. در تقسیم هنر و تکنولوژی دو  این مقدمه می

شته و در هنر، زیبایی و تناسب اهمیت ساحت وجود دارد که در فنّاوری کارآمدی اهمیت دا

)اخالق( و « فضیلت»)حقیقت( و « معرفت»دارد. در نگرش قدیم فن و هنر در پیروی از 

 (. 0333آمد )امینی،  شمار می )هنر( بودند و آنچه معرفت است، زیبا هم به« زیبایی»

را دارد.  جدا کردن هنر از تکنولوژی مانند هر تقسیم دیگری مزایا و معایب خاص خود

حسن این روش جدا کردن دو ساحت زیبایی و معرفت است که تا حد زیادی باهم تفاوت دارند. 

ماهیت هنر بر زیبایی متکی است و این زیبایی ممکن است کارآمدی و بهره مادی و معیشتی 
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کار بردن فن در هنر برای یک هدف و  نداشته باشد. بنابراین دو دغدغه وجود دارد که یکی به

 کار بردن فن در هنر بدون غایتی خاص است.  یگری بهد

عکاسی، »شود؛ زیرا  ای می دارای ابعاد پیچیده بر همین اساس سازوکار تولید معنا در عکس 

یابد،  گویانه واقعیتی را که به آن ارجاع میشکل همان ای رمزگذاری شده است و به رسانه

رخالف نوشتار که ارجاع دهنده و (. عکس ب11: 0300)سونسون، « کند بازتولید نمی

های بسیاری برای تفسیر  گرایانه نیز هست که داللت کننده معناست دارای قابلیت بیان بازنمایی

و تأویل و فهم دارد. تأثیر عکس در برابر نوشتار به سبب این است که دیدن پیش از کالم 

گیرد، اما  کس خبر شکل میآید و بنابراین ذهنیت مخاطب در ابتدا توسط برداشت او از ع می

علت تغییر در نوع ارائه آن  مسئله این است که دریافت رمزهای ارزشی نهفته در عکس خبری به

توان به عکس  مثال دیگر نمی عنوان های اجتماعی شکلی ریزوماتیک یافته است. به در شبکه

ست و مرکز انتقال عنوان یک پیام از یک منبع ارسال که همان هیئت تحریریه رسانه ا خبری به

گیرند و گروهی دیگر که آن را انتخاب  ها را می )که گروهی از متخصصان هستند که عکس

افزایند( و مرکز دریافت )که مخاطب رسانه هستند(،  کنند و شرح عکس و تفسیری به آن می می

قال ( در این روش رمزگان معنا بر اساس گفتمان حاکم بر مجرای انت0: 0330نگریست )بارت، 

 تواند تفسیر شود.  یعنی رسانه روزنامه، خبرگزاری و تلویزیون می

های عمده دنیا در کنار انتشار روزنامه و مجله، پایگاه  هرچند امروزه تمام خبرگزاری

شیوۀ سنتی است، اما رشد سریع  ها به اینترنتی نیز دارند و روال عکس خبری در این خبرگزاری

ت که امروزه عکاسان خبری برای انتشار عکس، وابستگی های اجتماعی سبب شده اس شبکه

واسطه امکاناتی است که فنّاوری در اختیار  خود را از رسانه رسمی کنار بگذارند. این موضوع به

های عمده به بیان خویش  آنها گذاشته و آنها را قادر کرده که بیرون از حوزه گفتمان خبرگزاری

سرایی بصری  سمت داستان توای خبری نیز تغییری اساسی بهاز یک خبر بپردازند و در تولید مح

ها دیگر دارای این  داشته باشند که تصاویر بر فضای داستان نوشتاری مسلط باشد و عکس

  (Caple & Knox, 2015: 1)پتانسیل باشند که خودشان تبدیل به خبر یا روایت اصلی شوند 

های عمده و اخبار  های خبرگزاری گفتماناگر امروزه عکاسی خبری نیازی برای وابستگی به 

رود که یک تجربه تجسمی رمزگذاری  سوی نوعی از خبر پیش می نوشتاری ندارد، بنابراین به

(. امری 032: 0302شده است )گراندبرگ،  عنوان خبر است که معموالً نادیده گرفته می شده به

صورت عکاسی  آن واقعه چه بهشدت شخصی است و ارتباط آن با دیگر اخبار مرتبط با  که به
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صورت ریزوماتیک است. واقعیت در این نگرش یک کل  خبری یا خبر نوشتاری یا تلویزیونی به

)که مشابه یک درخت از ریشه، تنه و شاخه ساخته شده باشد(، نیست؛ بلکه اجزاء ناهمگونی 

اند. این  ز دیگریاست که ارتباط آنها با یکدیگر مانند گیاه ریزوم هستند و هرکدام مستقل ا

واسطه فضای باز و  کند که به موضوع در قبال عکاسی خبری شکلی دیگر را نیز تجربه می

کنترل استودیو،  پرسپکتیوهای منظر است. عکاس در فضای باز، خارج از محیط محدود و قابل

امل دارد، عو شود و با هر قدمی که برمی ای از زوایای دید متفاوت مواجه میبا حجم پیچیده

داری، منظری  یابند. یک قدم که برمی شکل دیگر تغییر می بصری زاویه دید او از شکلی به

دهد.  شود؛ در قدم بعدی، زاویه دید فعلی جای خود را به مناظر دورتر می پنهان، آشکار می

شود؛ با حرکت جزئی، زاویه قبلی محو شده  داری و فضایی عمیق، هویدا می قدمی دیگر برمی

 (. 00: 0300ر، است )شو

های آن یعنی همان  تحلیل عکاسی خبری در دورۀ حاضر بر اساس نظریه دلوز و ویژگی

ای که  در آینده. شود فولدینگ، شیزوآنالیز، ضد ادیپ و چندگانگی کمّی و کیفی ممکن می

ها،  ها یا دولت ی خبرگزاریها گفتمان شدن نقش عکاسی خبری پیش روی خود دارد، با کمرنگ

تواند  ها می این روایت. های متضاد شکل خواهد گرفت لدینگ و عبور از رجحان روایتشکل فو

مدّ نظر  ها ساختارهای ثابت نیز در این نوع از روایت. های پراکنده شخصی باشد حتی روایت

دار آن است،  مثابه بیان تصویری در عکس عهده های متفاوتی که هنر به نخواهد بود؛ شکل

در این . دهد های خبری در گذشته را به عکس خبری می ختارها و چارچوبقابلیت عبور از سا

ملی نیست، بنابراین ـ  علت که عکاس خبری متعلق به اجتماع یا سیاست قومی این شیوه به

با این دید از . سعی در تعمیم نگاه و نظر خود در قبال خبر با روایت برتر را نیز نخواهد داشت

وضعیت حال حاضر عکاسی خبری، توجه به آنچه بنیامین دربارۀ نگرش ریزوماتیک دلوزی از 

ای که با عبور از ارزش آیینی، رابطه خود را از  شود؛ رابطه تر می ارزش نمایشی بیان داشته روشن

بر این . عنوان مخاطب آن گسترش داده است عنوان تولیدکننده محتوا، به مردم به مردم به

تاریخی یکتاست؛ یعنی لحاظ  به ی به ارمغان آورده کهاساس، عصر بازتولید مکانیکی چیز

 (Benjamin , 1969: 216).توانایی درک جهان و شرایط ادراک آن یا همان بینش متناظر 
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 گیری نتیجه

اند، فضا و  های اجتماعی برای آن فراهم آورده امروزه عکاسی خبری در بستری که شبکه

ها یا  ر از واقعیت نمایشی توسط خبرگزارینوعی عبو کند که به جایگاهی را تجربه می

ترین شاخصۀ این بستر، ظهور مفهوم فردیت و همچنین تکثر در  های کالن است. مهم گفتمان

نوعی عبور از ساختارها و  جهت از بین بردن روایت برتر است. در این فضا، عکس به

یکی از واقعیت صورت کند و نمایشی که توسط بازتولید مکان های خبری را تجربه می چارچوب

کند. در این رویکرد عکاسی خبری به  نوعی رابطه مردم با مردم را تأیید می گیرد، به می

نیاز است و رابطه عکس با واقعیت صرفاً با هنر و ذهنیت  ها بی ژورنالیسم نوشتاری یا خبرگزاری

نگار است که عکاس در پیوند است. این موضوع تنها فاصله میان عکاس خبری با شهروند خبر

امروزه برخی از کارکردهای عکس خبری را مورد خدشه قرار داده است؛ زیرا وجه اخیر نه دارای 

سویه فردیت و نه همچنین در جهت تکثر برای از بین بردن روایت برتر است و صرفاً از سوی 

و  شود. با این توصیف، بستر مهیا شده برای عکاسی خبری دهی می های عمده جهت خبرگزاری

های عکاسان مهم خبری است، نشان از  های اجتماعی که صفحه های آن در شبکه نشانه

 اند.  بینی کرده هایی است که بنیامین و دلوز آنها را پیش وضعیتی نوین دارد که همخوان با مؤلفه
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