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  چكيده
باصره و صرفاً سندي  ، متعلقِ قوهبندي حواس انسانيها بر مبناي نظام سنتي طبقهعكس

شود، با آنچه در عكس روايت مياند اما در فرايند فهم و تفسير عكس، ديداري انگاشته شده
رويت ممكن نيست و قواي ديگر حس انساني نيز در تحليل متن آن دخالت دارد. در تاريخ 
اجتماعي حواس نيز، جايگاه حواس انساني چون بويايي، المسه، شنوايي و چشايي در 

رو در بحث ينمواجهه و تحليل متن تاريخي مورد مطالعه و تحقيق مورخان قرار دارد و ازا
با حواسي خواهد  "شودديده مي"چه مثابه سند تاريخي، محل تداخل آنحاضر، عكس به

است و در مفهومي كه در ترين اين حواسبويايي از مهماند. پذير اما ناديدنيبود كه فهم
- نا بهو نيز در ساخت و تداعي مع بريمنام مي "كار خاطره"نقد عكس از آن باعنوان  حوزه

ي انساني پيوند تنگاتنگي زيست روزمره هاي اجتماعي كه با مقولهعكس ويژه در حوزه

                                                                                              
دانشجوي دوره دكتري پژوهش هنر دانشگاه تهران؛ عضو هيئت علمي (مربي) دانشكده هنر و معماري دانشگاه  1

     09361391075همراه:   mim.hasanpur@gmail.comايميل: تلفن  ايران،سيستان و بلوچستان.
  10/2/98تاريخ پذيرش:    1/11/97تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). 

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 

4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the 

material for any purpose 
  



  1397 پاييز و زمستان، دومسال هشتم، شمارة  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   2

پيگيريِ كار خاطره در دارد، حاضراست. بنابراين، بر اساس تاريخ اجتماعي حواس، به
  است. مثابه سندي از تاريخ بويايي در متنِ اجتماعيپردازيم كه بههايي ميعكس
ي ديد، جز قوهتوان در تحليل عكس، بهر اين مقاله نشان داده شده است كه چگونه ميد

هاي مبتني بر احساسات انساني در تفسير از قواي ديگر حسي بهره جست؟ و اهميت تحليل
هاي عكستوان فرض كرد هاي ذكرشده، ميبراساس پرسش هاي اجتماعي چيست؟عكس

توانند ارتباطي تاريخي و روايتگري دارند، مي سبب پيوندي ذاتي كه با گذشتههاجتماعي، ب
اند، بويايي قابل فهميدن قوه واسطهباشند كه بهتنگاتنگ با ادراكاتي از گذشته داشته

ي ارتباط واسطهبويايي به احساساتي چون نوستالژيا و بازيابيِ عميق خاطرات؛ قوه
نوعي آشناپنداري پيشيني دن احساس و خاطرات نوستالژيك، همواره بهتنگاتنگش با بازآور

- چه كه از زمانِ گذشته نمايش ميآن(در متن حاضر ارتباط عميق سطح عكسداللت دارد. 

ي سازوكار قوه ر واقعدشود. شناختي مورد تحليل واقع مي و بويايي در اين حوزه )دهد
دارد، پيوندي كه با نوستالژيا و بازيابيِ خاطرات در گذشتهارتباط مستقيمي واسطههبويايي، ب

 هاي اجتماعي خواهديافت.تنگاتنگ با تفسير عكس

  هاي اجتماعي، تاريخ فرهنگي بو، تاريخ اجتماعي حواس، كار خاطره.عكس: هاواژهكليد

  )مثابه روش تحليل عكستاريخ اجتماعي حواس به( مقدمه.1
- هاي تحليل متنِ عكسي عكاسي، تدقيق در روشي بسياري از پژوهشگران حوزهغهدغد

چه كه هرآني كيفيت ديداري اسناد عكاسانه بهواسطهها بهاست. بنابراين در غالب پژوهش
را رد ديداري از زمان كنند، تمركز دارند و اصوالً آنها در فرم و محتوا بازنمايي ميعكس

موضوع زيست انسان هاي اجتماعي اما كه بهيرند. در فهم و تفسير عكسگگذشته درنظر مي
دهند، احساسات ديگري نيز حضور دارند چه در سطح خود نمايش ميجز آنپردازند، بهمي

كشيدن هاي فردي در برابر عكس مورد شناسايي قرار داد. دستها را از كنشتوان آنكه مي
دسته از ا حتي بوسيدن صداق عكس، از اينبر سطح عكس، درآغوش گرفتن آن و ي

در فرايند ادراك يك توان پرسيد كه مياست. هاييرفتارهاي ويژه در برابر چنين عكس
شوند؟ و ي ديد، چگونه قواي ديگر حسي داراي كارايي و كاركرد ميجز قوهعكس، به
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اي اجتماعي ههاي مبتني بر احساسات انساني در تفسير عكسبنابراين، اهميت تحليل

سبب هاي اجتماعي، بهعكستوان فرض كرد كه هاي ذكرشده، ميبراساس پرسش چيست؟
توانند ارتباطي تنگاتنگ با ي تاريخي و روايتگري دارند، ميپيوندي ذاتي كه با گذشته

اند، احساساتي چون ي بويايي قابل فهميدني قوهواسطهباشند كه بهادراكاتي از گذشته داشته
ي ارتباط تنگاتنگش با بازآوردن واسطهي بويايي بهلژيا و بازيابيِ عميق خاطرات؛ قوهنوستا

 نوعي آشناپنداري پيشيني داللت دارد.احساس و خاطرات نوستالژيك، همواره به

- مندي از آن در ويژگينوع ارتباط و بهرهتحليل حواس انساني و توجه به روش تحقيق:

است كه احساسات، جا حائز اهميتراد در جامعه از آنهاي طبقه و مراتب اجتماعي اف
منبعي غني براي مواجهه با جهان، شناخت جايگاه خود در ميان موجودات عالم و فهم و 

است. حواس انساني، چگونگيِ مراودات و آداب تعاملي ي ارتباط و تعامل با آنادراك نحوه
او در سازد، و بهاي موجود اطرافش برميافراد را در ارتباط با خود، ديگران و اشياء و چيزه

از انسان كند. آگاهي تعيين نگرش و كشف خويشتن در فضاي ارتباطي با ديگري كمك مي
ها از طريق حواس است. ژان پل سارتر ادراك پديدهنخست معطوف بهجهان پيرامون، 

)Jean-Paul Sartre 1905-1980آگاهي ماقبل تأملي () بهpre-reflexive consciousness و (
تأمل بهمعطوف را دومي وها پديدهبه التفات به معطوف را اولي  تأملي معتقد بود وآگاهي 

در دوران مدرنيته  ).11، 1395نقل از: اكبري و فالمكي، (بهدانستتخيل ميمستلزم و هاآندر
ي گاه و اهميت آن در شناخت و فهم جهان، قوهو پس از آن، در ميان حواس انساني و جاي

ترين حس جا علم تاريخ در مفهوم كلي خود، مهمي علوم ودر اينبينايي در ميان همه
و  - كه خود محصول مدرنيته بود- شد، و بنابراين عكاسي ي شناخت درنظرگرفتهدربرگيرنده

شان در ليل وجه اهميتدهاي تاريخي و اجتماعي، بهعنوان منابع غني دادهها بهعكس
- شدند. درست به، بسيار ارج نهاده”مشاهده“و ” ديدن“مواجهه با تاريخ از طريق تكيه بر 

عنوان روش كه بهاست كه امروزه مورخان حواس كه در تاريخ اجتماعي (دليلهمين
ي پيوست حواس با متن جالب در زمينه سؤاالتي) بهاسترو مطرحي پيشتحقيق در مقاله
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تر دانش تاريخ اجتماعي وجوي راهي نوين در تحقق كاملپردازند و در جستاريخي ميت
  هستند:

را هـاي گذشـته  هاي عيني جهاندارند كه حسها، [مورخان حواس]، عزم آناگر آن«
چيزي خواهـدبود؟ يـا   چنينتوصيف كنند، آيا روايت تاريخي، يعني خود چاپ، قادر به

هـاي  هـاي سـخت يـا فايـل    ي بديل و معاصر شامل مثالً ديسكهاها و شيوهبايد رسانه
هاي لمسي و حسـي، صـفحات   ي كتاب خويش سازيم؟ (و نيز كتابصوتي را ضميمه

  ).373، 1394(اسميت، » ؟)”قابل ليسيدن“استشمام، و چاپِ شده و قابل كاريكنده
شناسي، وارد قلمرو شناسي و انسانند قومهاي مختلف علوم انساني، مانبسياري از رشته

شناس انسان David Howes(2طور مثال، ديويد هاوز (اند. بهتاريخ اجتماعي حواس شده
) Anthropology of senses(شناسي حواس انساني كانادايي، كه مطالعات خود را در زمينه

شناسي، تجربيات كرد كه در رويكردهاي مبتني بر حواس انساناست، اعالمدادهگسترش
برساخت الگوهايي گيرد، بهصورت جمعي در اجتماعات انساني شكل ميحسي مردم كه به

  شود:از ادراك و تعامل با جهان منجر مي
تـر رفـتن از مرزهـاي    است كه امكـان فرا شناسي حواس اينويژگي رويكرد انسان«
 deepشناسي عميق (توان انسانرا كه ميچهكند. مورخ حواس، [در] آنرا فراهم ميزبان

anthropologyاي ي بدن و ارتباطات اشـاره هاي ناگفتهوجوي پيام) ناميد، در پي جست
  ).cited by Classen, 2012, xvi(»ماست

برانگيزترين كه بحثفرانسوي، در كتابيمورخ  Alain Corbin(3و يا آلن كوربين (
 "بوي بد و بوي معطر"در آن نگاشت،  1982موضوعات تاريخ فرهنگي بو را در سال 

)The Foul and the Fragrant: Odour and the French Social Imaginationتجزيه و )، به
رآوردن تمايزهاي رمز دهاي بويايي، در بهتحليل دقيق اين موضوع پرداخت كه چگونه نشانه

كوربين  ).cited by Rojas, 2017, 152(استشركت نموده 19و  18ي قرن اجتماعيِ فرانسه
  پايان رساند:كتاب خود را با اين جمالت به
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- بيـان احساسـات انسـاني بـي    هاي مديدي نسبت بهتاريخ اجتماعي، كه براي مدت

را هرچقدر هم كه پست يـا  نها و احساسات مردمااست، ديگر نبايد واكنشتفاوت بوده
- اين بهانه كه انسـان هم بهفاقد شأنيت پژوهشي باشند، ناديده گرفته و سركوب كند، آن

 ,Corbin, 1986ها را منحرف ساخته!(هاي آنگوي دوران دارويني تحليلشناسيِ هذيان

232(  
هاي فرهنگي فرهنگ و خردهوجو و مطالعهبنابراين، تاريخ اجتماعي حواس در جست

ي حواس انساني در مقوالت انساني در جوامع و در ادبيات زيست روزمره از طريق مطالعه
سو با تاريخ هاي مختلف هماست. يكي از منابع غني اطالعات در ميان رشتهجمعيتي

چه در تحقيق هاست. حس چشايي، شنيداري، المسه و آناجتماعي، متون ديداري عكس
- تواند در بستر عكس خواندهي بويايي اما چگونه ميقوهاست، حاضر مورد پرسش اصلي

- كند، حاصل مياش مياي كه عكس بازنماييتري از گذشتهشود و براساس آن، فهمِ عميق

است. متن عكس، براساس صورت مشخص پرداخته نشدهكه تاكنون بهگردد؟ موضوعي
هاي كنار و از طريق دادهبسا در است كه چهتاريخ اجتماعي حواس، داراي اطالعات ديگري

ها را در تر از متن خود برجاي گذارد. اگر بتوان عكسي ديداري، تحليلي عميقمبتني بر قوه
شناختي طعم در هاي طبقات مختلف اجتماعي چشيد (جايگاه معرفتميان انواع خوراكي

را انها شنيد، بويشها و خانهها و پنجرهرا البالي ساختمانتحليل عكس)، صدايشان
چه كه هرآن“اند تا كه روزگاري در برابر دوربين قرارگرفتهكرد از تنِ افرادياستشمام
- شان زندهها در بينندهرا كه برخي از عكسشود، و احساس لمسي، براي آينده ثبت”هستند

مرتبط با تنها يك كنند، مورد ارزيابي قرارداد، ادراك تحليلي هرمنوتيكي از عكس، نهمي
ي حضور گشته و ي ديداري)، كه آميخته و درگير باديگر حواس زندهساني (قوهحس ان

ي گانهزندگي كه همواره در ارتباط با تمامي حواس پنجتري بهتر و نزديكمحتواي عميق
اي هاي غيرحرفهويژه عكسهاي اجتماعي، و بهگردد، خواهد يافت. عكسانساني ادراك مي

- ي ظريفي از انواع احساسات انسانيسرشار از آميخته هاي خصوصي،خانوادگي و عكس

جز ازطريق ديدن، شرح عكس درستي مورد تحقيق و تحليل قرارگرفته و بهاست كه بايد به
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- ي حواس چشايي، بويايي، شنيداري و المسه هم ميسر گردد. البته استخراج دادهواسطهبه

- ها بستگي ميانسان از طريق حسي تعامل واقعي نحوههاي ديگر حواس از متن عكس، به

ويژه حس بويايي) در متن عكس، كامالً با عبارتي، دريافت و تحليل حواس (و بهيابد. به
شود و مرتبط است با ها هستند، بازيابي ميكه مخاطب عكسي افراديي زيستهخاطره

ژوهشگران كه كمتر توسط منتقدان و پي زندگي ايشان در گذشته؛ موضوعيفرهنگ روزمره
  است. شدهي عكاسي مورد تحقيق واقعحوزه

  )the olfactory revolutionدرآمدي بر تاريخ اجتماعيِ بو: انقالب بويايي (.2
دليل ماهيت غيرملموس و كامالً غيرمادي آن همواره در طول تاريخ ي بويايي انسان، بهقوه

كه بسياري از نحويت، بهاسهاي علمي در راه شناخت و فهم اصيل آن بودهمنشاء تعارض
طور مثال، حس بويايي همواره اند. بههاي جالبي بدان دادهفالسفه و دانشمندان قديم، نسبت

شد و افالطون ميي مراتب حسي (و قبل از حس المسه) درنظر گرفتهترين سلسلهدر پايين
نسان حساس باشد؛ ي كافي و مانند ديگر حواس براي ااندازهتواند بهمعتقد بود كه بو نمي

كه مردم روزانه با آن درتماسند، چراكه مجاري بيني براي درك عناصر مادي زمين و آبي
ترين و كمال نهايي عنوان عاليمراتبي حسيِ ارسطو نيز، بينايي بهمناسب نيست. ازنظر سلسه

شد و پس از آن، قواي شنيداري، سپس بويايي، و بعدتر، چشايي و حسي انسان تلقي
بندي گرديد كه برخالف ديگر حواس، ارگان يا عضو مشخصي ندارد انجام المسه طبقهسر

. ارسطو )Pallasma, 2012, 17(باشد(چشم، گوش، بيني، دهان) كه با آن مطابقت داشته
كرد كه هيچ هويت فردي نداشت و را حالتي واسط تلقي ميي بوياييگرفتهشكلماهيت نيمه

ي اشياء و چيزها توصيف واسطهمناسب بود. بو همواره به صرفاً براي توصيف احساسات
در فرهنگ و زندگي مدرنِ غربي  .شده، و يا فاضالبشد: بوي گل سرخ، علف خشكمي

گذاريِ حواس در شي مستقيم تغيير ارزهم، جايگاه خاصي براي بو وجود ندارد كه نتيجه
را حس برتر عقل ي بيناييداد و قوهبسيار به بينايي و شنوايي بهااست كه چهعصر روشنگري
 Charlesها در نظريات داروين (بحثترتيب، و با قوام اينايندانست. بهو تمدن بشري

Darwin(4 ) و فرويدSigmund Freud(5گري و شد با ديوانگي و وحشي، بويايي همراه
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آساني در دسترس جاماند. بو، فرّار بود، بهي حواس، همواره در مباحث اصلي علمي درباره

كه چيزيگذشت و احساسي مرتبط با حقيقت دروني افراد بود و نهانسان نبود، از مرزها مي
كه در عصر مدرن، جامعه باشد. درحاليسطح بيروني و ماديِ قابلِ ديد ارتباط داشتهبه

ايد منطبق بر عينيت و منطق بندي اجتماعي كه ببود كه ما خود را در ساختخواستار آن
- سلسلهكه قوانين بويايي بهترتيب، درحالياينباشد، از احساسات و عواطف دوركنيم. به

ترين عنوان مهمي بينايي بهآگاه يا ناخودآگاه ادامه داد، قوهمراتب اجتماعي در سطح نيمه
 ,Classen, 1994(ردي بروكراتيك فراهم كگانه، الگويي براي جامعهحس در ميان حواس پنج

5-4.(6  
پرستي دوران قبل كه مؤمنان مسيحي از بتبا ظهور مسيحيت در اروپا، باوجود اين

اي كه در روميان رايج هاي قويتبع آن، استفاده از عطرها و رايحهبرحذر شده بودند (و به
 ) جايگاهي قدسي وthe odour of sanctity” (بوي مقدس“، )بود، كامالً نكوهش شد

شدند. فكر و عمل مؤمن مسيحي در راستاي روحاني يافت و عمالً دين و بو در هم تنيده
يافت كه ابزار تعليمي و ي حسي چنان عموميتشد و تجربهتعريف” الهيات حس بويايي“

آلودگيِ پوست و گرديد. برخالف روميان باستان، مسيحيان بهشناختي در مسيحيتمعرفت
هاي مضر را دانستند و پاهاي كثيف و زخماي الهي ميرا هديهآنجسم خود افتخار كرده و 

كردند. جهنم همواره با از مرگ تعبير ميمسيري براي كسب زندگي واال و معطر پس
طوركلي، شد و بههاي معطر و خوشبو تعريف ميهاي متعفن و بهشت با گلاستعاره

شد، چرا كه ميتلقي ” داوندآگاهي انسان از خ“خصوصيات مبهم و گريزان بو، همچون 
 ,Reinarz, 2014(بودحضور الهي حتمي بود اما ماهيت دقيق آن همچون يك راز باقي مانده

شد، عطر و رايحه از خوانده” انقالب بويايي“چه كه دنبال آنبا آغاز قرن نوزدهم و به ).50
  .شدگرايي منتقلاحساسات و حسقلمرو دين و پزشكي، به

ي واسطهيايي در اواخر قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم ميالدي كه بهبا انقالب بو
- آلودگي عظيم شهرهاي مسيحي و مشكل كثافات و بوهاي متعفن شهري با همراهي جنبش

بوهاي بد آرام به، مردم آرام7گرفتهاي اصالح بهداشتي در شهرهاي اروپايي شكل
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كردند. بر ذيرش درفضاي عمومي تلقيرا نوعي توهين غيرقابل پدادند و آنحساسيت نشان
دارد، چند انقالب بويايي كه دوام تأثيرات اجتماعي آن در قرن بيستم و تا امروز نيز ادامه

 علّت تاريخي و اجتماعي مترتب بود:

هم شد كه دليل آنافزايش پاكيزگي شخصي، با كاهش استفاده از عطرها همراه ) 1
شد استفاده از عطر براي بود كه موجبهاي خصوصي ها و حمامخانهتأسيس حمام

  باشد.پوشش بوهاي نامطبوع بدن ضرورت كمتري داشته
- آرام چيزهايي ناسالم تشخيصبود و عطرها آرامشستن با آب، معيار سالمتي شده ) 2

كرد و از دفع بخارات زائد را مسدود ميچيز نبايد منافذ پوستشدند. چراكه هيچداده
جا رسيد كه عطر با بوي بد يكي دانسته شد و ي كار بداننمود. حتبدن جلوگيري مي
، مصلح بزرگ بهداشتي در قرن نوزدهم Sir Edward Chadwick(8ادوارد چادويك (

خارج از ) عطرها به!All smell is diseaseي بوها، مريضي هستند! (گفت: همه
  شان نيز تغييركرد.شدند و نقشها منتقلها و در عطرفروشيداروخانه

كننده در وضعيت گري، بوها نقشي تعيينبا انقالب فرانسه و شورش برعليه اشرافي ) 3
ي فقير، و سو فساد و آلودگي و بوهاي نامطبوع طبقهي اجتماعي ايفاكردند. از يكطبقه

ي متوسط ي اشرافي موجب شد كه طبقهازسوي ديگر بوهاي سنگين و عطرآگين طبقه
بيابد كه اين خود باعث ” طرفي بوياييبي“مت مياني و رشد جايگاه خود را در قسرو به

هاي شخصي و شدن عطرها و رايحهي بوهاي شهري و عمومي و نيز ماليمحذف همه
 ها گرديد.شدن آننيز جنسيتي

طبيعت زودگذر و فاني عطر هم ايجاد نوعي تلقيِ شيءاي اشرافي برآن شد كه   ) 4
بود كه شت و خرج براي آن مثل اينگردد. عطر دوامي نداموجب هدردادن پول مي

- شان بهباد بدهي. بنابراين عطرها ديگر ضروري نبودند و جايگاه اجتماعيپولت را به

  ).Classen, 1994, 81-83معنا نزول كرد(ي هدردادنِ بيمقوله
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  بويايي و قشربندي اجتماعي. 3

ي احساسيِ تجربيات ي بويايي، كيفيت و غناها قوهويژه در ميان آنگانه و بهحواس پنج
دهد. غناي حسي صرفاً كنندگان هستند، افزايش ميحسي را كـه موجب لذت استفاده

ي حسي گسترده و عميق ناشي از حواسي چون موضوع ناب بصري نبوده بلكه تجربه
- اي براي تمايزهاي اجتماعي و طبقهعالوه، بويايي وسيله. به)45، 1394(لطفي، استبويايي

داشتند مانند كه بوهاي نامطبوع و زنندههاييهم هست. درگذشته شغل افراد در جامعهبندي 
فروشي، دباغي، كار در مزرعه با كودهاي حيواني و...، با كيفيت زيست طبقات پايين و ماهي

را با عناوين بويايي ناخوشايند داشتند كه روستاييانبود و حتي شهرنشينان تمايلفقير همراه
دليل هم سقراط استفاده از عطرها را صحيح نميهمينكنند و بهز و سير) مشخص(بوي ب -

عالوه، عطرها شد. بهرفتن تمايز ميان بردگان و شهروندان آزاد ميدانست چراكه باعث ازبين
ها بيشتر براي زنان مناسب بود ويژه در قرن نوزدهم بسيار جنسيتي شدند و استفاده از آنبه

- ل آن هم جايگاه پايين اجتماعي زنان بود كه موجوداتي فاقد ارزش تلقي ميتا مردان. دلي

ي زنان بود. بودند، مناسب استفادهخاصيت قرارگرفتهبندي بيشدند و عطرها هم كه در دسته
شد؛ چرا كه بوها در عصر روشنگري، نه قدرت تنها عطر، كه كلّ حس بويايي هم زنانهنه

اي به ابزار و استعاره برجستهي بينايي بدلدرمقابل اما قوه مقدس.داشتند و نه حالتي درماني
ها كه شد؛ هماني ديد مردانهبراي كشف و دانش شد و حسي عالي براي پيشبرد آن. قوه

كشف جهان و تسلط برآن مدار، صاحبان صنايع و كساني بودند كه بهدانشمند، سياست
يافت. و اغواگري كه در ارتباط با زن بود، تقليلشهود و احساس گماشتند؛ و بو، بههمت مي

هاي حسي خود با در قرن بيستم و پس از جنگ جهاني اول حتي، درك بو با ويژگي
 ).Classen, 1994, 84(گري، شهود و نوستالژيا مضحك شمرده شدعباراتي چون احساساتي

ربا باشد. لزن در دنياي غرب جنس لطيف است و بوي عطر او بايد ماليم، جذاب و د
است كه براي زن همين جايگاه دون شأنيي اصلي توليد عطر براي زنان همدليل هجمهيك
ها منشاء مايعات نامطبوعي دانستند چراكه آنطور ذاتي اورا خوشبو نمياند و بهبودهقائل

- ها، بيطور كلي مقياس بوي بد زنانه بودند. دوشيزهچون خون قاعدگي هستند. روسپيان به
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تر ها قويشان از گلكه نبايد رايحهنحويطوري طبيعي خوشبو بودند بهگناه، مطيع و به
برانگيز درمواقع پز و گاهاً بوهاي تند بسيار احترامهم با بوي پختباشد. همسران و مادران

است كه شود و اين مرد است كه توسط مرد انتخاب ميشدند. زن، كسيخاص وصف مي
هم دليلهمينافزايش جذابيت دربرابر زنان ندارد. بهو بنابراين نيازي بهكند انتخاب مي

- اند اما زنان با بوي عرق تبديل بهدرخاطر بويايي ما، مردان با بوي عرقشان قابل پذيرش

  ). Ibid, 162-164(شوندچيزي منفور مي
نظر اي خاص درعنوان شاخص رويدادهاي تاريخي و اسطورهمورخان حواس، بو را به

هاي اجتماعي ميان افراد و درون كشيرا عامل پيوندها و خططريق، بوياييگيرند و بدينمي
ترتيب، طبقات مختلف اجتماعي با بدين). Rojas, 2017, 141(كنندها قلمداد ميگروه

اي متفاوت تواند ناشي از منابع تغذيهشوند كه ميهاي بويايي مختلف شناخته مياستعاره
- طبقهها باشد. نژاد و رنگ پوست هم بهي كاربرد عطر در ميان آنداشت و نحوهها، بهآن

. امروزه 9دارندمعموالً بوي نامطبوع "متمايزها"است. بندي بويايي در غرب كمك كرده
هاي سياسي سطح باال در ) موضوع بحثthe otour of the immigrant” (بوي مهاجرت“

هاي ذهنيِ آن، معانيِ نمادين رتيب، بويايي و استعارهتاست. بدينشدهكشورهاي اروپايي
ويژه را براي ايجاد و تقويت مرزهاي طبقاتي و نژادي در جوامع مختلف بهايبسيار قوي

ي اشراف را از طبقهرا از سفيدها، كارگرانرا از زنان، سياهانكند. بو، مردانغربي ايجاد مي
ي ي بويايي برخالف قوهدر عين حال اما قوه ).Reinarz, 2014, 174(سازدو...جدا مي

هاي سياسي در يك گروه و يا نماد حمايت از فرد ديداري و شنيداري، كمتر همچون بيانيه
اند كيفيت بو زدايي كردهو نخبگان جامعه، همواره سعي 10استيا افراد خاصي بوده

)deodorizationي مدرن تر، هرچه در جامعهعبارت بهكنند و بهرا رعايتي مدرنيسم) شده
ترشويم، فاصله از دو رأس طبقاتي فقرا و اغنياء بيشتر شده و مراكز قدرت نزديكغربي، به

  گردند:افراد با كمبود نمادين بو مشخص مي
بندي جامعه، بيشـتر مواجـه   ي طبقههرچه از مركز قدرت دور شويم، با بوهاي ويژه

ها و اقوام بيگانه بـوي مطلـوبي ندارنـد؛    خارجيشويم: زنان خوشبو يا بدبو هستند؛ مي
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را ميـان  دهد، و... كدهاي بويايي، روابـط قـدرت  ي كارگر بوي فقر و خشونت ميطبقه

- هاي قوميتي و زنان و مردان در دنياي مدرن معاصر بـازگو مـي  طبقات اجتماعي، گروه

  ).Classen, 1994, 161-162كنند(
ف مكانِ حضور فرد در جهان و نيز در تاريخ تفسيرهاي متفاوت از يك بو، در تعري

است كه اي همراههاي اخالقي و اجتماعيكند و شناسايي بو، غالباً با ارزيابيشركت مي
 ,Rojas, 2017(گرددكشي در تقسيمات اجتماعي و فرهنگي در متن جامعه ميمنجر به خط

ي نوع دامنهتواند در سهي بويايي ميي قوهواسطه. اين تقسيمات در فضاي شهري به)151
  دهد: شهري را شكل

هاي اني فاضالب، مكهاي صنعتي، كارخانجات تصفيهمانند پارك :فضاهاي صنعتي) 1
ل ابل قبوني و قانگيز در آن عموماً قانوي شهري و... كه بوهاي بد و نفرتانباشت زباله
   اند.يدوكار صنعتناپذيركرهرحال محصول فرعي و اجتنابشود، چرا كه بهشمرده مي

گرمي هاي شهري، مناطق مسكوني، مراكز خريد و سرمانند پارك :فضاهاي عمومي) 2
خصوص است و بهطرفيِ بوياييبويي يا بياست بيها مطرحچه در آنو...، كه معموالً آن

  ردد. گي قوانين بهداشتي دفع ميوسيلهشود، بهميآميز تلقيكه توهينبوهايي
اع ها و فضاهاي خصوصي آن، كه مجدداً حضور انوشامل خانه :خصوصيفضاهاي ) 3

ي و اكز شهركرد كه افراد در مربين نبايد فراموششود. در اينبوها در آن قانون مي
ي هي مشخصكنند كه غالبًا آگاحضور بو در فضا چنان عادت ميهاي اجتماعي، بهگروه

  .از آن ندارند

  رهبو و پيوست آن با بازآوري خاط .4
را با نوعي خشم پنهان و غضب برآمده از تاريخ دنياي مدرن ظاهراً از بو انزجار دارد و آن

موضوع شدت و رنگ بيشتري گرفته راند. باظهور امپرياليسم اينبو، از محيط خود بيرون مي
سركوب بو در عصر  ).Reinarz, 2014, 208( استسمت تاريك زندگي بشر راندهرا بهو بو 

از پيش گسترد و نويسندگان و را در ادبيات بيشهاي بويايياستعارهروشنگري، توسل به
هاي بويايي را با استعارهنقصيآميزي بيشاعراني چون بالزاك، بودلر و ماالرمه فضاهاي حس
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بوهاي  ي سياسي برعليه سركوبها، نوعي بيانيهاين استعارهخلق كردند كه البته توسل به
ها (چه بوهاي زننده و نامطلوب و متعفن، و چه بوهاي گذشته بود و دادن صداي ادبي بدان

ي نوظهور و اشاره به هاي جامعهسنگين و عطرآگين بورژوازي)، شورش برعليه محدوديت
هاي فراگير كاپيتاليستي و ) بود كه در برابر ارزشunspeakable scents” (بوهاي ناگفتني“

كرد و بو رفته ايجاد ميرا براي بوهاي ازدستزي زندگي مدرن، حس نوستالژيكيساتجاري
ترين آثار ادبي قرن بيستم در اين زمينه، داد. از مهمرا با خاطره در پيوندي تنگاتنگ قرار مي

اثرات "بود. اصطالح ي مارسل پروسترفتهدرجستجوي زمان ازدسترمان باشكوه 
 olfactory memory/odorي بويايي () يا تواناييِ حافظهProstian effects( "پروستي

memory(اندجودآمدهكه توسط بو بهها و رويدادهايي) در برانگيختن خاطرات غني زمانL. 

White, 2015, 337(است كه پروست در تداوم پيوست بو و خاطره اي، از اشارات پيچيده
دارد كه در برابر احساس نوستالژيك بوها و هايي اشارههاستعاردر رمان خود داشت و به

است كه رود. همين پيوستگي بويايي و خاطرهكار ميرفته بههاي از دستها و گذشتهزمان
عنوان نوعي رمزگان ادراكي در متن ها بهرا در مواجهه با متنِ آثار عكاسي و تحليل عكسآن

  سازد.شا ميكارگ - رفتهسندي از زمانِ از دست–عكس 

  هاي ضمني بويايي هاي اجتماعي و داللتعكس. 5
- خود بهدهيم و البته اينبوها را همواره در تناظر عيني عناصر و اشياء مورد اشاره قرار مي

چه اما در اين تناظر در دارد. آنگيري بو ارتباطماهيت غيرمادي و تاحدودي غيرقابل اندازه
شود، دريافت خاطرات بويايي براساس ا مطرح ميهي ادراك آنها و نحوهميان عكس

داده و موجب درك متفاوت ما از آن و تأويل ي خود نسبتسوژهاست كه عكس بهالقابي
هاي متقن و قوي نام ها را با نامگردد. وقتي در متن عكس، ابژهسوژه ميتر نسبت بهعميق
ي ماشين، لباس و ه روغن سوختهكفشارند (مرديها بر آن پاي ميبريم كه درواقع عكسمي

كه درهنگام باال را خيس كرده، زنيكرده، پسركي كه شلوارشرا آغشتهها و صورتشدست
لحاظ درك چه كه بهشده، و...)، آنهاي اتوبوس، صورت و بدنش خيس عرقآمدن از پله

- ها و استعارهدهد، انگارهرا تحت تأثير بيشتري قرار ميي آناحساسي از بستر عكس، بيننده
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ها اشاره دارد. عرق صورت و كثيفي است كه عكس بر آنهاييويژگيهاي بويايي متصف به

- گردند كه عكس اينپذير حسي و اثرگذار بر مخاطب ميلباس، زماني داراي معناي ادراك

نمايش موجب بازآوري دهد و ايني خود نمايشرا در صورت و لباس سوژهتداعي
عبارت ديگر، و مرتبط با بويايي ما از متن زندگيِ زيسته گردد. بهخاطرات احساسي 

درجايگاه تأويل عكس، بوها داراي وجهي ويژه از تمايزگذاري در معناي عميق و ضمني 
كه بويايي در تعيين شوند كه در ساختار اجتماعي مشتركياي ميمحتواي عكس براي بيننده

  است. ها را ادراك كردهداشته و آندهد، حضور بندي اجتماعي شكل ميو طبقه

هاي بافت ساز در عكسهاي مدرن شهري، و عنصر هويتبو: عنصر غايب در عكس. 6
  روستايي و سنتي

ها جهت زدودن بوهاي نامطبوع شهرها، استفاده از عطرها و رايحهويژه در كالنامروزه به
يامد مدرنيزاسيون شهري و هاي عمومي كه پبدن و تقبيح بوهاي نامطلوب و زننده در مكان

هاي اجتماعي مرتبط با است كه در عكسي نمودهايياست، از جملهبوزدايي متعاقب آن
شدن بويايي و داري و كاالييشدت تحت تأثير نفوذ سرمايهكه به(ي شهرنشين ايراني جامعه

تواند ست) مياها را پذيرفتهالگوهاي تقسيم طبقاتي آن در فضاي اجتماعي قرار گرفته و آن
را هاي مرتبط با زندگي زيسته را در مخاطب خود برانگيخته و متن عكسسرعت، تداعيبه

هايي توان در عكسرا ميي پرواضح قابل قياسسازد. نمونهداراي معنا و محتواي خاص مي
هاي سنتي و روستايي (با انبوه وسايل سنتي در فرهنگ ايراني مانند از فضاهاي داخلي خانه

گلي يا سنگي منقوش، و...) در مقايسه با فضاهاي داخلي ها، ديوارهاي كاهها، پشتيقاليچه
هاي شهري كه اصول مدرنيزاسيون و دكوراسيون مبتني و متكي بر فرهنگ مصرفي خانه

هاي آلومينيومي دوجداره، و...) پوش پاركت و سراميك، پنجره، كفشهري (انواع مبلمان
ي واسطهاً مخاطب عكس، احساس نوستالژيك را در فضاي سنتي بهكرد كه لزوممشاهده

كند. تر دريافت ميهاي مدرن شهري، بيشتر و عميقنسبت خانهارتباط با بافتار بويايي به
- گر فضاهاي مدرن شهري هستند، بهكه نمايشهاي اجتماعي) عكس2و  1(تصوير شماره 

حواس ديداري و شنيداري در فهم و شناخت ي الگوهاي مدرنيستي و توجه بيشتر بهواسطه
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اند و نداشتن بوي خاص در فضاهاي عمومي در آن شدهعامالن اجتماعي، عموماً بو زدايي
- هايي از جنس بتن و فوالد، بهاست و بنابراين، نماهاي شهري با سازهيك مطلوبيت شهري

هاي وچه و خيابانگلي و كهاي كاهنسبت بافت سنتي روستايي و شهرهاي قديم كه خانه
- باشند. بهشدهكند، فاقد بو و بايد كامالً بوزداييرا بهتر تحريك مها حس بوياييخاكي در آن

را كه يكي روي ديواري ي خانه، در دو بافت مختلف شهريعنوان مثال، دو عكس پنجره
آن درحال  اي مندرس و توري نيمه پاره با چراغي زرد كه بر پشتي پارچهگلي، با پردهكاه

- ي ديگر روي ساختماني قوطي كفشي، بهاست، مقايسه كنيم با عكسي از پنجرهسوختن

- ي بسياري از ويژگيكنندهسازد و تداعيي عكس منتقل ميبينندهرا بهتريمراتب بوي قوي

هايي چون كه با استعارهباشد (بوهاييدادهتواند درون عكس، روزگاري رخاست كه ميهايي
زار، سرگين حيوانات كودكي، كهنگي، مزارع كشاورزي و دامداري، طبيعت و چمنبوهاي 

اشياء و عناصر مدرن همچون بتن، آلومنيوم، است كه متصف بهتر از بوهايياهلي، بسيار قوي
را در حاالت عادي توانند خاطرات بويايي بينندهسادگي نميفوالد، شيشه و... كه به

  برانگيزند).
شمسي و با  80و70ي ريم عمومي و خصوصي افراد نيز، در ايرانِ دههي حدر حوزه

از پيش عرضه و فروش و مصرف محصوالت گرايي و نفوذ بيشگسترش فرهنگ مصرف
- ي بهداشت فردي و اجتماعي افراد در كالنآرايشي و بهداشتي خارجي، عمالً در حوزه

- داشت اما در سالوكم وجودبيشوقوع پيوست كه اگرچه در گذشته نيز شهرها تغييراتي به

ي زيادتر از وسايل عنوان گفتمان اصلي شهروند خوب مطرح گرديد. استفادههاي اخير به
ها به تبليغات شهرها، توجه خانوادههاي شهري در كالنتر شدن بافتي عمومي، متراكمنقليه

ا هرچه بيشتر ترغيب ري عواملي بود كه مردمي لوازم آرايشي و بهداشتي، از جملهگسترده
ها و عطرهاي توسط دئودورانت” بوييخوش“و يا ” بوييبي“نظافت شخصي و نمود كه به

بود كه بوي عرق گوناگون كه عموماً محصوالتي وارداتي بودند، بهتر بها دهند. نتيجه اين
 هاي عمومي، نوعي توهين تلقي شد و بدن شهري، بايد كه فاقد بويويژه در مكانبدن به

اي از تعامل و بود. چنين خاطرههاي ماليم و معطر مينامطبوع تن و يا همراه با رايحه
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ها نيز هرنوع آلودگي بصري اندام و شود كه در بستر عكسگفتمان اجتماعي، موجب مي

ي كنندهبودن زيربغل، دورگردن و پيشاني، و پوشش ژوليده و آلوده، تداعيها، خيسچهره
ي مقابل آن، آراستگي، خشكي پوست، در مخاطب گردد و در نقطهبوهاي بد و زننده 

هاي دلپذير باشد. تفاوت در جنسيت گر رايحههاي ماليم و روشن در پوشش، تداعيرنگ
ها نيز خود در انتقال حواس بويايي متفاوت در اذهانِ بينندگان و در شده توسط عكسثبت

شود. زني با صورت و اندام عرق كرده در ينتيجه تأويل و تفسير متفاوتي از عكس، منجر م
يك فضاي عمومي شلوغ، در برابر همان زن كه آراسته، خوش پوش با اندامي كامالً خشك 

تواند ايجاد را (از احساس نفرت تا برانگيختگي شهواني) ميهاي ديگرگونياست، تلقي
ز بستر آن، چه هاي ادراكي و احساسي انمايد. همين عكس، اگر سوژه مرد باشد، تلقي

- نسبت كمتريهاي بوياييِ بهپوش، تداعيكرده و آلوده باشد و يا پاكيزه و خوشسوژه عرق

  ي خود برخواهد انگيخت.را در بيننده
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 1391- ، آذربايجان شرقي، ايران. هاي روستاي كندوانچيدمان داخلي يكي از خانهباال: عكاس ناشناس؛  - 2و  1تصوير (
، ي ريحانه و ميثمدكوراسيون داخلي خانه). پايين: عكاس ناشناس؛ persianpet.orgتصوير: شمسي. (منبع  1390
 chidaneh.com.(11. تهران، ايران. (منبع تصوير: 1396

  ي بو در تحليل عكسكارِ خاطره.7
چه را با نوستالژي آن است كه براساس سنت ادبي قرن نوزدهمي كه بوكامالً مشخص

را در بازآوري خاطرات هاي اجتماعيتوان عكسپنداشت، ميرفته يكي ميازدست
هاست، بازخواني نمود. گر آنكه در متن خود تداعيي بوهاييواسطهكه بهنوستالژيكي

ها و بوهاي بسيار هاي سنتي ايران كه داراي رايحههاي اجتماعي در بافتعموماً عكس
درگيري كنند. روالن بارت نيز بهبازآوري خاطرات گذشته بيشتر كمك ميهستند، بهتر قوي

، در Camera Lucida(12( "اتاق روشن"است. او در بو و خاطره در متن عكس اشاره كرده
كه هاييها، مدها و سليقهرا در ميان لباسكند كه مادرشبرابر عكس مادرش، چنين عنوان مي

جاي فهمِ شناسد و مدام بهها عكس گرفته بود، نميار جواني با آنعمالً مادر در روزگ
بيند كه ي تاريخي با متن عكس ميرا در يك فاصلهمادرش در متن عكس، جايگاه خودش

  است:پرناشدني
كـه مـن   تـر از آن كه مادرم، پـيش ”بخوانم“هايي را در لباستوانستم عدم وجودممي«

بود. ديدن موجودي آشنا در سر و وضعي ناآشنا، جـوري  دهيادش بياورم، پوشيبتوانم به
- كـاله پـردار، دسـت   –است ، مادرم شيك و آراسته1913جا، حدود است. اينكنندهگيج

اش، بـا شـيريني و   و مـد روز نمـايي  ” شيكي“ها  و گردن، ها، كتان ظريف دور مچكش
دام تاريخي ، افتاده بهديدمشخواند. اين تنها باري بود كه چنين ميسادگي وجودش نمي

را از او به خـود  پذير حواسمي تزييات تباهيها): همهها، مدهاي لباس، پارچه(از سليقه
دومي بـراي وجـود عزيزكـرده    كشاندند؛ آخر، رخت و لباس تباهي پذير است، گور مي
  ).83، 1384بارت، (»سازدمي
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ه چر و آناعي بوهايي از ماددر عكس، كه ناگهان موجب تد عناصريسپس، با اشاره به

آورد و دسترا از متن عكس بهغايت عميقيشود كه او درك بهپسنديد، موجب ميكه مي
  ي بوها، بازيابد:واسطهرا بهمادرش

اش، را پـيش روي دارد، كـودكي و مرا در آغوششدن در عكسي كه در آن، ابا غرقه«
را زنـده   "عطـرِ پـودرش  "پ دوشـين و  كـر  "دارِنرمـيِ تـاب  "ام، كه در درون” قادرم“

  ).84همان، (»كنم
هاي بويايي در فهم عميق و تأويل بسيار دارد، جايگاه استعارهچه كه بارت بدان اشارهآن

- دادهي نمايشاي تاريخيِ ميان بيننده و سوژهاست كه بدون آن، فاصلهشخصيِ متن عكس

ي در عكس وجودخواهد داشت كه ناشدني فهمشده، پرناشدني بوده و همواره يك تكه
) 3خواهد گرديد. (تصوير شماره”از كار افتاده”، و”منسوخ“، ”قديمي“، ”ازمدافتاده“تعبير به 

- را بههاي درون آن برقرار ساخته و اين فاصلهبويايي، ارتباطي عميق با بستر عكس و سوژه

گر عنوان روشنمواره بهسازد. بو، بنابراين هاش، پر ميي كيفيت عميقاً نوستالژيكواسطه
گيرد، مورد توجه ها سرچشمه ميكه از آنها و مردميبرخي حقايق در مورد اشياء، مكان

ي قوه ).Reinarz, 2014, 25(ها داردرا از آنبوده و قابليت آشكارسازيِ حقايقي دروني
- ه فلسفهكند كفهم عكسي كمك ميخاطره، به” حقيقت“بويايي از طريق ارتباط عميق بو با 

ترِ بستر صلب و غيرقابل نفوذ است و در فهم عميقخاطره همراه” شيئيت“ي حضورش با 
است كه در يك هواي سرد سازد! كافيوحاضر ميرا زنده و حياش، خاطرهعكس در بيننده
باشيم تا گرد را داشتهي باقالي و لبوي داغ دورهي ايستادن كنار يك فروشندهزمستاني، تجربه

ي عطر و هوا برخاسته، همهكه از لبوهاي داغ بهديدن عكسي از گاري دستي آن و بخاريبا 
ي آن گر وقايع موازي كند كه در همهرا براي ما تداعيشده و عكسي آن زندهخاطره

كه استيو چيزيآوردن آنعبارتي، كاركرد كلي عكس در فراچنگاست. بهدادهلحظات رخ
) involuntary memory” (خاطرات غيرارادي“از آن با عنوان  13)Steve Edwardsادواردز (
ي بويايي و رد حضور واسطهبرد، به) نام ميvoluntary memory” (خاطرات ارادي“در برابر 

ي غيرارادي كه اين مواجهه با خاطره. 14گرددي عكس، بسيار تقويت ميبوهايي در گذشته
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گردد كه چشم در متن عكس كارايي خود زننده و تأثيرگذار است، موجب ميناگهاني، ضربه
- در آن، مشغول ساخت و تداوم آن” ي عكسهاي برساختهتداعي“داده و ذهن و را ازدست

  چه باشند كه ديدن سطح عكس در فرايند خلق آن، كارايي چنداني ندارد:
ي زمـان  ها پهنهآورند. آنياد ما ميها را بهها، و آدمي چيزها، مكانها، خاطرهعكس«

كنند نوردند و بين زمان و مكاني با زمان و مكان ديگر ارتباط برقرار ميرا در ميو مكان
اسـت  لباس يا جزيي از يك دكور ممكـن انگيزند... يكها را برمياي از تداعيو زنجيره
ي ها هنگام صحبت دربـاره است كه آدمدليلهمينارتباطاتي برانگيزد.شايد به ها ياتداعي
خود تصـاوير  پردازند. اين نپرداختن بهخود تصاوير ميندرت بههاي خانوادگي بهعكس
  ).176، 1391(ادواردز،  »سطح تصاوير تعبيركردنكردن بهنوعي توجهتوان بهرا مي
ارادي كه تماماً برخاسته از متن زندگي ي غيرخاطره آوردندستبويايي در به حافظه

را وراي صورت ناگهاني از متن عكس برخاسته و حقايقيي افراد است، بهي گذشتهروزمره
ي عكس از رخدادهاي كه دارندههاييتواند در وصفكند كه ميي بينايي برمال ميرصد قوه
ي بويايي مشابه در مكاني ديگر كه خاطره كه در هنگام ثبت آن دارد (و يا اتفاقيهمزماني
وگوها و ها، گفتكند)، ارايه شود. بويايي، يكي از عوامل مؤثر در بحثرا منتقل مييكساني
ي تحليل و نقد گيرد كه محققان حوزهميها شكلاست كه پيرامون عكسهاييسراييداستان

ي ارتباط آن با ر خاطره و نحوهو واكاويِ سازوكا 15”كارِ خاطره“ي عكس از آن در مقوله
را كار خاطره Annette Frieda Kuhn(16طور كه انت كون (ببرند. همانعكاسي، بهره مي

را در بر كه زندگي روزانهتواند در توليد معناي پنهانيداند كه ميهمچون سندي شفاف مي
فاده و كاربرد محققان اند، مورد استساختههاي خود را در متن عكس پنهاناند و داللتگرفته

  قرار بگيرد:
آيـد اعتبـار   خاطر مـي چه بهشفافيت يا اصالت آندر كار خاطره، فرضيات مربوط به«

ي خاصـي سـند اسـت؛ يعنـي مـواد خـام       بلكـه گونـه  ” حقيقـت “ندارد، و خاطره نـه  
هـايش در آن  پرسش كشيد و براي يـافتن معـاني و امكـان   را بهتفسيربرداري كه بايد آن

  ).180، 1391نقل از ادواردز، به(»كاو كردكندو
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  . 17، گناباد، ايران1392(عكس از نگارنده)،  مادربزرگ - 3تصوير 

ريِ كه ديدن و بازآوشوند، تنها زمانيخاطر آوردن ميشوند و باعث بهها ديده ميعكس
دادن عمقِ اين ناتوانيِ در ها را بايد براي نشانپذير نباشد. چشمخاطره مؤكداً ديگر امكان

است، تماماً بينشِ حقيقتي كه ادراك و فهم در عصر بازتوليد مكانيكي بدان آغشته
مثابه توانند بهكه ميبويايي - همچون- قواي ديگر حسي و به )Cadava, 1997, 96&7(بست

عبارت ديگر، ادي از گذشته راه فهم متن عكس را هموار سازند، تكيه كرد. بهسندي غيرم
اش ي حضور عكس در برابر بينندهواسطهعنوان كارِ خاطره بهرا كه بهچهشرايط حصول آن

ي ديداريِ مرتبط با آن، كه صرفاً و تنها مرتبط با سطح ظاهري عكس و قوهدانيم، نهمي
ي مواجهه با اي مرتبط است كه در لحظهبا قواي ديگر احساسي تر،بسيار بيشتر و عميق

ها آگاهي ي آنتجربهعكس، و تحليل و فراچنگ آوردن اطالعات ضمني عكس، افراد به
است.كار خاطره در عكس، صرفاً براساس ترين اين قواي حسيدارند. بويايي، از اصلي

- ويژه در عكسبستر عكس (به بسا،گيرد و چهشده در سطح عكس شكل نميمصاديق ثبت

- ي داللتهايي با محوريت زندگي انساني)، بدون درگير كردن قواي حسي ناتوان از ارايه
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را تضمين ، كه كارِ خاطره"يادآوردنبه"هاي ضمني و پنهاني خود در مخاطب خود باشند. 
ن چيزها و آوردرا در فراچنگرهاند و قوام حافظهرا از نابودي محض ميكند، گذشتهمي

است. بخشيمالزم با نوعي عمل نجات«بخشد؛ چرا كه حافظه، ها درگذشته، شكل ميشيء
- چه فراموش شده، ازدست رفتهاست. آنبودن در امان ماندهآيد از هيچياد ميچه كه بهآن

است در عامل اساسيدرك مكان، احساس فضا و تخيل، سه ).78، 1380برجر، »(است
را با حضور فيزيكي او ي حواس انسانيشده، و تداخل هموارهحافظه سپردهچه بهادراك آن

ي انساني، مركز انباشت هر دهد. حافظهبرداري شده نمايش ميدر مكان يا فضاي عكس
. درگيري )Casey, 2002, 148(خاطر سپردن وجوددارديادآوردن و بهاست كه در به حسي
را در ايجاد احساساتي نوستالژيك تواند كار خاطرهيها مي بويايي با نگريستن بر عكسقوه

را در تحليل و فهم عكس، داراي كاركرد و معنا داده و منظر بوياييدر مخاطب عكس شكل
  سازد.

  گيرينتيجه. 8
هاي اجتماعي و مرتبط با زيست جا كه صحبت از عكسخصوص آنها بهديدن عكس

است كه در روند تحليل و ع احساساتي آميختههاست، همواره با بروز و وقوي انسانروزمره
گونه كه راه گذارد. ادراك حسي انسان، همانتفسير عكس دخالت كرده و بر آن تأثير مي

اش است، در اصلي شناخت و فهم جهان پيرامون وي و تفسير پس از آن در اعمال روزانه
بين، مورخان در اين خود اختصاص داده واي را بهعمليات تفسير متن نيز جايگاه ويژه
كاوند و اشكال اثرگذار را در تاريخ زندگي روزانه مياجتماعي حواس كه رد ادراك حسي

كنند، هاي گوناگون تحليل و بررسي ميرا بر اعمال و رفتار و باورهاي اقوام و جمعيتآن
نسبت آن با تاريخ فرهنگي و اجتماعي بو و اين مهم توجهي ويژه دارند. در اين تحقيق، بهبه

اين نتيجه رسيديم كه بويايي، در كنار شد. بههاي اجتماعي پرداختهتحليل و تفسير عكس
اي كنيم، ادراك پيچيدهگذاري ميرا بر آن پايهي ديداري كه اساساً سنديت تاريخي عكسقوه

وجه گشايد. تچه كه در متن عكس حاضر است، در برابر بيننده ميفهم آندهي بهرا در شكل
را كه در ارتباط با درك اشياء و چيزها و به ادراك بويايي در فهم عكس، كارِ خاطره
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زند كه اي پيوند ميها و افرادي كه در عكس حاضر هستند، با شرايط زيستهموقعيت

- ها داشتهها زندگي كرده و اساساً درك پيشيني از آنها زيسته و با آنمخاطب عكس در آن

دهد. تاريخ اجتماعي بو، اين امكان دست ميتري از متن عكس بهفهمِ زنده است و بنابراين،
- ي شكلرا در متن تاريخي خود قرار داده، نحوهدهد كه ادراك بوياييرا به مفسر عكس مي

ي آن واكاوي نموده، و سرانجام رد حضور واسطهگيري ادراك حسي در زندگي زيسته را به
ي اثرگذاري بويايي بر درك و تحليل مخاطب از متن بر نحوه را در بستر عكس كاويده وآن

ي تحليل تاريخي عكاسي، ادراكات توان در حوزهگذارد. امروز بدون شك نميعكس صحه
ي ارتباط واسطهي بويايي، بهاز اين ناديده گرفت و سازوكار قوهرا بيشحسي انساني

دارد، پيوندي تنگاتنگ با تفسير گذشتهكه با نوستالژيا و بازيابيِ خاطرات در مستقيمي
  هاي اجتماعي خواهديافت.  عكس

  هانوشتپي
 

است كه به راهنمايي دكتر احمد الستي و دكتر حسن بلخاري در پرديس ي دكتري نويسندهاين مقاله برگرفته از رساله  1
   هنرهاي زيبا دانشگاه تهران درحال انجام است.

شناسي و حواس هاي حقوق، تجارت، زيباييشناسي در دانشگاه كنكورديا، مونترال. هاوز دوره.ديويد هاوز: استاد انسان2
  كند.فرهنگي تدريس ميرا از منظر ميان

   : مورخ فرانسوي تاريخ و متخصص در ميكرو هيستوري و تاريخ قرن نوزدهم فرانسه.(-1936). آلن كوربن 3
ي ي نظريهواسطهشناس مشهور انگليسي، كه بهشناس و زيستشناس، زمين: طبيعت(1882-1908). چارلز داروين 4

- ن از اجدادي مشترك شكلهاي حيات در طول زمااست. پيشنهاد داروين مبني بر اينكه تمامي گونهشدهتكاملش شناخته

  است.اي پذيرفته شده و مفهومي اساسي در علم امروز گرديدهاند، اكنون به طور گستردهگرفته
كاوي (روش باليني گذار علم روان: پزشك اتريشي و متخصص اعصاب و و بنيان(1939-1856). زيگموند فرويد 5

  كاو).يمار و روانوگو ميان بشناختي رواني از طريق گفتبراي درمان آسيب
پور قلم ابراهم موسي، كه به"درآمدي بر ترجيح حواس خمسه بر يكديگر نزد بعضي از علماي مسلمان“ي . مقاله6

ي است. براي مطالعهزبان فارسيگانه بهي خوب از مطالعات تاريخ فرهنگي حواس پنجاست، يك نمونهشدهنگاشته
ي نامهماه .دي بر ترجيح حواس خمسه بر يكديگر نزد بعضي از علماي مسلماندرآمپور. ابراهيم موسيبيشتر، ن ك:

  .1389، خرداد و تير 50ي همشهري، شماره خردنامه
. در دوران مسيحيت، شهرهاي اروپايي بسيار آلوده و كثيف بود. فضوالت حيواني و انساني، اجساد حيوانات مرده، 7

هاي هاي شهرهاوجودداشت. لندن و رودخانههاي روان در خيابانون جويآور ديگري همچوخونابه و هرچيز تهوعخون
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ي فرانسوي، آلودگي ) نويسندهLouis Sebastein Mercierبود. لوئيس مرسير (اش در سرتاسر اروپا شهرهمتعفن
سموم و تواند در اين محل شلوغ و كثيف، با هوايي مكند كه چطور كسي ميرا با حيرت چنين وصف ميشهري پاريس

هاي بزرگ مدفوع، هاي ادرار و كُپههزاران شكل از دودهاي دائميِ بخارات متعفن، قبرستان، بيمارستان، فاضالب، جوي
هايي انتشار بيماريبماند يا زندگي كند؟! مشكل دفع زباله باافزايش جمعيت شهرها واقعاً تاريخي شد. سوءظن نسبت به

هاي داغ، بوي تعفن شهري افزايش بود. در تابستانيف و زائد هم مزيد برعلت شدهي مواد كثواسطهچون تيفوس و وبا به
خارج از شهر شد كه پيشنهاد گرديد كه پارلمان بهچنان وخيم 1858يافت، مثًال وضعيت متعفن لندن در تابستان سال مي

ي فقيري همراه هاي طبقهششده و اصالحات بهداشتي باسرعت بيشتري آغازشود. گرچه اين اصالحات با شورمنتقل
هاي هاي زياد جهت سيستماست و ضرورتي براي هدردادن پولكردند خيابان تميز، كااليي لوكسبود كه استدالل مي

كردن كه در شد با انقالب درپاكيزگي و حمامهرحال اما، انقالب بويايي همراهقيمت فاضالب شهري وجودندارد، بهگران
استحمام و نظافت و زدودن گردوغبار از خانه و اطراف ي متوسط با اكراه تن به. اشراف و طبقهدراروپا ظهوركرد 18قرن

اي در كرد. در مطالعهي قديمي زندگي ميشيوه، همچنان به20و اوايل قرن  19ي كارگر اما تا اواخر قرن آن دادند، طبقه
بدن خود را نخواهم شست. من فقط گردن،  گفت: من هرگزوضعيت بهداشت لندن، كارگري ميراجع به1842سال 
  ي بيشتر، ن ك:شويم! براي مطالعهرا ميها و صورتمگوش

Constance Classen and others. Aroma, the Cultural History of Smell. pp 56, 78-81. 
هاي تأثيرگذار او در توان از فعاليت: يكي از مصلحان اجتماعي انگلستان، كه مي(1890-1800). ادوارد چادويك 8

رسميت شناختن اصالحات اساسي ي بهداشت و سالمت، رهبري وي در اصالح قوانين ضعيف انگلستان، و بهحوزه
 بهسازي اصول بهداشتي شهري و بهداشت عمومي اشاره كرد.

ها در آن كه پاكستانيهايدانند و مردم معتقدند محلهها را بدبو ميآن، پاكستاني. مثالً در انگلستان و برخي شهرهاي 9
  داد.ها تشخيصتوان از بوي آنزيند را ميمي

هاي خاص دو خوبي در انتخاب رنگتوان بهرا ميعنوان مانيفست سياسي. تفاوت حضور قواي ديداري و شنيداري به10
- خواهان) و نيز كيفيات خاص صوتي (از قرائت بيانيهها و قرمز براي جمهوريتحزب اصلي آمريكا (آبي براي دموكرا

- هاي اجتماعي مختلف مانند جاز در ميان سياههاي مختص گروهسبك و سياق خاص، تا برآمدن موسيقيهاي پرشور به

اما برخالف، تقويت رايحه يا هاي شهري و...) مشاهده كرد، آمريكاييهاپ در آفريقاييپوستان آمريكايي نيواورلئان، هيپ
  است.بوي خاص براي اهداف سياسي مشخص، كمتر قابل ردگيري و بررسي

و يـا   "بوييبي"همراه آورد، اي كه با خود در اواخر قرن هجدهم ميالدي بههمراه انقالب بوياييمدرنيزاسيون شهري به 11
- بو) نمود. كـالن گي شهري، جايگزين بوهاي شديد (بد و يا خوب؛ متعفن و يا عطرهاي غليظ خوشبويي را در زندكم

كند كه هرنوع ي مدرنيزاسيون در ارتباط با بو مستثني نيستند و طبعِ شهرنشيني اقتضا ميشهرهاي ايراني نيز طبعاً از قاعده
- ايين، مبلمان، پاركت، گلدان مصنوعيِ تزييني و...، هـيچ بو باشد. در عكس پاي در فضاي زندگي، فاقد بو و يا كموسيله

است. شدهانگيزد، چرا كه اساساً غالبِ امكانات زيست شهري مدرن، بوزداييي خود برنميرا در  بينندهگونه بوي خاصي
ي خـاص  هـا خاطر مضيقههاي روستايي) حتي اگر مانند عكس باال، خانه بهبرخالف، در كيفيت سنتي (موجود در بافت

توان از بطن عكس دريافت هاي زندگي را ميباشد، بسياري از رايحهزيست منطقه (روستاي كندوان) از سنگ هم بناشده
هـا  ها و اساساً وسايل زندگي روستايي و سنتي و اقتضائات بويايي آنها و پشتيها و كنارهكرد. كهنگي، بوي نا، روفرشي
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نوستالژيا، يا تواند تعبير بهكند كه ميوجود ندارد، در فهمِ خاصي از عكس دخالت مي كه طبعاً هيچ الزامي در بوزداييِ آن
  )رفته گردد.خاطرات ازدست

توسط منتشركرد، آخرين اثر  1981) در سال Richard Howardرا ريچارد هوارد (ي انگليسي اتاق روشن. نسخه12
ترين متون فلسفي عكاسي از مهمها نگاشت و امروزه ي تأويل عكسنحوهروالن بارت است كه اختصاصاً راجع به

  شود.شمرده مي
هاي اي از فعاليتبِك دانشگاه لندن. ادواردز طيف گسترده.استيو ادورادز: استاد نظريه و تاريخ عكاسي در بيرك13

ي عكاسي، فرهنگ صنعتي قرن نوزدهم؛ هنر معاصر و هايي چون: تاريخ و نظريهانجام رسانده در زمينهرا بهتحقيقاتي
؛ هنر معاصر، هنر و نظريه اجتماعي (به خصوص نظريه ماركسيستي). آثار او به طور 1970هاي شناسي در دههباييزي

  است.گسترده در سطح جهان منتشر و تاكنون به ده زبان ترجمه شده
اي واقعي ههاي داخل عكس آدمدارد كه انگار آدم. ادواردز معتقد است كه عكس در آثار مارسل پروست چنان قدرتي14

- تصوير كشيدن خاطرهرا براي بهدانست كه پروست، اهميت زياديهستند! و اين قدرت را ناشي از اين تفكر پروست مي

يادآوردن گذشته است (كه معموالً با ي ما براي بهي ارادي كوشش آگاهانهي غيرارادي قائل بود و معتقد بود كه خاطره
آورد و در ما هجوم مييك محرك غيرمنتظره بهي غير ارادي در واكنش بههكه خاطراست)، درحاليشكست هم همراه

  ي بيشتر، ن ك:تر است. براي مطالعهاي از زمان گذشته كاميابآوردن لحظهفراچنگ
  .175، ص عكاسياستيو ادواردز، 

- رؤيا ساخته شده) در تفسير فرويد از fantasy work( "كار رؤيا") در قياس با Memory work.  كار خاطره (15

 است.

: نويسنده، مورخ فرهنگي، مدرس، محقق، سردبير و فمينيست انگليسي است. او به خاطر (-1945). انت كوهن 16
  ي فرهنگي مشهور است.ي فيلم و حافظهكارها و تحقيقاتش در مطالعات فرهنگ بصري، تاريخچه

كنند، ريشه در شناساني مانند روالن بارت بدان اشاره ميهاي خانوادگي كه نشانههاي خصوصي عكسبرخي از تحليل 17
- هاي خصوصي كه از بستر عكس حاصل ميبسياري از  توصيفها دارد. تأويل فرهنگي و تاريخي بو در بستر عكس

هاي قديمي و كهنه و اندام فرتوت و يا لباس است: چهرهي بوياييقوهاست كه متصف بههاييگردد، درواقع استعاره
كه اييهبسيار با خاطرات رايحهشد) در عكس باال، چههايي كه درون آن نقل و پول گره زده مي(چارقد سپيد با گوشه

شان، ي او همراه است و براي بسياري از ايرانيان كه نياكانمربوط به حضور مادربزرگ و زندگي او و كارهاي روزمره
- ي بهواسطهها، بهاست كه عكسشدن خاطراتيهاي بويايي و زندهاند، داراي تداعيگذشته و زيست بومي سنتي داشته

ها عكس "كار خاطره"ي بويايي در گردند. قوهاي گذشته و قديمي، سبب ميي بوهيادآوردن تسلسل خاطرات از دريچه
- توان مرتبط و متصف بههاي خصوصي و خانوادگي را ميوگوها پيرامون عكسشركتي فعال داشته و بسياري از گفت

 بوها دانست.
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