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Abstract 

This research is based on a structured analysis of the book written by Pierre Bourdieu, 

called Photography, a Middle-Brow Art. This study is a descriptive analysis of the 

different sections of the book from different perspectives. In this research, we 

considered the Persian translation of the book. Moreover, the origin of the work and 

the effectiveness of its contents after more than half a century from its publication, 

along with its advantages and disadvantages were discussed. We also compared the 

Persian translation to the English version. The translation of the work was also 

examined, which revealed that the book has a decent translation quality, despite 

detecting a few errors in some sections. It can be concluded that due to the long time 

since its publication and the speed of change in its concerning fields, namely 

sociology and photography, most arguments in the book can no longer be cited. 

Also, because the book contains discontinuous articles and does not have an explicit 

conclusion, it does not have the desired unity in general, which might result in the 

fact that each section can be read independently. 
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  چكيده
روشـي سـاختارمند     بـه  مايـه  عكاسي؛ هنر مياندنبال تحليل و بررسي كتاب  به اين پژوهش

از منظرهـاي مختلـف    ــ تحليلـي    توصـيفي با روشي  هاي مختلف كتاب را است كه بخش
گذاري مطالب آن پـس از  ثراو ميزان  كتاب. اين پژوهش با بررسي خاستگاه كند ميبررسي 

، فوايـد و  فارسـي  ةجمـ تر ةنسـخ دادن نظر قـرار ش، با مـد تأليفگذشت بيش از نيم قرن از 
بـا   ترجمة فارسـي  دادن با مطابقت كتاب جمةتر ،چنين همد. كن ميرا بررسي هاي آن  كاستي

هايي  د كه كتاب در بخشكرمشخص  درنهايت و اين روياروييشد بررسي  نسخة انگليسي
 دست آمـد  بهنتيجه اين  ،اينبر عالوهاست و اشتباهاتي دارد. شده جمه ترنزول كيفيت  چارد

 هاي موردمطالعه در به گذشت زمان طوالني از انتشار كتاب و سرعت تغيير حوزه كه باتوجه
 اي ابتـدايي ه سال شناسي و عكاسي، امروز ديگر بخش اعظم كتاب همانند آن، يعني جامعه

بـه   ،چنـين  هم ميزان ارجاع به مطالب آن كاسته شده است.از موردتوجه نيست و  انتشار آن
گيـري مشخصـي    تبـع آن داراي نتيجـه   و به استاين دليل كه كتاب شامل مقاالتي ناپيوسته 

 بخـش  كه هر است ين شدهاماحصل اين شيوه و دت مناسبي ندارد كلي وح طور بهنيست، 
  .باشدمطالعه  قابل ي ديگرها بخش مستقل ازاز آن 

  .جمه، هنر قشر متوسطترشناسي، نقد كتاب،  عكاسي، جامعه ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
عكاسـي   زمينـة در گونـاگون   هـاي  ابكت تأليفجمه و تر گير چشماي اخير، رشد ه سال در
زمان رسم شود، شيب رشد  براساسكه اگر نموداري از توليد اين آثار است بوده  اي گونه به

هـايي   جمه، كتـاب ترو  تأليف در اين ميدانِاما  ،شود مي ديدهباورنكردني در چند سال اخير 
لذا  .ندشو چاپ مي دتجدي چنان همگذرد،  جمه و انتشارشان ميتراز ها  سال هستند كه اگرچه
هـا كـه    . يكي از ايـن كتـاب  است جمه ضروريترمحتوا و  نظر ازي هاي باتبررسي چنين ك

گردد و امـروز بـه چـاپ چهـارم خـود       برمي ش 1380 دهة ةجمه و چاپ اولش به ميانتر
اسـت. آيـا عمـل عكاسـي و معنـاي تصـوير عكاسـانه         مايه عكاسي؛ هنر ميانرسيده كتاب 

ست كه پير بورديـو بـا آن   ا يسؤالشناسي باشد؟ اين  جامعه اي براي تواند و بايد كارماده مي
تـوان دريافـت كـه     مـي سـؤال   كند و از درون همين را آغاز مي مايه عكاسي؛ هنر ميانكتاب 

شناسـي و   نـوزدهم، يعنـي جامعـه    سـدة  ميانةبه دو علم نوظهور در  است چه آنموضوع هر
نظر دارد تـا بـا واكـاوي كتـاب مـذكور، اهميـت        شود. اين پژوهش در مربوط مي ،عكاسي
 .بررسـي كنـد   اسـت،  گذشـته  آندر روزگاري كه بيش از نيم قرن از توليد  ،را آنيي محتوا
عكاسـي در ايـن مـدت     رسـانة شناسي و هم فنـاوري و جايگـاه    هم علم جامعهجاكه  ازآن
 چنـان  هـم مطرح است كه آيا مطالـب كتـاب   سؤال  اين ،هشدتغييرات وسيعي خوش  دست
فارسي كتاب بـا عنـوان    شدة نسخة ترجمهچاپ چهارم  برمبناي؟ اين پژوهش نداستناد قابل

 ،حال بااين. شر كرده استتآن را منامروز  نشر پيام كه گيرد صورت مي مايه عكاسي؛ هنر ميان
كتاب وي فرانسنسخة انگليسي و نسخة فارسي با  جمةترنسخة نياز  براساسهايي  در بخش
  د.نجمه نيز ارزيابي شوترتا مشكالت نارسايي  است شده تطبيق داده

  
 . متن اصلي2

  مؤلف و كتاب كلي معرفي 1.2
 Photography: A Middle-Brow Art نسخة انگليسياي از  جمهتر مايه عكاسي؛ هنر ميانكتاب 

 Un Art نـام  زبان فرانسـه بـه   ي از متن اصلي آن بهو اقتباس ،گزيدهجمه، تر است كه خودش

Moyen: Essai sur les Usages Sociauz de la Photographyie سـال  در  بار نخستينكه  است
تعدادي از مقاالت متن فرانسه با موضوع عكاسي ارتباط عملي كه جا ازآن شد. منتشر 1965

ي كتاب نسخة فارسدليل در   همين  و به اند و مستقيم نداشتند، در چاپ انگليسي حذف شده
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 نويسـنده درج شـده   عنـوان  بـه كتاب نام پير بورديو  ةنام . اگرچه در شناسنيز وجود ندارند
، روبـر كاسـتل، ژان   يلوك بولتانسك قلم به هايي ايي از اين كتاب شامل نوشتهه ، بخشاست

 در يمقاالت مجموعه توان اين كتاب را مي ،. درواقعاست پرااشن كينيو دوم ،كلود شامبوردون
  .پردازند حول موضوعي واحد به بحث ميهاي آن  مقالهنظر گرفت كه 

تنهـايي   نـژاد بـه   متن فارسي آن را كيهان ولي ةجمتراما ، تعددي داردكتاب نويسندگان م
شـود كـه    آغـاز مـي   ،داده است. كتاب با معرفي كوتاهي از نويسنده، يعني پير بورديو انجام

كه متن آن  استفونتن  يويهلاو كريستين شويره و ةنوشت بورديو پيير واژگانبرگرفته از كتاب 
بورديـو آمـده كـه هـيچ      ةتـر پر از تصـويري  ،آن از پـس ده است. كرجمه ترتبي مرتضي كُ را

و مدالي كه در دست  عكاسي كردهآن را كجا و چه كسي  كه ايننيست؛ آن  راه هماطالعاتي 
و وي فرانسـ  ةايـن تصـوير در نسـخ    ،عـالوه  بـه . استي داد رويبورديوست مربوط به چه 

سيروس يگانـه، مـدرس    ترقلم دك به» گفتار متن فارسي پيش« ،انگليسي وجود ندارد. درادامه
تشـريح   بـر  عالوهكه در آن، وي  است 1385در سال  ،هنر دانشگاه هنر تهران شناسي جامعه

كنـد كـه مطالـب     پردازد و اشاره مي شده مي ساختار كتاب، به آبشخور اصلي موضوع مطرح
 گيرد. نظريات رهبران مكتب فرانكفورت قرار مي ةادام كتاب در

قلـم بورديـو آغـاز     انگليسي بـا درآمـدي بـه    ةجمترتبعيت از  ي بهنسخة فارسكتاب در 
كند كه بررسي عمل عكاسي و معناي عكس فرصت  بورديو بيان مي ،شود. در اين بخش مي
اشـخاص از   تجربةو  رفتار درك كامل قواعدمنظور  بهي روشي نوين كارگير هب براياي  ويژه

شـود. كتـاب    اي، فصل اول كتاب آغـاز مـي   صفحه سيزده مقدمةآن رفتار است. پس از اين 
و فصل است هايي دارند. فصل اول شامل دو بخش  بخش هركدامداراي دو فصل است كه 

  و تصاوير كتاب قرار دارند. ،ها، نمايه يادداشت ،ها آن و پس ازدارد دوم سه بخش 
 
  كتاب خاستگاه تحليل و نقد 2.2

كـه در  طور همـان  .اسـت ساختار طبقاتي  ةمقول مايه عكاسي؛ هنر ميانخاستگاه اصلي كتاب 
هـاي خـاص متعلـق بـه اعضـاي يـك        و نگرش ،ها عادات، هويت ،است كتاب مطرح شده

شود كه به  اين امكان براي بورديو فراهم مي لذا .كند متمايز ميديگر از طبقات  راآن  »طبقه«
سـطح  و  مشـخص  كـه مشـاغل   بپـردازد  هاي خاصـي  هاي گروه خاصي از عكس »ماهيت«

از  مدنظر كتابكه  اين مطرح است مايه عكاسي؛ هنر ميان دربارة چه آن. دارند  اقتصادي معلوم
هـايي اسـت كـه در مطالعـات      فاقد برخي پيچيدگي شود و محسوب مي رديووب ابتداييآثار 
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 ي نظيـر او از اصـطالحات  ة. اسـتفاد انـد  شناخته شده خوبي به تمايز طبقاتي ةبعدي او در زمين
محـدود   بـراي او  خاصـي را  طبقات موردپژوهش و... ،»يزبورژوا«، »كارگر ةطبق«، »دهقان«

كـه   ،تمـايز  عنوان ديگر بورديو با كتابشده در اين كتاب در قياس با  . مطالب مطرحكند مي
در  كه چنان ، رسند نظر مي به تر و خام تر ابتدايي، است منتشر شده اثرسال پس از اين چهارده 

هاي زنـدگي پرداختـه    هاي طبقاتي و سبك به تفصيل به مطالب مربوط به سليقه تمايزكتاب 
بورديـو در سـير مطالعـاتي     كـه  ايـن مشخص اسـت   چه آناما  ،)351: 1397 (بورديو است

 ده است.كررا دنبال خاصي همواره خط فكري  ،شناس جامعه درمقام ،خودش

 گـذاري  نـام ي را كه در شناسايي و تر توان مسائل پيچيده بعدي بورديو مي هاي در كتاب
تفكيك طبقاتي و دربارة متن، اين در  كه رسد نظر مي . بهجويي كرد پي، دارند ها وجود گروه

روشـي  دادن  براي نشـان  جا اين. البته از عكاسي در شود نميبحث  ااي آشكار تمايزات حرفه
دهـد كـه در    د و ايـن نشـان مـي   نشو سيم ميتر بندي طبقهشود كه با آن مرزهاي  استفاده مي

 ،يك عمل مشخص (و نه يك انتخاب طبيعي) وجـود دارد  جمعي،ساختن هويت فردي و 
بـه  هـا   آن براسـاس توان  د كه مينهاي متفاوتي وجود دار روش كه اينمسلم است  چه آناما 

هاي متفـاوتي   روش ،براي اين منظور .عكاسي نزديك شد ةرسان اجتماعي از ةاستفاد مسئلة
 يا محـل سـكونت   ،سن، جنسيت براساسمثال  عنوان بهتوان  ميرا ها  كه گروه استوجود م

 انجـام جـامع   اي همطالعهاي ممكن  بندي دسته ةهم بارةتوان در نمي گرچه. ابندي كرد تقسيم
  .استهاي نويسنده  اولويت ةدهند نشان در اين كتابشده  انجام هاي انتخاب، داد

هاي مختلـف را نيـز در دسـتوركار قـرار داده اسـت.       بندي آثارش طبقهديگر بورديو در 
 خـوبي  بـه ايـن موضـوع    ،ذوقـي  هـاي  قضاوت اجتماعي نقد: تمايزدر كتاب  ،مثال عنوان به
 اسـت  جمه شـده ترشناس به فارسي  خورد. از ميان آثار ديگري كه از اين جامعه چشم مي به
  .ذيل اشاره كرد عناوينتوان به  مي

در  وياست كه بورد يكتاب ،حسن چاوشيان از نشر كتاب پارسه ةجمتر ،انسان دانشگاهي
از آن اسـت و   يبخش زين شكه خود دساز يمعطوف م يدانشگاه يايآن توجه خود را به دن

ديگـر  كتـاب   .الـف)  1398(بورديـو   دهد يمدرن ارائه م يدرخشان از فرهنگ فكر يليتحل
 ريدر نقـد و تفسـ   يفلسـف  ياثـر  دگريـ ها نيمـارت  يفلسـف  يشناسـ  يهسـت  ياسـ يس يمعنا
مواضـع و   دگريـ ها يفلسـف  يارهـا يكتاب با معاين در  بورديو است. دگريها يشناس يهست

كـه   ،بورديـو د. كنـ  يمـ  يبررس خيتار تردر بس يشناس يدر هسترا  لسوفيف نيا يها نگرش
 آورده اسـت  يرو هفلسـف و  تاسـ يس به دوجانبه يدارد، با خوانش انهشناس جامعه يدگاهيد

 و شـناس  جامعـه  ،)1992- 1989(كـالج فرانسـه    يها كالسدولت:  ةدربار .)1399(بورديو 
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 ،يسـم ژورنال ةو سـلط  يزيـون تلو ةدربـار  ،درس دربـارة  درسي ،شناسي جامعه لئمسا ،مورخ
هاي  كتابديگر  يو انتخاب عقالن يعلم يلكنش: دال ةنطري ، واقتصاد اجتمايي ساختارهاي

استفاده ها  از آنهاي مختلف دانشگاهي  ند كه در رشتههستگذار اين انديشمند فرانسوي تأثير
 ةحـوز در  مـؤثر تـوان بورديـو را از نويسـندگان و انديشـمندان      مـي  ،وصـف  اينبا .شود مي

  افزايد. شناسي دانست كه اين امر بر ضرورت بررسي موضوع اين پژوهش مي جامعه
  
 كتاب شكلي نقد 3.2

 وضعيت ظاهري 1.3.2

 اين كتابچاپ چهارم . دمطلوبي دار نظر ظاهري وضع نسبتاً از مايه ميان هنر عكاسي؛ كتاب
نسخه در  پانصدبه تعداد  و صفحه 328در قطع رقعي با جلد شوميز و در نشر پيام امروز  را

كه وضع حجمي و وزني  استگرم  365ده است. وزن كتاب كردر تهران منتشر  1398سال 
 26 طور متوسط شـامل  به هر صفحهاست.  آسانآن  مطالعةو  استمطلوبي براي يك كتاب 

جلد كتاب آمده عكس  حيتوض در. دارد نياز طرف يترم يسانتپنج  ةيو متن حاش است سطر
هـاي آن   فصول و بخشفهرست كتاب . »)ي(عكاس فرانسو ولهيروژه و يبا همكار« است:

ي مـتن فارسـ   گفتار شيپ هر بخش نيز مشخص شده است. نويسندةجدا كرده و  خوبي بهرا 
تقسيم به دو فصل  كتاباين . است صفحه سيزدهخود نويسنده  صفحه و درآمد شامل چهار

 هايي به بخش هركدام دارد كه صفحه صددوم فصل صفحه و  121ل فصل او كه است شده
بنـدي   ها طبقـه  هايي دارد كه در قسمت يادداشت نوشت هر بخش كتاب پي .دنشو يم ميتقس
 31و بخـش دوم آن   ،يادداشت 93يادداشت، بخش اول فصل يك  دهاند. درآمد كتاب  شده

 41و بخـش دوم آن  اسـت  مـورد   27هاي بخـش اول فصـل دوم      يادداشت دارد. يادداشت
 ،زينكتاب  انيدر پا .استيادداشت  54بخش آخر كتاب نيز شامل  درنهايت،يادداشت دارد. 

در . انـد  آمـده  فحهدر سه ص وسفيد سياه صورت كتاب به ريتصوهفت و در سه صفحه  هينما
 يشناسـ  ف جامعـه اهـد ا بـا  سـو  همكه  وجود دارد ينمودار و جدول آمار شش ،اين كتاب

  .ندا رفته كار به سندهينو

  آرايي وضعيت تصاوير و صفحه 2.3.2
 ،انـد  در انتهاي كتاب چاپ شده نسخة انگليسيكه برخالف  ،در كتاب هفت تصوير موجود

ابعاد بسيار كوچـك و كيفيـت چـاپ نـامطلوب دارنـد. نـوع كاغـذ انتخـابي در صـفحات          
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همان جنس كاغذ كتاب اسـت كـه ايـن    از  ،رغم جدابودن از متن يها، عل قرارگرفتن عكس
، ايـن  ينـد جدا تصاوير از مـتن كه جا ازآن تصاوير اثرگذار بوده است.شدن  كيفيت خود بر بي
 امابر كاغذي مناسب چاپ شوند،  ترتا تصاوير با كيفيت به است هراحتي فراهم بود امكان به

قبـولي دارد،   آرايـي قابـل   نظر عمـومي صـفحه   اين نكته رعايت نشده است. اگرچه كتاب از
ـ آرايـي خالق  دليل سختي محتواي كتاب، استفاده از تمهيدات صـفحه  به توانسـت بـه    يه مـ ان
كند. تصوير روي جلد كتاب همان تصوير جلـد   اي كمك ويژه ظاهر و رواني متنشدن تربه

عكاسـي از تصـاوير    بارةرفت كه كتابي در تصويري انتظار مي نظر ازاست.  نسخة انگليسي
توانسـت   محتـوا مـي  شـدن   در روان تـر  بـيش هاي تصـويري   ي برخوردار باشد. مثالتر بيش
، اسـت  آمـده  »عكاسـي « ةاي از كتـابي كـه در عنـوانش واژ    هر خواننده كننده باشد و كمك
هاي كتاب به تصـاوير   كدام از نسخه اما در هيچ ،دارد انتظار را تصاوير زياد و باكيفيت  ديدن

  توجهي نشده است. 

  جمهترويرايش و  3.3.2
ظـاهري   يشويـرا  نظر ازمطلوبي ندارد.  وضعويرايش  جنبة از مايه يانهنر م ؛عكاسيكتاب 

 شده پيروري نسخة انگليسياز ها  چيدمان پاراگرافدر ظاهر مناسب است و  وضع كتاب به
قلم بورديوسـت،   هاي ابتدايي كه به در بخش ترجمة فارسي )ادبيزباني (، اما ويرايش است

سـبب   ،انـد  . اين مشكالت اگرچه به محتواي كتاب آسيبي وارد نكردهداردمشكالت فراوان 
جم فارسـي  تـر شـود. م ل تبـدي فهم  هاي نخستين به متني بدخوان و سخت شكه بخ اند شده

 هـا  آن كـردن  آسـان بـراي  جمـه كـرده و   تركتاب جمالت طوالني انگليسي را به همان نحو 
شـده  سـاخته  ، لذا جمالتي طوالني با ساختاري عجيب در زبان فارسي تالشي نكرده است

 بورديـو بخـش اول فصـل نخسـت (   ، ترجمـة فارسـي  براي سنجش كيفيت  ،است. درادامه
  و نكاتي درادامه آمده است.  شده آن تطابق داده نسخة انگليسي) با 116- 33 :الف  1398

  جمهتر 1.3.3.2
 :آن باشـد  واجـد جم بايـد  رتـ متون ضروري است كـه م  ةجمترسه ويژگي اصلي براي 

 ةحـوز  همـه تسـلط بـر    از تـر  مهمو  ،، سپس تسلط بر زبان مقصدمبدأنخست تسلط بر زبان 
 مبـدأ تسلط بر زبان موضوع و زبان  ،اهميت نظر ازنيومارك معتقد است كه  .تخصصي متن

 گيـرد  زبان و حاذقي در نوشتار بـه زبـان مقصـد قـرار مـي      ةپس از حساسيت كلي به مقول
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)Newmark 1988.(  ابتـدا  است جمه شدهتركه دراصل از زبان فرانسه به انگليسي  ،متناين ،
 برگـردان آن چه مقدار در  كه اينو بررسي  است برگرداني قرار گرفته دفراينيك مرحله در 

 ،اسـت  ي پرداختـه نسـخة فارسـ  كـه بـه بررسـي     ،موفقيت حاصل شده، در ايـن پـژوهش  
و مقصد سبب خواهد شد كه  مبدأبر زبان مترجم كه اشاره شد، تسلط  طور همانگنجد.  نمي
فاده از واژگان درسـتي منتقـل   ستا ارا ب د و بتواند آنكندرستي درك  بهرا محتواي مطلب او 

نسخة جم ترتخصصي آن است. م ةشده و حوز آن تسلط بر موضوع مطرح ازتر مهماما  ،سازد
علمـي دانشـگاه هنـر شـيراز      هيئتكتاب، عضو  ةنام شناس براساس ،نژاد فارسي، كيهان ولي

كتاب موردبحث در عنوان خود  كه اينعكاسي به تدريس مشغول است. با ةو در رشت است
 تـر  بـيش شناسـي اسـت و    اصلي تخصصي آن جامعه ةاستفاده كرده، حوز »عكاسي« ةاز واژ

اصلي كتاب خـود ة نويسند ،اينبر عالوهاند.  در اين حوزه مطرح شده اصطالحات و مفاهيم 
اسـت.  شناسي شكل گرفتـه   جامعه ةبا گفتمان موردنظر او برپاي شناس است و قاعدتاً جامعه
جم بـر  تـر م نداشتن تسلط سبب جمه نه بهتررسد ايرادات موجود در  نظر مي به ،رفته هم روي
شناسـي و موضـوع    جامعـه  ةبـر حـوز  او  نداشـتن  اشـراف  دليـل   بهو مقصد، بلكه  مبدأزبان 

  .استموردبحث در كتاب 
 مايـه  عكاسـي؛ هنـر ميـان   بـه   Photography: A Middle-Brow Art نسخة انگليسيعنوان 

، اسـت  صفتي براي هنر آورده شـده  عنوان بهكه  ،Middle-Browبرگردان شده است. عبارت 
عكاسي؛ هنر قشر «عنوان  تر اشاره دارد و شايد برگردان صحيح »قشر متوسط«در فارسي به 

عكاسـي   ةمايگي رسان از روي محتواي كتاب و اشاراتي كه به ميان ،حال باشد. بااين» متوسط
 »مايه ميان«دوپهلوي  ةبرد، شايد انتخاب واژ ميسؤال وجه هنري آن را زيرشود و ازسويي  مي

بازانديشي ي در كتاب آشور وشيداركه اين بار منفي را در خود دارد، خالي از لطف نباشد. 
واژگـان   هبـه مجموعـ   »االحوال متوسط«نوس ألغت نام يجا به را »هيما انيم« ةواژ زبان فارسي
داند و معتقد است كه محمود صناعي نخستين بار از ايـن واژه اسـتفاده    وارد مي يزبان فارس

بـه   امـروزه  كـه  دانـد  مـي  mediocreكرده است. مهم اين است كه آشوري اين واژه را معادل 
 توان يم ،وصف نيباا .)160: 1375(آشوري  شده است ليتبد يمتداول در زبان فارس يا   واژه

  .استبحث  يبرا يمحل اينو  كرد انتقاد »هيما انيم« ةواژ انتخاب در ياز اقدام مترجم فارس
توان در  را مي ترجمة فارسيبر   واردكتاب، نقد  نسخة انگليسيدر تطبيق متن فارسي با 

كلمات و  ةجمترجمه كه خودشان به دو بخش ترايرادات  ،نخست .بندي كرد دو حوزه طبقه
نويسي بورديو، در فصول دشوار راثرب ،اي جمهترشوند. مشكالت  جمالت تقسيم مي ةجمتر
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به ويرايش مـتن   ترجمة فارسيدر ديگر ايرادات  ةاما حوز ،خورد چشم مي به تر بيشابتدايي 
خصوص اين موضوع در  ست و بهبهره نبرده امناسبي  يشمربوط است. متن فارسي از ويرا

. شوند بررسي مي آمدهواردهاي هايي از ايراد مثال ،فصل نخست بسيار پررنگ است. درادامه
بـا بررسـي ايـراد،     درنهايت،اش آمده است.  ترجمة فارسيآن  از پسمتن انگليسي و  ،درابتدا
  شود. جمه مطرح ميتري براي نهاد پيش

the absence of economic and technical obstacles is an adequate explanation only if 
one hypothetically assumes that photographic consumption fills a need that can be 
satisfied within the limits of economic means. 

اي اسـت، البتـه    بسـنده  ي نيـز توجيـه مناسـب و   و فنـ  يعدم وجـود موانـع اقتصـاد   «
 »كند امكانات مالي برآورده مي محدودةكه فرض كنيم مصرف عكاسي نيازي در  درصورتي

  .)34الف:  1398بورديو (
است كه فرض بر  يكاف يتنها درصورت يو فن يموانع اقتصاد فقدان :نهادي پيش ترجمة

را  ياقتصـاد  مسـائل  ةدر محـدود ي قرارگرفتـه  ازهـا ينصـرفاً   يباشد كه مصرف عكاس نيا
  .سازد برطرف مي

but does this not amount to doing away with the sociological problem by providing 
as an explanation what sociology should be explaining? 

شـناختي را   اي جامعه شناختي پيشي نجسته و مسئله اما آيا با اين نگاه، بر توضيح جامعه«
  .)37: همان( »ايم؟ م نگذاشتهناتما

 حيتوضـ  در سيشنا جامعه گرفتن نقش علم ناديده ةمنزل به نيا اياما آ نهادي: ترجمة پيش
  ؟نيست ختيشنا جامعه ةاين مسئل

if an increase in resources has the almost automatic effect of increasing the diffusion 
of cameras and the number of photographers, we would be right in supposing the 
existence of “natural” aspiration to photographic practice which can remain constant 
across different milieux and situations because, inspired by universal “motivations”, it is 
independent of social conditioning. 

 تـأثير عكاسـان   شـمار هـا و   يندورب ةترگس افزايش رب خود بهخود ها دارايي يشاگر افزا
 ياقاشـت  يعكاسـ  عمـل  بـه  نسـبت كه  بود خواهددرست  حدسمان اين پس، گذارد يم
 يهـا  وضـعيت و  اجتمـاعي  يها يطتواند در مح يم ياقاشت ينوجود دارد و ا “طبيعي”

، مسـتقل از  يهمگـان  “يها يزشانگ” از برآمدنش دليل ه، بزيرابماند  يمختلف ثابت باق
  .)35 ،34: همان( است جامعه شروط وشرط 
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 ةتراعـث افـزايش گسـ   ب خود بهخودصورت  به ها دارايي شياگر افزا :نهادي پيش ترجمة
 بـه عمـل   نسـبت كه  خواهد بوددرست  مان پس اين فرض، شودعكاسان  شمارها و  نيدورب
 يهـا  وضـعيت و  هـا  طيتواند در محـ  يم كه اين اشتياق وجود دارد »طبيعي«ي اشتياق عكاس

، مستقل از فراگير الهام گرفته» يها شزيانگ«از  زيرا به آن دليل كه ،بماند باقي مختلف ثابت
  است. قواعد اجتماعي

protection against time 

  .)35همان: ( »مقاومت دربرابر زمان«
  زمان. تأثيرحفاظت از  :نهادي پيش ترجمة

Distraction. 

   .)36 ،35 همان:( »سرگرمي«
  پرتي. حواس نهادي: ترجمة پيش

  
… allowing them to express and artistic intention or demonstrate their technical 

mastery. 

شـان را   نمايش گذاشته يا مهـارت فنـي   بهدهد تا نيتي هنرمندانه را  امكان ميها  آن ... به«
  .)35: همان( »تصوير بكشند به

 مهـارت فنـي   ابروز يرا  شان يهنر نيت تا دهد ياجازه مها  آن به...  :نهادي پيش ترجمة
  خود را نشان دهند.

it provides the satisfaction of prestige, in the form of technical prowess or evidence 
of a personal achievement (a journey, an event) or of ostentatious expenditure. 

) داد رويبر يك دستاورد شخصي (سـفر،  دادن  عكاسي، در قالب مهارت فني يا گواهي«
 »شود شده، سبب حفظ وجهه و اعتبار اجتماعي عكاس مي هنگفت صرف ةيا در قالب هزين

  .)36 ،35 همان:(
يـك دسـتاورد    بـر دادن  عكاسي در قالب مهـارت فنـي يـا گـواهي     نهادي: ترجمة پيش
شده، وجهه و اعتبار اجتمـاعي را   صرف هنگفت ةداد) يا در قالب هزين ويشخصي (سفر، ر

  آورد. ارمغان مي بهبراي عكاس 
اشتباهاتي  ي ديگرها همين سياق در بخش  جمه، بهتربررسي بخش اول از منظر  بر عالوه

ضبط  اشتباه كلمات و جمةتر ةدر حوز تر بيشهاي ديگر  خورد. اشتباهات بخش چشم مي به
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 ةجمـ تراسامي خـاص در كتـاب بـا دو     ،مثال عنوان به. استهاي خاص  نام صورت فارسي
كتاب  ةدر نماي» استيگليتس«با معادل  )208(همان:  »آلفرد استيگليتز. «اند مختلف آورده شده

جمه تر )188(همان:  »ماركس«اشتباه  بهاست كه  Max Weberنام  ،متفاوت است. مثال ديگر
عنـوان   ،خـورد  چشم مي كتاب به ةجمترين اشتباهاتي كه در تر مهمشده است. يكي ديگر از 

. در عنوان انگليسي اند نوشتهآن را كه بولتانسكي و شامبوردون  استبخش سوم فصل دوم 
 »professional men or men of quality: professional photographers«اسـت:   اين بخش آمده

جمه كرده است. تر» اي گرايان: عكاسان حرفه يا كيفيت ها و اي حرفه«رسي آن را جم فاترمكه 
نويسـندگان بـر    تأكيـد رسـد،   نظـر مـي   اين فصل مهم بـه  دربارةمل كه أت يكي از نكات قابل

كه گواه اين موضوع در متن اين بخـش   استاي  حضور زنان در جايگاه عكاسان حرفه عدم
انگليسـي، يكـي از    عنـوان  بـه تـوجهي   عنوان اين بخش، با بي ةجمتر ،حال آمده است. بااين
درسـتي انتقـال نـداده اسـت. نقـد       بـه  ،استكه بسيار محل بحث و نقد را مسائل پراهميت 

  واكاوي خواهد شد.  كتابشناختي  محتوايي اين بخش در قسمت نقد و تحليل روش

  جم انگليسيتركتاب و م نسخة انگليسي ةدربار 2.3.3.2
در  1959در ســال ) Shaun Whiteside(جم انگليســي ايــن كتــاب شــان وايتســايد تــرم

هاي مـدرن در   زبان ةالتحصيل رشت او فارغايرلند شمالي متولد شده است.  شهرستان تايرون
بـه  شدن  تبديلاز  و پيشپس از پايان تحصيالت خود وايتسايد . استمبريج يكالج كينگ ك

. وايتسـايد رئـيس سـابق    بـود تلويزيـون   ةكنند اري و تهيهنگار تج روزنامه ،وقت تمام جمترم
، PEN Writers in Translation ة. او در كميتـ بـود  بريتانيا جمان انجمن نويسندگانترانجمن م
 ،ادبـي بريتانيـا   ةجمـ ترزبان آلماني و هيئت مشورتي مركز   هاي جديد به كتاب ةتحريري  هيئت

تبحر  و ايتاليايي ،ادبيات فرانسوي، هلندي، آلماني ةجمتروي در  كند. م تدريس ميظطور من به
، وو مينـگ نوشـتة   Altai و Manituana ازجمله؛ جمه كرده استتر را هاي بسياري دارد و رمان

The Weekend  از  كار گناه مگدالنو  ،ميشل هولبك نوشتة سروتونينبرنهارد شلينك،  ةنوشت
  شد. 1997آلماني در سال  ةجمتربراي  Schlegel-Tieck ةجايز ةبرندليليان فاشينگر كه 
 1990شان وايتسايد نخستين بار در سال را  مايه عكاسي؛ هنر ميان كتاب نسخة انگليسي

دارد.  نامطلوبيكتاب كيفيت چاپ  ةاولي ة. نسخاندچاپ رس به  Polity Pressاتراشتنا توسط
 ةي هسـتند. در مقدمـ  نسـخة فارسـ   تيـبِ تر همان ها به فصل ،انگليسي مترجم مقدمة زبعد ا

عكاسانه تمركـز   عملبخشي از محتواي متن اصلي بر كه  جايي ازآن ...«: ليسي آمده استگان
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متنـي   ةجمـه برپايـ  ترايـن   ).Bourdieu 1990( »اند انگليسي آن حذف شده ةجمتراز  ،نكرده
 ،در ايـن كتـاب   بود. اصالح كرده كمي آن را بورديوو است كه به زبان ايتاليايي نوشته شده 

نسـخة  در هـا   آن تعـداد  وانـد   ها در متن كتـاب قـرار گرفتـه    عكس ،ينسخة فارسخالف  هب
 علـت  بـه  ينسـخة فارسـ  ها در  عكس ةبقي رسد ر ميظن به طوركه . اينعدد است ده انگليسي
درستي تشخيص  توان به است كه نمي نازلچنان البته كيفيت تصاوير  اند. شده حذف مميزي

در هـا   عكـس يا خير. برخـي  است شده وجود داشته  آيا مورد مميزي در تصاوير حذفداد 
بدون اشاره به ايـن موضـوع، خـودش     ،فارسي مترجم و ندارندتوضيحات  نسخة انگليسي

هـايي كـه    عكـس  عنـوان بـراين،   عـالوه  ده است.كر اضافه پانوشت تصاوير عنوان بهمطالبي 
. انـد  نشـده  هجمـ ترهـم   هـا  عكـس  پانوشت و اند تغيير يافته مترجم ةح دارند به سليقيتوض
» هاي پيرزن دست« :ي آمده استنسخة فارسپنج در  ةعكس شمار در توضيح ،مثال عنوان به
تـوان   مـي  درنهايـت،  .اسـت  those hands mean workآن درواقع عبارت  انگليسي معادل كه

  است.شده  چاپبسيار نازل تصاوير ي و انگليسي كيفيت نسخة فارسك تروجه مشگفت كه 
  
  كتابقد محتوايي ن 4.2

  ها   دربارة فصل 1.4.2
 هركـدام و  اسـت  شـده  ميتقسـ  فصـل اصـلي  كتاب بـه دو   ،اشاره شد تر كه پيشطور همان
كننده  روشن يك درآمدپس از  ،كه در بخش اول دارددو بخش  اول فصل :هايي دارند بخش

 د.شـو  يبحث مـ گي پارچ يكشاخص و ابزار  مثابة به يعكاس بارةدر ،ويبورد قلم بهو مفصل 
قصـد   بورديو ،است شده گذاري نام» پرورده يها و تفاوت آيين اتحاد«در بخش نخست كه 

دادن  و نشـان  تيعضـو  نيـي تع يهـا از عكـس بـرا    كه خـانواده نشان دهد را  ييها راه دارد
 گيخـانواد  يسـنت  يعكاسـ  ازكـه   يكنند. كسـان  ياستفاده م شان يرسم ايمهم  يها مناسبت

 »منحـرف « ،كه به آن تعلق دارند ياجتماع ةطبق يامتناع از هنجارها بارةدر ،كنند ينم يرويپ
تواننـد بـا    يافـراد مـ   ،كنـد  يمـ در اين بخش مطـرح   ويبورد چه آن براساسشوند.  يم يتلق
كننـد. در   نيـي را تع يطبقـات  يمرزهـا  ي،عكاسـ  يها تيدر اشكال مختلف فعالشدن ريدرگ
برخـي  بـه  بورديـو   ،»عكاسـي تعريف اجتمـاعي  « اول كتاب با عنوان فصل ين بخش ازدوم

 اي نحـوي رسـانه   بهعكاسي  كه اين ويژه به ؛كند ترديد وارد ميمفروضات مربوط به عكاسي 
خاطرنشـان   ،چنـين  هـم . اسـت گرايانـه   واقعيت امري واقع ةو بازنمود عكاسان است »عيني«
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از  چـه  آني شـبيه بـه   شناسـ  ييبـا يز يسـنت  يها هيبا نظر ياز عكاس يومكند كه درك عم يم
 يعكاسي عملدهد كه  ياو نشان م درنهايت،مطابقت ندارد.  شناسي كانتي سراغ داريم زيبايي
و در مرز ميان اعمال  است يمختلف اجتماع يها مبهم و متفاوت در گروه تيمشروع يدارا
 باشكوه جاي دارد.پاافتاده و اعمال اصيل و    پيش

از » لوحانـه  سـاده « شـكلي  كند كـه بـه   يم نهاد پيشرا  ييها گروه ةدوم كتاب مطالع فصل
در سـه  را  »منحـرف « يهـا  گـروه  نيا فصل دوم .اند تعريف اجتماعي عكاسي دست كشيده

و  يباشـناخت يز يهـا  بلنـدپروازي « بخش نخست با عنوان در د.كن ميجداگانه مطالعه  بخش
پر ااشـن  دومينيـك  كاستل وروبر  ،»فرعيگروه  نقش در عكاسي: باشگاه ياجتماع يها مانآر

در  چه آند. نكن يم حيرا تشر يمختلف اجتماع يها طياز مح عكاسي باشگاه نيعملكرد چند
 ياز كاربردهـا شـدن  بـه جدا  ليـ بـا تما هـا   آن همـة شود اين است كه  اين بخش مطرح مي

توجه  يفن يدگيچيبه مسائل مربوط به پ تر بيش ياما برخ ،شوند يم زيمتما يعكاس »معمول«
بخش  كنند. در يمستقل تمركز م يشناس ييبايز جاديبر ا تر بيش گريدبرخي  ،چنين هم .دارند
ن وشـامبورد ژان كلود ، »: هنرمندان عكاسيعيهنر طب ي،كيهنر مكان« اين فصل با عنوان دومِ
 درمقـام كـه عكاسـان    سـد ينو يمـ ي ساز مشكل يشناخت ييبايمسائل ز بارةدركلي   صورت به

 عكاسـي  هنر تيمشروعخصوص در هاي آشنا استدالل گيريكار بهند. يرو روبههنرمند با آن 
دهد  يارائه م هبار نيا در را ييها نشيب و محدود به قوانين هنر جياشكال را گريبا د سهيدر مقا
 ةمشـكلي كـه در زمينـ    ،درواقع ؛دهد دشوار است يكه نشان م يئيعكس از ش كردنكه جدا

كـه   ،»يا فـه : عكاسان حرگرايان كيفيت اي ها اي حرفه«آخر،  بخش. خلقت اشيا با عكس دارد
از  يكـه بخشـ  پـردازد   مـي  يبـه مشـاغل مختلفـ    نـد، ا كرده تأليف ين و بولتانسكوشامبورد

كنند كه  يم تأكيد تيواقع نيبر اها  آن ،مطالعه نيشوند. در ا يمحسوب م يعكاس ي »هحرف«
 خاستگاه«شود كه تفاوت در  يادعا م .كنند يطرق مختلف درك م بهرا حرفه آن  نيا ياعضا

  .شود ميدر حرفه  تيدر نگرش و موقع ها از تفاوت ياريبسباعث  »ياجتماع

  منابع 2.4.2
 منـابع  عنـوان  بهبخشي  خورد نبود چشم مي به مايه عكاسي؛ هنر ميانكتاب  دربارةاي كه  نكته
 پـنج  را كتـاب به اين موضوع كه ايـن   باتوجه نويسندگان در پايان كتاب است.ة استفادمورد

ن امخاطبـ به توانست  مي اند، كردهفاده ستا اه آن منابعي كه تجميع ،اند مختلف نوشته ةنويسند
اصلي  ةرسد كه ويراستار نسخ نظر مي به ،همه كند. بااينشاياني كمك  تر بيشمطالعات  براي
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انگليسي و فارسي نيز  ةجمترو در  است براي اين كار حس نكرده را ضرورتي زبان فرانسه
و انسـجام   منظـور  بـه ان مترجمـ شـود؛ كـاري كـه ايـن      جاي خالي منابع كتاب حـس مـي  

  .دكردنن چنين ، امادهند انجامتوانستند  مي اين كتاباعتباربخشي 
اهميـت منـابع    اسـت مهـم   چـه  آن ،نيامـده  در انتهاي اين كتـاب  فهرست منابع كه اينبا

 كـه  دشمشخص اين مقاله نگارندگان  كه با بررسي استهاي مختلف  در بخش شده استفاده
هاي  نظران دانشگاهي و حوزه منابع مورداستفاده در فصول مختلف همگي از صاحب مؤلفان

منابع،  دربارةديگر  نكتةند. داراي  منابع كتاب اعتبار و اهميت ويژه تر بيشو  هستندپژوهشي 
 ضـرورت  قـدر  بـه  است كه منابع مطالببه  در هر بخش نويسندگان ارجاع متناسب ةاستفاد

كـه در  را تـوان اشـاراتي    مـي  درنهايت،خوبي دارد. تعادل  اين حيث و از است اعمال شده
و  شـده  اسـتفاده  معرفي منابع در نقش و است آمده هر فصل ي مربوط بهها يادداشتبخش 

فهرسـت منـابع را بـر     ةنظر گرفت و وظيف مهم در ،است تر مطالعة بيشمنابع مناسب براي 
  دوش اين بخش گذاشت.

  بررسي و تحليل 3.4.2
ـ   بـه  ترجمة انگليسينظر داشت كه  براي تحليل و بررسي كتاب، نخست بايد در  ةجـاي ارائ

اظهارات ، بر است گرفته شدهها  آن ها از كه داده ييها يسنجنظر ازخاص  يها ليوتحل هيتجز
كتـاب حـذف    نسـخة انگليسـي  يي كـه در  هـا  يكند. نظرسنج يم تأكيد يعكاس بارةدر يكل

ي اجتمـاع  يو عمدتاً مربوط به زندگ اند آمده دست به تر بيش اي ساله 25 ةدر يك باز ،اند شده
تـوان   ، مـي است هايي كه به آن استناد شده در بررسي متن كتاب و پژوهش .تندسه ااروپ در

 نهادهايدر  ياز نقش عكاس تر بيش يشناسان را به آگاه جامعه تواند كتاب مي گفت كه اين
 نظـر داشـت كـه    اين نكته را بايـد در هنر سوق دهد، اما  يايخانواده تا دن چون هم يمختلف
در  ياز نقـش عكاسـ   يلـ يتحل )بودن اطالعـاتش  به كهنه باتوجه( را كتاب موردنظرتوان  نمي
، اسـت  شـده  ي كتاب فاصله گرفتـه ها يسنجنظر از كهها  سال اين . دردانستمعاصر  ةجامع

اسـت.   افتـه يتكامل متفاوت شده و و هم در جامعه  يگخانواد يهم در زندگ ينقش عكاس
اعضـاي  مانند دهقانـان،   كتابدر اين  شده مطالعه ياجتماع يها ، طبقات و گروهنيابر عالوه
 درنهايت،اند.  افتهيتكامل  يتفاوتم اريبه اشكال بس يو متخصصان عكاس ،هاي عكاسي كلوپ

 يهنـر  عنـوان  بـه را  يسعكا ياديز حد از زمان انتشار كتاب، جهان هنر تا توان گفت كه مي
و جايگاه عكاسي ديگر به آن شكلي نيست كه در محتواي كتاب ارزيابي  است رفتهيپذ بايز



  1401، خرداد 3، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   364

 

 با تواند يم خاطبكه م دكنعمل  ييمبناچون  هم تواند يمكتاب مذكور  همه، نيباا. شده است
 در يمهم يها ارچوبهچ انيو ب ندك يريگ ها را اندازه فرهنگ نينماد يدر زندگ راتييتغ آن
  برود. شيپها  آن در يعكاس ليوتحل هيتجزكه ممكن است  شود گرفته نظر

 يخـانوادگ  يرا در زنـدگ  ينقش عكاسـ  جايي باشد كه كتاب ين قسمتتر شايد جالب
، سينفـر در پـار   صـد  هفت حدوداز شده  انجام يها يسنجنظر از بخش. اين دكن يم يبررس

  :كند يم بيان وي. بوردستشده ا برگرفته، اروست كيو  تر  شهر كوچك كي
صراحت بيـان   هايي نيست كه آن عكس بهمعنا كشف ... تنهايعكس يكاف منظور از فهم

 يي معنـاي بلكـه رمزگشـا   ،عكـاس  حيصراهداف  [كشف]، معيني حد تا يعني كند، مي
ي هنـر  يا ،طبقاتي، گروه سني كي يينمادگرا بودن در سهيم واسطة بهعكس  كه يمازاد
  .)25الف:  1398، نيز مدنظر است (بورديو كند ميفاش 

از  يكيكار،  نيو با ازند  يك عمل پس مي مثابة بهرا  يعكاس دهقانانْ ةطبق مثال، عنوان به
عكاسـان  كـه   اي يعكاس يها هتراما پر ،كند يرا رد م يشهر يارتباط خود با زندگ يها جنبه
را  ها آن  يگروه يها ياز وابستگ يبرخ و ،ورسوم ، آدابشان خانواده ،اند پديد آورده يا حرفه

ـ   يخانوادگ يها عكس يكارگر شهر ة. طبقدنده نشان مي  خودكـار  يهـا  نيخود را بـا دورب
  د.شو يم انجام يابزار كامالًصورت  به عكاسي عمل ،عبارتي بهو گيرند  يم ديعصر جد

استفاده  اريبس ميدوركيات نظر از وي، بورديخانوادگ يعكاس يدر بحث عملكرد اجتماع
  :سدينو يم يعكس عروس بارةدر ويمثال، بورد عنوان بهكند.  يم

گـروه اسـت،    ينيو بـازآفر  ايـ اح جشنْ كاركردكه  بپذيريم ميدورك ناد به نظراست هاگر ب
هـاي اوج   بخشيدن به همـان لحظـه   امكان رسميتكه چرا عكس  خواهيم فهميدگاه  آن

نمايند، را  گروه اتحاد خود را بار ديگر با جديت تحكيم مي ،زندگي اجتماعي كه در آن
  .)44: همانسازد ( فراهم مي

  :از لحظه است ترعكس فرا ةپارچ يكحال، عملكرد  نيباا
خـود   بـه آموزشـي تبارشـناختي را   هاي قديمي عروسي اغلب شكل يك كالس  عكس

روابطي كه او را  ةيك كارشناس براي فرزندش دربار چون همد كه در آن، مادر نگير مي
رسيدن آن دو  هم گويد. مادر رمز به دهند سخن مي ها پيوند مي به اشخاص درون عكس
هـا، كـه نشـان از مشـاجرات و      غياب دربارة ،كند ها را بيان مي زوج جوان درون عكس

ام به خانواده داللـت دارنـد، نظـر    ترحضورها، كه بر اداي اح دربارةمجادالت دارند، و 
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نگاشـت واقعـي اسـت و از     عكس مراسم ازدواج يك جامعه كه ايندهد. جان كالم  مي
  .)47: همان( گيرد موردخوانش قرار مي ،منظر  نهمي

 يزنـدگ  در هـا »جشـن «خـارج از   يِعكاسـ  يبـرا  را ديگري يمعنا عكاسي هاي كلوپ
 كـالس و عملكـرد   يـب كتردر ها  آن ياييو جغراف ياجتماع يت(كه بسته به موقع يخانوادگ

در  ،يباشناختيز يعمل مثابة به يعكاس براي ،ها كلوپ اين. دهند مي ارائهمتفاوت است) ها  آن
را از  اصـلي  يتمشـروع  كه درحالي ،هستند يباز يهنر  به بخشيدن يتمشروع يوجو جست

، تعداد 1960 ةده ليدر اوا يعني ،كتاب نيزمان نگارش ادر . گرفتند شانخود يروند گروه
ـ  ،برسـون  هيـ كارت، يمـن ر  ژهيو (به ياز عكاسان فرانسو يشمار انگشت  عنـوان  بـه  ،)ژهو ات

 ،عكاسـي  ويـ بورد از نظـر  ،نيبودند. بنابرا دهيرس اعتنايي قابل به مقام ،بايز يهنرها كاسانع
 يهنـر رسـم   يايـ كه عمدتاً خارج از دن بود» قشر متوسطهنر «جاز، موسيقي و  نمايمانند س

   .افتي مي تيمشروع يساز و مجسمه ينقاش
كنند كـه ممكـن اسـت     ياشاره م يعكاس بارةدر يمتعدد مواردبه  اين كتاب سندگانينو

موضـوع اشـاره كـرد كـه      نيتوان به ا يازجمله م ؛دنشو يتلق يهيبد براي مخاطب امروزي
 آنش ترگس پخش شد و در سراسر جامعه يعكاس ،خودكار يها نيدورب با پيدايشچگونه 

كه  طور همان درنهايت، .كرده است تر رنگ كم را بايز يهنرها يكي از عنوان بهعكاسي  يادعا
 .دارنـد  يخيتـار  مبنايياست كه عمدتاً  ييها بر داده يمبتنموردنظر كتاب  مطرح شد، تر پيش

 سـتم يس كيـ عملكرد  بارةدر ياديمند به فرهنگ اطالعات ز شناسان عالقه جامعه ،حال اين با
 رگـ يد ماننـد ، ويـ بورد يهـا  كتاب خواهند آموخت. نوشـته  نياز ارا  بيوغر بيعج نينماد
شـده   شيرايـ و يا گونـه  كتاب به نياست. ا ديمف يفكر نظر ازو  ،ثقيل، دهيچيپ ،مكارانشه

هـا و   يد و نظرسنجنوجود دار يطوالن يانيپا يها ادداشتيدر  »شواهد«از  يارياست كه بس
گنجانـده نشـده اسـت.     ترجمة انگليسـي در  شكل گرفته،ها  آن براساسكه كتاب  ييها داده

  .خواند يي مجزاها مقاله مثابة بهتوان  ميرا مختلف  يها فصل توان گفت كه مي درنهايت،

  روزآمدي و نوآوري 4.4.2
ي كـه مطـرح و مطالعـه    موارد تر بيشو  است همنتشر شد 1965دراصل در سال  اين كتاب

شناسي و عمل  جامعه بارة. بسياري از اظهارات بورديو دراند شده كهنه امروزه تقريباً ،دكن مي
 دوربينكاربران  ةهاي روزمر فعاليت چنين همموضوعات دانشگاهي معاصر و  بارةدر عكاسي

بنـابر ماهيـت   «شناسـي   كه جامعـه كند  بورديو چنين بيان مي دارد.ن يكاربرد در اين روزگار
به ميل خودشـان برپـا    گرايان تگرايان و عيني ذهنيت تقابل نادرستي كهغلبه بر  اش، وجودي
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 نـوع بورديـو   .)19الـف:   1398بورديـو  ( »دهـد  قـرار مـي   فـرض خـود   انـد را پـيش   داشته
دانـد و   ميهمان اندازه حساس   ملموس و به »عيني«آماري يا  نظر ازخود را  وتحليل تجزيه

 ةگفتـ  . بـه دارد راه هم بهرا » يفعاليت عين«كه  است» ذهني ةتجرب«كارش يك  كند كه بيان مي
 د:باشچنين بايد  شناسي است مردم بارةكه در اي وي، مطالعه

 ةهاي عينيت را در تجرب ي منتهي شود كه ريشهفرايندشناسي محض بايد به تحليل  مردم
غلبه كرده  فرايندگرايي بر اين  با درك زمان عينيت بايدشناسي  دهد: مردم ذهني رشد مي

هـاي بيرونـي    سازي داشته هاي دروني و دروني سازي داشته عيني ةو بنيان آن را بر نظري
  .)23: همان( استوار سازد

 تنمـ  كنـد كـه   درستي بيـان مـي   به ،1965آلن تورن در سال  ةاز نوشت نقل به ،گنزالس
متافيزيـك يـا    هـاي  بـه جنبـه  و متمركز است هاي عملي  بر جنبه تر بيش« كتاب موردنظر

 »استاين رسانه  هايبر كاربرد تر بيشش تأكيدتوجهي ندارد و لذا رواني توليد عكاسي 
)González 1992: 126(. مطالعه انتخاب  اين جالب ةجنب، آنزمان  با درنظرگرفتن ،حال بااين

هـاي   زمان فعاليـت  هم يفراگيرشدنش با  مصادفو  ،شناسي جامعهيعني  ،آن منظر مطالعاتي
رسـد   نظر مـي  . بهه استرا فراهم آورد يپذير انعطاف وتحليل تجزيهعكاسي است كه امكان 

ويـژه   بـه  ،تا كليـات خاصـي را   دادهبه بورديو فرصت  زماني و هم ك ظاهريتراين وجه مش
 كند، ارائه دهد.    از مرزهاي طبقاتي عبور مي كه» خانوادگي«توليد تصوير  بارةدر

كند كه اين گروه بيش از  دهد و ادعا مي را در مركز بحث خود قرار مي »خانواده«بورديو 
اين كاركرد همانـا  «: دكنن استفاده مي اتحادابزاري براي  عنوان بههر گروه ديگري از عكاسي 

طـور خالصـه،    زندگي خانوادگي و، بههاي  ين لحظهبهترنمودن  بخشيدن و جاودانه رسميت
دوبـاره بـر مفهـوم خـانواده و      تأكيـد واسـطة   بهاعضاي خانواده است كه  ةپارچ يكتحكيم 

  ).42الف:  1398(بورديو  »يابد اتحادش تحقق مي
حضور فناوري  واسطة به ،ها مشخص است امروزه ديگر نقش عكاسي در خانواده چه آن

شاخص و  ةمثاب هايي كه بورديو از عكس به شده و خوانش تر سيال آن، دگيترديجيتال و گس
سختي  در وضعيت امروزيِ نسبت جامعه و عكاسي به است، دست داده گي بهپارچ يكابزار 

  گيرد.  جاي مي

  علمي ابزارهاي كارگيري به 5.4.2
شود كه البته توجـه   اي محسوب مي ي بينارشتهكتاب ،گفته شد تر كه پيشطور همان ،اين كتاب

هـاي مختلـف آن و    شـناختي اسـت. اگرچـه نويسـندگان بخـش      جامعه ةحوز هآن ب تر بيش
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موردمطالعـه   ةنـام و انديشـه در حـوز    يعني بورديو، افراد صاحبِ ،اصلي ةنويسند چنين هم
نـوعي فاقـد    نشـده، بـه   تـأليف موردنظر با هدف امر آموزش  كتاب كه اينبه  هستند، باتوجه

دليل زمـان   به كتابشد، اين  بيان تر به نكاتي كه پيش باتوجه ،عالوه . بهاستارزش آموزشي 
و  ،عكاسي ،شناسي جامعه ةدگرگوني شديد در حوز دليل بهگذرد و  ش ميتأليفزيادي كه از 

بافتگي علوم نظري امـروز ديگـر كـاربرد روزگـار تـدوين خـود را نـدارد و         نوعي درهم به
شـده در ايـن    بسياري از موارد مطـرح  ،همه باايناست.  دهيآن رس يانقضازمان  ،اصطالح به

د و نكننده باش عكاسي كمك ةشناختي به رسان دهي يك نگاه جامعه د در ساماننتوان كتاب مي
اعتنايي دارد. كارآمـدي مـوارد    تاريخي نيز در زمان موردبحث، نكات قابل نظر از اين كتاب،

 عنـوان  بـه افتد و امروز  ق ميو جدا از هم اتفا ،موردي ،صورت جزئي هشده در كتاب ب طرح
  آموزشي كاربردي ندارد. ةدر حوز ِكم دستمنسجم  يكتاب

  نمايه 6.4.2
. دارداشـتباهات فـراوان    ،است عنوان در آن مطرح شده 115كه بيش از  ،كتاب ةبخش نماي

شود.  ها ديده مي انداختن نمايه و ازقلم ،گذاري صفحه جمه، جايتردر  تر بيشاين اشتباهات 
نـام آلفـرد    ،فارسـي بـه آن اشـاره شـد     كتـاب  ةجمتركه در بخش طور همان ،مثال عنوان به

صورت استيگليتس آمده است يـا   هدر نمايه ب ،جمه شدهتراستيگليتز كه در متن بدين شكل 
آمده كه مشـخص اسـت در   » نادار، ژ«يا همان نادار با مخفف  تورناشُن كسيفلـ   گاسپارنام 
» سودر، ژ، پ«نام  ةجمه شده است. در نمايتر» ژ«اشتباه  بهنام گاسپار حرف اول آن  جمةتر
استفاده شده است. نكات  207 ةكه اين نام در صفح درج شده، درحالي 208 ةاشتباه صفح به

جمه تراشتباه نام ماكس وبر به ماركس وجود دارد كه در بخش بررسي  ةجمترديگري نظير 
  به آن اشاره شد. 

  كلي رويكرد 7.4.2
ي كتـاب اگرچه در شكل كلـي   مايه ميان هنر عكاسي؛د كه كرنگارندگان مشخص  هاي بررسي

 خـود را از دسـت داده اسـت.    ةارزش اولي ،آن دليل كهنگي مطالعات به ،حائز اهميت است
و حتي شده   انجام روز زيادي به شناسي مطالعات نقش عكاسي در جامعه زمينة دركه جا ازآن
به پررنگي  كتابرسد كه لزوم وجود اين  نظر مي اند، به جمه شدهترهايي در اين حوزه  كتاب
ايـن   ،حـال  از گذشته است. بااين تر شود و ارجاع به آن بسيار كم هاي گذشته حس نمي دهه
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) كتاب نيسـت.  ها( ارزش و اعتبار كلي مطالب نويسندهدادن  اهميت جلوه معناي كم گذاره به
گـران   شـود، دانشـجويان و پـژوهش    بخش كاربرد آموزشي كتاب بيان مـي كه در طور همان
  نند.كصورت موضوعي استفاده  هاي مختلفي از كتاب به توانند از بخش مي

  آموزشي كاربرد 8.4.2
 انمخاطبـ  ةجامعـ توانـد   مـي اش  اي مـورد مطالعـاتي   دليل ماهيـت بينارشـته   به مدنظر كتاب
اسـتفاده   براي آن براي امر آموزش تدوين نشده و ساختار ،حال بااين .اي داشته باشد دهترگس
شده در كتـاب   توان از برخي موضوعات طرح مي اما ،ستيكتاب آموزشي مناسب ن عنوان به

 شناسي عكاسي در مقطع كارشناسي و صورت موردي در درس جامعه به اندتانمايي اس با راه
رسد استفاده از اين  نظر مي به ،همه باايند. كرعكاسي استفاده  ةارشد رشت در مقطع كارشناسي

  عكاسي است. ةاز دانشجويان رشت ترمند ارزششناسي  جامعه ةبراي مخاطب رشت كتاب

  كتاب شناختي روش تحليل و نقد 9.4.2
ي كه طـرح  موارد تر بيشدر نه  و خواندن است قابل يراحت به نه مايه ميان هنر عكاسي؛ كتاب
 قاتيتحق براساساين كتاب از مطالعات  ي. اگرچه برخستاانگارانه  حد ساده از  شيب كند مي
روش نظر ازو شده   انجام يكم دليل تمهيـداتي كـه    به ،كردهي را اتخاذ شناختي رويكردي كم

و  آمارشناسـان ريغ يبـرا  وجـود دارد،  ،نسخة انگليسيصوص در خ به ،در نوع نگارش كتاب
 ةكند. يكي از مواردي كه در شيو مي تر خوانش را آساني آگاهي ندارند متون كم ازافرادي كه 

در سراسـر   آن شواهد شود استفاده از مصاحبه است كه وفور ديده مي شناختي كتاب به روش
 عمـلْ  ةاسـتفاده از ايـن شـيو   اسـت.  مشهود شونده  مصاحبه ميقول مستق نقل ناد بهستا ابمتن 

د. كنـ   يبر آن كمك مـ  يمتك يريتفس خوانش هب چنين هم و تر سرگرم كننده را كتاب خواندن
كـه   ،ي موجود در كتابها و نمونه ،ها استدالل ،شده مطرح كه نكات ستيتعجب ن يالبته جا

 نسخة انگليسيكه  1990 ةده ةجامع بارة، دراست 1960 ليدر اوا ويفرانس ةمربوط به نسخ
 جمـه شـده  تري در آن نسـخة فارسـ  ويكم كه  فارسي قرن بيست ةجمه شده و جامعتردر آن 
ـ   يصدق نم ،است ـ  لميفـ  ديـ در تول فناورانـه  يهـا  شـرفت يعنـوان مثـال، پ   هكنـد. ب  نيو دورب

 و كنـد  مـي منسـوخ   اسـت  ي مطرح شدهرنگ لمياستفاده از ف تأثير بارةدر كه را ييها استدالل
 نيتـر  بـيش كه  ،ي عكاسانها حرفه يها تيو فعال ،يورسوم اجتماع خانواده، آداب يساختارها

  د.نوجود ندار شان  شكل گذشته در يك قالب واحد به ، امروزهاين كتاب بر آن استتمركز 
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ي اسـتثنا  به به نقش زنان است. كردن محتواي كتاب توجه بارةحائز اهميت ديگر در نكتة
ييد و پـذيرش  أشان از طريق ت و تبيين جايگاهخانواده  درمادران  نقشبر  يمبن ويبورد مطالعة

 عنوان بهكتاب به زنان  نيادر  ،)45: الف 1398بورديو ( داشتن عكسي از كودكشان ةواسط به
اي يا مـردان   مردان حرفه«عنوان بخش سوم از فصل دوم كه درواقع  د.شو يعكاس اشاره نم

اشاره  ترجمة فارسيكه در بخش بررسي طور همانالبته  ،است» اي گرا: عكاسان حرفه كيفيت
 وجـه در  چيهـ  بـه مطالعـه  ايـن  زنان در ، گوياي اين قضيه است كه جمه شدهتراشتباه  شد به
شـموليت دارد،   ةشـناختي كـه داعيـ    در پـژوهش جامعـه   ،كلي طور . بهشوند يگرفته نم  نظر

زدگـي   نويسندگان را در مضان جنسيت كه اينبر عالوهاي از جامعه  بخش عمدهگرفتن  ناديده
به نقش زنان در ايـن   توجهي بيدهد.  تقليل مي را نيزها  آن هاي دهد، اعتبار پژوهش قرار مي
 ،1960 دهةيعني درحدود  ،اصلي كتاب ةحتي در زمان نوشتن نسخكه  ي استدرحالكتاب 

ـ  نبـوده  امستثن اي عكاسي از بخش حرفه زنان نيز  ةد و بسـياري از عكاسـان زن در عرصـ   ان
بـا بررسـي و    درنهايـت، المللي داشـتند.   اي عكاسي شناخته شده بودند و شهرتي بين حرفه
 يكند كه عكاس يادآوريخواننده  به تا ي، اين كتاب قصد داردعملكرد عكاس وتحليل تجزيه
در غـرب   يپساصـنعت  ياجتمـاع  انيو ب ،، مصرفييشناسا يها نظاماز  ريناپذ ييجدا يبخش
  كه اين موضوع در طرح كلي كتاب رعايت شده است. استبوده 
 

  گيري نتيجه .3
 شناسي و تصوير اسـت،  جامعه ةهاي كالسيك در حوز از كتاب مايه هنر ميانعكاسي؛ كتاب 

و روزآمـد   اسـت  زماني با گسستي مواجه شـده  نظر ازامروزه  ،طوركه بررسي شد همان اما
بـه تغييـرات بسـيار     گـذرد و باتوجـه   كتاب مـي  تأليفبيش از نيم قرن از كه جا آناز نيست.

ارجاع  مانند گذشته قابل عكاسي، مطالب كتاب به چنين همشناسي و  جامعه ةده در حوزترگس
متـون در   ةجمـ تر گيـر  چشـم به رشد  باتوجه ،اينبر عالوه نيست و روزآمدي سابق را ندارد.

گزين ايـن كتـاب، در    جاي عنوان بهديگري  مفيد هاي شناسي، كتاب عكاسي و جامعه ةحوز
 انهنگر كلي نگاهي كاهد. با ب ميوجود دارند كه اين از لزوم چاپ مجدد كتا تر طرحي جامع

واسـطة   بـه دانست، امـا   مند ارزش مخاطب توان اين كتاب را در برخي موضوعات براي مي
 يتوجه بي است. راه همهاي كتاب، انتقال مفهوم با نارسايي  نامناسب در برخي بخش جمةتر

 خود رسيدهكه سه بار كتاب تجديدچاپ شده و به چاپ چهارم  جمه، درحاليتربه اصالح 
و كاغـذ   آرايـي  صـفحه  لحـاظ ظـاهري،   به ،كتاب .استي نسخة فارس، از نقاط ضعف است
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كـه  جا ازآن منفي ديگري است. ةها نقط عكسكيفيت  كمچاپ  ،حال بااين .مطلوبي دارد نسبتاً
، سبب شـده  نداردگيري مشخصي  نتيجه ،تبع آن اين كتاب شامل مقاالتي ناپيوسته است و به

 چنين شده كه هر هحالت كلي وحدت خود را از دست بدهد. ماحصل اين شيوكه در است 
 ةمراجعـ  رسـد  نظـر مـي   بـه  درنهايـت، . داردمطالعـه   ها قابليت ساير بخشمستقل از  بخش

و خـوانش   اسـت  بهتـر ن ابـراي مخاطبـ  كتـاب   هاي مختلـف  بخشموضوعي و موردي به 
  كننده خواهد بود. و گيج دشوار ،ترجمة فارسيدليل فرازوفرود  به ،پيوستاري آن
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