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چکیده
بر اســاس یافته هاى موجود مى توان مفاهیم و داللت هاى عینى و ضمنى را درباره ى عموم عکس ها به کار گرفت. این جســتار 
در تالش اســت چگونگى ساخت و کارکردهاى متفاوت این داللت را در برخى از نمونه  عکس هاى معروف و تعداد کمى عکس 
معمولــى تحلیل کنــد. در این پژوهش، نگارنده با تعیین متغیرهاى مؤثر، طــرح دیدگاه هاى مهم در این زمینه، تحلیل فرمى 
عکس هاى نمونه و تجمیع آنها در فرایند استقرایى نشان مى دهد که آنچه را در عکاسى داللت ضمنى مى نامیم مى تواند ارجح تر، 
مهم تر، برانگیزاننده تر و اثرگذارتر از آن چیزى باشــد که داللت عینى(صریح) پنداشــته مى شود. فرضیه ى اصلى این مقاله این 
اســت که داللت ضمنى حاصل کارکرد متغیرهایى چون نیت عکاس، تجمیع عناصر تصویرى در عکس، باور فرهنگى و اعتقاد 
بیننده، جهت دهى فرهنگى- سیاسى توسط رسانه هاى قدرت مند و توضیح صریح و روشن گر همراه عکس مى باشد. نتایج نشان 
مى دهد در سال هاى اخیر با توجه به متغیرهاى گوناگون تولید و بسترهاى متنوع مصرف(ارائه) عکس، تفکیک و تمایز داللت 
صریح و ضمنى بر اســاس تعاریف دیروز- الاقل- در حوزه عکاســى، سودمند نیست؛ و با توجه به متغیرهاى فعال در بسترهاى 
تولید و مصرف عکس، استفاده از عناوین: ’داللت اصلى‘ و ’داللت فرعى‘ و یا ’داللت قوى‘ و ’داللت ضعیف‘ را پیشنهاد مى کند.
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داللت هاى عینى1 و ضمنى2 و مباحثى از این دســت به حوزه 
نشانه شناسى3 تعلق دارند. نشانه شناسى در اصل یک ایده، سبک 
و دیدگاه ِصرف نیســت، بلکه روش و ابزارى است که مى توان از 
آن جهت تحلیل آثار، تفسیر پدیده هاى بیانى و ارتباطى و بررسى 
روابط گفتمانــى (درون متنى و برون متنى) بهره برد. بنابر همین 
اصل از زمان پیدایش آن به ویژه در حوزه ى ادبیات درســال هاى 
آغازین قرن بیســتم، به تناوب نظریه پردازان سبک هاى فکرى و 
هنرى متفاوتى مانند فرمالیست ها، ساختارگراها و پساساختارگراها 
و روانشناســاِن اجتماعى و ارتباط شناسان از آن در جهت توجیه 
عقاید خود و تحلیل آثار هنرى بهره گرفته اند. در پس این گذار، 
در ســال هاى میانه ى قرن بیستم، برخى متفکران و هنرشناسان 
به عکاسى توجه نموده و از منظر نشانه شناسى به بررسى ماهیت، 
کارکرد و خوانش تصویر عکسى پرداختند، و عالوه  بر نقد هنرى، 

در نقد عکس نیز کاربردهاى آن رواج روزافزون یافت. 
آموزه هاى این متفکران بتدریج از همان زماِن طرح در حوزه ى 
ادبیات به ویــژه بیش از همه آموزه هــاى روالن بارت4، منتقد و 
نشانه شناس ادبى فرانسه منتشر شدند5. در پى آن، برخى از آراى 
نشانه شناسانه ى این متفکر فرانســوى درباره  ى عکاسى، بتدریج 
در میانه ى ســال هاى دهه ى1360 شمســى ترجمه و عمومیت 
یافتند. در سال هاى اخیر، افزون بر بارت، انتشار آموزه هاى سایر 
نظریه پردازان در زمینه ى عکاسى توانست میزان آشنایى و تالش 
براى به کارگیرى فرمول هاى نشانه شناســى را بیشــتر کند6. اما 
این که تا چه میزان، آراى مطرح نظریه پردازان در حوزه ى عکاسى 

قابلیت تفسیر دارند، جاى تأمل دارد.
در این میان، داللت و یا معناى عینى و ضمنى همراه با داللت 
اســطوره اى، بخش عمده  و مفصلى از بحث نشانه شناسى را دربر 

مى گیرند7، و بسیارى از نظریه پردازان، بحث داللت را به حوزه ى 
نظرِى عکاســى به ویژه نقد عکس بسط داده اند. بنابر همین روال 
و با توجه به شــناخت و توقع همگان از ویژگى تصویر عکاســى، 
مفاهیم داللت عینى و ضمنــى عکس و تفکیک این دو در ابتدا 
ســاده مى نماید. مانند این تعریف که داللت عینى در عکاســى 
همان عینیت و شــباهت ظاهرى را معنا مى دهد، همانند معانى 
و مفاهیمى کــه براى کلمه اى در لغت نامه و فرهنِگ واژگان قید 
مى شود. در حالى که داللت ضمنى در الیه هاى زیرین و در وراى 

شباهت با موضوع عکس یافت و معنا مى شود.
 با این وصف، فعل و عمل عکاسى در شکل کلِى خود در مواجهه 
با تفاســیر متفاوت و چندگانه از این داللت ها، با ابهام و آشفتگى 
روبرو اســت. به گونه اى که در عمل نمى توان مرزى قاطع را میان 
این دو عنوان ساده ترسیم کرد، و آنها را براى تمام عکس ها به کار 
گرفت. درعین حال، تفوق هریــک از آنها بر دیگرى، در حالى که 
پذیرش هر یک از آنها بر اساس تجربه ى زیسته  و آموخته ى جوامع 
انسانى صورت مى پذیرد، نوعى توهم مى نماید. و البته توجه به این 

نکته ى مهم که داللت ضمنِى عکس را  نیز مى توان جهت داد.
هدف اصلى این جســتار، طرح چالش هــاى موجود در آراى 
بعضاً متناقِض موجود و تالش در جهت پیشنهاِد اندیشه اى براى 
گذار از این ابهام ها مى باشــد. طرح این مــوارِد بعضاً متناقض و 
بررسى آنها مى تواند راه کارهاى مناسبى را در مسیر نقد عکس و 
عکاسى فراهم آورد. نگارنده، هم سو با این نگرش تالش مى کند با 
گزینش و توصیف برخى از آراى موجود و تعمیم تحلیلِى آنها به 
عکس هاى شاهد متن، در جهت  تبیین بهتر وضعیت داللت هاى 
عینى و ضمنى بکوشد. در این متن، داللت، معنا و معنى مترادف 

هم به کار گرفته شده اند. 

مقدمه

مرور تعاریف مقدماتی 

معمــوالً داللت یا معنادهى در فرآیند تولید، انتقال و دریافت 
پیــام تعریف مى  شــود. این پیام مى تواند صوتى، نوشــتارى و یا 
تصویرى باشــد. بنابراین، هر صاحب نظرى متناسب با رویکرد و 
دیــدگاه خود، داللت ها را در درون ســاختار پیام، تعریف، معنى 
و پى جویى مى کند. نکته ى مهم این اســت که داللت در میانه ى 
ُکنش بیان و ارتباط قرار دارد، به این معنى، تا زمانى که موضوعى 
ذهنى، به شــکل پیام، بیان یا فرافکن نشود و یا این که از شکِل 
معین و قابل درکى برخوردار نگردد و ســپس در مسیر ارتباطى 
قرار نگیرد و مخاطبى نداشــته باشــد، نمى توانــد داراى داللت 
خاصى باشد. چنان که رومن یاکوبســن8 زبان شناس فرمالیست 
و ســاختارگراى روس معتقــد اســت: « کارکرد نشــانه، انتقال 
اندیشه به وســیله ى انتقال پیام است» (گیرو، 1383، 19). او در 

طرح واره ى خود، وجود فرستنده، گیرنده، مجراى ارتباط(رسانه)، 
پیام، رمزگان و مرجع پیام را در برقرارى ارتباط ضرورى مى داند9. 
براین اساس، نفس داللت- چه صریح باشد و یا ضمنى- در متن 
ارتباط شکل مى گیرد. ســجودى در کتاب خود به نقل از دانیل 
چاندلر10 نشانه شــناس تصویرى مى آورد: «معمول آن اســت که  
’معنــاى صریح‘ را بــا عباراتى چون معنــاى مبتنى بر ’تعریف‘، 
’معناى تحت اللفظى‘، ’معناى بدیهى‘ یا ’معناى مبتنى بر دریافت 
عــام‘ توصیف کرده انــد» (ســجودى، 1383، 102). همچنین 
سجودى راجع به داللت ضمنى به نقل از آنتونى ویلدن11 نویسنده 
و نظریه پــرداز اجتماعى مى آورد: « عبــارت ’معناى ضمنى‘ با 
تداعى هاى اجتماعى- فرهنگى و’ شــخصى‘(ایدئولوژى، عاطفى، 
و...) نشانه اشاره دارد. عواملى چون طبقه، سن، جنسیت، و تعلق 
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قومى و نژادى مخاطب و مشابه آن در شکل گیرى معانى ضمنى 
دخالت دارند» (همان). پى یر گیرو12 نشانه شــناس فرانسوى، در 
فرآیند تحلیِل موضوع داللت به عنوان صورت و جوهر نشــانه، از 
منظرى دیگر مى نگرد: «داللت صریح و داللت ضمنى دو شــکل 
بنیادیــن و متضاد داللت هســتند؛ و اگرچه در اغلب پیام ها این 
دو حالتى آمیخته دارند، مى توان براساس این که کدام یک از آنها 
نقشى مســلط در پیام دارد، دو دسته پیام  را از هم متمایز کرد؛ 
مى تــوان گفت که علوم به آن دســته از پیام هــا تعلق دارند که 
در آنها داللت هاى صریح نقشــى مســلط دارنــد و هنرها به آن 
دســته از پیام ها متعلق اند که در آنها نقش مسلط را داللت هاى 
ضمنــى ایفا مى کنند» (گیــرو، 1383، 57). از دیــدگاه گیرو، 
رمزگان علمى اساســاً تک معنا هســتند و امکان وجود تنوعات 
ســبکى و داللت هاى ضمنى فراوان در آنها امکان پذیر نیســت، 
برعکِس آن چه در رمزگان هاى هنرى به وفور یافت مى شــود13. و 
به شکلى مشــخص تر درباره ى تصویر، اروین پانوفسکى14 محقق 
تاریخ هنر اروپا مدعى اســت: « داللت صریح در تصاویر و به طور 
کلى هنرهاى تجســمى همان معنا و دریافتى اســت که همه ى 
افراد در برخورد با آن اثر  در ذهنشان نقش مى بندد. واژه داللت 
ضمنى یا معناى التزامى، بیشتر بر جنبه هاى فرهنگى- اجتماعى 
و تاریخــى یک مدلــول تکیه دارد» (ضیمــران، 1383، 119).

 از منظرى تحلیلى نیز هر کدام از داللت ها مى توانند براساس 
ویژگى هایشــان از هم تفکیک شــوند. روالن بــارت در نمودار 
پیشــنهادى خود در حــوزه ى زبان و نشانه شناســى، مؤلفه هاى 
مشــترك داللت صریــح، داللت ضمنى و فرازبــان را بازگفته و 

کارکرد آنها را از یکدیگر متمایز نموده است15.
بر اســاس این نمودار، داللت صریح پیامى ســاده و مشخص 
دارد و ماننــد یک واحــد یکپارچه عمل مى کند کــه از طریق  
ارتباط گیرى، معنایى مشخص و خاص را بیان مى کند. در حالى که 
داللت ضمنى، یک معناى صریح و از پیش موجود را دست مایه ى 
رابطه و محتوایى جدید قرار مى گیرد. به عبارتى، بیان در داللت 
ضمنى، پیچیده تر از داللت عینى است. همچنین مى توان نتیجه 
گرفت که داللــت ضمنى به مرجعى بزرگ تــر، عمیق تر، برخى 
اوقات عمومى تر و برخى اوقات تخصصى تر از داللت صریح ارجاع 
مى دهد و در فرا زبان، محتواى آنچه از طریق بیان و رابطه تعریف 
مى شــود، خود یک واحد معنایى است. در واقع فرازبان، توضیح 
آمده در پرانتز راجع به موضوع اصلى اســت که بدون وجود آن، 
مســیر درك و یا راه یابى براى خوانش مفهوم اَثر(متن یا تصویر) 
مى تواند ُگنگ و مبهم باشد. مانند عمل نقد که با بررسى متن و 
یا اثر هنرى- ادبى، امکان دســت یابى به معنى و ساختار موضوع 
را فراهــم مى کند. از این روى روالن بارت، نقد را فرازبان قلمداد 

مى کند، یعنى زبانى که درباره ى زبان دیگر سخن مى گوید20. 
بــا توجه به تعاریف موجود بــراى داللت ضمنى و فرازبان در 
حوزه هایى که  اصل موضوع ارتباطى، زبان نوشتارى و یا گفتارى 
نیست بلکه موضوع ارتباط، تصویر و یا عکس است، مرزهاى داللت 
ضمنى و فرازبان کم رنگ مى نماید. هر چند که داللت ضمنى بر 
چگونگى بیان استوار است و فرازبان بر روشن سازى معنى نهایى-

مورد نظر- اصرار مى ورزد؛ با این وصف، از آنجایى که معموالً براى 
بیان و توصیِف هر دو حالت، از زبان گفتارى و نوشتارى استفاده 
مى شــود، در پاره اى موارد این دو مى تواننــد به طور ابهام آمیزى 
هم ســان پنداشته شوند؛ به این معنى که داللت ضمنى مى تواند 
 همان نقش فرازبان را ایفا کند. چنان که براساس آراى یلمزلوف21

 زبان شناس دانمارکى، نظریه ى معناهاى ضمنى، پیچیده تر از آن 
اســت که در ابتدا به نظر مى رسد و شــاید بتوان زباِن داللت هاى 
ضمنى را گونه اى فرازبان تلقى کرد22. براین اســاس شاید بتوان 
بســیارى از عناوین و متون مرتبط با آثــار تصویرى را هم زمان 

داللت ضمنى و فرازبان پنداشت.
امــا موضوع اصلى این متن، بررســى معانــى و کارکردهاى 
داللت هاى عینى و ضمنى در عکاسى است. بنابر باور رایج، عکس 
بــه دلیل ماهیت اصلِى خود یعنى شــباهِت تصویرى به موضوع 
خود مى تواند در بســیارى موارد به عنوان نشانه ى عینى به جاى 
موضــوع قرار گیرد. ایــن ویژگى درباره ى موضوع هاى عکاســى 
که داراى مابه ازاى بیرونى و داراى ســابقه ى زیســته نزد بیننده 
هستند، مصداق مى یابد. بر این اساس، بیشتر عکس هاى انتزاعى 
و بســیارى از عکس هاى دست کارى شــده، به موضوعى داللت 
مى کنند که حتا اگر عینى باشند، قابل شناسایى نیستند؛ و تنها 
با توضیح تکمیلى قابل درك و تجربه مى شوند. پس داللت عینى 
در حوزه ى عکاسى، تنها در جایى امکان پذیر مى شود که موضوع 
آن- الاقــل در حوزه ى شــباهت تصویرى- از تجربه ى پیشــیِن 
بیننده برخوردار باشــد و او بتوانــد در کوتاه ترین زمان ممکن از 

طریق عکس، موضوع عکس را شناسایى کند.     

داللت ضمنِی عکس و چگونگی پدیدارِی آن

 بر اســاس تعاریف اشــاره شــده، وجود داللت هاى ضمنى 
و معانى پنهان را در بســیارى از فراورده هــاى بیانى و ارتباطى، 
مانند پیام ارسال شده از طریق رسانه اى خاص، و در موضوع این 
نوشتار یعنى تصویر عکاسى مى توان پى گرفت. ساختار فرهنگى، 
فیزیکى و کاربردى عکاسى براى بیش از صد و هفتاد سال، عمدتاً 
بر ویژگى شــباهت و قدرت استنادِى برخاسته از آن مبتنى بوده 
اســت. حال چگونه مى توان در تصویــرى که صراحت و خصلت 
شبیه نمایى مهم ترین ویژگى  و کاربرد آن بوده است، داللت هاى 
دیگرى بجوییم. حتا تــالش کنیم- در برخى موارد- ناگفته هاى 
کتمان کــرده اش را که بعضاً مى تواند در تقابل با مصداق و معناى 
عینى و صریح خود باشــد، اینک ارجح تر یا قدرتمندتر بپنداریم. 
درحالى کــه در برخى از ســبک ها و زمینه هاى عکاســى مانند 

 محتوا18ارتباط17بیان16  داللت صریح: 

بیانداللت ضمنى:
محتواارتباط(داللت صریح)

محتواارتباطبیانفرا زبان19:
(داللت صریح) 
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عکاســى انتزاعى، الزام و اصرار به وجــود داللت ضمنى در کنار 
داللت صریح عکس سفسطه آمیز به نظر مى آید؛ به این معنى که 
تمام عکس ها مى بایســت چیزى بیش از آنچه را نشان مى دهند، 
بیان کنند. در پِس آن، چگونگِى تولید داللت ضمنى، و قبوالندن 

آن به مخاطب از مسائل مطرح و مهم در این زمینه است. 
 طــرح چالش هایــى از این دســت مى تواند مــا را به تبیین 
فرضیه هایى براى تولید و مصرف عکــس رهنمون کند. هرچند 
پرداختن به همه ى آنها، هدف این ُجســتار نیســت؛ اما مى توان 
بر وجود یک چالش اساســى به وفاقى نسبى دست یافت، این که 

داللت ضمنِى عکس را حاصل کارکرد چه متغیرهایى بدانیم.

- تــالش آگاهانه ی عکاس در تولید داللت 
ضمنِی عکس 

اگر وجــود داللت ضمنى را حاصل تــالش آگاهانه ى عکاس 
بپنداریم، و برنامه ریزِى قبلى براى ســاختن داللت ضمنى توسط 
عــکاس را ممکن بدانیــم، آن گاه مى بایســت در مقام و موضع 
عــکاس- و صرفاً به قصد روشن ســازى موضــوع- دوگونه رفتار 
عکاسانه را از هم تفکیک کنیم. این که اندیشه و برنامه ریزى قبلى 
را بر فعل عکاســى مقدم بدانیم  و یا در مقابل، واکنش ناگهانِى 
عکاسانه - بدون پیش پنداشت- را بر اندیشه تقدم دهیم. عکاسى 
تأملى درمقابل عکاسى سریع( ناگهانى)؛ هرچند که هر دوى آنها 
در عمل عکاســانه الزم و ملزوم هم هستند؛ در عین حال منظور 
این نیســت که عکس هاى ناگهانى و غیرمترقبه- مانند کارى که 
بسیارى از عکاســان خبرى انجام مى دهند- فاقد داللت ضمنى 
است، صرفاً به این دلیل که بدون برنامه ریزى قبلى براى تعبیه ى 

تصویر2- بازسازی ناشیانه ی امر واقع.

چنین داللتى گرفته  شده اند. بلکه با اولویت دادن به ُکنش  تأمل 
در فرآیند عکاسانه، شــاید بتوان تولید عمدى داللت ضمنى در 
عکس را توجیه کرد. به این ترتیب داللت ضمنى مى تواند حاصل 
نیــت مؤلف باشــد و او آگاهانه قصد نهایــى و اصلى خود را در 
الیه هاى زیرین معناى ظاهرى پنهان کند، و به این امید باشد که 

خواننده اى این داللت هاى ناپیدا را رمزگشایى کند. 
یکى از راه هاى متعارف براى تشــخیص چنین نمودهایى در 
عکاســى موضوع، ’عنوان‘ عکس اســت. به ویــژه عناوینى که از 
محــدوده ى توصیف ِصرف عناصر تصویــرِى عکس و یا موضوع 
ظاهرِى آن خارج شده و به موضوعى دیگر- شاید پنهان در پس 
تصویر- داللت مى کند، و عکاس با افزودن عنوان، بار معنایى خاصى 
را به تصویر ِصرف مى دهد. جرالد لوینسون23 در زمینه ى کارکرد و 
نقش عنوان در تولید محتوا و دسته بندى آنها به عناوین اشاره اى، 
تفســیرى و افزایشى، وظیفه ى آنها را برچسب گذاشتن بر آثار و 
نیز آسان ســازى عمل ارتباط با آنها برمى شمارد24. عبداهللا آبادى 
در رساله ى خود مى آورد: «لوینسون برداشت مخاطب از یک اثر 
در کنار عنوانش(درصورت داشتن عنوان) را محتواى اثر مى داند، 
و محتواى مرکزى را همــان محتوایى مى داند که اثر در صورت 
نداشــتن عنوان و یا بدون در نظــر گرفتن عنوانش دیده خواهد 
شــد» (عبداهللا آبادى، 1391، 73). در نتیجه، دیدن هر عکس، با 
عنوان و یا بدون عنوان، مى تواند براى بیننده حاوى معنا باشــد، 
 اما الزاماً نه یک معناى واحد. چنان که در مواردى خاص عکاس با 
آوردن عبارتــى معنــادار و یــا افــزودن متنــى کنایه آمیز به 
عکــس، کلیــد خوانش داللــت ضمنــِى تصویــر را در اختیار 
مى نهــد- الاقل براى طیف خاصى از بینندگان. بســیارى از آثار 
 عکاســى فراواقعــى25 از این ویژگى برخوردارنــد. جرى الزمن26
  در عکــس خود بــا عنــوان ’دریانــوردى بدون محاســبه‘27

( تصویر1)، بیننده را بــه مفهومى وراى اجزاى نامتجانس تصویر 

تصویر 1- دریانوردی بدون محاسبه، جری الزمن.
(www.Pinterest. Com) :مأخذ 
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تصویر 4- عکاسی سریع از گلوله، هارولد اجرتون.
(Arknowledenews. Com) :مأخذ 

تصویر3، رد کفش نیل آرمسترانگ روی کره ماه، باز الدرین.
(Bernard, 2002, 791) :مأخذ

عکس- حاصل از تلفیق تصویر در تاریک خانه- رهنمون مى کند. 
اما داللت ضمنى مى تواند با عناوین انتخاب شده براى عکس هاى 
ساده نیز پدید آید؛ مانند عکسى از پوسته وتنه درخت و گیاهان 
ســبز با عنوان ظاهراً بى ربط اما عمیِق ’بازســازى ناشیانه ى امر 

واقع‘ (تصویر2)28.

- نقش متن و عنوان توصیفی در پدیدارِی 
داللت ضمنِی عکس

منظور توصیفى اســت که الزاماً نه توسط عکاس بلکه به عنوان 
اطالع زمینه اى و بایســته ى عکس، با آن همراه مى شــود و بدون 
آن، محتــواى عکــس ناقص و ناتمــام مى ماند، یعنــى عنوان و 
توصیف، شــرط الزم براى کفایت و درِك عکس مى باشد. بسیارى 
از عکس هاى اطراف مــا به خودى خود آن قدر تکرارى و بى مقدار 
شــده اند که ارزش دیدار تصویرى ندارند؛ یا بــه مرور این ارزش 
را از دســت داده اند. اما بســیارى از این گونه عکس ها زمانى که با 
نوشته اى توضیحى یا توصیفى همراه مى شوند، از اهمیت به سزایى 
برخوردار مى شــوند. چرا که بیننده با دانستن اطالعات زمینه اى، 
بــه ارزش هاى تصویرى پــى مى برد. تصویــر3، از نمونه هاى بارز 
این گونه عکس هاســت. داللت عینى این عکس، رد کف کفشى را 
بر روى خاك نرم نشــان مى دهد. اما انتشار جهانى این عکس در 
ســال 1969 از طریق انواع وســایل ارتباط جمعى، از این داللت 
ضمنــِى بزرگ حکایت کــرد که باألخره ’پاى انســان به کره ماه 
رســید‘. توضیح همراه عکس مى گفت که ایــن عکس رِد کفش 
 نیل آرمســترانگ29 روى خاك کره ماه است و توسط باز آلدرین30

 گرفته شــده است. این عکس سندى اســت براى تحقق آرزوى 
دیرینه ى انسان براى دست یابى به ماه که موجب تحیر بسیارى در 
جهان شد31، و البته بدون این توصیف، عکسى ساده از رد کفشى بر 

خاك ُرس است که گرفتنش براى هر دوربین به دستى آسان است. 
افزون بر آن، بســیارى از عکس هاى انتزاعى مانند عکس هاى 
میکروســکوپى نیز وجود دارند که داللــت عینى آنها به فرم ها و 
رنگ ها خالصه مى شود، درحالى که با توضیح همراه مى توانند حامل 
حقایق و معانى بســیار گسترده و پیچیده  و حتا زیباترى باشند. 
 قدر یقین، بسیارى از عکس هاى دقیق و علمى هارولد اجرتون32

 از این ویژگى برخوردارند. بدون توضیح و دانستن شرایط و ابزار 
عکاسى شاید نه تنها غیر قابل باور که ساختگى و دروغ مى نماید، 
به ویژه بــراى جامعه ى ســال هاى میانى قرن بیســتم. تصور و 
پنداشــت انسان از ســرعت گلوله و تأثیر آن روى اجسام(تصویر 
 4)، قبل از ثبت این واقعه توســط دوربین و فالش اســتروب33

 اجرتــون صرفاً بر اثرکرِد گلوله مبتنى بوده اســت. حال، تصویر 
گلوله اى بى حرکت و معلق در فضا در دسترس است که مهم ترین 
داللت ضمنِى آن، کشــِف دیدارى جسمى است که در لحظه ى 
فعالیتش، نمى شــد آن را  دید و اکنون به واســطه ى عکس قابل 

رؤیت شده است.

- تجمیع عناصر تصویری و یا محتوای مرکزی 
عکس به تنهایی داللت ضمنی می آفرینند

معموالً بحث داللت ها در هنگام خوانش(دیدن) عکس پدیدار 
مى شــود، چه عکاس آن را تدارك دیده باشــد و یا نه. چنان که 
روالن بارت بیــان دوگونه معنا را در عکس شناســایى مى کند: 
«عکســى از طبیعِت بیجان، ممکن اســت گل هایى را در داخل 
گلدانى بر روى میز چوبین نشــان دهد(داللت صریح)؛ و ممکن 
است بیانگر آرامش و سادگى باشد(داللت ضمنى). این داللت ها 
ممکن است با نورپردازى، رنگ و نبود اشیاء غیرضرورى به وجود 
آمده باشــد. عکس مد ممکن اســت به مدلى کــه ُکت وکاله بر 
ســر دارد اشــاره کند، اما با توجه به نگاه، و حالت مدل و آرایش 
صحنه، بر فراســت و گستاخى داللت کند. تماشاى عکس و فقط 
دیدن گلــى در گلدان بر روى میز چوبى، یــا کاله و ُکت بر تن 

 عکس: چالش داللت عینى و مفهوم ضمنى
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فرد و بى توجهى به آنچه بیان مى کنند، به معناى نادیده گرفتن 
نکته ى اصلِى عکس اســت»(برت، 1379، 55)(تصویر5، عکس 
از ژوزف ســودك34). براى بارت معموالً خوانش و دریافت معنى 
عکس، از بررســِى نیت مؤلف مهم تر است. داللت ضمنِى عکس 
براى بارت الزاماً همان چیزى نیســت که عکاس آن را به  عمد در 
عکس گنجانده باشــد. در اینجا تصویر مولد فرایند معنى سازى 
نزد مخاطب اســت؛ در نتیجه پنداشت قبلِى او از آنچه در عکس 
مى بینــد یا خاطره  اى که با دیــدن اجزاى عکس در او از نو زنده 
مى شــود، همان معانى ضمنى عکس است که- حدوداً- مى توان 
آن را با خاطره ى شکل گرفته در حافظه بیننده هم سان پنداشت. 

بــه یک معنا، شــاید داللت ضمنى توقعى اســت کــه در ذهن 
مخاطب با دیدن عناصر صورى عکس پدیدار مى شــود. درباره ى 
عکس توصیف شده توســط بارت، مى توان پرسید توقع بیننده ى 
عکس هاى متعارف از طبیعت بى جان ژوزف سودك با ترکیب بندِى 
خــاص او و یا از عکس ُمد با مدل هاى عموماً اخمو، چه مى تواند 
باشــد؟ قاعدتاً ســابقه ى ذهنى و یا حافظه ى بیننده در درك و 
خوانش عناصر عکسى نقش به سزایى دارند، چرا که پیش از ابداع 
عکاسى - ظاهراً- حافظه عهد ه دار وظیفه ى خطیر عکاسى بود35. 

- داللت ضمنِی عکس می تواند حاصل نگاه 
ودرك فرهنگِی مخاطب باشــد و نه پیامد 

نیِت عکاس
حتــا یــک عکــس یکــه و دســت کارى نشــده مى تواند 
ضمنــى  داللت هــاى  اجتماعــى،  تفکــر  دوگونــه  نــزد 
 بعضــاً متضــادى از خــود نشــان دهد. اســتیل جوســیم36
 در کتــاب لحظــه ى ابدى37، یکــى از عکس هاى راســل لى38

 با عنوان آمــوزش در خانه(1939) را مثال مى آورد (تصویر6). 
بــه عقیده ى او ایــن عکس براى یک سیاه پوســت اصالح طلب 
مى توانــد تالش و مبارزه ى سیاه پوســتان براى بهبود شــرایط 
اجتماعــى و ســوادآموزِى ضــرورى بــراى احقــاق حقــوق 
پایمال شــده ى آنان در بدترین شــرایط را بنمایاند. سال هایى 
که بحــران اقتصــادى و تبعیــض عمیق نژادى بــر جامعه ى 
امریکا چیره بود.  اما همین عکس از دیدگاه یک سفیدپوســت 
افراطى و نژادپرســت، فقر وناتوانى سیاه پوســتان در یادگیرى 
را مى نمایانــد. از دید او، این جماعت بــراى امریکاییان اصیل 
 و سفیدپوســت، فقط افــرادى ُکند ذهن و مزاحم هســتند39.

 بر این اســاس، یک عکس واحد با عنــوان صریح ’آموزش در 
خانه‘ و توصیف یکسان عناصر درون عکس، مى تواند دو خوانش 
متضــاد و یا دوگونه معناى ضمنى متضاد را تولید کند. این امر 
نشــان مى دهد که هر بیننده اى نظام خوانشى فعالى، بر اساس 

تصویر 7- ادموند یا ادوارد ماسکی، عکاس ناشناس.
(archives.nbclearn.com) :مأخذ 

تصویر 5- طبیعت بی جان، ژوزف سودك.
(www.jeudepaume.org) :مأخذ

تصویر 6- آموزش در خانه، راسل لی.
(www.knowla.org) :مأخذ 
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باورهــا و منافع خویــش عکس را معنا و تفســیر مى کند، حتا 
عکس خبرى و مســتند را. در نتیجه هر عکســى حتا با داشتن 
عنوان و متن همــراه، کماکان در مســیر پدیدارى داللت هاى 

دیگر مى تواند ماده ى خام به حساب آید. 

- داللت ضمنی می تواند حاصل خواســت 
وکارکــرد مدیران سیاســی- فرهنگی و 
رســانه های انبوه جامعه، در جهت دهی به 

درك مضمون عکس باشد
 به این معنا که نه الزاماً شــرایط فرهنگِى تولید عکس، بلکه 
شــرایط فرهنگِى ارائه، تکثیر و مصرف عکس در ســطح جامعه 
مى تواند در پدیدارِى داللت ضمنِى آن مؤثر باشــد. هرچند این 
موضوع درباره ى- تقریباً- تمام عکس هاى دستکارى و مونتاژ شده 
مى تواند صادق باشــد. چرا کــه تحریف و بــرش و برهم افزایِى 
تصویِر عکســى معمــوالً در پى ایجاد یک معناى خاص توســط 
عــکاس و یا ویرایش گــر عکس با قصد قبلى صــورت مى گیرد. 
اما بحث حاضر درباره ى عکس ســاده و تحریف نشــده است که 
بعداً مى تواند در مســیرهاى متنــوع و - البته- متفاوتى مصرف 
و معنا شــود. یکى از مصداق هاى محــرز این موضوع را مى توان 
 در انتشار عکس  ادوارد ماسکى40 رقیب جدى ریچارد نیکسون41

 در جریــان انتخابات ریاســت جمهورى امریکا در ســال1972 

میالدى مالحظه کرد. این عکس ماســکى را در حالتى منفعالنه 
و ناراحت نشــان مى داد(تصویر 7). بر اســاس عناصر موجود در 
عکس ، به نظر مى رســد که او در حین مصاحبه در معرض وزش 
گــرد وخاك یا بوران برف قرار گرفته اســت و ســرش را پایین 
آورده و چشــمانش نیم بسته است. اگر شباهت را مبناى داللت 
صریح بپنداریم، این تعبیر همان معناى صریح عکس اســت و به 
شــکل متعارف، پرتره اى خبرى از او را در شرایط نامساعد جوى 
مى نمایاند؛ چه بسا بیننده ى این تصویر با دیدن شرایط نامناسب 
جــوى در این عکس، بــه اهمیت مصاحبــه و اهمیت مصاحبه 
شــونده بیاندیشد. اما چاپ بى شــمار این عکس در روزنامه هاى 
امریکا با عنوان ’بزرگ مرد گریان‘، نتیجه اى عجیب به دست داد. 
ماســکى در حالى که بر اساس نظرسنجى هاى قبل از انتخابات، 
از رقیب خود ریچارد نیکســون پیشــى گرفته بود، در نهایت از 
او شکســت خــورد؛ و تکثیر این عکس یکى از عوامل شکســت 
وى قلمداد شــد42. چرا که عینیت این عکس، هم زمان با داللت 
صریح و گزارش گونه اش مى توانست نزد رأى دهندگان، حامل این 
معنى ضمنِى عظیم باشــد که این فرد نمى تواند ادامه دهنده ى 
مســیر رؤســاى جمهورى قدرتمنــد دهه ى 60 امریکا باشــد. 
قیافه ى گرفته و َســر رو به پایین و چشمان نیم بسته ى ماسکى، 
به همراه عنوان ’بزرگ مرد گریان‘ مى توانســت سیماى پُرصالبت 
رؤســاى جمهور پیشــین را خدشــه دار کند. حتا در مقایسه با 
 عکــس رقیب خود نیکســون در همان زمان، بســیار رقت انگیز 

تصویر 8- ریچارد نیکسون، عکاس ناشناس.
(mentalfloss.com) :مأخذ 

 عکس: چالش داللت عینى و مفهوم ضمنى
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مى نماید (تصویر 8). این شــک و عــدم اطمینان پدید آمده در 
اذهان عمومى، با تکثیر ایــن تصویر و به همراه ترفندهاى دیگر 
رقابت هاى انتخاباتى موجب شکســت ماسکى شد. به این ترتیب 
مى تــوان پذیرفت که عوامل پیرامتنى به ویــژه نوع فرهنگِى آن 
که بر پایه ى تجربه ى زیســته مردم و باورهاى اجتماعى تحکیم 
شــده اند، مى توانند حتا بــر جهت گیرى عینیــت صریح عکس 
نیز حکــم برانند، متغیرهاى دیگرى را فعال کنند، تفســیرهاى 
متفاوتى به دســت دهند و عکس را در مسیر دیگرى غیر از آنچه 
مى نماید به کار گیرند. در واقع شــاید بتوان گفت که در مواردى 
از این دست، رابطه ى علت و معلول43 (داللت صریح) به رابطه ى 
تأثیر ســوم44 (نوعى داللت ضمنى از پیش تعیین شــده) تغییر 
مى کند که مى تواند نتایج غیر هم سو با صراحت تصویر عکسى را 
پدید آورد45. به یک معنا، اســتفاده ى منعت طلبانه حتا از عکس 
خبرى، عکسى از مصاحبه ى یک نامزد انتخاباتى، مى تواند موجب 
شکســت او در انتخابات شــود. هرچند این موضوع نمى توانست 
تصادفى باشد و بعدها به حیله ى کثیف نیکسون معروف شد46. 

- داللت صریح (عینی) در مقایسه با داللت 
ضمنی یک توهم است

از آنجایى که دریافت و فهم داللت صریح به ویژه در عکاسى 
به دلیل شباهت تصویر با موضوِع خود عموماً ساده تر و سریع تر 
از داللت ضمنى حاصل مى شــود، این کــه آن را اولین دریافت 
بپنداریم، منطقى و طبیعى به نظر مى رســد. اما ممکن اســت 
چنین ســاده نیز نباشــد. مقیم نژاد در کتاب خــود یادآورى 
مى کند که داللت مستقیم(صریح) واجد معنایى طبیعى است، 
در حالى کــه داللت ضمنى، به فرایند طبیعى ســازى اشــتغال 
دارد. او نتیجــه مى گیــرد که این فرایند بــه توهمى قدرتمند 
مى انجامد که داللت مستقیم(صریح) یک معناى ملفوظ و کلى 
اســت، و در نهایت این که داللت مستقیم، چیزى بیش از یک 
داللت ضمنى نیســت47. هم چنین روالن بارت در سال 1974 
در کتاب اِس ِزد48 به این نتیجه مى رســد کــه معناى صریح، 
نخستین معناى دریافت شده از اثر- ادبى- نیست بلکه وانمود 
مى کند که چنین اســت، و بر اســاس این َوهم، معناى صریح 
در واقــع چیزى بیش از آخرین معناهاى ضمنى نیســت49. به 
عبارتى دیگر، داللت صریح، ما را با این انگاره روبرو مى ســازد 
که مدلــول عین دال و با آن یگانه اســت، داللــت ضمنى به 
ما مى گوید که زبان پدیده اى اســت غیرشــفاف50. در ســوى 
دیگر، والنتین ولوشــینوف51 زبان شــناس روس تاکید مى کند: 
« نمى توان میــان داللت صریح و معناى ضمنى پدیده ها مرزى 
ترســیم نمود، چرا که در حالت کلى، معانى از کیفیت و ارزش 
داورى ما تأثیــر مى پذیرند. یعنى در هیچ مــورد نمى توان به 
توصیف عینى و فارغ از انشــاء ارزش در مورد پدیده ها دســت 
یافت. به ایــن معنا، تفکیک میان داللت صریح و ضمنى کارى 
بس دشــوار اســت و در اکثر موارد با ناکامى همراه است، چرا 

که فهم، دریافت و تفســیر را نمى توان از یکدیگر متمایز نمود، 
چون این دو همواره پا به پاى هم در ذهن ما شکل مى گیرند» 
(ضیمــران، 1383، 121). امــا این گزاره ها چقــدر مى تواند 
درباره ى عکس مصداق داشته باشــد؟ « آنتونى ویلدن معناى 
’صریــح‘ را نوعى رمز رقومى(دیجیتــال) و معناى ’ضمنى‘ را 
نوعى رمز قیاسى (آنالوگ) مى داند» (سجودى، 1383، 102).  
از آنجایــى که مهم ترین نمود رمــزگان دیجیتال و آنالوگ در 
عکاســى پدیدار است، براســاس رابطه ى تقدم عکاسى آنالوگ 
نســبت به عکاسى دیجیتال، شــاید بتوان نتیجه گرفت معناى 
صریح نیز در پِس بیان هاى ضمنى اســت که پدیدار مى شــود 
و در ســویى دیگر، گیرو یادآورى مى کنــد: «چند معنا بودن 
نشــانه ها را نباید با چند معنا بودن پیام ها اشتباه گرفت. نشانه 
در چارچــوب پیام فقط یک معنا دارد. امــا این احتمال را نیز 
مى دهد که تکثر معانِى ممکن در خود پیام نهفته باشــد و این 
موضوعى مهم اســت» (گیرو، 1383، 57). به همین دلیل بین 
معانِى موجود در پیام، شــاید نتوان به درستى پیام صریح را از 
پیام یا پیام هاى ضمنى بازشــناخت. قاعدتاً بستر و زمینه اى که 
پیام و یا داللت در آن جا آشــکار مى شــود، در تعیین  اولویت 

براى داللت ها نقشى تعیین کننده دارد. 
از طرفى، بر اســاس نمودار ســه گانه ى بارت درباره ى داللت 
صریــح و ضمنى و فرازبان، مى تــوان دریافت که داللت ضمنى 
بــه امرى همگانى تر، بزرگ تر، عمیق تر، تخصصى تر و ... مى تواند 
ارجاع دهــد. از این روى بــا توجه به اولویــت در خوانش این 
مصادیِق با اهمیت، آیا کماکان مى بایســت آنها را معانى ضمنى 
تلقــى کرد؟! روالن بارت در بخشــى از مصاحبه ى خود با آنجلو 
شوارتس52 اظهار مى کند: « اشتهار عکاسى به این که رونوشتى 
دقیق از واقعیت یا برشــى از واقعیت است، موجب شده که تا به 
حال هیچ کس در مورد قــدرت واقعى و داللت هاى ضمنِى آن 
تأمل نکند. ما در مورد عکاسى همیشه منظرى دوگانه داریم که 
یا افراطى است یا نادرســت. مى توان عکس را نسخه اى دقیق و 
صرفاً مکانیکى از واقعیت در نظر گرفت، به طور مشخص همچون 
گزارش تصویرى یا تصاویر خانوادگى در بعضى موارد. چون حتا 
یک عکس خبرى ســاده و صریح هم، در پس خــود تلویحاً به 
یــک دغدغه و ایدئولوژى داللت دارد» (بارت، 1387، 23). پس 
به درستى، داللت ضمنى در بســیارى موارد اعتبار بیشترى به 
عکس مى بخشد؛ این اعتبار چه آگاهانه توسط عکاس در ابتداى 
ُکنش عکاســانه پدید آید و چه بعداً توسط عناصر و متغیرهاى 
فرهنگِى دیگر به آن پیوســت شــود، معموالً از اهمیت بیشترى 
برخــوردار اســت. در حالى که این مفاهیم، بیشــترین تالش و 
مطالعــه براى تحلیل و شــناخت معنا و کاربرِد عکس را به خود  
اختصاص مى دهند؛ به راســتى چرا باید آنهــا را داللت ضمنى 
بنامیــم؟ آیا این مفاهیم به دلیل بیان باواســطه ، ضمنى نامیده 
مى شوند؟ شاید داللت ضمنى صرفاً بازى با کلمات است، اشتباه 
محاوره اى است، غلط مصطلح است؛ اما به هیچ روى پاسخ گوى 

گستره ى تحت سلطه ى خود نیست.
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براساس یافته هاى متن مى توان نتیجه گرفت، تالش آگاهانه ى 
عکاس در خلق معنا یا معنا هاى ضمنى، در الیه هاى بیانِى عکس 
امکان پذیر اســت، و نیت مؤلف به اَشکال مختلف - به َرغم رسم 
نوپدید مــرگ مؤلف- مى توانــد داللت آفرین باشــد. به ویژه در 
عکس هایــى که عکاس به نحوى هدف مند و جهت دار، عنوان هاى 
نه چنــدان مرتبط با موضــوع ظاهرى عکــس را برمى گزیند. با 
این وصف، ضمانتــى براى دریافت آنچه عــکاس در پس عناصر 
ظاهرِى عکس تعبیه کرده توســط بیننده وجــود ندارد، به ویژه 
دریافت و برداشت یکسان براى همه؛ او نمى تواند مخاطب خود را 
وادار به درك و دریافتى خاص کند، هرچند در حالت متضاد نیز 
نمى توان به  سادگى هر برداشت و پنداشتى را توسط مخاطب روا 
دانست. از جهتى دیگر، توضیح ساده، صریح و روشن گر متن و یا 
عنوان همراه عکس، خود نیز مى تواند موجب داللت ضمنى شود، 
هرچند داللتى که در پس ارائه ى چنین عکس هایى برمال مى شود، 
معموالً بسیار بزرگ تر از آن است که آن را داللت ضمنى بنامیم. 
هم چنین تجمیع عناصر تصویرى در عکس مى تواند مولد تداعى  
خاطره هــا و آموزه هاى قبلِى موجود در حافظه ى بیننده شــود. 
افزون بــر آن، موضع قدرتمند مخاطب در مواجهه با عکس هایى 
که باورهاى او را تقویت و یا انکار مى کنند، باعث مى شــود از یک 
عکس واحد، افراد بر حســب باورهاى شــان داللت هاى متضادى 
را اســتنباط کننــد. در عین حال مى تــوان از عناصر فرهنگى و 
پیرامونى براى ساخت داللت هاى ضمنى قدرتمند و جهت دهنده 

به اندیشه ى کلى مردم در جامعه استفاده کرد. 
براســاس آنچه آمد، اگر قدرت، اهمیت و مصرف تخصصى تر 
و یا حتا عمومى تــِر داللت ضمنى عکــس، از کارکرد عینِى آن 

بیشتر بوده و حوزه ى وسیع ترى را دربر گیرد، دیگر نمى توان آن 
را داللت ضمنى نامید. در بســیارى از عکس هاى معروف، داللت 
ضمنى ارجح تــر، مهم تر و اصلى تر از داللــت عینى مى نماید. از 
این روى امروز تفکیک داللت عینى و ضمنى براســاس تعاریِف 
دیروزى امکان پذیر و سودمند نیست. موضوع داللت و معناسازِى 
یک عکس واحد، بنابرتوان و کارکرد متغیرهاى نام برده و ســایر 
متغیرهاى موضعى و بومى دیگر، کامًال نســبى و بسترگرا بوده و 
هیــچ حکم قطعى درباره ى نوع داللت نمى تــوان صادر کرد. در 
تداوم این رویکــرد، در بحث نقد عکس کــه مهم ترین آوردگاه 
شــناخت و تحلیــل داللت هاى عکس به شــمار مى آیــد، دیگر 
ضرورتى به تمایز داللت عینى و ضمنى احســاس نمى شــود؛ و 
به جاى آن ضرورت اســتفاده از عناوین دیگــرى که بتواند بین 
داللت قدرت مند و داللت کم مایه ى یک عکس تمایزى نسبى را 
پدید آورد، مهم تر اســت. آن گاه تمام پرسش ها و آورده هاى این 
متن مى توانند به ســنجه ها و عوامل پدیدارى چنین نسبیتى در 
داللت مبدل شــوند. از نیت عکاس- مؤلــف- گرفته تا نظام هاى 
اجتماعى و فرهنگى، و مخاطبین آنها. در این صورت شاید بتوان 
از عبارت هاى ’داللت اصلى‘ و ’داللت فرعى‘  که هم زمان بســتر 
تولید و مصرف- خوانش- عکس را شــامل مى شود، بهره گرفت. 
این پیشنهاد در واقع بیان گر سرمشق53 جدیدى نیست بلکه براى 
تغییر عناوین متداول براى داللت هاى قوى و ضعیف عکس است. 
چنان که در تمام متن حاضر نیز هر کجا که معناى غالب به معناى 
مسلط- پذیرفته شده و یا تحمیل شده توسط ارکان قدرت مند- 
درباره ى عکســى صدق کرد؛ به جاى واژه هــاى داللت عینى یا 
ضمنى مى توان از داللت اصلى، یا حتا از داللت قوى استفاده کرد.
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