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 مقدمه
به نظر زیگفرید کراکائر، عکاسی به شدت با واقعیت عینی ارتباط دارد 

و به آن وابسته است. عکس برخالف هنرهای دیگر، خود را جایگزین 

ند. کها حفظ میبودن پدیدهکند؛ بلکه رابطه ما را با شیءواقعیت نمی

دادن واقعیت جدیدی است که در خود شیء نهفته قدرت عکاسی در نشان

 گنجید.بود و قبال در ذهن نمی

های بارز رسانه عکاسی است. از همین اصل واقعگرایی یکی از ویژگی

ویژگی و در این مقاله تحت شش محور، به بررسی قدرت و عکاسی 

رخصوص این خواهیم پرداخت. شاید در اینجا الزم باشد که کوتاه د

واقعگرایی عکاسی توضیحی داده شود. هنگامی که در عکاسی از 

شود، منظور تصاویری است که دستگاهی مکانیکی به واقعگرایی بحث می

کند و بنابراین در صحت آنها شکی نیست و نام دوربین آنها را ثبت می

اینکه هر آنچه در برابر دوربین قرار گرفته است بی کم و کاست ثبت 

ای که وجود دارد اختالف میان حقیقت و واقعیت است. اند؛ اما نکتهشده

در تصاویر عکاسی حتما واقعیت وجود دارد اما الزامی وجود ندارد که 

تر بشود. هنگامی که حقیقت هم باشد. شاید با یک مثال موضوع روشن

خوانید به زبان آلمانی است، این حقیقت گویم این متنی که میمن می

ام واقعیت دارد و این مطلب نوشته شده است. ولی دروغی که گفته ندارد؛

توانید در جمله قبلی آن را ببینید. عکس هم به همین ترتیب است. می

ز توان اشود تنها واقعیت دارد و حقیقت ندارد. این را میآنچه گرفته می

-چند جنبه بررسی کرد. به عنوان مثال طبق گفته روالن بارت همه عکس

-مربوط به گذشته هستند و دیگر به زمان حال ارتباطی ندارند و نمیها 

توانند تعریفی از زمان کنونی باشند. پس هر چه که هستند متعلق به 

گذشته بوده و دیگر قابل دسترسی به آن وجود ندارد و حقیقت مطلب 

م شده است. دوم اینکه طبق گفته سوزان سانتاگ در همان زمان تما
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ز یک زاویه و یک مکان هستند. برای معرفی هر چیزی ما ها تنها اعکس

توانیم به یک فریم یا چند فریم بسنده کنیم. گذشته از همه اینها نمی

دانیم همانی نیستند که در اند که میای بودهپرتره حتما تصاویر ساده

بینیم؛ بلکه اصطالحا ژستی است که سوژه در برابر دوربین تصویر می

عکاسان مدرن نیز همواره بر این تاکید دارند که عکاس باید گرفته است. 

چیزی بیشتر از آنچه که در برابرش قرار دارد نشان دهد. این همان مطلبی 

است که کراکائر در ابتدای مقدمه گفته بود. با این توصیفات، قدرت 

ام که آنها را در این بندی قرار دادهعکاسی را در شش زمینه مورد دسته

 مورد بررسی قرار خواهم داد. مقاله

ها عبارتند از الف، حمایت حکومت یا صاحبان قدرت بندیاین دسته

از عکاس. ب، عکاسی در خدمت قدرتمندان. پ، اخالق. ت، عکاسی و 

 ای.هنر. ث، عکاسی و عدالت اجتماعی. ج، عکاسی و قدرت رسانه

 : حمایت حکومت از عکاس1
از تولدش، سایه حمایت حکومت  عکاسی از همان ابتدای کار و پیش

را بر سر لویی داگر دید. کسی که امروز اختراع عکاسی به نام او ثبت شده 

است. این عمل در تاریخ عکاسی با بی عدالتی عمیقی به وجود آمد. 

را  های کاغذیای بود که نخستین عکسهیپولیت بایار کارمند دون پایه

اگر دست به اختراع عکاسی زده اختراع کرده بود. در واقع او پیش از د

های فرانسوا آراگو، سیاستمدار و هنرمند فرانسوی از داگر بود؛ اما حمایت

باعث شد که اختراع بایار دیده نشده و به طور کلی بایار فراموش شود. 

د شوامروزه حدود ششصد تصویر در انجمن عکاسی فرانسه نگهداری می

ه بایار مخترعی شگفت انگیز بود ککه همگی آثار بایار هستند. هیپولیت 

هایی که به انجمن قربانی نوعی سانسور رسمی شد. بایار در همه نامه

وی  هایشد و حتی نامهکرد نادیده گرفته میسلطنتی فرانسه ارسال می

شهرت  "غریق"شد. وی در تصویری معروف که به نام گشوده نیز نمی
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ود شریخ عکاسی شناخته میدارد و به اولین عکس کارگردانی شده در تا

هایی را که بر او رفته، به کنایه نشان داده و خود را همچون این نامالیمتی

 (.117: 1393شخصی که در این راه غرق شده نشان داده است )برونه، 

دو "توان به آن اشاره کرد، خرید عکس هایی که میاز دیگر حمایت 

: 1377یکتوریا است )تاسک، اثر اسکار ریلندر توسط ملکه و "روش زندگی

(. این عمل در روزگاری که هنوز عکاسی روزهای اول خود را پشت 71

گذاشت، نقطه عطفی در شناساندن این رسانه بود. این عمل توسط سر می

شخصی که از قدرت باالیی برخوردار بود باعث شد که سایر اطرافیان نیز 

سانه عکاسی رونق به این عمل بپردازند و بحث اقتصادی در چرخه ر

یان ای نیز از لحاظ قدرت ببگیرد. گذشته از اینکه به عکاسی جایگاه ویژه

و ارتباط آن با مردم داد. بحث اقتصاد نکته مهمی در تداوم یک پدیده 

-تازه شکل گرفته دارد. گذشته از آن اگر این بخش مالی رونق هم می

 آورد. گرفت، الجرم همراه با خود قدرت را نیز به وجود می

 : عکاسی در خدمت قدرتمندان2
نگاه جان تگ در خصوص داگروتیپ که اولین فرایند در طول تاریخ 

به ثبت رسیده، نگرشی  1839عکاسی است که توسط لویی داگر در 

داری سوسیالیستی به آن بود. او رسانه عکاسی را شکل نوینی از سرمایه

داگروتیپ بر مبنای ذوق و داند. تگ معتقد است که در سده نوزدهم می

دید ای دیگر از کارفرما پکرد. بر همین اساس گونهسلیقه مشتریان کار می

: 1393توانست تعریفی جدید از خود را بیان کند )کالرک، آمد که می

(. در اینجا باید این نکته را تذکر داد که همزمان با داگروتیپ، در 18

ه د که با نام تالبوتایپ شناختانگلستان نیز روش دیگری رواج یافته بو

شد. روش اخیر به صورت نگاتیو و پوزتیو بود و با کاغذ تحریر انجام می

شد. در واقع قابل تکثیر و بسیار ارزان بود. اما داگروتیپ بر روی فلز می

شد و به هیچ مسی که آب نقره بر روی آن کشیده شده بود انجام می

وش داگروتیپ گرانقیمت بود. از سوی عنوان قابل تکثیر نبود. به نوعی ر

دیگر فرایندهای دیگری هم به ثبت رسیدند که همگی بر ارزان قیمت 

بودن تاکید داشتند. به هر روی، اشخاصی که به سمت داگروتیپ کشیده 

شدند از لحاظ مالی شرایط بهتری داشتند. ضمن اینکه از لحاظ جایگاه می

ر متن خبرهای هنری قرار داشتند، طبقه اجتماعی نیز با توجه به اینکه د

د، هر دادنداگروتیپ می باالتر بودند. بنابراین آنهایی که سفارش عکس

ند. کردسلیقه و درخواستی که داشتند به راحتی به عکاس تحمیل می

ها نیز شامل چیدمان دکور صحنه بود و بالطبع تعریفی که این درخواست

او در محیطی بود که وی در  داد تغییر شخصیتاز فرد عکاسی شده می

گرفت. به عنوان مثال فردی که در کنار چندین درون آن محیط قرار می

د. شگرفت، فردی فرهیخته تعریف میایستاد و عکس میجلد کتاب می

ای که والتر بنیامین از آن با تعبیر اعدام و بازنمایی در تعریف همان نکته

-ی ساختگی از فردی که میکند. یعنی موضوعهای پرتره یاد میعکس

حرکت خواهد اینگونه به نظر برسد و همچون اعدام شدگان مسخ و بی

مانده است و متفاوت از آنچه که بوده، باز نمایانده و دوباره نشان داده 

 شده است.

یغ داد نوعی تبلبخشی از خدمتی که عکاسی برای قدرتمندان انجام می

ا هخدماتی بود. بخشی از این تصاویر در راستای کارهایی بود که دولت

 : غریق، اثر هیپولیت بایار1پیکره 

 : دو روش زندگی، اثر اسکار ریلندر2پیکره 

 رتیون با پرتره خودش: نمونه نظام تشخیص هویت مجرمان توسط آلفونس ب3پیکره 

 های جان المپری: از نمونه عکاسی4پیکره 
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سازی این خدمات را داشتند. از جمله این دادند و قصد مستندانجام می

های گوستاو لوگره از مانورهای نظامی لشگر توان به عکستصاویر می

های قرون وسطایی اشاره کرد )باتس، امپراتوری ناپلئون سوم و ساختمان

وور و همچنین ادوئار بالدو که از بازسازی و گسترش کاخ ل (.38: 1390

  (.92: 1384راه آهن سراسری فرانسه عکاسی کرد )کو، 

گرایانه که در زمینه هنر مارتا رازلر، هنرمند آمریکایی با گرایشات چپ

نویسد، مناسبات قدرت حاکم بر عکاسی مستند را مورد و فرهنگ می

های اقشار فقیر و کند که عکسدهد و چنین استدالل میبحث قرار می

گیرند که جای مبارزه چوب اخالقیات لیبرالی قرار میمحروم تحت چار

پسند ها به عنوان اشیایی بازارسیاسی را گرفته است. همچنین این عکس

شناختی به جای آنکه جزیی از نوعی سیاست باشند، به جزیی و زیبایی

اند. در واقع نگاهی که در این تصاویر وجود از ژانر مستند تبدیل شده

وند شاست و افراد درون تصویر همچون اشیایی نگریسته میگرا دارد، ابژه

اند به خوبی نقش فرم را بازی کنند و در زیبایی تصویر کمک که توانسته

  (.412: 1392کنند )ولز، 

آمدن در چارچوب تعریف دیگرانی عکاسی به تعریفی، به معنای گرفتار

ی از های عکس یکشوند. بایگانیتدرتر انگاشته میتر و مقاست که خبره

هایی است که دارای قدرت در بیان مفهوم عکاسی هستند. همان چارچوب

های پیروی نام داشتند و ها از دیدگاه جان تگ، بایگانیاین بایگانی

 رد.کاشخاص را به نوعی مجبور به اطاعت و تبعیت در مفاهیم عکاسی می

الگو وجود داشت؛ از یک سو مفهوم گونه بزهکار در بایگانی پلیسی دو 

های شخصیت بر اساس بود که خواهان دریافت حاالت درونی یا ویژگی

شناسانه بودند و از سویی دیگر افرادی صورت ظاهر یا به تعبیری سیما

مثل آلفونس برتیون در تالش بودند تا به بزهکاران فردیت ببخشند. در 

ها، ز اجزای بدن همراه با اندازه دقیق گوشهای متعددی ااین شیوه عکس

ها شد. در هر دو رویکرد، عکسها از یکدیگر تهیه میبینی و فاصله چشم

 (.43: 1390دادند )ادواردز، های جسمانی را نشان مینشانه

ین نظام مدرن و کارآمد تشخیص هویت مجرمان آلفونس برتیون نخست

را ابداع کرد. او نخست عکس پرتره رخ و نیمرخ را همراه با توصیف 

شده، روی یک برگه کنار هم جای های خالصهسنجی و یادداشتانسان

ها را در قالب یک نظام بایگانی جامع داد. در مرحله بعد این برگهمی

شناختی خنثی در نوعی معیار زیبایی داد. برتیون برآماری سازمان می

کرد. او بر عدسی نرمال، نورپردازی تخت امر بازنمایی تبهکاران تاکید می

: 1388و یکدست و فاصله ثابت میان دوربین و مدل تاکید داشت )سکوال، 

57.) 

به اعتقاد جان تگ، عکاسی به خودی خود هویتی ندارد؛ بلکه از رهگذر 

ه های خود بگیرد. جان تگ در نوشتهشکل می های مختلفبازیِ گفتمان

تفصیل به کاربردهای عکاسی در مناسبات قدرت پرداخته است و نشان 

اند. او از روش دهد که تصاویر عکاسی از همان ابتدا ابزار نظارت بودهمی

کند که مشخصه بارز کار میشل فوکو است. تگ تبارشناسی استفاده می

دادن تصویر مثال فقرا و زندانیان، ریق نشاندهد که عکاسی از طنشان می

چگونه به چند شیوه در حفظ بایگانی طبقات اجتماعی نقش دارد. او بر 

ضرورت کشف روابط پیچیده میان بازنمایی، دانش و ایدئولوژی تاکید 

 (.79: 1390کند تا به بیانی جامع از منافع جامعه برسد )ولز، می

 گلتون: نمونه آمار تصویری 5پیکره 

 : از آثار فرانسیس فریث6پیکره 

: از مجموعه سالنامه سیاهپوستان. مارتین لوترکینگ. اثر بیفورد  7پیکره 
 اسمیت
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بردن درک و آگاهی عموم از در قرن نوزدهم، شناخت و بررسی و باال

گرفت. نوع مشهور این نوع ها صورت میطریق عکاسی در همه زمینه

هایی که از مردم گرفته شده بودند، های عکسبندیشناخت در دسته

شود. در پایان قرن نوزدهم، عکاسی که توانسته بود علوم عصر دیده می

 سازی کند، برایشناسی را مصورشناسی و سیمای جمجمهویکتوریا یعن

های گوناگون به کار گرفته شد تا به این طریق بندی مردم در تیپدسته

به رازهای درون بدن پی برده شود. به بیان دیگر سطح بیرونی بدن را 

توانست شخصیت درونی کردند که میها قلمداد میای از نشانهمجموعه

بندی مورد توجه و عالقه طبقه متوسط بود؛ ند. این دستهمال کفرد را بر

کرد تا بیگانگان آشناتر به نظر بیایند. این علوم جایگاه چرا که کمک می

قدرت و مقوله غیر اخالقی را نیز به همراه داشتند؛ زیرا ابزاری برای کنترل 

مردم بودند. به این ترتیب این علم به بخشی از امکانات کاری نیروی 

های مختلف مردم که بیشتر های زیادی از گروهیس بدل شد. عکسپل

؛ رو را داشتندهای کجآنها به زعم طبقه حاکم، قابلیت تبدیل به انسان

دار و افرادی که از کشورهای جهان های دینی، مجرمان سابقهمانند اقلیت

ا هسبندی و کاربرد پلیسی این عکسوم بودند، تهیه و بایگانی شدند. طبقه

  ترین اقدامات اجتماعی عکاسی تبدیل شد.به یکی از مهم

ترین مفاهیم حوزه عکاسی و ایدئولوژی، در قرن نوزدهم برخی از چیره

و در دوره گسترش امپراتوری اروپایی شکل گرفت. این تاریخ بر نحوه 

ن در تمامی اشکال عکاسی تاثیر گذاشت. یکی از بازنمایی سیاها

د توان در تصاویر تولیگیری صاحبان قدرت از عکاسی را میهای بهرهنمونه

شده دید. دوربین در جهت شده توسط استعمارگران از بومیان استعمار 

منافع غرب به ثبت و تعریف مردم استعمار زده مشغول شد. عکس مستند 

های استعماری به کمک آن تفاوت خود را که قدرت یکی از ابزارهایی بود

دادند. این بخش از تاریخ عکاسی با شده نشان میبا مردمان استعمار

آمیخته است. مفاهیمی چون کشی اقتصادی و استعماری دربهره

ای بودند که جویی و مردم بدوی، مفاهیم عمدهبرداری، غریبفرمان

کردند. عکاس و بیننده اروپایی ست مینگاری و فهرعکاسان آنها را مستند

توانستند فرادستی خود را حس کنند. اروپا را از طریق این تصاویر می

سنجیدند. به ها را با آن میانگاشتند و دیگر فرهنگفرهنگ هنجار می

 (other)عبارتی هر آنچه که با آنها همخوانی نداشت با عبارت دیگری 

 : از آثار دایان آربوس8پیکره 

 های دکتر بارناردو: نمونه کارت ویزیت9پیکره 

 مینیاتوری : نقاشی10پیکره 
 : از آثار جیکوب ریس11پیکره 
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بودگی، از آن فرهنگ سلب اختیار و خواندند. به خاطر همین دیگر می

 نمایاند و جهانها اروپا را مکانی توسعه یافته میشد. این عکسقدرت می

داد. در اینجا دیدگاه عکاسی کامال غیر اروپا را عقب مانده نشان می

ان: گر بود )همراستا با عقاید غالب در کشورهای استعمارپرستانه و همنژاد

 (.213-214و 284-286

ادی های نژبه کمک تصاویر استعماری که بر جای مانده است، به تفاوت

به این نوع عکاسی نظام  1869شد. جان المپری در افراد پی برده می

ای مشبکی عکاسی کرد و زمینهبخشید. وی از بدن افراد در جلوی پس

نیان نهاد. این روش نهایت نگاه برای فاصله و زاویه دوربین قواعدی را ب

ل ترین شکاستعماری و برتری جویانه نژادی بود. این فرایند در افراطی

 شودسازی نژادی منتهی میهای پاکخود، به نظریه نژادی و انواع صورت

  (.45: 1390)ادواردز، 

بندی پیشگام در طبقهجان المپری و تی. اچ. هاکسلی دو 

روند. رهنمودهای آنها عالوه شناختی مبتنی بر عکس به شمار میانسان

های رخ و نیم رخ، مطالعه تمام قد برهنه بدن را نیز ترغیب بر عکس

شد تا کردند. به کمک شیوه ابداعی المپری، این امکان فراهم میمی

ها اگر در ن عکسهای سرتاسر بدن سوژه با هم مقایسه شوند. ایاندازه

ای خاص به توانند در حکم نمونهها قرار گیرند، میای از عکسمجموعه

پذیر نمایندگی از کل عمل کنند و به این ترتیب مقایسه بین انواع را امکان

شد با آنچه که فرودست به شمار سازند. آنچه که فرادست تلقی می

یب به استعمار رفت، در این تصاویر مقایسه شده و به این ترتمی

  (.206-207: 1392شد )بال، مشروعیت بخشیده می

شناسی و یکی از چشمگیرترین فنون عکاسی اخذ شده از سیما

شناسی، پرتره ترکیبی است. این فن را فرانسیس گلتون ابداع جمجمه

ها و حاالت که مشخصه کرد تا به کمک آن بتوان عکس چند نفر را

مشابهی داشتند، بر روی هم انداخت. فرض بر این بود که تصویر ترکیبی 

م کند؛ یعنی عالئهای جسمانی ارثی را آشکار میشود، ویژگیکه ایجاد می

کردن دهد و برای آشکارظاهری، خصوصیات درونی را نشان می

رفت. روش های گوناگونِ چهره نیز به کار میهای خاص تیپویژگی

های متفاوت فرهنگی یا کرد. در کار او گروهگلتون بر محور نژاد عمل می

شدند که طبقات گوناگون اجتماعی، نژادهای جداگانه قلمداد می

های جسمانی مشهود و معینی داشتند. به این ترتیب علوم ویژگی

شناسی در ترکیب با فنون نوین عکاسی، تصویر شناسی و سیماجمجمه

را به وجود آوردند که اساسا نژاد پرستانه بود؛ تا حدی که بعدها با نوینی 

 (.217-216: 1390استقبال نازیسم روبرو شد )ولز، 

گلتون روشی ابداعی به نام آمار تصویری داشت که در آن مدعی شده 

بود وقتی سی نمونه تصادفی از یک طبقه با هم ترکیب شوند، پایانی 

توان کلیاتی را استنتاج نمود. در این شیوه، میشود و آماری حاصل می

های خاصی که فردی و متفاوت بودند، به خاطر های جزیی و ویژگیتفاوت

شدند. بعدها گلتون شیوه عکاسی تحلیلی را دیدن محو میکم نور

های ریز و جزییات کم اهمیت را ریزی کرد که بر اساس آن، تفاوتپایه

گذاری تصاویر مثبت و این روش با بر هم توانست بازسازی کند. درمی

 (.97و92: 1388کرد )سکوال، منفی، عناصر متفاوت را تفکیک می

رویکرد عکاسی با نگاه از باال به پایین در نزد اروپاییان نسبت به سایر 

های دیگری هم رواج داشت. یکی از موارد مطرح مناطق جهان، به شیوه

 هاین: از آثار لوییس 12پیکره 

 FSA: اثر کارل میدانس از عکاسان 13پیکره 

 : از مجموعه ویتنام اثر فیلیپ گریفیث14پیکره 
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اسی و هنگامی بود که عموم مردم به در این زمینه در اوایل اختراع عک

های خوش منظر عالقه داشتند. این امر باعث شد تا چندین عکاس عکس

های دور دست مسافرت کنند تا این دیدگاه عامه را در به سرزمین

اند، عملی کنند. هایی که تا به حال دیده نشدههایشان از سرزمینعکس

که سرآمد آنها فرانسیس حس خطر از بیگانگان در وجود این عکاسان 

، بندی عکسفریث و جان تامسون بود، قرار داشت و ناخودآگاه با ترکیب

  (.92: 1393کردند )کالرک، مطابق ذائقه هم نژادهای خود عمل می

هایی که به نوعی نام دیگری را بر خود ها بعد از این وقایع، گروهلسا

راستای توجیه استعمار کشیدند، از قدرت عکاسی این بار نه در یدک می

خود، بلکه در راستای رساندن حقانیت و صدای خود استفاده کردند. به 

در  برند. دوربینپوستان آمریکا از این رسانه به خوبی بهره میویژه سیاه

 ای برای مقاومت در برابرپوستان به ابزاری سیاسی و شیوهزندگی سیاه

د ش از سایر ابزارهای تولیکژنمایی تبدیل شد. عکاسی به این دلیل بی

را  واسطهپوستان بود که امکان مداخله بیتصویر مورد توجه توده سیاه

های ضد هژمونیک مفید بود. ساخت و برای تولید بازنماییفراهم می

پوستان اجازه بخش بود، به سیاهعکاسی در عین حال که ابزاری لذت

بخش نیز ای لذتجربهآمیز، تای مقاومتداد تا در چارچوب مبارزهمی

پوست برای اتحاد نیروهای (. عکاسان سیاه625، 1392داشته باشند )ولز، 

ت را پوسخود، انجمنی بنیان نهادند که کتاب سال سالنامه عکاسان سیاه

های این نشریه، مجموعه تصاویری با نام ترین عکسمنتشر کرد. جالب

 (.283: 1377 مارتین لوتر کینگ از بیفورد اسمیت است )تاسک،

 : اخالق3
درخصوص مبحث اخالق، نظرات سوزان سانتاگ درباره عکاسی و آنچه 

که به ویژه پیرامون ژانر مستند گفته بسیار حائز اهمیت است. وی از 

کنند و هیچ حس عکاسانی که خود را با فاصله از سوژه عکاسی می

بل د و در مقاکنکنند با عنوان عکاسان برونی یاد میهمدردی با آنان نمی

کنند، با عنوان های خود احساس همدردی میاز عکاسانی که با سوژه

کند. او معتقد است عکاسی که در یک حادثه عکاسان درونی یاد می

کند، الاقل به قدر فشردن دگمه شاتر در همان حادثه شرکت شرکت می

کرده و اگر در آن رخداد واقعه شومی صورت پذیرد، عکاس نیز شریک 

 برد.م است. او به عنوان نمونه عکاسان برونی از دایان آربوس نام میجر

ای در عکاسی وجود دارد که سانتاگ بر این باور بود که رویکردهای ویژه

کنند. این رویکردها بیننده را از برقراری حس مردم را تبدیل به شیء می

ین ار دوربدارند؛ زیرا به اعتقاد سانتاگ، کهمدردی با موضوع عکس باز می

ابرگردشگر است و عکاسی همواره در بیرون یک موقعیت و نه در درون 

های آربوس حاوی پیام ضد انسان آن قرار دارد. به اعتقاد سانتاگ، عکس

های آربوس با وجود تمرکز بر قربانیان و ای هستند. عکسباورانه

ه وژرود این پرآمیز است که انتظار میبختان، فاقد آن حس محبتتیره

 (. 253: 1392آن را داشته باشد )الگرینچ، 

شکنی و از بخشی از رویکرد اخالق در عکاسی، مربوط به تابو

کشیدن تر در دنیای عکاسی به تصویربرداشتن مواردی بود که پیشمیان

های مربوط عکسشد. از جمله آنها آنها ممنوع و غیر اخالقی شمرده می

ها سعی در هایی مانند ایدز که دولتگرایی، بیماریجنسبه مسائل هم

 سازی آن دارند، مصرف مواد مخدر و روابط جنسی نوجوانان است.پنهان

های برهنه مذکر در کارهای رابرت میپلتورپ چیزی فراتر از بدن

ارد و واقعیت بودند. او نخستین هنرمند مدرن است که مسئله جنسیت را

 (. 141: 1390های آمریکا کرد )باتس، موزه

توان به بحث تحریف واقعیت به طور موضوع اخالق در عکاسی را می

تعمدی نیز ملحق کرد. در این رابطه امکانات دستکاری فیزیکی و تحریف 

گرایی معتبر عکاسی از همان آغاز صدمه زده است؛ واقعیت، به عینیت

، با برش دقیق سر 1871کمون پاریس در مثال اوژن اپر پس از سقوط 

بردن آنها در تصاویر ساختگی در های زندانیان و به کاردر عکس

های تبلیغاتی ضد انقالبی های کمون، عکسای به نام جنایتمجموعه

 (.170: 1393تهیه کرد )مورا، 

ها با نیت زیادی از این تحریف البته باید اشاره کرد که بخش

توان به بشردوستانه عکاس صورت گرفته است که در این زمینه می

 : از فتومونتاژهای جان هارتفیلد15پیکره 

 : از آثار جرج راجر عضو آژانس مگنوم16پیکره 
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های توماس بارناردو اشاره کرد. دکتر بارناردو با استفاده از عکس

سرپرستی خود، اش، قبل و بعد از های یتیمان تحت سرپرستیعکس

های مردم را فریب داد. وی در یک عکس در قالب کارت ویزیت، بچه

کردند و کارت دیگر همان دهد که ولگردی میپوشی را نشان میژنده

 (.94: 1390داد )ولز، بچه را در لباس انجام کار مفید نشان می

 : عکاسی و هنر4
پدیده در  گذرد و اینبا اینکه از حیات عکاسی هنوز دو قرن نمی

مقایسه با هنرهای دیگر بسیار جوان است، اما در همین مدت زمان حضور 

خود توانست که تاثیر فراوانی بر دنیای هنر و به ویژه نقاشی بگذارد. 

توان قدرت عکاسی را در سه عامل ارزان بودن، عدم مهارت در می

یک  توان دریادگیری و واقعگرایی جستجو کرد و همه این موارد را می

عامل مردمی بودن خالصه کرد. والتر بنیامین معتقد است که عکاسی با 

ای هآمدن خود ژانر مینیاتور نقاشی را قربانی خود کرد. این ژانر، نقاشی

ای بود که مردم برای یادگاری از نزدیکان خود سفارش کوچک اندازه

تند. اشدآویز و هر شکل دیگر برای خود نگه میدادند و به صورت گردنمی

ان تر همتر و ارزانای که سریعتر، شبیهاکنون عکاسی آمده بود. وسیله

 گرفت. کرد. بالطبع کسی سراغ نقاشی را نمیکار را می

پس تقابل با عکاسی از سوی جامعه هنری آغاز شد و بیش از هر 

به  بارشد. برای نخستینچیزی انگ غیر هنری بودن به عکاسی زده می

های گوستاو لوگره عنوان نشریه اللومیر به مجموعه عکسو در 1850سال 

آمدن انقالبی در (. این عمل باعث به وجود76: 1384هنر دادند )کو، 

از جانب دیگر هنرمندان و  عکاسی و از طرفی سیل انتقادات گسترده

 پردازان شد.نظریه

یکی از مباحث عمده اختالف نقاشی و عکاسی را والتر بنیامین تحت 

شد. کنگاه که عکاسی قابلیت تکثیر شدن دارد و نقاشی ندارد پیش می این

گیرد که با توجه به اینکه عکاسی یگانه بنیامین از این طریق نتیجه می

همه  تواند بهنیست بنابراین آن هاله قداست را ندارد و با تکثیر خود می

قاد عتجا رفته و هر تفسیری را برای خود پیدا کند. از سویی دیگر به ا

ی یافته جایجان برجر در عصر تکثیر تصویری، معنای نقاشی قابلیت جابه

توان بخشی از یک تابلوی نقاشی را از کل آن جدا است. با تکثیر می

توان تبدیل به یک پرتره کرد. دوربین عکاسی ساخت. چهره تمثیلی را می

جه معنای نتیبودن آن را از میان برداشت و در با تکثیر تابلوی نقاشی، یکه

آن تکثیر شد. این مفهوم با نمایش یک تابلوی نقاشی بر صفحه تلویزیون 

(. اثر نقاشی به خانه 20-18: 1388شود )برجر، به روشنی نشان داده می

ها، مبلمان و یابد و در آنجا در محاصره کاغذ دیواریای راه میهر بیننده

ده و موضوع گفتگوی آنها گیرد. به حال و هوای خانواها قرار مییادگاری

شود. اکنون به خاطر دوربین وارد و معنایش به معنای آنها افزوده می

ه رود، نه بیننده به طرف نقاشی. بعکاسی، اثر نقاشی به طرف بیننده می

این ترتیب برجر معتقد است که اختراع دوربین عکاسی، شیوه دیدن 

های تکثیر جر آنچه روشها را تغییر داده است. به اعتقاد جان برانسان

بردن اقتدار هنر است. این همان قدرت عکاسی است اند، از بینانجام داده

 (. 15و14)همان: 

بنیامین درباره عکاسی این نظر را دارد که عکاسی در حقیقت کل هنر 

کند. در این شرایط، هنر به جای اتکا به آیین یا را دچار دگردیسی می

کند. در عالیت دیگری یعنی سیاست اتکا میهمان کیش، به تدریج به ف

کند. منظور از کیش محور واقع ارزش آیینی را به ارزشی نمایشی بدل می

کرد. به همین دلیل بود تصاویری بود که در قالب چهره انسانی جلوه می

که پرتره، کانون توجه عکاسی اولیه بود. به خاطرسپاری افرادی که دوست 

برد. اما یا زنده، ارزش کیش محور تصویر را باال می داریم، اعم از مردهمی

ر برتری بابا رفتن انسان از تصویر عکاسی، ارزش نمایشی برای نخستین

گذارد. بنیامین بر ویژگی خود را بر ارزش کیش محور به نمایش می

کرد و آن را نقطه مثبت ای و سیاسی عکاسی تاکید میانقالبی، توده

اثر  گرفتند. پیامد اصلی اندیشه بنیامین، قرارنموعکاسی ارزیابی می

های مختلف به خاطر تکثیر اثر است که همین ها و مکانهنری در زمینه

 (.78: 1392شود )ولز، موضوع باعث تفسیرهای مختلفی نیز می

زیبای سنتی و سوزان سانتاگ معتقد است که عکاسی، هنرهای 

معیارهای سنتی آنها را تغییر داده است. با وجود عکاسی، اثر هنری به 

: یکی از پوسترهای تبلیغاتی کداک با عنوان 17پیکره 
 دختر کداک

 سیندی شرمن "بدون عنوان فیلم": از مجموعه 18پیکره 
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وجود یک شیء یگانه یا یک نسخه اصل که توسط یک هنرمند خاص 

ایجاد شده، کمتر وابسته است. اکنون تمامی هنرها خواستار رسیدن به 

 (.140: 1389موقعیت عکاسی هستند )گراندبرگ، 

کاسی و هنر مطلبی گفت و نامی از گدار نیاورد. توان از قدرت عنمی

های ژان لوک گدار دارای اهمیت به سزایی است. جایگاه عکس در فیلم

ها همیشه تحلیلی است. به عنوان مثال فیلم رابطه او با عکس

یک هجویه سیاسی درباره دو جوان خشن است که به وعده  "تفنگدارها"

شوند و پس از بازگشت، چمدانی ثروت و فرصت کشتار به ارتش ملحق می

آورند که نشانگر فتح جهان از دید آنها پر از کارت پستال را به همراه می

 بود. 

ای به جین: بررسی نامه"ترین ارتباط گدار با عکاسی در فیلم جدی

صورت گرفته است. در اینجا جین فاندا از ساکنین هانوی  "یک عکس

صدد بررسی کاربردهای کند و دریهای آمریکا پرسش مدرباره بمباران

سیاسی آن است. استدالل فیلم چنین است که هر چقدر هم معانی یک 

های سیاسی و اقتصادی عکس کم باشد، باز هم امکان سوء استفاده قدرت

ه کند، بلکه بوجود دارد. عکس نه به خاطر اینکه با بیننده صحبت می

 (. 88: 1392کمپنی، گیرد )خاطر سکوت آن مورد استفاده قرار می

 : عکاسی و عدالت اجتماعی5
هایی به اندازه آندره دیسدری دوربینی ساخت که عکس 1854در 

پسند آندره های مردمکرد. کارت ویزیتهای ویزیت ارائه میکارت

پردازی را سرعت بخشیدند. کارت ویزیت به شدن پرترهدیسدری، تجاری

ها معرفی فرد عکاسی شده بودند پرترهعنوان نشان هویت باب شد، زیرا 

های جذاب در ها با برخورداری از پرتره(. این عکس180: 1393)کالرک، 

ها، اساسا به محلی برای نمایش آرزوها ها و فیگورهایی خاص از آدمحالت

و رویاهای طبقه متوسط اجتماع تبدیل شدند. کارت ویزیت نخستین 

پسند بود و اختالف طبقاتی افراد در دمهای مرنمونه در تولید انبوه عکس

شود. این تصاویر به مراتب کمتر از اختالفشان در زندگی روزمره دیده می

عکاسی پرتره با قراردادهای نمایش، هم در عرصه لباس و هم در عرصه 

آرایش تن به نمود قدرتمند فرهنگ بورژوایی بدل شد. اشخاص 

اجتماعی خود را ارتقا دهند و  توانستند با لباس و آرایش تن، طبقهمی

(. به 250: 1390گونه از خود برای آیندگان نگهدارند )ولز، عکسی بلوف

این ترتیب نخستین قدرت اجتماعی عکاسی در کارت ویزیت نمودار شد 

توانستند در ساختار طبقه اجتماعی خود و مردم با کمترین هزینه می

یاورند شاید به این طریق تغییراتی را ولو در حد چند لحظه به وجود ب

 ای که بهخواستند آن فاصله ایجاد شده را از میان ببرند. چند لحظهمی

 شد.زعم آنها جاودانه می

ای از نویسندگان و روشنفکران را ، توانست عده1880عکاسی پس از 

توان به امیل زوال اشاره کرد. او عکاسی مجذوب خود سازد. از جمله آن می

عدالتی اجتماعی است، دوست ای برای ثبت بیرا به خاطر اینکه وسیله

(.  البته نویسندگان 155: 1393داد )برونه، داشت و به آن اهمیت میمی

آن،  شو به طور کلی ادیبان، چندان با عکاسی به ویژه در ابتدای پیدای

رابطه خوبی نداشتند. اما هر کدام از آنهایی که به طریقی به عکاسی 

عالقمند بودند، نگاه غیر ماهوی به عکاسی داشتند و در جستجوی چیزی 

بودند که عکاسی بتواند به جامعه آن روزگار کمک کند. دقیقا این مطلب 

ن آکه ویلیام تالبوت  "قلم طبیعت"در همان اولین کتاب عکاسی یعنی 

را نوشته بود نیز آمده است. وی اذعان کرده بود که به کمک عکس 

توان سندی از اشیای خود داشته باشیم و در هنگامی که دزد وسایل می

توان با نشان دادن عکس آن وسایل به دادگاه، ما را به غارت ببرد، می

هایی که معتقدند که ادعای مالکیت آن اشیا را کرد. یا نظر روان درمان

تواند به درمان برخی بیماران روانی تحت عنوان عکس درمانی عکس می

 هایتوان به برداشت جان اشتاین بک از عکسکمک کند. همچنین می

دوروتیا النگ از ماجرای داست باول یا همان طوفان شن در دهه سی 

د. ش "های خشمخوشه"قرن بیستم آمریکا اشاره کرد که تبدیل به رمان 

های واکر اونز از همین ماجرای داست باول العاده عکسوقنیز همکاری ف

بیایید مردان بزرگ را ستایش "با شعرهای جیمز ایجی در کتابی با نام 

که به حق برترین کتابی است که عکس و متن در کنار هم قرار  "کنیم

 اند.گرفته

کردند، غالبا به عکاسان مستندی که در قرن نوزدهم عکاسی می

کردند و آنها را مورد قبیل بی عدالتی و فقر توجه می موضوعاتی از

د گرا شهرت داشتندادند. این دسته به عکاسان اصالحعکسبرداری قرار می

توان به جیکوب ریس، توماس آنن و جان تامسون که از جمله آنها می

اشاره کرد. این عکاسان معتقد بودند که با در دسترس قرار دادن این 

پذیر جامعه اقداماتی را انجام داد تا از برای گروه آسیب توانها، میعکس

بار رهایی پیدا کنند. این اقدام عکاسان با مالحظه مردم زندگی فالکت

 : چگوارا اثر آلبرتو کوردا20پیکره  : گاندی اثری از مارگارت بورکه وایت19پیکره 
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مردان روبرو شد و کارهایی نیز انجام طبقات فرادست جامعه و نیز دولت

شود به راحتی تاثیر و قدرت تصویر عکاسی را در شد. به این ترتیب می

را گانی متوجه شد. نکته قابل تامل اینکه، تالش عکاسان اصالحپیام رس

همچنان ادامه دار بوده و این مسیر برقرار است. امروزه نیز عکاسانی 

دهند )صحتی، هایی در این زمینه انجام میهمچون مویرا پرالتا مجموعه

1395 :347.) 

گرا، اصالحدر اینجا الزم است این توضیح داده شود که پیش از عکاسان 

لوییس هاین بود که از کودکان کار، کارگران و مهاجرینی که به آمریکا 

توان او را پدر عکاسی مستند کرد. در واقع میآمده بودند عکاسی می

کرد تا مردم را متقاعد کند که های در کار عکاسی مینامید. وی از بچه

و را باور های اهای زندگی هم وجود دارد؛ زیرا کسی حرفچنین روش

های هاین به صورت مخفی از نگاه کارفرمایان در نداشت. بیشتر عکس

ها چاپ هایش را در روزنامهاند. او عکسها گرفته شدهداخل کارخانه

های نامیدند. فعالیتای هاین را وجدانی با یک دوربین میکرد. عدهمی

دکان وبیست ساله او موجب تصویب قانونی توسط دولت علیه کار سخت ک

 (. 113: 1386شد )لنگفورد، 

-در انتهای بخش عکاسی و عدالت اجتماعی جالب خواهد بود اگر اشاره

های میشل فوکو بکنیم؛ وی معتقد است که عکاسی ای به یکی از نظریه

ن شود که از آها تلقی میمستند بخشی از جریان سرکشی در امور انسان

ای که در ادامه و در بخش بعدی هکند )نکتسازی یاد میبا نام رویه ابژه

های درخصوص این اصطالح سخن خواهیم گفت(. در این جریان، زندگی

 بودنطلبانهآیند. چنین تحلیلی اصالحعادی به صورت عکس در می

کارکرد عکاسی مستند را در امور اجتماعی و سیاسی مورد تردید قرار 

ربرد عکاسی به عنوان گیرد، کادهد. آنچه اینک مورد تاکید قرار میمی

 (.135: 1390ابزاری برای کنترل و نظارت بود )ولز، 

 ای: عکاسی و قدرت رسانه6
همانگونه که در بخش قبلی گفته شد، هنگامی که حادثه داست باول 

های دولتی دستگاهرخ داد، دولت وقت آمریکا تصمیم گرفت که از همه 

برای برطرف کردن حادثه کمک بگیرد. از جمله از اداره امنیت کشاورزی 

نیز درخواست کرد که وظیفه عکاسی از مردم آسیب  FSAموسوم به 

ای عکاس از افرادی که حادثه دیده را بر عهده بگیرد. به این ترتیب عده

د ور پخش کردنها را در سراسر کشدیده بودند عکاسی کردند و این عکس

تا سایر مردم آمریکا نیز به هموطنان خود کمک کنند. این اقدام موثر 

واقع شد و این تصاویر توانست که توجه خیل عظیمی از مردمان سایر 

ایاالت را به خود جلب کند. به این ترتیب عکس در جایگاه یک رسانه 

م انجاقدرتمند توانست که وظیفه خود را در این برهه حساس به خوبی 

 دهد. 

مشابه این عمل و اقدام قدرتمندانه عکاسی از لحاظ تاثیر بر جامعه را 

عکاسان جنگ ویتنام داشتند. آنها در تغییر افکار عمومی نسبت به این 

 (.350و360، 1395جنگ نقش بسیار پر رنگی را بازی کردند )صحتی، 

-گروهی از عکاسان نیز با فضای خفقان سیاسی ایجاد شده، نمی

وانستند که با توجه به رویکرد واقعگرایی عکاسی به طور صریح مطلب ت

استند خوخود را برسانند. به همین دلیل به کمک فتومونتاژ آنچه را که می

کردند. به بیان مارتا رازلر، فتومونتاژ هر چند که واقعیت در لفافه بیان می

ن و موثرتری رساند. فتومونتاژنداشت اما از هر عکسی حقیقت را بهتر می

رار گویان تصویری قای بود که تا آن زمان در دست طنزترین حربهپیچیده

ای ها از آن برای بیان انزجار خود نسبت به جامعهگرفته بود و داداییست

ظاهرا منطقی، سود جستند. جان هارتفیلد از تصاویر خود برای نقد و 

 کاتوری سیاه تبدیلکرد تا عکس را به کاریهجو آلمان نازی استفاده می

 کند.

اروین بلومنفلد نیز همانند هارتفیلد فقط برای انتقاد از تصاویر استفاده 

ها و قدرت حاکم سیاسی نیز بهره کرد، بلکه به جهت استهزاء دروغنمی

برد. شیوه هارتفیلد سنت مهمی را در مونتاژ عکاسانه که به عنوان می

گذاری کرد. هارتفیلد نخستین شد، پایهطنز و هجو سیاسی استفاده می

هنرمندی است که روش فتومونتاژ را در مبارزات سیاسی خود به کار برد 

 (.302-300: 1393)کالرک، 

های خبری نیز وجود داشت. وابستگی ای در درون آژانسقدرت رسانه

شد که عکاسان از سوی سیاسی باعث می ها به یک سمتآژانس

سردبیران تحت فشار قرار بگیرند تا کادربندی و زاویه دید آنها تبدیل به 

نقطه نظر و قاب ذهنی از پیش تعیین شده بشود. این رویه باعث اعتراض 

گروهی از عکاسان و منجر به تشکیل یک آژانس آزاد به نام مگنوم در 

در قسمتی از جهان ماموریت یافتند که  شد. این عکاسان هر کدام 1947

ها را در آژانس قرار وقایع آن بخش را با نگاه خود پوشش دهند و عکس

دهند. حال این بر عهده سردبیران است که به سلیقه خود هر عکسی را 

ای همچون رابرت کاپا، هانری خواهند انتخاب کنند. عکاسان خبرهکه می

 : برافراشتن پرچم برفراز مجلس آلمان اثر ایوگنی خالدی22پیکره  : برافراشتن پرچم در ایووجیما اثر جو روزنتال21پیکره 
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د سیمور از بنیانگذاران این آژانس بودند کارتیه برسون، جرج راجر و دیوی

 (.395: 1395)صحتی، 

ای عکاسی است. تبلیغات نیز بخش دیگری از قدرت رسانه

سازی کارها و کاالهای معمولی، بخشی از فرایندی است که فریبنده

ها دارای معانی و خصوصیاتی کند تا فراوردهعکاسی از طریق آن کمک می

گوید اند. کارل مارکس مینسبتی با آنها نداشته شوند که در بدو امر هیچ

که کاالها اشیایی هستند که در بازار از خصوصیات اجتماعی گوناگون 

بایست برای کاالها، کار و زحمت واقعی را که می شوند. آگهیآکنده می

سازند. مارکس این فرایند را رسد، پنهان میتولید آنچه که به فروش می

نامد؛ چرا که در بازار، خصلت اجتماعی کار افراد دیگر میوارگی کاالها بت

ا شود. عکاسی تبلیغاتی بمشهود نیست؛ بلکه خود محصول برجسته می

سازی روزافزون کاالها نقشی وارهدادن معانی کاذب به کاالها، در روند بت

 (.262-261: 1390کند )ولز، محوری بازی می

اضطراب است. اضطرابی که به نظر جان برجر، تبلیغات متکی بر 

آورد، ترس است. ترس از اینکه نداشتن مساوی با تبلیغات پدید می

بودن است. پول نشانه و کلید لیاقت هر انسان در تبلیغات است. صفر

 (. 69: 1388کردن )برجر، داشتن یعنی قدرت زندگیقدرت خرید

رد؛ به اعتقاد جان برجر، تبلیغات کارکرد اجتماعی دیگری نیز دا

کند. انتخاب چیزی که شخص تبلیغات، مصرف را جانشین دموکراسی می

گیرد. راند، جای انتخاب سیاسی مهم را میپوشد یا میخورد، میمی

کننده چیزهای غیر دموکراتیک موجود در کننده و جبرانتبلیغات مخفی

دارد که تبلیغات بر نوعی نظام فلسفی داللت جامعه است. برجر بیان می

کند. تبلیغات جهان را رد. همه چیز را با اصطالحات خود تعریف میدا

کند. تمام جهان به جایی برای رسیدن به نویدهای تبلیغات تفسیر می

 (.74شود )همان: درباره زندگی خوب تبدیل می

. سازی مشخص استنوع دیگر از عکاسی تبلیغاتی با نام فرایند ابژه

از میشل فوکو به یاد داریم. اصطالح تعریفی که قبال در همین نوشتار 

سازی به معنای تقلیل یک شی عکاسی شده به یک موضوع صرفا ابژه

قابل دیدن است. این اصطالح بار منفی دارد. اگر موضوع انسان باشد، 

یعنی به یک موضوعی تنها برای نگریستن همچون شی تبدیل شده و 

ن یغاتی کاالیی که در آهای تبلتنزل یافته است. به عنوان مثال در عکس

های فمینیستی به نقش آن زن فرایند شود، گروهاز یک بانو استفاده می

ی سازی در تاریخ عکاسگویند. مشهورترین نمونه فرایند ابژهسازی میابژه

شود. این می 1893مربوط به عکس تبلیغاتی شرکت کداک در سال 

د، از سمت عکاسی بکشانشرکت برای اینکه بتواند گروه بانوان را نیز به 

فاده برداری استهای مختلف عکسیک بانو در عکس تبلیغاتی در موقعیت

کرد. پاسخ مردم به این تبلیغات مثبت بود و کار فروش محصوالت شرکت 

باال گرفت؛ البته خریداران غالبا مرد بودند! اینان نه به خاطر دوربین که 

ین افتاده بودند! از اینجا بود به خاطر حضور آن بانو به صرافت خرید دورب

ن از نقش هایی چنیکنندگان نیز به فکر استفادهها و تولیدکه سایر شرکت

: 1395آمدند تا محصوالت خود را بیشتر به فروش برسانند )صحتی، زن بر

391.) 

به  توانای عکاسی پیرامون فمینیسم میدرباره مطالعات قدرت رسانه

ره زنانی که همسرانشان از آنها عکاسی پژوهش دایان نیومایر، دربا

اند، اشاره کرد. به ویژه وی بر روی آثار استیگلیتز، کاالهان و اِمِت کرده

ها حاکی از گاوین کار انجام داده است. وی معتقد است که این عکس

انه شناسهای زیباییستیزی، پشتِ فرمتسلط مردان بر زنان است و زن

عکاسی برهنه از همسرش، در جستجوی پنهان شده است. هنرمند با 

شهرتی برای خود بوده است و دیگران این حیله را هنرمندیِ عکاس معنا 

 (. 67: 1380کنند )برت، می

های ارتباط جمعی های سیندی شرمن نیز بیانگر قدرت رسانهعکس

مدرن در تاثیرگذاری بر درک عمومی است. نقش زنان در گذشته و حال 

ی، موضوع اصلی کار سیندی شرمن بوده است. غالب ادر جامعه رسانه

 (.391: 1395کارهای شرمن به صورت سلف پرتره است )صحتی، 

ای نیز به ها شاید جالب باشد اشارهدر انتهای بخش قدرت رسانه

هایی که برخی اند. عکسهایی بکنیم که به صورت سمبل درآمدهعکس

های قرار گرفته و به شکلها از آنها در خدمت صاحبان قدرت و دولت

بارز  هایبرند. از نمونهمختلف از آنها به صورت تبلیغات سیاسی بهره می

توان به عکس برافراشته شدن پرچم اتحاد جماهیر شوروی بر روی آن می

ساختمان مجلس آلمان که توسط ایوگنی خالدی گرفته شده است اشاره 

دن پرچم ایاالت متحده را کرد. عکس جو روزنتال که آن نیز برافراشته ش

دهد. همچنین عکس چگوارا توسط آلبرتو کوردا در ایووجیما نشان می

 گرایانهداری و اعتراضات چپها است به سمبل ضد نظام سرمایهکه مدت

بدل شده است یا تصویری که در آخرین لحظات عمر گاندی مارگارت 

 بر استعمار استبورکه وایت از وی گرفت که نمادی از ایستادگی در برا

 (.376-375)همان، 
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