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چکیــده | آنچــه بــرای نســل باقیمانــده از دفــاع مقــدس و مدافــع ارزشهــای انقــاب اســامی در جنــگ
تحمیلــی و بــرای نســل بعــد از جنــگ و نســل حاضــر دارای اهمیــت بســیار اســت ،شــناخت دقیــق
ابعــاد دفــاع مقــدس و ارزشهــای نشــئتگرفته از آن و همچنیــن اســتمرار و حفــظ ایــن دســتاوردها
و ارزشهاســت کــه میبایســت بــه خوبــی تبییــن و بازتعریــف شــود .هــدف پژوهــش حاضــر بررســی
اهمیــت نحــوۀ اســتفاده و کاربــرد عکسهــای رزمنــدگان در دوران جنــگ و پــس از آن در فضاهــای
شــهری بــه ویــژه در جریــان زندگــی شــهری شــهروندان بــا تأکیــد بــر عکسهــای غیررســمی جنــگ
و شــهدا اســت .بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف ،تصاویــر بهکارگرفتهشــده در محلــۀ شــهدای
شهرســتان آران و بیــدگل کاشــان بــه عنــوان نمونــۀ مــورد مطالعــۀ پژوهــش برگزیــده شــد .در پژوهــش
حاضــر از روش توصیفی-تحلیلــی بــا رویکــرد پیمایشــی بهــره گرفتــه شــده و ابــزار گــردآوری اطالعــات
مصاحبــۀ ســاختاریافته بــه همــراه بررســی مســتندات کتابخانــهای و اینترنتــی اســت .نتایــج پژوهــش
حاکــی از آن اســت کــه اهــل محــل دلبســتگی خاصــی بــه محلــۀ خــود داشــته و بــا اســتفاده از عکــس،
ســعی در ایجــاد همدلــی و پیونــد نسـلها دارنــد .عکسهــای فضاهــای عمومــی بیشــتر از روایــت رســمی
دولتــی پیــروی میکنــد کــه در آن نگاهــی ریاضــیوار بــه جنــگ حکمفرماســت .در مقابــل روایــت
مردمــی از جنــگ بیشــتر در فضاهــای شــخصی وجــود دارد کــه در بعضــی مواقــع هماهنــگ بــا روایــت
رســمی نیســت.

واژگان کلیدی | عکسهای شهدا ،عکاسی رسمی و غیررسمی ،زندگی شهری.

مقدمــه | دیوارنــگاری عامتریــن ،مردمیتریــن و صمیمیتریــن
هنرهــا بــه شــمار مــیرود .هنــری کــه در طــول شــبانهروز و
طــی ماههــا و ســالها در معــرض دیــد و نقــد و بررســی عمــوم
مــردم جامعــه قــرار میگیــرد .در ادامــۀ پیشــرفت فنــاوری
و صنعتیشــدن جوامــع بــا اختــراع دوربیــن عکاســی در قــرن
نوزدهــم بخشــی از ایــن روایتگــری توســط تصاویــر دوربینهــای
عکاســی صــورت پذیرفــت .تصاویــر همــواره نســبت بــه کلمــات بــا
ســرعت بیشــتری در ذهــن جــای میگیرنــد ،زیــرا از هرگونــه
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تفســیری بینیازنــد و در همهجــا معنایــی یکســان بــه خــود
میگیرنــد و کســی کــه ایــن زبــان جهانــی را بــه کار میگیــرد،
مســئولیت اجتماعــی بزرگــی را میپذیــرد .یکــی از وقایــع مهمــی
کــه در هــر جامعــه میتوانــد روی دهــد ،جنــگ اســت .جنگهــا
ن هســتند و عــکاس جنگ،
عرصــۀ بــروز رفتارهــای گوناگــون انســا 
نقــش پراهمیــت حلقــۀ میانجــی بیــن واقعیــت و کل جامعــه را ایفا
میکنــد .در تاریــخ ایــران معاصــر ،بســیاری از وقایــع مهــم توســط
عکاســان ،مستندســازی شــدهاند.
حفــظ میــراث و ارزشهــای جنــگ و یــادآوری ایثــار و فــداکاری
رزمنــدگان در دوران پــس از جنــگ ،امــری ضــروری و رایــج در

نسبت عکاسی با منظر شهر ،نقشآفرینی عکس شهدا در زندگی شهری | شهریار خونساری ،ناصر براتی و شهره جوادی
جهــان اســت و ســاخت فضاهایــی بــا یــاد و نــام شــهدا در ارتبــاط
بــا جنگهــا در شــهر ســابقهای طوالنیمــدت دارد .در بســیاری
از مــوارد یادبودهایــی بــرای برخــی شــهدای مطــرح در محــل
دفنشــان صرف ـاً در حــد تمایــز بــا ســایر مزارهــا در گلــزار شــهدا
بــه صــورت بســیار ابتدایــی ســاخته شــده اســت .بــه مــرور زمــان
یادبودهایــی مثــل یادبــود «شــهید چمــران» در دهالویــه ایجــاد
شــده کــه محــل دفــن شــهید نبــوده و در ضمــن نســبت بــه
مزارهــای قبــل هــم طراحــی قویتــری دارد .در چنــد دهــۀ
اخیــر ســاخت فضاهــای یادمانــی جنــگ ،از محــدودۀ گلزارهــای
شــهدا خــارج شــده و بــه ســمت ایجــاد مــزار و یادبــودی بــرای
شــهدای گمنــام ســوق پیــدا کــرده اســت .ایــن پدیــده در نقــاط
مختلــف کشــور بــا کارکردهــای متفــاوت از جملــه در دانشــگاه،
کــوه ،میدانهــای شــهری و پارکهــا دیــده میشــود کــه کمــی
برنامهریزیشــدهتر ولــی همچنــان ســاده و کــمکار در حــال
شــکلگیری هســتند .جنــگ ایــران و عــراق طوالنیتریــن جنــگ
بعــد از جنــگ جهانــی اســت کــه میــان دو کشــور همســایه بــا
مشــترکات فرهنگــی زیــاد رخ داد کــه دارای ارزشهــای معنــوی
باالیــی اســت ،بنابرایــن حفــظ و ارتقــای آثــار باقیمانــده از ایــن
دوران بــه ویــژه تصاویــر رســمی و غیررســمی موجــود و جایــگاه
آنهــا در زندگــی شــهری از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
در پژوهــش حاضــر بــه بررســی جایــگاه ایــن تصاویــر در محلــۀ
شــهدای کاشــان بــه عنــوان یکــی از محالتــی کــه پــس از جنــگ
بــه ایــن نــام درآمــد پرداختــه شــده و بــه تحلیــل جایــگاه تصاویــر
رســمی و غیررســمی برجامانــده در فضاهــای محلــه و درون
خانههــای شــهیدان مبــادرت ورزیــده میشــود.

پیشینۀ پژوهش

در زمینــۀ جایــگاه عکسهــای شــهدا در زندگــی شــهری ،علیرغــم
اهمیــت بــاالی موضــوع ،پژوهــش چندانــی صــورت نگرفتــه اســت.
در ادامــه بــه بررســی چنــد نمونــه از پژوهشهــای مرتبــط بــا
موضــوع پرداختــه میشــود:

پرویــن و فرنــوش ( )1395در مقالــهای بــا عنــوان «یادمــان
شــهدای گمنــام ،بررســی دو رویکــرد منظرهپــردازی در ایــران
و عــراق» بیــان میکننــد .ارزیابــی نمونههــای ساختهشــدۀ مــزار
شــهدای گمنــام در عــراق و ایــران نشــان میدهــد کــه بازآفرینــی
خاطــرات حماســه و غــرور یــک ملــت ،نقــش بهســزایی در اتصــال
خاطــرۀ فرهنگــی مــردم آن ملــت بــرای نســلهای بعــدی
دارد .نتایــج پژوهــش در جدولــی بــه جمعبنــدی ویژگیهــای
یادمــان شــهدای ایــران در مقابــل شــهدای عــراق پرداختــه و
نشــان میدهــد کــه تفــاوت دیــدگاه چگونــه باعــث تفــاوت در
نمودهــا ،ظاهــر و محتــوای یادمانهــای یــک جنــگ در دو کشــور
مدافــع و مهاجــم شــده اســت .نتیجــۀ بررســی ایــن مقالــه نشــان

میدهــد کــه مشــکل قابلتوجــه المانهــای یادمانــی شــهدا
در ایــران ،عــدم اســتفاده از تخصــص منظــر و کمتوجهــی بــه
پتانســیل فضاهــای شــهری مناســب در جــذب مخاطبــان اســت
کــه علیرغــم ضعفهــای تکنیکــی ،بــه دلیــل مردمیبــودن،
مانــدگار و معنــادار بــوده ،در بلندمــدت میتوانــد ارتبــاط خــود
بــا فضــا و زندگــی روزانــه را اصــاح و تقویــت کنــد .در مقابــل
یادمانهــای شــهدای عــراق علیرغــم ویژگیهــای کالبــدی
برتــر ،بــه دلیــل رویکــرد اقتدارگرایانــه ،بُعــد معنــوی ضعیفــی دارد
و قابلیــت اصالحپذیــری در آن کمرنــگ اســت.
در پژوهــش دیگــری امیـنزاده و یــزدی ( )1396در مقالــۀ خــود
بــا عنــوان «ارزیابــی طــرح میــدان امــام حســین بــا تأکیــد بــر
یادآورهــای شــهری» بــه بیــان ایــن نکتــه میپردازنــد کــه امــروزه
تمرکــز عمــدۀ آن دســته از تحقیقــات مکانمحــور کــه بــر اهمیــت
روایــت و خاطــره در شــهرها تأکیــد دارنــد ،بــر نحــوۀ شــکلگیری
خاطــرات جمعــی در شــهر و معیارهــای مؤثــر بــر آن بــوده و
کمتــر بــه نحــوۀ ثبــت و انتقــال ایــن خاطــرات بــرای آینــدگان
پرداختــه شــده اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف تحلیــل طــرح
میــدان امــام حســین (ع) از منظــر میــزان توجــه بــه خاطــرات
جمعــی از طریــق حفــظ و تقویــت یادآورهــای شــهری بــه اجــرا
درآمــده اســت .در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل کیفــی و شــیوۀ
تحلیــل محتــوا همــراه بــا تحلیلهــای تخصصــی ،بهــره گرفتــه
شــده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه طــرح جدیــد
در توجــه بــه یادآورهــای شــهری توفیقــی بــه دســت نیــاورده و از
قابلیــت متعــدد موجــود در ایــن مــکان تاریخــی بهــرهای نگرفتــه
اســت .پژوهــش حاضــر بــا تأکیــد بــر اهمیــت خاطــرات جمعــی
و یــادآوری ایــن خاطــرات ،الگویــی بــرای بررســی و تحلیــل انــواع
مختلــف یادآورهــای شــهری (از طریــق نقشــۀ تحلیلــی) معرفــی
میکنــد.

مبانی نظری پژوهش

جایگاه عکس در فضاهای شهری

جامعــۀ هنــری در دوران انقــاب بــا تغییــر و تحــول بنیــادی و
دگرگونشــدن ارزشهــا روبــهرو شــد .هنرمنــدان کــه تغییــرات
اجتماعــی و سیاســی بعــد از انقــاب را تجربــه میکردنــد،
ســبکها و شــیوههایی متفــاوت را محــک میزدنــد .هنرمنــدان
انقالبــی و مســئوالن فرهنگــی کشــور ،هنــر را متعلــق بــه عمــوم
مــردم میدانســتند و جایــگاه آن را نــه در موزههــا و گالریهــا
بلکــه میــان اقشــار جامعــه تعریــف میکردنــد .دیــوار نوشــتههای
دوران انقــاب شــاید اولیــن قــدم در آغــاز نقاشــیهای دیــواری
پــس از انقــاب محســوب شــود؛ حرکتــی خودجــوش در میــان
مــردم کــه بــا کمکگرفتــن از تصاویــر ســاده و دستنوشــتهها
اعتــراض خــود را بــه وضعیــت موجــود بیــان میکردنــد .اکثریــت
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جســتار
ایــن آثــار از واقعگرایــی دوری میکننــد و اســطورههای دفــاع
مقــدس را بــا نمــاد و نشــانه بازنمایــی میکننــد .در ایــن تصاویــر،
نشــانهها توانایــی بازتولیــد معنــای مســتتر در گفتمــان حاکــم بــر
آن عصــر را دارنــد .دوری از واقعگرایــی ،بــه مخاطــب ایــن فرصــت
را میدهــد تــا زشــتیهایی ماننــد کشــتار ،ویرانــی و تندخویــی
را نادیــده بگیــرد و جنــگ را مدینــۀ فاضلـهای ببینــد کــه شــرکت
در آن فرصتــی اســت تــا رزمنــده در کنــار شــهدای صــدر اســام
جــای گیــرد (تاســک.)50 :1388 ،
پــس از جنــگ ،نمایــش تصویــر کســانی کــه در راه کشــور
و انقــاب جــان خــود را فــدا کــرده بودنــد ،در فضــای شــهری
اهمیــت ویــژهای یافــت و تعــداد زیــادی از دیوارهــای شــهر تهران،
بــه عنــوان پایتخــت کشــور ،بــه تمثــال شــهدا آراســته شــد.
ایــن آثــار از ســبکهای انتزاعــی و اکسپرسیونیســتی رازآلــود
نقاشــیهای دیــواری دوران جنــگ فاصلــه گرفتنــد .بیشــتر
نقاشهــا در نمایــش شــهدا ســبکی نزدیــک بــه واقعگرایــی یــا
ســبک رئالیســم عامهپســند را انتخــاب کردنــد تــا تصاویــر شــهدا
بــدون تعبیرهــای اغراقآمیــز بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد .در
ایــن شــیوۀ جدیــد ،شــهید یــک موجــود فرازمینــی نیســت ،بلکــه
انســانی باورپذیــر اســت کــه در جامعــه حضــور دارد .نقاشـیهایی
بــدون هرگونــه تعبیــر افــزون بــر آنچــه در جهــان وجــود داشــته
اســت .در اینجــا نقــاش تنهــا ســعی در بهترجلــوهدادن تصویــر
شــهید دارد .در ایــن نقاشـیهای واقعگــرا ،عکــس نقــش ویــژهای
دارد؛ زیــرا نزدیکتریــن و شــبیهترین شــی بــه تمثــال یک شــهید،
عکــس پرتــرۀ آن شــهید اســت .ایــن نــوع نقاشــیهای دیــواری
ســعی در یــادآوری حضــور شــهدا در شــهر دارنــد و میتــوان
گفــت عکسهــای ایــن شــهیدان ابــزار بســیار کارآمــدی در
ســاختن ایــن ارتبــاط اســت .ســادگی و زبــان آشــنا و همچنیــن
شــیوۀ بازنمایــی ایــن عکسهــا بــر روی دیوارهــای شــهر کمــک
میکنــد تــا شــهید در یــک نــگاه خــود را بــه مخاطــب نشــان
دهــد (خونســاری.)18 :1385 ،

تاریخچه و انواع عکاسی جنگ در ایران

بــا بیشــتر آشکارشــدن جنبــۀ مســتند و گزارشــی رســانۀ
عکاســی ،بهکارگیــری عکسهــا در زمینههــای خبــری و
مســتند ،طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد .عکاســان دریافتنــد عکــس
میتوانــد در حــوادث و جاهــای مختلــف ،شــاهد خوبــی بــرای
ثبــت و مخابــرۀ آن واقعــه باشــد .عکــس میتوانســت کســانی کــه
در آنجــا حضــور نداشــتند و شــاهد ماجــرا نبودنــد را از وقایعــی
کــه اتفــاق افتــاده اســت ،مطلــع ســازد و بــه عنــوان بهترین بســتر
بــرای آگاهــی عمومــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .از آنجایــی
کــه تصاویــر همــواره نســبت بــه کلمــات بــا ســرعت بیشــتری
در ذهــن جــای میگیرنــد ،بــا شــروع جنــگ نیزنــگا ه عکاســان
متوجــه ایــن پدیــده شــد و تصمیــم گرفتنــد تــا ابعــاد و اتفاقــات
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جنــگ را آنطــور کــه میخواهنــد بــه مخاطبــان خویــش عرضــه
کننــد .در واقــع ،عــکاس جنــگ ،نقــش پراهمیــت حلقــۀ میانجــی
بیــن واقعیــت و کل جامعــه را ایفــا میکنــد .عکاســان جنــگ
بــه دو گــروه عکاســان غیرحرفـهای (آماتــور) و عکاســان حرفـهای
تقســیمبندی میشــوند.

عکاسان غیرحرفهای (آماتورها)

آماتــور کــه از آمــور( 1بــه معنــی دوستداشــتن) میآیــد ،بــه
کســی اطــاق میشــود کــه حرفــه یــا کاری را صرفــاً جهــت
ســرگرمی یــا تفنــن انجــام میدهــد .در ادبیــات عامــه ،آماتــور بــه
معنــای ناشــی نیــز بــه کار مـیرود و بــرای اکثــر مــردم ،بــه معنای
فقــدان مهــارت و بیتجربگــی اســت ( .)Odin, 1999عکاســان
آماتــور را میتــوان بــا توجــه بــه کارکــرد عکسهایشــان بــه دو
گــروه اصلــی تقســیم کــرد :عکاســان عکسهــای غیرحرفــهای
خانوادگــی و عکاســان عکسهــای غیرحرفــهای بــا رویکــرد
حرفــهای عــکاس.
عکاســان عکسهــای غیرحرفــهای خانوادگــی :در
واقــع هدفــی جــز گــردآوری و حفــظ خاطــرات ندارنــد .عــکاس
خانوادگــی بیشــتر اوقــات مثــل یــک عــکاس حرفــهای رفتــار
نمیکنــد و کمتــر وقتــی بــرای ویرایــش تصویــر صــرف میکنــد
و عکــس را همانطــور کــه گرفتــه اســت ،قبــول میکنــد و یــک
ســاختار بــه وجــود م ـیآورد کــه بــه هرکــس اجــازه میدهــد بــا
دیــدن عکــس ،قصــۀ زندگــیاش را هــر طــور کــه میخواهــد
تعریــف کنــد .بیشــتر عکسهــای آلبــوم رزمنــدگان دفــاع مقــدس
در ایــن دســته قــرار میگیرنــد (.)Ibid
عکاســان عکسهــای غیرحرفــهای بــا رویکــرد
حرفــهای عــکاس :عکاســان آماتــور کــه رویکــرد حرفــهای
دارنــد ،عکسهایــی میگیرنــد کــه از یکســو ،بیشازحــد
خــوب هســتند و نمیتــوان آنهــا را در عکسهــای بیکیفیــت
غیرحرفــهای نمایــش داد و از ســوی دیگــر ،آنقدرهــا خــوب
نیســتند کــه در رســانهها و تلویزیــون بشــود آنهــا را بــه عنــوان
عکــس حرفــهای نشــان داد و خطــر اینکــه عــکاس ناشــناخته
باقــی بمانــد زیــاد اســت (.)Ibid

عکاسان حرفهای

اولیــن تصاویــری کــه در ایــران تهیــه شــده و شــاید امــروز
بتوانیــم آنهــا را در زمــرۀ عکسهــای جنــگ دســتهبندی کنیــم،
عکسهایــی هســتند کــه در دورۀ قاجــار از جنبــش مشــروطیت
گرفتــه شــدهاند .ایــن عکسهــا را میتــوان حرکتهــای
پیشــگام در زمینــۀ عکاســی خبــری محســوب کــرد .اگــر تاریــخ
عکاســی ایــران را بــه دو دوره تقســیم کنیــم ،دورۀ اول مربــوط
بــه پیدایــش عکاســی در ایــران میشــود و دورۀ دوم مربــوط بــه
عکاســی در مطبوعــات بــوده کــه مصــادف بــا مشــروطیت اســت.

نسبت عکاسی با منظر شهر ،نقشآفرینی عکس شهدا در زندگی شهری | شهریار خونساری ،ناصر براتی و شهره جوادی
در ایــن دوره عکاســان فعالــی ماننــد «اســتپان اســتپانیان »2و
«آنتــوان ســوروگین »3بودنــد کــه حــوادث و جریانــات جنبــش
مشــروطه را تحــت پوشــش قــرار میدادنــد (.)Musek, 1998
ش بــه پرترهنــگاری بــا آغــاز جنبش مشــروطه
بــه طــور کلــی گرایـ 
افزایــش یافــت .تهیــۀ عکسهایــی از چهرههــای آزادیخواهــان و
فعــاالن جنبــش ،مــردم و طرفــداران آنهــا را جــذب خــود میکــرد
و آنهــا را شــگفتزده میکــرد .عکسهایــی کــه عکاســان مختلــف
از مجاهدیــن رجوعکننــده بــه آنهــا میگرفتنــد ،تنهــا شــاهدانی
هســتند کــه مخاطبیــن خــود را بــا شــرایط جامعــه ایــران در آن
دوران بحرانــی آشــنا میکننــد (زرقــی .)1395 ،بعــد از عکسهــای
مربــوط بــه جنبــش مشــروطه ،قدیمیتریــن عکسهــای بهجامانــده
از یــک جنــگ در ایــران ،مربــوط میشــود بــه جنگــی بــا عنــوان
ُ
«ظفــار» کــه بیــن چریکهــای عمانــی و دولــت ایــن کشــور در
ســال  1356خورشــیدی درگرفــت .معــدود عکسهــا و تصاویــری
کــه از ایــن جنــگ منتشــر شــده اســت ،عمدتـاً در راســتای نمایــش
قــدرت و اقتــدار ارتــش ایــران و بزرگکــردن پیروزیهــای ارتــش
بــود (خونســاری)20 :1385 ،؛ امــا مهمتریــن حادثــه در تاریــخ
معاصــر ایــران کــه در ســاختار جامعــه تأثیــر عمیــق و بهســزایی
داشــت ،وقــوع انقــاب اســامی در ســال  1357بــود .ایــن انقــاب
ش ملــت ایــران را دگرگــون ســاخت .تحتتأثیــر
کل جامعــه و نگــر 
ایــن انقــاب ،تحــول عظیمــی نیــز در عکاســی کشــور روی داد.
تعــداد زیــادی از مــردم بــه خیابانهــا آمدنــد تــا رخدادهــای
انقــاب را بــه تصویــر بکشــند .ایــن عکاســان ،عکاســان غیررســمی
بودنــد کــه بــا تالشهــای پیگیــر خــود در آن شــرایط بحرانــی
هنــری کــه قبــل از انقــاب وجــود داشــت ،بــه خیابانهــا آمدنــد
تــا وقایــع و رخدادهــا را ثبــت نماینــد (تاســک.)50 :1388 ،
انقــاب اســامی و وقایــع آن عامــل اصلــی تســریعکنندۀ تجلــی
شــعور بصــری در عکاســان ایــران بــود .پــس از انقــاب ،عکاســی
اجتماعــی جایــگاه ویــژهای در عکاســی ایــران بــه دســت آورد.
عکاســان در گوشــ هوکنار کشــور در پــی بــه تصویرکشــیدن
دردهــای اجتماعــی ماننــد فقــر و بیســوادی و بــه طــور کلــی
معضــات اجتماعــی بودنــد (همــان.)51 :

انواع عکس در دوران جنگ دفاع مقدس

عکسهایــی کــه در دوران دفــاع مقــدس ،در داخــل جنــگ و
پشــت معرکــۀ جنــگ گرفتــه شــده اســت ،در ســه بخــش تقســیم
میشــوند:
الــف .عکسهایــی کــه بــه صــورت پرتــره مثــل عکسهــای
پرســنلی قبــل از جنــگ در آتلیــه گرفتــه شــده اســت ،بــا ایــن
لوهــوای جنــگ و فضــای
تفــاوت کــه در ایــن عکسهــا حا 
حاکــم بــر دوران ،مــواردی را تحتتأثیــر خــود قــرار داده اســت
از جملــه تیــپ ،نــوع لبــاس ،نــگاه و طریقــۀ نشســتن و حتــی

توجــه بــه محاســن (ریــش صــورت) و صافبــودن موهــا بــه
صــورت زلــف کــه ایــن مــوارد در عکسهــا قابلتوجــه بودنــد
(جانبزرگــی .)58 :1383 ،اشــخاص گاهــی بــا تصــور اینکــه ایــن
عکــس آخریــن عکــس بهجامانــده از آنهــا خواهــد بــود ،حضــور
خــود را در مقابــل دوربیــن بــاارزش میدیدنــد؛ بــا ایــن تصــور
کــه عکــس مــن عکســی اســت کــه بــر روی حجلــۀ شــهادت
یــا جلــوی تابــوت و در معــرض دیــد عــام قــرار خواهــد گرفــت
و بنابرایــن حــس معنــوی عکــس بــرای صاحــب عکــس قابــل
توجــه بــوده اســت .در کنــار ایــن نــوع عکسهــا ،عکسهایــی
بــا لبــاس نظامــی یــا بســیجی قــرار دارد کــه در آتلیــه گرفتــه
شــده اســت .ایــن نــوع عکسهــا در پشــت جبهــه ،محــل اســتقرار
پادگانهــای نظامــی و توســط عکاســان جنــگ در ســتاد تبلیغــات
گرفتــه میشــد (مــرادی.)47 :1388 ،
ب .از نــوع دیگــر عکسهــای دوران جنــگ ،عکسهــای یــادگاری
اســت کــه در میــدان جنــگ ،پشــت جبهــه و یــا خــط مقــدم
جبهــه بــه صــورت شــخصی یــا انفــرادی بــه ثبــت میرســید .از
ویژگیهــای بــارز و آشــکار ایــن نمونــه عکسهــا ،مطلعبــودن
شــخص از انداختــن عکــس ،حالــت قرارگرفتــن ،نگاهکــردن و
توجــه یــک ســویی اســت.

ج .عکسهایــی کــه در جنــگ بــه صــورت لحظــهای و بــدون
ـخص ســوژۀ عکاســی و معمــوالً توســط عکاســان حرفـهای
توجــه شـ ِ
گرفتــه میشــود .عکاســان حرفـهای بــا تخصــص خــود و بــا وســایل
حرفــهای در خــط اول مقــدم جنــگ یــا پشــت خــط بــا نــگاه
تیزبیــن لحظههــای حســاس جنــگ را میبیننــد و بعــد از انتخــاب
بــه ثبــت میرســانند .دو دســتۀ آخــر در گــروه عکاســیهای
غیررســمی از جنــگ قــرار میگیرنــد ( .)Perlmutter, 1999: 7در
ایــن نــوع تصاویــر ،رزمنده-عــکاس چشــمانداز دوگانــۀ ناظــر و
شــرکتکننده را دارد کــه یــک منبــع مهــم از تصاویــر غیررســمی
را تشــکیل میدهنــد .تصاویــری کــه رزمنده-عــکاس ارائــه
میدهــد ،بینــش عمــوم را در زمینــ ۀ تنشهایــی کــه در جوهــر
جنــگ وجــود دارد فراهــم میکنــد .شــاید صفتهــای اغلــب
اعمالشــدۀ «آماتــور»« ،غیرحرفــهای» و «خصوصــی» در حــال
حاضــر اهمیــت خــود را از دســت دادهانــد .بــه هــر حــال بعضــی
عکاس-رزمنــدگان بــه ســطح نیمهحرفــهای در تولیــد و توزیــع
تصاویــر رســیدهاند.
اســتفاده از عکسهــای روایــی بـرای تعامــل با تفســیر و ارزیابــی اخالقی
یــک رویــداد ،درک و توضیــح احتمالــی ایــن حــوادث را بــاال میبــرد
(« .)Peters, 2001در مــورد تصاویــر بصــری کــه در مطبوعــات ظاهــر
نمیشــوند ،صحبــت نمیشــود» ( .)Perlmutter, 1999: 7بنابرایــن
تأثیرگــذاری چنیــن تصاویــری بــه عنــوان قســمتی از اطالعــات،
میتوانــد کانــون اصلــی بحــث واکنشهــای عمومــی قــرار گیــرد.
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جســتار

روششناسی پژوهش

روش بــهکار رفتــه در پژوهــش حاضــر از نــوع روش تحلیلــی-
توصیفــی -پیمایشــی اســت .بــه ایــن صــورت کــه در ابتــدا
بــا اســتفاده از روش کتابخانــهای ،مفاهیــم مرتبــط بــا کاربــرد
عکسهــای رســمی و غیررســمی جنــگ در فضاهــای محــات
شــهری و در خانوادههــای شــهدا بررســی شــد .ســپس در تحقیــق
میدانــی بــه ذهـنکاوی مخاطبــان پرداختــه شــد و پاسـخهای آنها
بــا روش تحلیــل کیفــی و بــه شــیوۀ تحلیــل محتــوا تحلیــل شــد.
همچنیــن در ایــن مرحلــه ،از برداش ـتهای میدانــی (در روزهــا و
ســاعات مختلــف) بهــره گرفتــه شــد .بدیــن ترتیــب ترکیبــی از
نظــرات مــردم و محقــق (مصاحبــه و مشــاهده) بــه دســت آمــد.
از جملــه تکنیکهــای گــردآوری اطالعــات کــه در ایــن مرحلــه
مورداســتفاده قــرار گرفــت ،میتــوان بــه مصاحبههــای ژرفکاوانــه
در قالــب غیررســمی و مکالمـهای ،مصاحبههــای استانداردشــده بــا
ســؤاالت بــاز (ســاختاریافته) و مشــاهدات تخصصــی اشــاره کــرد.
در انجــام مصاحبههــای ژرفکاوانــه و مصاحبههــای ســاختاریافته،
انتخــاب حجــم نمونــه بــر مبنــای روش تحقیــق کیفــی ،تابــع
ل تعییننشــدهای نبــوده و تــا زمــان رســیدن بــه
قوانیــن ازقبــ 
پاســخهای تکــراری (اشــباع اطالعــات) ادامــه یافــت .بــر ایــن
مبنــا پــس از انجــام  35مصاحبــه (شــامل  15مصاحبۀ غیررســمی
و مکالمـهای و  20مصاحبــۀ ســاختاریافته بــه ویــژه بــا اهالــی مورد
اعتمــاد محلــه) بــه نظــر میرســید کــه دیگــر اطالعــات جدیــد
چندانــی بــه دســت نمیآیــد .روش نمونهگیــری در ایــن تحقیــق،
نمونهگیــری غیراحتمالــی و هدفمنــد بــوده اســت .بدیــن معنــی
کــه محقــق بــا پرسوجوهــای محلــی بــه ســراغ افــرادی رفتــه کــه
خاطــرات بیشــتری از مــکان داشــته باشــند .مصاحبهشــوندگان
از میــان ســاکنین در محــدوده ،شــاغلین در محــدوده و ســاکنین
در محــدودۀ پیرامونــی کــه بــه ناچــار نقــش عابریــن از محــدوده
را داشــته ،انتخــاب شــدهاند .از آنجــا کــه محــدودۀ مطالعاتــی
(از نظــر ترافیکــی و از نظــر مراکــز خریــد) نقــش فرامنطق ـهای و
شــهری دارد ،در انتخــاب عابــران نیــازی بــه جســتجوی صــرف در
محــدودۀ مطالعــه نبــود و از محدودههــای پیرامونــی و حتــی از
ســایر نقــاط شــهر مصاحبهشــوندگان انتخــاب شــدند.

محدودۀ مورد مطالعه

محــدودۀ مــورد مطالعــه در پژوهــش حاضر ،محلۀ شــهدای کاشــان
اســت .دلیــل انتخــاب ایــن محله ،اهمیــت نحــوۀ اســتفاده و کاربرد
عکسهــای رزمنــدگان در دوران جنــگ و پــس از آن اســت.
محلــۀ شــهدا تنهــا منطق ـهای نیســت کــه بــه نــام شــهدا اســت.
نمونههــای متعــددی ماننــد محلــۀ شــهدا و میــدان شــهدا در مناطق
مختلــف ایــران وجــود دارد .در بعضــی مناطقــی کــه نــام شــهدا بــه
خــود گرفتــه ،تعــدادی از افــراد بــه دلیل مســائل دینــی و عقیدتی در
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آن مــکان یــا در مــکان دیگــری همچــون جبهــه جنــگ بــه شــهادت
رســیدهاند .بعضــی از ایــن شــهدا بــه دوران انقــاب و یــا جنــگ
ایــران و عــراق تعلــق ندارنــد .بــه طــور مثــال در چهــارراه شــهدای
بابــل مقبــرۀ چهــار تــن از یــاران «آیـتاهلل ســیدالعلما بارفــروش» بود
کــه در درگیــری بــا فرقــۀ بابیــان بــه شــهادت رســیدند و قدمــت آن
بــه دورۀ قاجــار میرســد ( .)4www.babolcity.irیکــی دیگــر از
ایــن مناطــق میــدان شــهدای تهــران اســت کــه در دوران انقــاب
تعــدادی از هموطنــان در آن میــدان بــه شــهادت رســیدند و نــام
میــدان ،از «ژالــه» بــه «شــهدا» تغییــر یافــت .محلــۀ مــورد نظــر
ایــن پژوهــش در شهرســتان آران و بیــدگل کاشــان واقــع شــده
اســت .ایــن محلــه در اوایــل هشــت ســال جنــگ ایــران و عــراق بــا
شــهادت تعــدادی از ســاکنین در جبهههــای جنــگ ،نــام کــوی
شــهدا را بــه خــود گرفــت و بــا چهــل شــهید ،دو آزاده و هجــده
جانبــاز ،لیاقــت نــام خــود را ثابــت کــرد.

تحلیل دادههای پژوهش

در ایــن بخــش بــا توجــه بــه اهمیــت شــناخت دقیــق ابعــاد دفــاع
مقــدس و ارزشهــای نشــئتگرفته از آن و بــا هــدف بررســی
تأثیــر بیــان تصویــری چهــرۀ شــهیدان در زندگــی شــهری ،شــیوۀ
بهکارگیــری تصاویــر شــهدا در فضاهــای عمومــی و فضاهــای
خانوادگــی بــر مبنــای چارچــوب نظــری پژوهــش تحلیــل
میشــود کــه در تصویــر  1قابــل مشــاهده اســت.
براســاس مصاحبههــا و مشــاهدات صورتگرفتــه در محلــه،
نحــوۀ کاربــرد و جایــگاه عکــس شــهدا در محلــۀ شــهدای کاشــان
را میتــوان بــه صــورت زیــر تجزیــه و تحلیــل کــرد:

جایــگاه تصویــر شــهدا در فضاهــای عمومــی شــهری
و روابــط اجتماعــی

در ایــن بخــش تصاویــر شــهدا در فضاهــای عمومــی محلــه و در
ارتبــاط بــا هممحلهایهــا و غریبههــا بررســی میشــود .خانــه
و محلــه بخشــی جداییناپذیــر از زندگــی و خاطــرات گذشــتۀ
انســانها را دربرمیگیــرد .ناگفتــه پیداســت بــه دلیــل قــدرت
یــادآوری عکــس ،عکــس شــهیدان محــل در محلــۀ شــهدا ،از
جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .بــرای اینکــه بتــوان بــه نتیجهای
قابلقبــول در ایــن تحقیــق رســید ،عکسهــا بــه چنــد صــورت
طبقهبنــدی میشــوند و توضیحاتــی در مــورد هــر گــروه ارائــه
میشــود .در بخــش فضاهــای عمومــی جایــگاه تصاویــر شــهدا در
ســه فضــای مســجد ،کوچــه ،خیابــان و در نهایــت ســردر برخــی از
خانههــا بررســی میشــود :

مســجد :هــر مســجد میتوانــد جایــگاه ویــژهای در پیونــد
اهــل محــل ایفــا کنــد و پیونــدی میــان نســل شــهدا بــا جوانــان
و نوجوانــان برقــرار کنــد تــا شــهادت بــرای جوانــان و نوجوانــان
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تصویر  :1چارچوب نظری پژوهش .مأخذ :نگارندگان.

بــه امــری ذهنــی تبدیــل نشــود .در مســجد محــل میتــوان
عکسهــای شــهدا را بــر روی یــک بنــر در کنــار تصویــری
بزرگتــر از امــام خمینــی (ره) مشــاهده کــرد (تصویــر .)2
کوچــه و خیابــان :در کوچــه و خیابــان نقاشــیهای دیــواری
قدیمــی شــهدا و امــام خمینــی مشــاهده میشــود .تصویــر شــهید
و امــام خمینــی (ره) در یــک قــاب ،بــر آرمــان باشــکوه شــهید
صحــه میگــذارد و نمــادی بــرای گذشــت و ایثــار و اجابــت
دســتور و فرمــان ولــی خــدا میشــود .تصویــر  ، 3نشــاندهندۀ
دیوارنــگارهای قدیمــی درکــوی شــهدا اســت.
ســردر خانههــا :عکسهایــی نیــز از شــهدا در قابهــای
فلــزی در ســردر بعضــی خانههــا قــرار دارد (تصویــر  .)4ایــن

عکسهــا ماننــد شناســنامۀ خانــه و یــا زمانــی ماننــد پــاک خانــه
کاربــرد داشــته و نشــاندهندۀ ایــن هســتند کــه خانــه متعلــق بــه
کــدام خانــوادۀ شــهید اســت .ایــن شــیوه از بازنمایــی ،در دوران
جنــگ و چنــد ســال پــس از آن در بســیاری از مناطــق ایــران
مرســوم بــود .ولــی ایــن روزهــا کمتــر از ایــن قابهــای شــخصی
بــر ســردر خانههــای شــهدا دیــده میشــود .عکــس شــهید بــر
ســردر خانههــا خوشآمدگــوی میهمانــان ایــن منــزل نورانــی و
عامــل خیــر و برکــت و روزی اســت .بعضــی اوقــات ،وجــود گل،
گلــدان و گالب در کنــار تصاویــر ،نمــادی از طــراوت ،زندگــی و
زیبایــی را یــادآور میشــود (تصویــر  )5و ایــن حضــور تــا جایــی
پررنــگ و واقعــی اســت کــه گاه دعــا و چشــم نظــر نیــز بــرای

تصویر  :2نمایی از داخل مســجد محل ،عکس ســی شــهید بــه همراه امام
خمینی(ره) و گنبد حرم امام حســین (ع) .عکس :ســید ســعید رضا رضوی،
.1396

تصویر :3دیوارنگارهای قدیمی در محلۀ شهدای کاشان .عکس :سید سعید رضا
رضوی.1396 ،
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تصویر  :4کاربرد عکس در ســردر خانههای محله شهدای کاشان .عکس :سید
سعید رضا رضوی.1396 ،

وجــود مبــارک شــهید ،تزئیــن ایــن تصاویــر شــده اســت.
میتــوان بیــان کــرد کــه بهرهگیــری از تصاویــر شــهدا بــه ویــژه
در فضاهــای عمومــی شــهری عــاوه بــر فرآهــم آوردن زمینــه
بــرای شــناخت و یــادآوری فداکاریهــای شــهیدان ،راهــکاری
بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی و بحــران جوانــان نیــز بــه شــمار
میآیــد .ایــن راهــکار مــورد تأییــد طبقــۀ متوســط ،دولــت و
طبقــۀ کارگــر اســت ،زیــرا ارزشهــای نســل قبــل را بــا ســادگی به
نســل جدیــد بــه وســیلۀ بیــان تصویــری آمــوزش میدهــد .حضــور
ایــن تصاویــر در زندگــی شــهری همنشــینی مســالمتآمیزی
میــان ارزشهــای شــهیدان و زندگــی روزمــرۀ افــراد پدیــد آورده و
زمینــه را بــرای تجربــۀ خاطــرات شــهیدان و رشــادتهای آنهــا در
مــکان و زمانــی متفــاوت فراهــم میکنــد.

تصویر  :5وجود گل و گلدان در کنار عکسها .عکس :ســید سعید رضا رضوی،
.1396

خــاص اســتفاده میشــوند امــا در دیگــر مواقــع ســال ،درب ایــن
فضــا بســته اســت .بعضــی از رزمنــدگان و خانــوادۀ شــهدا در یــک
قســمت از خانــه ،یادگارهــای شــهید را بــه ســلیقۀ شــخصی خــود
چیدهانــد (تصویــر .)7
فضاهــای صیمیمیتــر خانــه :عکسهــای صمیمیتــر

جایــگاه تصویــر شــهدا در فضاهــای خصوصــی و
روابــط خانوادگــی

در ایــن بخــش تصاویــر شــهدا در محلــۀ موردنظــر و در فضاهــای
خصوصــی و روابــط در حریــم خانوادگــی بررســی میشــود .بــه
صــورت کلــی میتــوان جایــگاه تصاویــر شــهدا در فضاهــای
خصوصــی خانوادههــا را بــه ســه بخــش اتــاق مهمــان بــر روی
دیــوار یــا طاقچــه (فضاهــای رســمی خانــه) ،فضاهــای صیمیمیتــر
خانــه و مجموعــۀ عکسهــا در آلبــوم تقســیم کــرد.
اتــاق مهمــان بــر روی دیــوار یــا طاقچــه (فضاهــای
رســمی خانــه) :مجموعــۀ اول ،عکسهــای رســمی یــا
نقاشــیهایی از عکسهــای پرســنلی شــهدا اســت کــه بیشــتر
در اتــاق مهمــان بــر روی دیــوار یــا طاقچــه قــرار دارد (تصویــر .)6
ایــن نــوع تصاویــر در مصاحبههــا ،راهپیماییهــا و مالقاتهــای
رســمی ،خانــوادۀ شــهدا را همراهــی میکننــد .بنیــاد شــهید
نیــز بیشــتر چنیــن عکسهایــی را بــرای نقاشیشــدن انتخــاب
میکنــد .ایــن عکسهــا در فضــای مهمانخانــه یــا در فضاهــای
مشــابه قــرار میگیرنــد و تنهــا در اعیــاد ،مهمانیهــا و مراســم
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تصویر  :6فضای رســمی خانه و تزئین فضا با عکسهای رســمی .عکس :سید
سعید رضا رضوی.1396 ،
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در فضاهایــی از خانــه قــرار میگیرنــد کــه مــورد اســتفادۀ
روزانــۀ اهــل خانــه اســت (تصویــر  .)8بعضــی از ایــن عکسهــا،
عکسهــای غیررســمی خــود رزمنــدگان ،برخــی عکسهــای
گروهــی و برخــی دیگــر عکسهــای تکــی اســت .البتــه زمانیکــه
فضــای خانــه محــدود اســت ،ایــن تقســیمبندی فضاهــای خانــه
بــه دو قســمت امکانپذیــر نخواهــد بــود و عکسهــا در تنهــا
اتــاق خانــه قــرار میگیرنــد.

مجموعــۀ عکسهــا در آلبــوم :آلبــوم عکــس ،یکــی از
ظریفتریــن ،پرکاربردتریــن و پیچیدهتریــن نتایجــی اســت کــه
میتــوان بــا یــک مجموعــۀ عکــس بــه دســت آورد؛ زیــرا ســازندۀ
آلبــوم در پــی روشــی اســت کــه تصاویــر دوبعــدی خــود را در
جریــان زمــان ،رهــا ســازد .ســازندۀ آلبــوم بــا کنــار هــم قــراردادن
چنــد عکــس ،ســعی میکنــد بــه تصویــری دســت یابــد کــه بیانگر
روایتــی اســت .بــا عکاســی جزءبهجــزء و کنــار هــم قــراردادن آن
اجــزا در قالــب یــک آلبــوم ،میتــوان بــه جــای ثبــت یــک لحظــه
از زمــان ،مدتــی از زمــان را در آثــار خــود متجلــی کــرد .بــه
مــوازات ایــن تجــارب کــه در آنهــا اثــر نهایــی در قالــب یــک آلبــوم
ارائــه میشــود ،بــا ارائــۀ چنــد عکــس مجــزا از یــک موضــوع،
تــاش در ثبــت حــاالت و حــرکات موضــوع نیــز طرفدارانــی دارد.
در نهایــت هنگامــی کــه پدیدآورنــدۀ آلبــوم توانســت بــا روشهــای
گوناگــون ،بره ـهای از زمــان را در آثــار خــود ثبــت کنــد ،آنــگاه
موفــق خواهــد شــد روایــت را هرچــه ملموستــر بــه بیننــده ارائــه
دهــد (تصویــر .)9

آلبــوم رزمنــدگان از برجســتهترین نمونههــای ثبــت تاریــخ
جنــگ اســت .آنهــا روزهــا و ســاعتها در کنــار یکدیگــر زندگــی
میکردنــد و آنقــدر عکــس میگرفتنــد تــا اینکــه افــراد درون
کادر عکــس ،باالخــره بــه دوربیــن بیاعتنــا میشــدند و بدیــن
ترتیــب ،آنهــا از تمــام ناآرامیهــا ،کشــمکشها و شــادیها،
لحظــات تلــخ و دردآور افــرادی کــه میرفتنــد تــا زندگــی خــود را
فــدای عقیــدۀ خــود کننــد ،پــرده برمیداشــتند .رزمنــدۀ عــکاس،
چنــد شــبانهروز و چنــد مــاه در کنــار ســوژهها زندگــی میکــرد
و حــاالت درونــی آنــان را کــه ظاهــرا ً دارای زندگــی عــادی
بودنــد ،نمایــان میکــرد و از آنجــا کــه بــا اتمــام جنــگ ،آرزوی
هــر فــرد ،بازگشــت بــه زندگــی عــادی بــود ،روایــات تصویــری از
ایــن دســت ،جذابیــت فراوانــی یافــت .در دوران پــس از جنــگ،
رزمنــدگان و خانــوادۀ شــهدا بــه تهیــۀ آلبومهــای تصویــری بــا
موضوعــات مختلــف پرداختنــد و بــا مهــارت بســیار و فهــم بــاالی
خــود از مقولــۀ جنــگ ،توانســتند آلبــوم عکــس را در حــد یــک اثر
هنــری مطــرح کننــد .در بعضــی از آلبومهــا ،عکسهــا توســط
رزمنــدگان یــا دوســتان آنهــا عکاســی شــدهاند و در بعضــی دیگــر
توســط رزمنــدگان در زمــان جنــگ ،همچــون جوانــان عالقهمنــد
بــه خوانندههــا یــا ورزشکاران ،جمــعآوری شــدند .آلبومهــای

تصویر  :7موزهای کوچک از وســایل دو شهید در گوشهای از خانه .عکس :سید
سعید رضا رضوی.1396 ،

تصویر  :8جایگذاری تصاویر در فضای خصوصی خانۀ شهدا .عکس :سید سعید
رضا رضوی.1396 ،

تصویر  :9صفحاتی از یک آلبوم که مربوط به خاکســپاری شهید است .عکس:
سید سعید رضا رضوی.1396 ،
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جســتار
خانــوادۀ شــهدای محلــه شــامل عکسهایــی اســت کــه از دوران
مختلــف زندگــی ،مســافرتها و افــراد خانــواده ،جم ـعآوری شــده
اســت.

بــه گونــۀ دیگــری نیــز میتــوان عکسهــای شــهدا را تقســیمبندی
کر د :

عکسهــای چاپشــده از نگاتیــو اصلــی :ایــن عکسهــا
بیشــتر بــه خاطــر گذشــت زمــان کمــی رنگباختــه و بــه اصطــاح
رنــگ پریدهانــد .در برخــی ،قســمتی از عکــس از بیــن رفتــه و یــا
بــه خاطــر قارچهــای کاغــذ موجــود در مناطــق مرطــوب و یــا
ب دیدهانــد.
قــراردادن عکــس در معــرض کولرهــای آبــی آســی 
عکــس چــاپ شــدۀ قدیمــی حسوحــال خــود را دارد و بــرای
خیلــی از خانوادههــای شــهدا تنهــا چیــزی کــه باقیمانــده
گورورفتــه اســت.
همیــن چنــد عکــس رن 
عکسهــای بازتولیدشــده از عکسهــای قدیمــی :شــامل
عکسهایــی اســت کــه توســط نرمافزارهــای ویرایــش عکــس
(همچــون برنامــۀ فتوشــاپ) بازســازی شــدهاند و رنگهــای
شــفاف و پرکنتراســت دارنــد .ایــن عکسهــا توســط جوانــان
محــل و آشــنایی کمــی کــه بــه ابــزار جدیــد دارنــد ،بــرای
خوشــحالکردن خانــوادۀ شــهدا و مراســمهایی کــه بــه یــاد
شــهدا برگــزار میشــود ،ســاخته میشــوند .آنهــا بــرای بعضــی از
عکسهــا کادرهایــی طراحــی میکننــد تــا مشــخص شــود عکــس
متعلــق بــه یــک یــا چنــد شــهید اســت .ایــن بازســازی میتوانــد

تصویــر شــهید را بــرای خانــواده زنــده کنــد .ایــن جوانــان بعضــی
اوقــات بــا کنــار هــم قــراردادن عکسهــا و چــاپ آنهــا بــه صــورت
پوســتر یــا بنــر یــاد شــهدا را در فضاهــای عمومــی زنــده نــگاه
داشــتهاند.

گــروه دیگــری از عکسهــای بازسازیشــده ،عکسهایــی
هســتند کــه بــه کمــک برنامههــای ویرایــش کامپیوتــر ،شــهدا
در کنــار یکدیگــر قــرار داده شــدهاند و عکســی جدیــد بــا
صحنهســازی جدیــد ایجــاد شــده اســت .بعضــی از ایــن تصاویــر
بــه شــناخت ذهنیــت خانــوادۀ شــهدا کمــک میکنــد .یکــی از ایــن
عکسهــا کــه بســیار مــورد عالقــۀ خانــوادۀ شــهدای محلــه قــرار
گرفتــه اســت ،عکــس دســتهجمعی شــهدای محلــه اســت کــه در
میانــۀ عکــس نیــز امــام خمینــی (ره) نشســته اســت (تصویــر .)10
بــا تمــام مشــکالت تکنیکــی عکــس ساختهشــده ،میتــوان
گفــت ایــن عکــس در تمامــی خانههــای خانوادههــای شــهدا
جایــگاه ویــژهای دارد و حتــی در بعضــی ،در چنــد موقعیــت
مختلــف نصــب و نگهــداری میشــود .در عکــس ،چهــل شــهید
را میتــوان تشــخیص داد کــه نســبت انــدازۀ ســر و بــدن هــر
شــهید نســبت بــه دیگــر شــهدا طبیعــی نیســت .مشــکل دیگــر
عکــس نورهــای مختلــف عکسهــای شــهدا اســت کــه در ایــن
عکــس ایــن مســئله نیــز رعایــت نشــده اســت .رنــگ صــورت و
لبــاس شــهدا نیــز نســبت بــه یکدیگــر درســت نیســت .از طــرف
دیگــر ،لبــاس شــهدا نمایشدهنــدۀ فصلهــای متفــاوت در

تصویر  :10عکس دســتهجمعی شهدا با امام خمینی .مأخذ :آرشیو عکس عباس حاجی پور آرانی.1390 ،
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نسبت عکاسی با منظر شهر ،نقشآفرینی عکس شهدا در زندگی شهری | شهریار خونساری ،ناصر براتی و شهره جوادی
عکــس بــوده و کیفیــت وضــوح عکــس هــر شــهید نیــز متفــاوت
اســت .ســوی نــگاه بعضــی از شــهدا بــه ســمت دوربیــن نیســت.
پسزمینــۀ عکــس نیــز از جنگلــی عکاســی شــده کــه بــه طــور
کامــل محــو شــده و پیشزمینــۀ قســمتی کــه نوشــتهها قــرار
گرفتــه ،بــا ســبزههای محــو پوشــیده شــده اســت .پــس از ایــن
ســبزی در پیشزمینــۀ دشــت ،گلهــای اللــه قــرار دارد کــه خــود
ـهیدان نشســته و پــای
نمــاد شــهادت اســت .قســمتی از پــای شـ
ِ
امــام را گلهــا پوشــاندهاند .چهــرۀ امــام کــه بــه صــورت نشســته
قــرار دارد ،توســط لبــاس ســفید شــهیدی کــه پشــت امــام قــرار
گرفتــه ،مشــخصتر از بقیــۀ شــهدا اســت و چرخــش بــدن بیشــتر
شــهدا بــه ســوی امــام طراحــی شــده اســت تــا چشــم مخاطــب
بــه آن ســو کشــیده شــود و بــا ایــن تکنیکهــا حضــور امــام در
عکــس برجســته میشــود.

تقــدس یافتــه اســت.

نتیجهگیری

گرایــش جامعــه بــه بازنمایــی واقعگــرای تصاویــر شــهدا چــه در
قالــب فضاهــای عمومــی و چــه در فضاهــای خصوصــی ،ریشــه در
احســاس نیــاز بــه همگرایــی جامعــه پــس از جنــگ دارد؛ چــرا
کــه جامعــه بــه یــادآوری ارزشهــای ملــی و بازنمایــی آنهــا نیــاز
دارد .بســیاری از جوانــان در زندگــی روزمــره دغدغــۀ دوران جنــگ
و ارزشهــای آن را ندارنــد و برقــراری ارتبــاط بــا شــهدا بــرای
آنهــا ســخت مینمایــد .بنابرایــن بــا قــراردادن تصاویــر رســمی و
غیررســمی ایــن شــهدا در فضاهــای عمومــی و خصوصــی ،روابــط
اجتماعــی چــه در قالــب روابــط خانوادگــی و چــه در قالــب روابــط
جمعــی شــکل میگیــرد کــه زمینــه را بــرای تجربــۀ بــودن
بــا شــهدا در زندگــی روزمــرۀ افــراد پدیــد مــیآورد .در واقــع
میتــوان بیــان کــرد کــه قرارگیــری ایــن تصاویــر در فضاهــای
عمومــی شــهری و یــا در فضاهــای خصوصــی خانههــای شــهیدان
بــه منظــور رفــع نیازهــای روحــی و احتیــاج بــه آشــنایی بــا
گذشــتۀ پرافتخــار بــرای جوانــان اســت.

همانگونــه کــه بیــان شــد ،در پژوهــش حاضــر جایــگاه تصاویــر
شــهدا در محلــۀ شــهدای کاشــان بــه عنــوان یکــی از محالتــی
کــه پــس از جنــگ ،شــهدا نــام گرفــت ،بررســی شــد و جایــگاه
تصاویــر رســمی و غیررســمی برجایمانــده در فضاهــای محلــه
و درون خانههــای شــهیدان تحلیــل شــد .مشــاهدات نویســنده
حاکــی از آن اســت کــه اهــل محــل دلبســتگی خاصــی بــه محلــۀ
خــود دارنــد و ســاکنین محــل بــه وســیلۀ عکــس ،ســعی در ایجــاد
همدلــی و پیونــد نســلها دارنــد.

ایــن عکسهــا بــه چنــد گــروه تقســیم شــدند؛ گــروه اول،
عکسهــا و تصاویــر شــهدا کــه در فضــای عمومــی قــرار دارد.
گــروه دوم ،عکسهــای داخــل محــل زندگــی خانــوادۀ شــهدا
کــه خــود بــه چنــد زیرمجموعــه تقســیم میشــود .مجموعــۀ اول،
عکسهــای رســمی یــا نقاشــیهایی از عکسهــای پرســنلی
شــهدا کــه بیشــتر در اتــاق مهمــان بــر روی دیــوار یــا طاقچــه قرار
گرفتــه اســت .عکسهــای رســمی نشــانهای از شــأن اجتماعــی
خانــوادۀ شــهدا در موقعیتهــای یادشــده اســت و بــه همیــن
دلیــل اســت کــه ایــن عکسهــا بیشــتر در فضــای رســمی
کاربــرد دارنــد .عکسهــای صمیمیتــر در فضاهایــی از خانــه
نصــب میشــوند کــه مــورد اســتفادۀ روزانــۀ اهــل خانــه اســت.
عکسهــای فضاهــای عمومــی بیشــتر از روایــت رســمی دولتــی
پیــروی میکننــد کــه در آن ،نگاهــی ریاضــیوار بــه جنــگ
حکمفرماســت .در مقابــل ،روایــت مردمــی از جنــگ بیشــتر در
فضاهــای شــخصی وجــود دارد کــه در بعضــی مواقــع هماهنــگ
بــا روایــت رســمی نیســت .در فضــای خانــه و محلــه نیــز عکــس
شــهید در کنــار عکــس رهبــران انقــاب بــه چشــم میخــورد.
آرمانهــای شــهید بــا آرمانهــای رهبــر شــکل گرفتــه و ایــن
شــهادت بــه شــوق وصــال یــار و بــه دســتور نماینــدۀ خــدا بــر او

تصاویــر شــهدا در فضاهــای شــهری در هــر دورۀ زمانــی ارتبــاط
مناســب و مطلوبــی را بــا فضــای اجتماعــی برقــرار کردهانــد.
در دوران پــس از جنــگ بــه خاطــر احســاس نیــاز بــه شــناخت
قهرمانــان ملــی و دفــاع مقــدس ،ســبک واقعگرایــی عامهپســند
بــه منظــور نمایــش تصاویــر شــهدا انتخــاب شــد و عکــس بــه
عنــوان نزدیکتریــن و شــبیهترین بیــان تصویــری بــه تمثــال
یــک شــهید ،ابــزار بســیار کارآمــدی در ســاختن ارتبــاط میــان
مــردم عــادی و ارزشهــا بـهکار گرفتــه شــد .زیــرا در ایــن صــورت
مــردم قــادر بودنــد شــهدا را در زندگــی روزمــرۀ خــود ببیننــد و
از آنهــا یــاد کننــد .بنابرایــن میتــوان بیــان کــرد کــه حضــور
تصاویــر شــهدا در فضاهــای محــات شــهری بــه دلیــل امــکان
برقــراری ارتبــاط ســریعتر و پایدارتــر بــا مخاطــب ،از حیــث
زیباییشناســی دارای مقبولیــت بیشــتری اســت.

س فضاهــای عمومــی بیشــتر از روایت
الزم بــه ذکــر اســت کــه عکـ 
رســمی دولتــی پیــروی میکنــد کــه در آن نگاهــی ریاضــیوار
بــه جنــگ حکمفرماســت .در مقابــل روایــت مردمــی از جنــگ
بیشــتر در فضاهــای شــخصی وجــود دارد کــه در بعضــی مواقــع
هماهنــگ بــا روایــت رســمی نیســت .هــر موضــوع عکاســی روی
دیــوار و یــا طاقچــه ،بــرای بیننــده محتــوای پنهانــی دارد کــه
چشــم ناظــر ســعی در آشــکارنمودن آن دارد .در واقــع محتــوای
آشــکار عکــس چیــزی اســت کــه قابــل مشــاهده اســت و از طریــق
عکــس ،واقعیــت را ترســیم میکنــد و بــا کمــک نمادهــا ،انتخــاب
یــک کادر از بینهایــت کادر قابــل انتخــاب و انتخــاب یــک عکــس
از میــان یــک مجموعــه عکــس و نصــب آن در فضــای خصوصــی
خانــه ،عکــس چنــان تغییــر میکنــد تــا بــه شــکل مبــدل
واقعیــت را نمایــش دهــد و واقعیــت بــه شــکل تغییریافتــه و از
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جســتار
محتــوای آشــکار عکــس بــه محتــوای پنهــان برســد.

در ایــن عکسهــا واقعیــت بــه شــکل امــر واقــع در ذات خــود
تجربــه میشــود و واقعیــت بــه کمــک تصویــر قابــل درک خواهــد
بــود .در حقیقــت واقعیــت تجربــهای اســت کــه در قالــب فهــم
نمیآیــد و نیــاز بــه کاتالیــزوری دارد تــا درســت و قابــل درک
شــود و عکسهــای غیررســمی محرکــی خواهــد بــود کــه بــه
کســب دانــش کمــک خواهــد کــرد .در عیــن حــال هــر عکــس
غیررســمی تجربــۀ فــرد از جنــگ اســت کــه در قالــب واقعیــت
تجربــه میشــود و عکــس ،کلماتــی همچــون شــهادت ،جنــگ و
ایثــار را قابــل بیــان میکنــد و مخاطــب را وادار بــه تفکــر میکنــد
و از ایــن طریــق در پایــان ،مخاطــب را بــه دانایــی میرســاند .در
حقیقــت عکــس کــه خــود ابــداع انســان اســت ،تفکــر و مکالمــه
دربــارۀ رویدادهــا را فراهــم میکنــد .عــکاس غیررســمی بخشــی
از وجــود خــود را بــا تجربــهای عاطفــی کــه ریشــه در باورهــا و

تجربــۀ عــکاس دارد بــا بیننــده شــریک خواهــد شــد .بــه بیــان
دیگــر عکــس غیررســمی بــه عنــوان یــک واقعیــت محــو و
غیرقابلتأمــل بــه یــک خاطــرۀ تصویــری تبدیــل میشــود .پــس
از تبدیــل واقعیــت بــه عکــس غیررســمی ،حافظــهای دیــداری
در دســترس خواهــد بــود کــه قابلیــت تجربــۀ تکرارپذیــر را
دارد .تجربــه از طریــق عکسدیــدن و عکاســیکردن اســت کــه
معنایــی شــخصی پیــدا میکنــد و تــا وقتــی واقعیــت بــا عکاســی
پــردازش نشــود ،بــه شــکل واقعیتــی کــه بــه طــور کامــل درک
نشــده ،بــه خاطــرهای شــخصی تبدیــل میشــود .عکس و عکاســی
غیررســمی بخشــی از کارکــرد عکــس اســت و کمــک میکنــد تــا
واقعیــت خــام بــه واقعیــت قابــل لمــس تبدیــل شــود .در زمــان
جنــگ فرصتــی وجــود نــدارد تــا احساســات انســان بررســی شــود
و ایــن احساســات بــه نقــاط عمیقتــر از ذهــن منتقــل میشــود.
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