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اردیبهشت           89شماره ششم

مقدمه
وظيفه يك اثر هنری، انتقال مفاهيم به مخاطب و بيننده است. بيننده 
اين مفاهيم را به وسيله نشانه درك می كند. نشانه هايی كه در زندگی، 
به صورت مستقيم با آن سر و كار داريم و يا نشانه هايی كه برای درك 
بهتر آنها، به اندكی تفكر و تأمل نياز است. نكته مهم، تشخيص نشانه های 
موجود در يك اثر است كه خالق اثر به وسيله آنها مفاهيم مورد نظرش 
را انتق��ال می دهد و اگر بيننده اين نش��انه ها را دريافت كند، در اصل 
نشان دهن�ده رسيدن هنرمند به هدفش است. البته بايد در نظر داشت 

كه هر شخص تأويل خود را از اين نشانه ها دارد.
از ديد فردين��ان دو س�وس���ور )1916( كه يكی از بنيانگذاران 

اصلی نش�انه شن�اسی محس��وب می شود، نشانه ها بر اثر دالت دال 
و مدلول بر يكديگر به وجود می آيند. دال و مدلول بدون هم معنايی 
نخواهن��د داش��ت و اگ�ر دالی بدون مدلول و ي��ا مدلولی بدون دال 
وجود داشته باشد، هيچ نشانه ای به وجود نخواهد آمد. براساس گفته 
سوس��ور " دال و مدلول درست مانند دوروی يك برگ كاغذ، از هم 

جدايی ناپذيرند ". )سجودی، 1387: 19(.
اين نكته در اينجا قابل ذكر است كه منظور از مدلول، چيزی قابل 
درك در جهان خارج نيست. بلكه مفهومی است ذهنی كه برای هر 
انس��ان، فرهنگ و هر جامعه می تواند متفاوت باشد.  "مدل�ول برابر 
ب��ا چي�زی مادی در جهان خ�ارج نيس��ت، بلكه يك مقوله ذهن�ی 
است ". )همان  :21( و در نتيجه، اين تصور ذهنی از مدلول است كه 

مقص�ود و منظور نشانه را به جهان خارج ارجاع می دهد.
همچنين در برخورد با نشانه ها می توان به ارزش آنها اشاره داشت 
ك��ه هر نش��انه ارزش خود را به تنه��ايی كس��ب نمی كند. به طور 
واضح تر می توان گفت كه يك نش��انه بر اس��اس جايگاهی كه مورد 
اس��تفاده قرار می گيرد و نوع روابطش با ساير نشانه ها ارزش گذاری 
می ش��ود. به تعبير سوسور  "ارزش هر نش��انه، به روابط آن نشانه با 

ديگر نشانه های درون نظام وابسته است ". )همان : 22(.
بر اساس گفته سوسور، می توان قراردادی بودن نشانه های زبانی 
و تماي��زی بودن معن��ی در نظام زبان را عامل��ی در تفاوت درك از 
نشانه های يك اثر هنری در نظر گرفت. به طور مثال هر رنگی در هر 

جامعه ای مفهوم خاص خود را دارد.
همچنين بايد اين بحث را هم در نظر داش��ت كه يك نشانه خود 
به تنهايی معنی نخواهد داش��ت. نشانه وقتی معنادار می شود كه در 
متنی، با حضور عوامل بافتی و انسانی دخيل در آن به عنوان نشانه 
به كار برده شود. اين مهم را می توان از مطلبی كه »فرزان سجودی« 
در كتاب خود از اكو نقل كرده، دريافت كرد ". به واقع نش��انه وجود 

ندارد، بلكه آنچه هست نقش نشانه ای است ". )همان : 198(.
در نشانه شناسی گفتار يا زبان، می ت�وان به اين موضوع اشاره كرد كه 
برای نش��ان دادن منظ�ور هر كلمه، احتي�اجی نيست كه آن كلمه در 
متنی استف�اده شود، بلك��ه خود كلمه می تواند به تنهايی، نشانه متن�ی 
داشت�ه باشد ". اما به واقع هرگاه حتی در قالبی تك كلمه ای واژه »آب« 
در يك كنش ارتباطی توليد شود، در حقيقت نه يك نشان�ه، بلك�ه يك 
متن توليد شده است كه دريافت آن حاصل عملك�رد ايه های متفاوت 
دخيل در تولي�د و تفسير چنين متن تك كلمه ای است. ادای كلمه آب 
ممكن است دالت بر تشنه بودن گوينده داشته باشد، در حالی كه خود 
می تواند بيانگر اطاعات خاصی در مورد گوين�ده نيز باشد. مثاً كودكی 
كه هنوز توانايی كافی برای اين�كه خود ليوانی آب بخورد را ندارد، پ�دری 
كه پدر ساارانه با گفت�ن آب، فرزند يا همس�ر را به آوردن ليوانی آب امر 
می كند ". )همان : 201(. اين مطلب نظريه ای است كه ف�رزان سج�ودی 

نشانه شناسی از 
جمله روش های 
جدی��د نقد برای 
تحلیل شاخه های 
هن��ر  مختل��ف 
از جمله عکاس��ی است که در آن برای رسیدن به 
خوانش��ی از معنای نهایی متن، هر یک از عناصر 
س��ازنده به عنوان یک ایه معنایی در نظر گرفته 
ش��ده و در هم نشینی با سایر عناصر متن تحلیل 
می ش��ود. بدین ترتیب عناصر و نشانه ها در یک 
تصویر معنای خویش را به شکل صوری از رابطه 
هم نشینی، جانشینی و تقابل های دوگانه می گیرند و 

نه از روابط ذاتی دال و مدلول.
در مقال��ه حاضر نیز ب��ا اس��تفاده از آموزه های 
نشانه شناس��ی اروپایی به ویژه با ات��کا به آرای 
سوسور و بارت، یکی از عکس های مارگارت بورک – 
وایت مورد نقد قرار گرفته است. خانم بورک- وایت 
یکی از عکاس��ان مهم خبری و مطبوعاتی در قرن 
بیستم است که در اینجا عکس دقیق و هوشمندانه 
وی از  سیل زدگان کنتاکی با روش نشانه شناسی 
ایه ای بررسی و در نهایت، روابط پیدا و پنهانی که 
میان نشانه های نوشتاری و تصویری و فرهنگی 
درون اثر وجود دارد و باعث ایجاد معنا می شود، 

افشا و به خواننده ارائه شده است. 
واژگان کلی�دی :  نق�د، نش�انه شناس�ی ای�ه ای، عکس، 

مارگارت بورك-وایت.
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از آن به عنوان»نش�انه شن�اسی اي�ه ای« نام برده است.
بنابراين، نش��انه ها در تم�ام زندگی ما وج��ود دارند و به زندگی 
انس�ان معنا می بخشند. اگر كم�ی در حيطه خاص تر به اين موض�وع 
بپردازيم، می تواني�م از هنرهای بص�ری نام ببريم كه بيشترين نقش 
انتق����ال مطالب و مفهوم از هنرمند به مخاطب بر عهده نش��انه ها 
اس��ت. بر همين اساس، يكی از آثار عكاسی مارگارت بورك – وايت 

را از منظر نشانه شناسی مورد تحليل و نقد قرار خواهيم داد.  
زندگی حرفه ای مارگارت بورك � وایت

ب��ورك � واي��ت هرگز اعتب��اری را كه به خاطر گرفت��ن برخی از به 
يادماندنی ترين عكس ه�ای قرن بيست�م سزاوارش بود را كسب نكرده 
است. او يك عكاس قوی و خستگی ناپذير بود كه آماده بود تا از هر آنچه 
كه در اختيارش اس��ت، استفاده كند. به ويژه زيبايی و گيرايی اش را تا 
بتواند عكسی بگيرد. كتاب »چهره هايشان را ديده ايد« در سال 1937 از 

.)Photo_ Journalism, 2006: 10( .وی منتشر شده است
عكاسِی خبری هنوز هم يك كار مردانه است و بورك � وايت در آن 
به عنوان يك اس��تاد ديده می شود. در حالی كه ديگر عكاسان مجله 
اي��ف )Life(، عكس های انعطاف پذيرتر ب��ا فرمت 35mm گرفته اند، 
بورك � وايت به دوربي�ن هايی با فرمت بزرگتر چس��بي�ده بوده است، 
كه برای او به هم�ان ان�دازه ای كه آن دوربين ها برای عكاسان صنعتی 
خدمت می كند، مهم بوده اس��ت. او در تجربه پيش كسوت نبود و به 
جای آن به مسائل ساده توجه و به تصاوير چشمگير و تركيبی تأكيد 

داشت.
وی زمانی كه در اوايل حرفه اش، به عنوان رئيس عكاس��ان، برای 
مجله ُفرچون )furtune( در سال 1930 به اتحاديه جماهير شوروی 
س��فر كرد، اولين پروژه اصلی اش درباره پيدايش ديكتاتوری جديد 
كمونيس��ت را با موفقيت به پايان رس��اند كه در اصل اين پروژه به 
وسيله يك عكاس غربی تكميل شد. او بعدها خود را به عنوان يك 
عكاس عاقه مند به ثبت اسناد اجتماعی معرفی ساخت. او به جنوب 

شهرها می رفت و زندگی مردم فقير دهاتی را ثبت می كرد.
بورك – وايت حساس��ي�ت زيادی به موضوعات�ش نش��ان می داد و 
نتيجه اين حساسيت كتابی بود كه با همكاری نويسنده ای به نام »آرسين 
كالدول« )كه بعداً با او ازدواج كرد(  منتش��ر شد. اين كتاب تصاويری از 
پروژه ه��ای مخصوصی از ابتدا تا زمان انتش��ار مجله اي��ف )life ( بود.

وی وقتی كه عكسی از خان�واده و دوست�ان اندوهگين جمع شده 
اطراف جس�د گاندی را  به طور قاچاق�ی انداخت، به شهرتش لطمه 
زد. او با اس��تفاده از ف��اش عكس گرفت. خان��واده گاندی آن قدر 
عصب�انی شده بودند كه او را از خانه بيرون انداختند و دوربينش را 
شكستند. بورك – وايت با حيرت اصًا پشيمان نب�ود و سعی داشت 
تا با صحبت به خانه بازگردد. در حالی كه بعضی ها اين عمل او را از 
روی بی عاطفگی فراوان می دانستند، ديگران استدال می كردند كه 

او واقعاً يك حرفه ای است. )همان : 38(.
عکس سیل زدگان کنتاکی

ب��ا نگاه ك��ردن به اي����ن تصوير، ب��ه راحتی به موض��وع اصلی 
پی می بريم. تبعيض نژادی بحثی است كه سال هاست در كشورهای 
غ�ربی، به ويژه آمريك��ا در ج��ريان اس��ت. ب��ا وج�ود اينك��ه اين 
عك��س مربوط به س��ال 1937 اس��ت ول�ی می توان آن را مربوط 
به ده��ه های اخي�ر دانس��ت. ع��كاس در اين عكس از طن�ز تلخی 

استفاده كرده كه با شكافتن نشانه ها در عكس به آن می پردازيم :

در عك��س، دو نوع تصوير با ش��رايط زمان��ی و مكانی � اقتصادی 
و اجتماع��ی مختل��ف می بينيم : عكس��ی ك��ه از روی يك بيلبورد 
تبليغاتی گرفته ش��ده، به اضافه مردمی ك��ه در جلوی اين بيلبورد 

صف كشيده اند.
در  استفاده ش��ده  ش��عارهای  م��ورد  در  گ��ذرا  نگاه��ی  ب��ا 
جه��ان � در  زندگ��ی  اس��تاندارد  )بااتري��ن  تبليغات��ی  بيلب��ورد 

WORLD’S HIGHEST STANDARD OF LIVING( می توان به نوع 

پرداخت يك كش�ور به مس�ائل اقتص�ادی و اجتماعی پی برد.
اين عكس تركيبی از دو قاب اس��ت ك��ه دو نوع فرهنگ در يك 
جامع��ه و يا ب��ه عبارتی دو نوع طبقه اجتماعی در جامعه را نش��ان 
می دهد. طبقه باا، تصويری اس��ت از يك بي�لب��ورد تبليغ�اتی كه 
خانواده ای ش���اد را، س��وار بر ماشين و در حال حركت به جايی كه 
باب ميل سرنشينان است، نش�ان می ده�د كه اين عاقه را می توان 
از لبخند روی لبان آنها دانست؛ سرنشينانی كه سفيدپوست هستن�د 

و جام�ه هايی مرتب و زيبا به تن دارند. 
در طبق�ه و يا قاب پايين، صفی از انس��ان های س��ياه پوس��ت، با 
جامه هايی بسيار معمولی و سطل ها و سب�دهايی در دستانشان برای 
ش��اي�د خري��د از جايی، به همراه نگاه هايی درگي��ر و چهره هايی تا 

حدودی مضطرب می بينيم.
وجود خانواده در ماشين حالتی از امنيت را تلقی می كند. جام�ه ها 
و فض�ای پش��ت سر آنها، نش���ان دهنده فصل بهار و گرما است در 

حالی كه جامه سياه پوستان داخل صف، زمستانی و كلفت است.
خانواده ای كه داخل ماشين هستند، پوششی با رنگ های روشن 
به تن دارند كه نش��انه ای بر وجود آرامش و ش��ادابی است. مردم 
داخل ص��ف تيره پوش��يده اند و اين موضوع اين نكته را گوش��زد 
می كن��د كه مطابق الگوی تقابل دوگانه سوس��وری، رنگ تي�ره يا 
س��ياه خاصيت معن�ايی و يا نش��ان�ه منفی به هم��راه دارد و اين 

)Margaret Bourke – white( مارگارت بورك – وایت

بورك – وایت در زم�ان خود 
یکی از مشهورترین عکاس�ان 

خبری بود. وی در سال 1906 
در Bronx نیویورك متولد 

شد. در 1922 به خاطر عاقه 
وافرش به مارها، مشغول 

تحصیل خزنده شناسی در 
دانشگاه کلمبیا شد و تحت 

تعلیمات کارنس وایت به 
عکاسی عاقه مند شد. در 
س�ال 1936 او به عن�وان 

یکی از پن�ج عکاس برتر برای 
 )Life(مجله جدید ای�ف

برگزیده شد. این رابط�ه 
کاری اش تا سال 1960 ادامه 

داشت. در طول کارش او 
همه چیز را از رکود بزرگ 

گرفت�ه تا جنگ جهانی دوم 
و آزادس�ازی اس�رای جنگی 
پوشش داد. بعد از جنگ نیز، 

او در پاکست�ان، آفریق�ای 
جنوبی و هندوست�ان کار کرد. 

وی آخرین عکس از ماهاتما 
گاندی را قبل از ترورش گرفته 

است. 
)www.akkasee.com(



مس��ئل�ه نه يك مورد طبيعی، بلك�ه شكل فرهنگ�ی در بين جوام�ع به 
وجود آمده اس��ت. در اكثر ف�رهنگ ها، انسان ها، به هنگ�ام مواجه شدن 
با س��ختی و يا مرگ اطرافيان، پوش��اكی به رنگ س��ياه و يا تيره به تن 
می كنن�د و همان طور كه قب�ًا گفته ش��د، اين عكس در سال 1937 از 
س��يل زدگان كنتاكی گرفته شده اس��ت. تقابل دوگانه سياه و سفيد در 
تصوير با تبعيضی كه در فرهنگ آمريكايی بر عليه سياه پوس��تان وجود 

دارد، تشديد می شود.
در عك��س بيلبورد، در داخل ماش��ين، س��گی هم ديده می ش��ود و اين 
نش��ان دهنده نوعی اطمينان مالی است كه خانواده عاوه بر خود و فرزندان، 
تواناي��ی نگه��داری از موجود ديگ�ری را هم دارن��د در حالی كه م�ا در صف 
انسان های پايين عكس، به غير از انسان، موجود زنده ديگری نمی بينيم و اين 

خود نشان دهنده نوعی ضعف مالی است.
با اين اوصاف، اين عكس به صورت مس��تقيم، اين تبعيض را نش���ان 
نداده اس��ت. به ط�ور مثال با ق�رار دادن دو انس��ان واقعی در يك زمان و 
مكان مشترك، ولی از دو قش�ر مختلف جامع�ه، به تبعيض نژادی اش�اره 
نكرده اس��ت. بلكه عكسی از قبل در اين اثر، در كنار انسان های واقعی در 
اثر، باعث معنی دار ش��دن كل عكس شده و به روشی غيرمستقيم شاهد 

منظور عكاس )تبعيض در جامعه( هستيم.
به غير از تبعيض، بحث تناقض هم به مي�ان می آيد كه اگر اين بيلبوردی 
تبليغ�اتی از زندگ�ی ايده آل امريكايی است. پس چگونه انس�ان هايی اين 
چني���ن، با اين ش��رايط زندگ�ی )مقصود مردم سياه پوس��ت پايين كادر 

اس��ت( ني�ز در همين جامعه زندگی می كنند؟! اين به نوعی نشان دهنده 
دو گون�ه بودن جوام�ع سفيد پوس��ت و سي�اه پوست در يك جامع�ه است 
: ما كه س��فيد پوستيم از اين امكانات برخورداريم و شما كه سياه پوست 

هستيد بايد در شرايط رفاهی پايينی قرار بگيريد.
 )WORLD’S HIGHEST STANDARD OF LIVING( تيتر بزرگ باای بيلب��ورد
 ب��ه عكاس ب��رای تلخ تر كردن طنزش كمك می كن��د. همچنين با ديدن 
جمل��ه )There’s No Way Like The American Way( در ب��اای س��ر 
سياه پوستان در صف، می توان به اين نكته اشاره كرد كه اين جمل�ه هم با 
رنگ سفيد نوشت�ه شده و متعل�ق به جامعه سياه پوست�ان نيست. قرارگرفتن 
اين جمات در باای س�ر سياه پوستان و در باای كادر عكس، نشانه ای از 

پايين بودن جوامع سياه پوست در كشور آمريكا است.
ب��ا دقت به عكس، می توان به اين موضوع اش��اره ك��رد كه در بيلبورد 
تبليغاتی از دو نوع فونت استفاده ش�ده است : فونت باای صفحه جدی تر 
اس��ت كه نش��انه ای از مهم بودن رفاه خانواده های آمريكايی برای دولت 
است. ولی نوشت�ه ای كه در فضای خالی كنار ماشين نوشت�ه شده است، 
دارای فونت دست نوشت�ه و يا به عبارتی خودمانی است كه به دلي�ل دارا 
بودن ف�رم های منحنی زياد، جو گ�رم و فض�ای شاد داخل ماشي�ن و ي�ا 

خانواده های آمريكايی را نشان می دهد.
وجود ستاره هايی در باای بيلبورد، زير نوشته اصلی نيز می تواند يادآور 
و نش��انه ای از پرچم آمريكا باشد كه موقعيت مكانی عكس و جامعه مورد 

نقد عكاس را القا می نمايد.

جمع بندی 
به طور كلی، هدف نشانه شناس��ی ارائه يك خوانش دقيق از عناصر موجود در متن و كش��ف و بيان روابط ميان نش��انه های درون متن است، از همين رو منتقد 
نشانه شناس��ی صرفاً تحليل و خوانش خود را از اثر مورد نقد ارائه و از اعام قضاوت، داوری و ارائه حكم در اين باره پرهيز می كند و هركدام از دال ها و عناصر 
موجود در متن را به عنوان يك ايه متنی در نظر گرفته و معنايی كه هر نش��انه در رابطه با نش��انه های ديگر توليد می كند، بررس��ی و فرايند ساخته شدن اين 
معانی را افش��ا و مطرح می  كند. مس��لماً اين تحليل بايد متكی به عناصر موجود در متن باش��د و روابط س��اختارِی ميان دال و مدلول است كه معانِی صريح و 
يا ضمنی را می س��ازد. حال ممكن اس��ت كه تحليل معنای اين نشانه ها توس��ط منتقد، مطابق نيت و آگاهی هنرمنِد خالق اثر نباشد. چنانچه مقاله در تحليل 
عكس مذكور، علی رغم تطابق كامل با عناصر نشانه ای درون متن، در بسياری موارد از آگاهی و نيت قبلی خالق اثر فراتر می رود و فارغ از اينكه هدف و قصد 
پيشينِی عكاس چه بوده است؛ نشانه های درون متن را استخراج كرده و نشان می دهد كه عناصر نشانه اِی اثر دارای اشاره های ضمنی و تلويحی به عدم تطبيق 
ش��عارها و تبليغات با واقعيات در جامعه مورد نظر عكاس اس��ت كه از طريق هم نش��ينی ايه های متفاوت نشانه ای، دالت های متعدد ضمنی القا شده و مورد 

تأكيد قرار می گيرند.
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