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نسبت عکاسی با منظر شهر

نقش آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری* 

ــن  ــن و صمیمی تری ــن، مردمی تری ــگاری عام تری ــه | دیوارن مقدم
ــبانه روز و  ــول ش ــه در ط ــری ک ــی رود. هن ــمار م ــه ش ــا ب هنره
ــد و بررســی عمــوم  ــد و نق ــا و ســال ها در معــرض دی طــی ماه ه
مــردم جامعــه قــرار می گیــرد. در ادامــۀ پیشــرفت فنــاوری 
ــرن  ــی در ق ــن عکاس ــراع دوربی ــا اخت ــع ب ــدن جوام و صنعتی ش
نوزدهــم بخشــی از ایــن روایت گــری توســط تصاویــر دوربین هــای 
عکاســی صــورت پذیرفــت. تصاویــر همــواره نســبت بــه کلمــات بــا 
ــه  ــرا از هرگون ــد، زی ــای می گیرن ــن ج ــتری در ذه ــرعت بیش س
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ــود  ــه خ ــان ب ــی یکس ــا معنای ــد و در همه ج ــیری بی نیازن تفس
ــرد،  ــه کار می گی ــی را ب ــان جهان ــن زب ــه ای ــد و کســی ک می گیرن
مســئولیت اجتماعــی بزرگــی را می پذیــرد. یکــی از وقایــع مهمــی 
کــه در هــر جامعــه می توانــد روی دهــد، جنــگ اســت. جنگ هــا 
عرصــۀ بــروز رفتارهــای گوناگــون انســان  هســتند و عــکاس جنگ، 
نقــش پراهمیــت حلقــۀ میانجــی بیــن واقعیــت و کل جامعــه را ایفا 
می کنــد. در تاریــخ ایــران معاصــر، بســیاری از وقایــع مهــم توســط 

ــده اند. ــازی ش ــان، مستندس عکاس
حفــظ میــراث و ارزش هــای جنــگ و یــادآوری ایثــار و فــداکاری 
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چکیــده | آن چــه بــرای نســل باقی مانــده از دفــاع مقــدس و مدافــع ارزش هــای انقــاب اســامی در جنــگ 
ــق  ــناخت دقی ــت، ش ــیار اس ــت بس ــر دارای اهمی ــل حاض ــگ و نس ــد از جن ــل بع ــرای نس ــی و ب تحمیل
ــتاوردها  ــن دس ــظ ای ــتمرار و حف ــن اس ــئت گرفته از آن و همچنی ــای نش ــدس و ارزش ه ــاع مق ــاد دف ابع
ــی  ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ــود. ه ــف ش ــن و بازتعری ــی تبیی ــه خوب ــت ب ــه می بایس ــت ک و ارزش هاس
ــای  ــس از آن در فضاه ــگ و پ ــدگان در دوران جن ــای رزمن ــرد عکس ه ــتفاده و کارب ــوۀ اس ــت نح اهمی
ــگ  ــای غیررســمی جن ــر عکس ه ــد ب ــا تأکی ــهروندان ب ــهری ش ــی ش ــان زندگ ــژه در جری ــه وی ــهری ب ش
ــهدای  ــۀ ش ــده در محل ــر به کار گرفته ش ــدف، تصاوی ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــت. ب ــهدا اس و ش
شهرســتان آران و بیــدگل کاشــان بــه عنــوان نمونــۀ مــورد مطالعــۀ پژوهــش برگزیــده شــد. در پژوهــش 
ــزار گــردآوری اطاعــات  ــا رویکــرد پیمایشــی بهــره گرفتــه شــده و اب حاضــر از روش توصیفی-تحلیلــی ب
ــش  ــج پژوه ــت. نتای ــی اس ــه ای و اینترنت ــتندات کتابخان ــی مس ــراه بررس ــه هم ــاختاریافته ب ــۀ س مصاحب
حاکــی از آن اســت کــه اهــل محــل دل بســتگی خاصــی بــه محلــۀ خــود داشــته و بــا اســتفاده از عکــس، 
ســعی در ایجــاد همدلــی و پیونــد نســل ها دارنــد. عکس هــای فضاهــای عمومــی بیشــتر از روایــت رســمی 
ــت  ــل روای ــت. در مقاب ــگ حکم فرماس ــه جن ــی وار ب ــی ریاض ــه در آن نگاه ــد ک ــروی می کن ــی پی دولت
ــا روایــت  مردمــی از جنــگ بیشــتر در فضاهــای شــخصی وجــود دارد کــه در بعضــی مواقــع هماهنــگ ب

رســمی نیســت.
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جهــان اســت و ســاخت فضاهایــی بــا یــاد و نــام شــهدا در ارتبــاط 
ــیاری  ــدت دارد. در بس ــابقه ای طوالنی م ــهر س ــا در ش ــا جنگ ه ب
ــل  ــرح در مح ــهدای مط ــی ش ــرای برخ ــی ب ــوارد یادبودهای از م
دفنشــان صرفــاً در حــد تمایــز بــا ســایر مزارهــا در گلــزار شــهدا 
بــه صــورت بســیار ابتدایــی ســاخته شــده اســت. بــه مــرور زمــان 
ــه ایجــاد  ــود »شــهید چمــران« در دهاوی یادبودهایــی مثــل یادب
ــه  ــبت ب ــن نس ــوده و در ضم ــهید نب ــن ش ــل دف ــه مح ــده ک ش
مزارهــای قبــل هــم طراحــی قوی تــری دارد. در چنــد دهــۀ 
ــی جنــگ، از محــدودۀ گلزارهــای  اخیــر ســاخت فضاهــای یادمان
ــرای  ــودی ب ــزار و یادب ــه ســمت ایجــاد م شــهدا خــارج شــده و ب
شــهدای گمنــام ســوق پیــدا کــرده اســت .ایــن پدیــده در نقــاط 
ــه در دانشــگاه،  ــاوت از جمل ــا کارکردهــای متف ــف کشــور ب مختل
ــده می شــود کــه کمــی  کــوه، میدان هــای شــهری و پارک هــا دی
برنامه ریزی شــده تر ولــی همچنــان ســاده و کــم کار در حــال 
شــکل گیری هســتند. جنــگ ایــران و عــراق طوالنی تریــن جنــگ 
ــا  ــان دو کشــور همســایه ب ــی اســت کــه می بعــد از جنــگ جهان
مشــترکات فرهنگــی زیــاد رخ داد کــه دارای ارزش هــای معنــوی 
ــده از ایــن  ــار باقی مان باالیــی اســت، بنابرایــن حفــظ و ارتقــای آث
ــگاه  ــر رســمی و غیررســمی موجــود و جای ــژه تصاوی ــه وی دوران ب
ــت.  ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــهری از اهمی ــی ش ــا در زندگ آنه
ــۀ  ــر در محل ــن تصاوی ــگاه ای ــه بررســی جای در پژوهــش حاضــر ب
شــهدای کاشــان بــه عنــوان یکــی از محاتــی کــه پــس از جنــگ 
بــه ایــن نــام درآمــد پرداختــه شــده و بــه تحلیــل جایــگاه تصاویــر 
رســمی و غیررســمی برجامانــده در فضاهــای محلــه و درون 

ــود. ــده می ش ــادرت ورزی ــهیدان مب ــای ش خانه ه

پیشینۀ پژوهش
در زمینــۀ جایــگاه عکس هــای شــهدا در زندگــی شــهری، علی رغــم 
اهمیــت بــاالی موضــوع، پژوهــش چندانــی صــورت نگرفتــه اســت. 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه از پژوهش ه ــد نمون ــی چن ــه بررس ــه ب در ادام

ــود: ــه می ش موضــوع پرداخت
پرویــن و فرنــوش )1395( در مقالــه ای بــا عنــوان »یادمــان 
ــران  ــردازی در ای ــرد منظره پ ــی دو رویک ــام، بررس ــهدای گمن ش
ــی نمونه هــای ساخته شــدۀ مــزار  و عــراق« بیــان می کننــد. ارزیاب
شــهدای گمنــام در عــراق و ایــران نشــان می دهــد کــه بازآفرینــی 
خاطــرات حماســه و غــرور یــک ملــت، نقــش به ســزایی در اتصــال 
خاطــرۀ فرهنگــی مــردم آن ملــت بــرای نســل های بعــدی 
ــای  ــدی ویژگی ه ــه جمع بن ــی ب ــش در جدول ــج پژوه دارد. نتای
ــه و  ــراق پرداخت ــهدای ع ــل ش ــران در مقاب ــهدای ای ــان ش یادم
ــاوت در  ــث تف ــه باع ــدگاه چگون ــاوت دی ــه تف ــد ک ــان می ده نش
نمودهــا، ظاهــر و محتــوای یادمان هــای یــک جنــگ در دو کشــور 
مدافــع و مهاجــم شــده اســت. نتیجــۀ بررســی ایــن مقالــه نشــان 

می دهــد کــه مشــکل قابل توجــه المان هــای یادمانــی شــهدا 
ــه  ــی ب ــر و کم توجه ــص منظ ــتفاده از تخص ــدم اس ــران، ع در ای
پتانســیل فضاهــای شــهری مناســب در جــذب مخاطبــان اســت 
ــودن،  ــل مردمی ب ــه دلی ــی، ب ــای تکنیک ــم ضعف ه ــه علی رغ ک
ــود  ــاط خ ــد ارتب ــدت می توان ــوده، در بلندم ــادار ب ــدگار و معن مان
ــل  ــد. در مقاب ــت کن ــاح و تقوی ــه را اص ــی روزان ــا و زندگ ــا فض ب
یادمان هــای شــهدای عــراق علی رغــم ویژگی هــای کالبــدی 
برتــر، بــه دلیــل رویکــرد اقتدارگرایانــه، بُعــد معنــوی ضعیفــی دارد 

و قابلیــت اصاح پذیــری در آن کم رنــگ اســت.
در پژوهــش دیگــری امیــن زاده و یــزدی )1396( در مقالــۀ خــود 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــام حســین ب ــدان ام ــی طــرح می ــوان »ارزیاب ــا عن ب
یادآورهــای شــهری« بــه بیــان ایــن نکتــه می پردازنــد کــه امــروزه 
تمرکــز عمــدۀ آن دســته از تحقیقــات مکان محــور کــه بــر اهمیــت 
روایــت و خاطــره در شــهرها تأکیــد دارنــد، بــر نحــوۀ شــکل گیری 
ــوده و  ــر آن ب ــر ب ــای مؤث ــهر و معیاره ــی در ش ــرات جمع خاط
ــرای آینــدگان  ــن خاطــرات ب ــال ای ــه نحــوۀ ثبــت و انتق ــر ب کمت
ــرح  ــل ط ــدف تحلی ــا ه ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــه ش پرداخت
ــرات  ــه خاط ــه ب ــزان توج ــام حســین )ع( از منظــر می ــدان ام می
ــه اجــرا  جمعــی از طریــق حفــظ و تقویــت یادآورهــای شــهری ب
درآمــده اســت. در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل کیفــی و شــیوۀ 
ــه  ــره گرفت ــای تخصصــی، به ــا تحلیل ه ــراه ب ــوا هم ــل محت تحلی
ــد  ــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه طــرح جدی شــده اســت. نتای
در توجــه بــه یادآورهــای شــهری توفیقــی بــه دســت نیــاورده و از 
قابلیــت متعــدد موجــود در ایــن مــکان تاریخــی بهــره ای نگرفتــه 
ــا تأکیــد بــر اهمیــت خاطــرات جمعــی  اســت. پژوهــش حاضــر ب
و یــادآوری ایــن خاطــرات، الگویــی بــرای بررســی و تحلیــل انــواع 
مختلــف یادآورهــای شــهری )از طریــق نقشــۀ تحلیلــی( معرفــی 

می کنــد.

مبانی نظری پژوهش
جایگاه عکس در فضاهای شهری

ــادی و  ــول بنی ــر و تح ــا تغیی ــاب ب ــری در دوران انق ــۀ هن جامع
ــرات  ــه تغیی ــدان ک ــه رو شــد. هنرمن ــا روب دگرگون شــدن ارزش ه
اجتماعــی و سیاســی بعــد از انقــاب را تجربــه می کردنــد، 
ــدان  ــد. هنرمن ــک می زدن ــاوت را مح ــیوه هایی متف ــبک ها و ش س
انقابــی و مســئوالن فرهنگــی کشــور، هنــر را متعلــق بــه عمــوم 
ــا  ــا و گالری ه ــه در موزه ه ــگاه آن را ن ــتند و جای ــردم می دانس م
بلکــه میــان اقشــار جامعــه تعریــف می کردنــد. دیــوار نوشــته های 
ــواری  ــاز نقاشــی های دی ــدم در آغ ــن ق ــاید اولی ــاب ش دوران انق
ــان  ــی خودجــوش در می ــاب محســوب شــود؛ حرکت ــس از انق پ
ــته ها  ــاده و دست نوش ــر س ــن از تصاوی ــا کمک گرفت ــه ب ــردم ک م
اعتــراض خــود را بــه وضعیــت موجــود بیــان می کردنــد. اکثریــت 
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ــاع  ــطوره های دف ــد و اس ــی دوری می کنن ــار از واقع گرای ــن آث ای
مقــدس را بــا نمــاد و نشــانه بازنمایــی می کننــد. در ایــن تصاویــر، 
نشــانه ها توانایــی بازتولیــد معنــای مســتتر در گفتمــان حاکــم بــر 
آن عصــر را دارنــد. دوری از واقع گرایــی، بــه مخاطــب ایــن فرصــت 
ــی  ــی و تندخوی ــد کشــتار، ویران ــتی هایی مانن ــا زش ــد ت را می ده
را نادیــده بگیــرد و جنــگ را مدینــۀ فاضلــه ای ببینــد کــه شــرکت 
در آن فرصتــی اســت تــا رزمنــده در کنــار شــهدای صــدر اســام 

جــای گیــرد )تاســک، 1388: 50(.
پــس از جنــگ، نمایــش تصویــر کســانی کــه در راه کشــور 
ــهری  ــای ش ــد، در فض ــرده بودن ــدا ک ــود را ف ــان خ ــاب ج و انق
اهمیــت ویــژه ای یافــت و تعــداد زیــادی از دیوارهــای شــهر تهران، 
ــد.  ــته ش ــهدا آراس ــال ش ــه تمث ــور، ب ــت کش ــوان پایتخ ــه عن ب
ــود  ــتی رازآل ــی و اکسپرسیونیس ــبک های انتزاع ــار از س ــن آث ای
نقاشــی های دیــواری دوران جنــگ فاصلــه گرفتنــد. بیشــتر 
ــا  ــی ی ــه واقع گرای ــک ب ــهدا ســبکی نزدی ــش ش ــا در نمای نقاش ه
ســبک رئالیســم عامه پســند را انتخــاب کردنــد تــا تصاویــر شــهدا 
بــدون تعبیرهــای اغراق آمیــز بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد. در 
ایــن شــیوۀ جدیــد، شــهید یــک موجــود فرازمینــی نیســت، بلکــه 
انســانی باورپذیــر اســت کــه در جامعــه حضــور دارد. نقاشــی هایی 
بــدون هرگونــه تعبیــر افــزون بــر آنچــه در جهــان وجــود داشــته 
ــر  ــوه دادن تصوی ــعی در بهتر جل ــا س ــاش تنه ــا نق ــت. در اینج اس
شــهید دارد. در ایــن نقاشــی های واقع گــرا، عکــس نقــش ویــژه ای 
دارد؛ زیــرا نزدیک تریــن و شــبیه ترین شــی بــه تمثــال یک شــهید، 
ــواری  ــوع نقاشــی های دی ــن ن ــرۀ آن شــهید اســت. ای عکــس پرت
ــوان  ــد و می ت ــهر دارن ــهدا در ش ــور ش ــادآوری حض ــعی در ی س
گفــت عکس هــای ایــن شــهیدان ابــزار بســیار کارآمــدی در 
ــان آشــنا و همچنیــن  ســاختن ایــن ارتبــاط اســت. ســادگی و زب
ــر روی دیوارهــای شــهر کمــک  شــیوۀ بازنمایــی ایــن عکس هــا ب
ــان  ــب نش ــه مخاط ــود را ب ــگاه خ ــک ن ــهید در ی ــا ش ــد ت می کن

ــاری، 1385: 18(. ــد )خونس ده

تاریخچه و انواع عکاسی جنگ در ایران
بــا بیشــتر آشکار شــدن جنبــۀ مســتند و گزارشــی رســانۀ 
و  خبــری  زمینه هــای  در  عکس هــا  به کارگیــری  عکاســی، 
مســتند، طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد. عکاســان دریافتنــد عکــس 
ــرای  ــی ب ــاهد خوب ــف، ش ــای مختل ــوادث و جاه ــد در ح می توان
ثبــت و مخابــرۀ آن واقعــه باشــد. عکــس می توانســت کســانی کــه 
ــی  ــد را از وقایع در آنجــا حضــور نداشــتند و شــاهد ماجــرا نبودن
کــه اتفــاق افتــاده اســت، مطلــع ســازد و بــه عنــوان بهترین بســتر 
ــی  ــرد. از آنجای ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی عموم ــرای آگاه ب
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــات ب ــه کلم ــبت ب ــواره نس ــر هم ــه تصاوی ک
ــان  ــگاه  عکاس ــگ نیزن ــروع جن ــا ش ــد، ب ــای می گیرن ــن ج در ذه
متوجــه ایــن پدیــده شــد و تصمیــم گرفتنــد تــا ابعــاد و اتفاقــات 

جنــگ را آن طــور کــه می خواهنــد بــه مخاطبــان خویــش عرضــه 
کننــد. در واقــع، عــکاس جنــگ، نقــش پراهمیــت حلقــۀ میانجــی 
ــگ  ــان جن ــد. عکاس ــا می کن ــه را ایف ــت و کل جامع ــن واقعی بی
بــه دو گــروه عکاســان غیرحرفــه ای )آماتــور( و عکاســان حرفــه ای 

می شــوند.  تقســیم بندی 

 عکاسان غیرحرفه ای )آماتورها(
ــه  ــد، ب ــتن( می آی ــی دوست داش ــه معن ــور1 )ب ــه از آم ــور ک آمات
ــت  ــاً جه ــا کاری را صرف ــه ی ــه حرف ــود ک ــاق می ش ــی اط کس
ســرگرمی یــا تفنــن انجــام می دهــد. در ادبیــات عامــه، آماتــور بــه 
معنــای ناشــی نیــز بــه کار مــی رود و بــرای اکثــر مــردم، بــه معنای 
ــان  ــت )Odin, 1999(. عکاس ــی اس ــارت و بی تجربگ ــدان مه فق
ــه دو  ــرد عکس هایشــان ب ــه کارک ــه ب ــا توج ــوان ب ــور را می ت آمات
ــه ای  ــای غیرحرف ــان عکس ه ــرد: عکاس ــیم ک ــی تقس ــروه اصل گ
خانوادگــی و عکاســان عکس هــای غیرحرفــه ای بــا رویکــرد 

ــکاس. ــه ای ع حرف
در  خانوادگــی:  غیرحرفــه ای  عکس هــای  عکاســان 
ــد. عــکاس  ــی جــز گــردآوری و حفــظ خاطــرات ندارن ــع هدف واق
ــار  ــه ای رفت ــکاس حرف ــک ع ــل ی ــات مث ــتر اوق ــی بیش خانوادگ
ــرای ویرایــش تصویــر صــرف می کنــد  نمی کنــد و کم تــر وقتــی ب
و عکــس را همان طــور کــه گرفتــه اســت، قبــول می کنــد و یــک 
ســاختار بــه وجــود مــی آورد کــه بــه هرکــس اجــازه می دهــد بــا 
ــد  ــه می خواه ــور ک ــر ط ــی اش را ه ــۀ زندگ ــس، قص ــدن عک دی
تعریــف کنــد. بیشــتر عکس هــای آلبــوم رزمنــدگان دفــاع مقــدس 

.)Ibid( ــد ــرار می گیرن ــته ق ــن دس در ای
رویکــرد  بــا  غیرحرفــه ای  عکس هــای  عکاســان 
ــه ای  ــرد حرف ــه رویک ــور ک ــان آمات ــکاس: عکاس ــه ای ع حرف
بیش ازحــد  یک ســو،  از  کــه  می گیرنــد  عکس هایــی  دارنــد، 
ــت  ــای بی کیفی ــا را در عکس ه ــوان آنه ــتند و نمی ت ــوب هس خ
غیرحرفــه ای نمایــش داد و از ســوی دیگــر، آن     قدرهــا خــوب 
ــه عنــوان  نیســتند کــه در رســانه ها و  تلویزیــون بشــود آنهــا را ب
ــناخته  ــکاس ناش ــه ع ــر اینک ــان داد و خط ــه ای نش ــس حرف عک

.)Ibid( ــت ــاد اس ــد زی ــی بمان باق

عکاسان حرفه ای
اولیــن تصاویــری کــه در ایــران تهیــه شــده و شــاید امــروز 
بتوانیــم آنهــا را در زمــرۀ عکس هــای جنــگ دســته بندی کنیــم، 
ــه در دورۀ قاجــار از جنبــش مشــروطیت  ــی هســتند ک عکس های
حرکت هــای  می تــوان  را  عکس هــا  ایــن  شــده اند.  گرفتــه 
پیشــگام در زمینــۀ عکاســی خبــری محســوب کــرد. اگــر تاریــخ 
ــوط  ــم، دورۀ اول مرب ــیم کنی ــه دو دوره تقس ــران را ب ــی ای عکاس
ــه  ــوط ب ــران می شــود و دورۀ دوم مرب ــه پیدایــش عکاســی در ای ب
عکاســی در مطبوعــات بــوده کــه مصــادف بــا مشــروطیت اســت. 

جســتار
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ــتپانیان2« و  ــتپان اس ــد »اس ــی مانن ــان فعال ــن دوره عکاس در ای
ــش  ــات جنب ــوادث و جریان ــه ح ــد ک ــوروگین3« بودن ــوان س »آنت
.)Musek, 1998( مشــروطه را تحــت پوشــش قــرار می دادنــد

بــه طــور کلــی گرایــش  بــه پرتره نــگاری بــا آغــاز جنبش مشــروطه 
افزایــش یافــت. تهیــۀ عکس هایــی از چهره هــای آزادی خواهــان و 
فعــاالن جنبــش، مــردم و طرفــداران آنهــا را جــذب خــود می کــرد 
و آنهــا را شــگفت زده می کــرد. عکس هایــی کــه عکاســان مختلــف 
ــه آنهــا می گرفتنــد، تنهــا شــاهدانی  ــن رجوع کننــده ب از مجاهدی
هســتند کــه مخاطبیــن خــود را بــا شــرایط جامعــه ایــران در آن 
دوران بحرانــی آشــنا می کننــد )زرقــی، 1395(. بعــد از عکس هــای 
مربــوط بــه جنبــش مشــروطه، قدیمی تریــن عکس هــای به جامانــده 
ــوان  ــا عن ــه جنگــی ب ــوط می شــود ب ــران، مرب ــگ در ای ــک جن از ی
ــور در  ــن کش ــت ای ــی و دول ــای عمان ــن چریک ه ــه بی ــار« ک »ُظف
ــری  ــا و تصاوی ــدود عکس ه ــت. مع ــیدی درگرف ــال 1356 خورش س
کــه از ایــن جنــگ منتشــر شــده اســت، عمدتــاً در راســتای نمایــش 
ــش  ــای ارت ــردن پیروزی ه ــران و بزرگ ک ــش ای ــدار ارت ــدرت و اقت ق
ــخ  ــه در تاری ــن حادث ــا مهم تری ــود )خونســاری، 1385: 20(؛ ام ب
معاصــر ایــران کــه در ســاختار جامعــه تأثیــر عمیــق و به ســزایی 
داشــت، وقــوع انقــاب اســامی در ســال 1357 بــود. ایــن انقــاب 
کل جامعــه و نگــرش  ملــت ایــران را دگرگــون ســاخت. تحت تأثیــر 
ــز در عکاســی کشــور روی داد.  ــن انقــاب، تحــول عظیمــی نی ای
ــای  ــا رخداده ــد ت ــا آمدن ــه خیابان ه ــردم ب ــادی از م ــداد زی تع
انقــاب را بــه تصویــر بکشــند. ایــن عکاســان، عکاســان غیررســمی 
ــی  ــرایط بحران ــود در آن ش ــر خ ــای پیگی ــا تاش ه ــه ب ــد ک بودن
هنــری کــه قبــل از انقــاب وجــود داشــت، بــه خیابان هــا آمدنــد 

تــا وقایــع و رخدادهــا را ثبــت نماینــد )تاســک، 1388: 50(.
انقــاب اســامی و وقایــع آن عامــل اصلــی تســریع کنندۀ تجلــی 
شــعور بصــری در عکاســان ایــران بــود. پــس از انقــاب، عکاســی 
ــت آورد.  ــه دس ــران ب ــی ای ــژه ای در عکاس ــگاه وی ــی جای اجتماع
عکاســان در گوشــه و کنار کشــور در پــی بــه تصویر کشــیدن 
ــی  ــور کل ــه ط ــوادی و ب ــر و بی س ــد فق ــی مانن ــای اجتماع درده

ــان: 51(.  ــد )هم ــی بودن ــات اجتماع معض

انواع عکس در دوران جنگ دفاع مقدس
ــگ و  ــل جن ــدس، در داخ ــاع مق ــه در دوران دف ــی ک عکس های
پشــت معرکــۀ جنــگ گرفتــه شــده اســت، در ســه بخــش تقســیم 

می شــوند:
الــف. عکس هایــی کــه بــه صــورت پرتــره مثــل عکس هــای 
ــن  ــا ای ــه شــده اســت، ب ــه گرفت ــل از جنــگ در آتلی پرســنلی قب
تفــاوت کــه در ایــن عکس هــا حال و هــوای جنــگ و فضــای 
ــرار داده اســت  ــر دوران، مــواردی را  تحت تأثیــر خــود ق حاکــم ب
ــی  ــتن و حت ــۀ نشس ــگاه و طریق ــاس، ن ــوع لب ــپ، ن ــه تی از جمل

ــه  ــا ب ــودن موه ــورت( و صاف ب ــش ص ــن )ری ــه محاس ــه ب توج
ــد  ــه بودن ــا قابل توج ــوارد در عکس ه ــن م ــه ای ــف ک ــورت زل ص
)جان بزرگــی، 1383: 58(. اشــخاص گاهــی بــا تصــور اینکــه ایــن 
ــود، حضــور  ــده از آنهــا خواهــد ب ــن عکــس به جامان عکــس آخری
ــور  ــن تص ــا ای ــد؛ ب ــاارزش می دیدن ــن ب ــل دوربی ــود را در مقاب خ
ــهادت  ــۀ ش ــر روی حجل ــه ب ــت ک ــی اس ــن عکس ــس م ــه عک ک
ــت  ــرار خواهــد گرف ــام ق ــد ع ــوت و در معــرض دی ــوی تاب ــا جل ی
ــل   ــس قاب ــب عک ــرای صاح ــس ب ــوی عک ــس معن ــن ح و بنابرای
ــی  ــا، عکس های ــوع عکس ه ــن ن ــار ای ــت. در کن ــوده اس ــه ب توج
ــه  ــه گرفت ــه در آتلی ــرار دارد ک ــا بســیجی ق ــی ی ــاس نظام ــا لب ب
شــده اســت. ایــن نــوع عکس هــا در پشــت جبهــه، محــل اســتقرار 
پادگان هــای نظامــی و توســط عکاســان جنــگ در ســتاد تبلیغــات 

گرفتــه می شــد )مــرادی، 1388: 47(.
ب. از نــوع دیگــر عکس هــای دوران جنــگ، عکس هــای یــادگاری 
ــدم  ــط مق ــا خ ــه و ی ــت جبه ــگ، پش ــدان جن ــه در می ــت ک اس
ــه ثبــت می رســید. از  ــا انفــرادی ب ــه صــورت شــخصی ی جبهــه ب
ــودن  ــا، مطلع ب ــه عکس ه ــن نمون ــکار ای ــارز و آش ــای ب ویژگی ه
ــردن و  ــن، نگاه ک ــت قرارگرفت ــس، حال ــن عک ــخص از انداخت ش

توجــه یــک ســویی اســت. 
ج. عکس هایــی کــه در جنــگ بــه صــورت لحظــه ای و بــدون 
توجــه شــخِص ســوژۀ عکاســی و معمــوالً توســط عکاســان حرفــه ای 
گرفتــه می شــود. عکاســان حرفــه ای بــا تخصــص خــود و بــا وســایل 
ــگاه  ــا ن ــط ب ــت خ ــا پش ــگ ی ــدم جن ــط اول مق ــه ای در خ حرف
تیزبیــن لحظه هــای حســاس جنــگ را می بیننــد و بعــد از انتخــاب 
بــه ثبــت می رســانند. دو دســتۀ آخــر در گــروه عکاســی های 
ــد )Perlmutter, 1999: 7(. در  ــرار می گیرن ــگ ق ــمی از جن غیررس
ــر و  ــۀ ناظ ــم انداز دوگان ــکاس چش ــر، رزمنده-ع ــوع تصاوی ــن ن ای
شــرکت کننده را دارد کــه یــک منبــع مهــم از تصاویــر غیررســمی 
را تشــکیل می دهنــد. تصاویــری کــه رزمنده-عــکاس ارائــه 
ــر  ــه در جوه ــی ک ــۀ  تنش های ــش عمــوم را در زمین ــد، بین می ده
ــب  ــای اغل ــاید صفت ه ــد. ش ــم می کن ــود دارد فراه ــگ وج جن
ــال  ــی« در ح ــه ای« و »خصوص ــور«، »غیرحرف ــدۀ »آمات اعمال ش
حاضــر اهمیــت خــود را از دســت داده انــد. بــه هــر حــال بعضــی 
ــع  ــد و توزی ــه ای در تولی ــطح نیمه حرف ــه س ــدگان ب عکاس-رزمن

تصاویــر رســیده اند.
اســتفاده از عکس هــای روایــی بــرای تعامــل با تفســیر و ارزیابــی اخاقی 
ــرد  ــاال می ب ــن حــوادث را ب ــی ای ــح احتمال ــداد، درک و توضی ــک روی ی
ــر  ــات ظاه ــه در مطبوع ــر بصــری ک ــورد تصاوی )Peters, 2001(. »در م
ــن  ــت نمی شــود« )Perlmutter, 1999: 7(. بنابرای نمی شــوند، صحب
ــه عنــوان قســمتی از اطاعــات،  تأثیرگــذاری چنیــن تصاویــری ب
می توانــد کانــون اصلــی بحــث واکنش هــای عمومــی قــرار گیــرد.
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روش شناسی پژوهش
ــی-  ــوع روش تحلیل ــر از ن ــش حاض ــه در پژوه ــه کار رفت روش ب
توصیفــی- پیمایشــی اســت. بــه ایــن صــورت کــه در ابتــدا 
ــرد  ــا کارب ــط ب ــم مرتب ــه ای، مفاهی ــتفاده از روش کتابخان ــا اس ب
ــات  ــای مح ــگ در فضاه ــمی جن ــمی و غیررس ــای رس عکس ه
شــهری و در خانواده هــای شــهدا بررســی شــد. ســپس در تحقیــق 
میدانــی بــه ذهــن کاوی مخاطبــان پرداختــه شــد و پاســخ های آنها 
بــا روش تحلیــل کیفــی و بــه شــیوۀ تحلیــل محتــوا تحلیــل شــد. 
همچنیــن در ایــن مرحلــه، از برداشــت های میدانــی )در روزهــا و 
ــی از  ــن ترتیــب ترکیب ــه شــد. بدی ــف( بهــره گرفت ســاعات مختل
ــه دســت آمــد.  نظــرات مــردم و محقــق )مصاحبــه و مشــاهده( ب
ــه  ــن مرحل ــه در ای ــات ک ــردآوری اطاع ــای گ ــه تکنیک ه از جمل
مورداســتفاده قــرار گرفــت، می تــوان بــه مصاحبه هــای ژرف کاوانــه 
در قالــب غیررســمی و مکالمــه ای، مصاحبه هــای استانداردشــده بــا 
ســؤاالت بــاز )ســاختاریافته( و مشــاهدات تخصصــی اشــاره کــرد. 
در انجــام مصاحبه هــای ژرف کاوانــه و مصاحبه هــای ســاختاریافته، 
ــع  ــی، تاب ــق کیف ــای روش تحقی ــر مبن ــه ب ــم نمون ــاب حج انتخ
ــه  ــیدن ب ــان رس ــا زم ــوده و ت ــده ای نب ــل  تعیین نش ــن از  قب قوانی
ــن  ــر ای ــت. ب ــه یاف ــات( ادام ــباع اطاع ــراری )اش ــخ های تک پاس
مبنــا پــس از انجــام 35 مصاحبــه )شــامل 15 مصاحبۀ غیررســمی 
و مکالمــه ای و 20 مصاحبــۀ ســاختاریافته بــه ویــژه بــا اهالــی مورد 
ــد  ــه نظــر می رســید کــه دیگــر اطاعــات جدی ــه( ب اعتمــاد محل
چندانــی بــه دســت نمی آیــد. روش نمونه گیــری در ایــن تحقیــق، 
ــوده اســت. بدیــن معنــی  ــی و هدفمنــد ب نمونه گیــری غیراحتمال
کــه محقــق بــا پرس وجوهــای محلــی بــه ســراغ افــرادی رفتــه کــه 
ــوندگان  ــند. مصاحبه ش ــته باش ــکان داش ــتری از م ــرات بیش خاط
از میــان ســاکنین در محــدوده، شــاغلین در محــدوده و ســاکنین 
در محــدودۀ پیرامونــی کــه بــه ناچــار نقــش عابریــن از محــدوده 
ــی  ــدودۀ مطالعات ــه مح ــا ک ــده اند. از آنج ــاب ش ــته ، انتخ را داش
)از نظــر ترافیکــی و از نظــر مراکــز خریــد( نقــش فرامنطقــه ای و 
شــهری دارد، در انتخــاب عابــران نیــازی بــه جســتجوی صــرف در 
ــی از  ــی و حت ــای پیرامون ــود و از محدوده ه ــه نب ــدودۀ مطالع مح

ــاط شــهر مصاحبه شــوندگان انتخــاب شــدند. ــایر نق س

محدودۀ مورد مطالعه
محــدودۀ مــورد مطالعــه در پژوهــش حاضر، محلۀ شــهدای کاشــان 
اســت. دلیــل انتخــاب ایــن محله، اهمیــت نحــوۀ اســتفاده و کاربرد 
عکس هــای رزمنــدگان در دوران جنــگ و پــس از آن اســت. 
محلــۀ شــهدا تنهــا منطقــه ای نیســت کــه بــه نــام شــهدا اســت. 
نمونه هــای 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 

آن مــکان یــا در مــکان دیگــری همچــون جبهــه جنــگ بــه شــهادت 
ــگ  ــا جن ــاب و ی ــه دوران انق ــهدا ب ــن ش ــی از ای ــیده اند. بعض رس
ایــران و عــراق تعلــق ندارنــد. بــه طــور مثــال در چهــارراه شــهدای 
بابــل مقبــرۀ چهــار تــن از یــاران »آیــت اهلل ســیدالعلما بارفــروش« بود 
کــه در درگیــری بــا فرقــۀ بابیــان بــه شــهادت رســیدند و قدمــت آن 
ــر از  ــی دیگ ــد )4www.babolcity.ir(. یک ــار می رس ــه دورۀ قاج ب
ایــن مناطــق میــدان شــهدای تهــران اســت کــه در دوران انقــاب 
تعــدادی از هم وطنــان در آن میــدان بــه شــهادت رســیدند و نــام 
میــدان، از »ژالــه« بــه »شــهدا« تغییــر یافــت. محلــۀ مــورد نظــر 
ــع شــده  ــن پژوهــش در شهرســتان آران و بیــدگل کاشــان واق ای
اســت. ایــن محلــه در اوایــل هشــت ســال جنــگ ایــران و عــراق بــا 
ــوی  ــام ک ــگ، ن ــای جن ــدادی از ســاکنین در جبهه ه شــهادت تع
ــا چهــل شــهید، دو آزاده و هجــده  شــهدا را بــه خــود گرفــت و ب

جانبــاز، لیاقــت نــام خــود را ثابــت کــرد.

تحلیل داده های پژوهش
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه اهمیــت شــناخت دقیــق ابعــاد دفــاع 
ــی  ــدف بررس ــا ه ــئت گرفته از آن و ب ــای نش ــدس و ارزش ه مق
تأثیــر بیــان تصویــری چهــرۀ شــهیدان در زندگــی شــهری، شــیوۀ 
به کارگیــری تصاویــر شــهدا در فضاهــای عمومــی و فضاهــای 
خانوادگــی بــر مبنــای چارچــوب نظــری پژوهــش تحلیــل 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــر 1 قاب ــه در تصوی ــود ک می ش
محلــه،  در  مشــاهدات صورت گرفتــه  و  مصاحبه هــا  براســاس 
نحــوۀ کاربــرد و جایــگاه عکــس شــهدا در محلــۀ شــهدای کاشــان 

ــرد: ــل ک ــه و تحلی ــر تجزی ــورت زی ــه ص ــوان ب را می ت

جایــگاه تصویــر شــهدا در فضاهــای عمومــی شــهری 
و روابــط اجتماعــی

ــه و در  ــر شــهدا در فضاهــای عمومــی محل ــن بخــش تصاوی در ای
ــه  ــود. خان ــی می ش ــا بررس ــا و غریبه ه ــا هم محله ای ه ــاط ب ارتب
ــتۀ  ــرات گذش ــی و خاط ــر از زندگ ــی جدایی ناپذی ــه بخش و محل
ــدرت  ــل ق ــه دلی ــت ب ــه پیداس ــرد. ناگفت ــان ها را دربرمی گی انس
ــهدا، از  ــۀ ش ــل در محل ــهیدان مح ــس ش ــس، عک ــادآوری عک ی
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. بــرای اینکــه بتــوان بــه نتیجه ای 
ــد صــورت  ــه چن ــا ب ــق رســید، عکس ه ــن تحقی ــول در ای قابل قب
ــه  ــروه ارائ ــر گ ــورد ه ــی در م ــوند و توضیحات ــدی می ش طبقه بن
می شــود. در بخــش فضاهــای عمومــی جایــگاه تصاویــر شــهدا در 
ســه فضــای مســجد، کوچــه، خیابــان و در نهایــت ســردر برخــی از 

خانه هــا بررســی می شــود :
مســجد: هــر مســجد می توانــد جایــگاه ویــژه ای در پیونــد 
اهــل محــل ایفــا کنــد و پیونــدی میــان نســل شــهدا بــا جوانــان 
ــان  ــان و نوجوان ــرای جوان ــا شــهادت ب ــرار کنــد ت ــان برق و نوجوان
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ــوان  ــل می ت ــجد مح ــود. در مس ــل نش ــی تبدی ــری ذهن ــه ام ب
عکس هــای شــهدا را بــر روی یــک بنــر در کنــار تصویــری 

ــر 2(.  ــرد )تصوی ــاهده ک ــی )ره( مش ــام خمین ــر از ام بزرگ ت
ــواری  ــی های دی ــان نقاش ــه و خیاب ــان: در کوچ ــه و خیاب کوچ
قدیمــی شــهدا و امــام خمینــی مشــاهده می شــود. تصویــر شــهید 
ــهید  ــکوه ش ــان باش ــر آرم ــاب، ب ــک ق ــی )ره( در ی ــام خمین و ام
صحــه می گــذارد و نمــادی بــرای گذشــت و ایثــار و اجابــت 
ــان دهندۀ  ــر 3 ، نش ــود. تصوی ــدا می ش ــی خ ــان ول ــتور و فرم دس

ــگاره ای قدیمــی درکــوی شــهدا اســت. دیوارن
ســردر خانه هــا: عکس هایــی نیــز از شــهدا در قاب هــای 
ــن  ــر 4(. ای ــرار دارد )تصوی ــا ق ــی خانه ه ــردر بعض ــزی در س فل

عکس هــا ماننــد شناســنامۀ خانــه و یــا زمانــی ماننــد پــاک خانــه 
کاربــرد داشــته و نشــان دهندۀ ایــن هســتند کــه خانــه متعلــق بــه 
ــی، در دوران  ــن شــیوه از بازنمای ــوادۀ شــهید اســت. ای کــدام خان
ــران  ــق ای ــیاری از مناط ــس از آن در بس ــال پ ــد س ــگ و چن جن
مرســوم بــود. ولــی ایــن روزهــا کم تــر از ایــن قاب هــای شــخصی 
ــر  ــود. عکــس شــهید ب ــده می ش ــای شــهدا دی ــر ســردر خانه ه ب
ــی و  ــزل نوران ــن من ــان ای ــوی میهمان ــا خوش آمدگ ــردر خانه ه س
ــات، وجــود گل،  ــر و برکــت و روزی اســت. بعضــی اوق عامــل خی
ــی و  ــراوت، زندگ ــادی از ط ــر، نم ــار تصاوی ــدان و گاب در کن گل
ــا جایــی  ــادآور می شــود )تصویــر 5( و ایــن حضــور ت زیبایــی را ی
ــرای  ــز ب ــر نی ــا و چشــم نظ ــه گاه دع ــی اســت ک ــگ و واقع پررن

تصویر 1: چارچوب نظری پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

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

.1396

تصویر3: دیوارنگاره ای قدیمی در محلۀ شهدای کاشان. عکس: سید سعید رضا 
رضوی، 1396.
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وجــود مبــارک شــهید، تزئیــن ایــن تصاویــر شــده اســت.
ــژه  ــه وی ــر شــهدا ب ــوان بیــان کــرد کــه بهره گیــری از تصاوی می ت
ــه  ــم آوردن زمین ــر فرآه ــاوه ب ــهری ع ــی ش ــای عموم در فضاه
ــکاری  ــهیدان، راه ــای ش ــادآوری فداکاری ه ــناخت و ی ــرای ش ب
بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی و بحــران جوانــان نیــز بــه شــمار 
ــت و  ــط، دول ــۀ متوس ــد طبق ــورد تأیی ــکار م ــن راه ــد. ای می آی
طبقــۀ کارگــر اســت، زیــرا ارزش هــای نســل قبــل را بــا ســادگی به 
نســل جدیــد بــه وســیلۀ بیــان تصویــری آمــوزش می دهــد. حضــور 
ایــن تصاویــر در زندگــی شــهری هم نشــینی مســالمت آمیزی 
میــان ارزش هــای شــهیدان و زندگــی روزمــرۀ افــراد پدیــد آورده و 
زمینــه را بــرای تجربــۀ خاطــرات شــهیدان و رشــادت های آنهــا در 

ــد. ــم می کن ــاوت فراه ــی متف ــکان و زمان م

ــی و  ــای خصوص ــهدا در فضاه ــر ش ــگاه تصوی جای
ــی ــط خانوادگ رواب

در ایــن بخــش تصاویــر شــهدا در محلــۀ موردنظــر و در فضاهــای 
ــه  ــود. ب ــی می ش ــی بررس ــم خانوادگ ــط در حری ــی و رواب خصوص
صــورت کلــی می تــوان جایــگاه تصاویــر شــهدا در فضاهــای 
ــر روی  ــان ب ــاق مهم ــش ات ــه بخ ــه س ــا را ب ــی خانواده ه خصوص
دیــوار یــا طاقچــه )فضاهــای رســمی خانــه(، فضاهــای صیمیمی تــر 

ــرد. ــیم ک ــوم تقس ــا در آلب ــۀ عکس ه ــه و مجموع خان
ــای  ــه )فضاه ــا طاقچ ــوار ی ــر روی دی ــان ب ــاق مهم ات
یــا  رســمی  عکس هــای  اول،  مجموعــۀ  خانــه(:  رســمی 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــهدا اس ــنلی ش ــای پرس ــی هایی از عکس ه نقاش
در اتــاق مهمــان بــر روی دیــوار یــا طاقچــه قــرار دارد )تصویــر 6(. 
ــای  ــا و ماقات ه ــا، راهپیمایی ه ــر در مصاحبه ه ــوع تصاوی ــن ن ای
ــهید  ــاد ش ــد. بنی ــی می کنن ــهدا را همراه ــوادۀ ش ــمی، خان رس
ــاب  ــدن انتخ ــرای نقاشی ش ــی را ب ــن عکس های ــتر چنی ــز بیش نی
ــای  ــا در فضاه ــه ی ــا در فضــای مهمان خان ــن عکس ه ــد. ای می کن
ــم  ــا و مراس ــاد، مهمانی ه ــا در اعی ــد و تنه ــرار می گیرن ــابه ق مش

خــاص اســتفاده می شــوند 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 

چیده انــد )تصویــر 7(. 
صمیمی تــر  عکس هــای  خانــه:  صیمیمی تــر  فضاهــای 

تصویر 4: کاربرد عکس در ســردر خانه های محله شهدای کاشان. عکس: سید 
سعید رضا رضوی، 1396.

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

تصویر 6: فضای رســمی خانه و تزئین فضا با عکس های رســمی. عکس: سید 
سعید رضا رضوی، 1396.
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تصویر 7: موزه ای کوچک از وســایل دو شهید در گوشه ای از خانه. عکس: سید 
سعید رضا رضوی، 1396.

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

تصویر 9: صفحاتی از یک آلبوم که مربوط به خاک ســپاری شهید است. عکس: 
سید سعید رضا رضوی، 1396.

در فضاهایــی از خانــه قــرار می گیرنــد کــه مــورد اســتفادۀ 
ــا،  ــن عکس ه ــر 8(. بعضــی از ای ــه اســت )تصوی ــۀ اهــل خان روزان
عکس هــای غیررســمی خــود رزمنــدگان، برخــی عکس هــای 
گروهــی و برخــی دیگــر عکس هــای تکــی اســت. البتــه زمانی کــه 
ــه  ــه محــدود اســت، ایــن تقســیم بندی فضاهــای خان فضــای خان
ــا  ــا در تنه ــود و عکس ه ــد ب ــر نخواه ــمت امکان پذی ــه دو قس ب

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــاق خان ات
مجموعــۀ عکس هــا در آلبــوم: آلبــوم عکــس، یکــی از 
ــه  ــت ک ــی اس ــن نتایج ــن و پیچیده تری ــن، پرکاربردتری ظریف تری
می تــوان بــا یــک مجموعــۀ عکــس بــه دســت آورد؛ زیــرا ســازندۀ 
ــود را در  ــدی خ ــر دوبع ــه تصاوی ــت ک ــی اس ــی روش ــوم در پ آلب
جریــان زمــان، رهــا ســازد. ســازندۀ آلبــوم بــا کنــار هــم قــراردادن 
چنــد عکــس، ســعی می کنــد بــه تصویــری دســت یابــد کــه بیانگر 
روایتــی اســت. بــا عکاســی جزءبه جــزء و کنــار هــم قــرار دادن آن 
اجــزا در قالــب یــک آلبــوم، می تــوان بــه جــای ثبــت یــک لحظــه 
ــه  ــرد. ب ــی ک ــود متجل ــار خ ــان را در آث ــی از زم ــان، مدت از زم
مــوازات ایــن تجــارب کــه در آنهــا اثــر نهایــی در قالــب یــک آلبــوم 
ــوع،  ــک موض ــزا از ی ــس مج ــد عک ــۀ چن ــا ارائ ــود، ب ــه می ش ارائ
تــاش در ثبــت حــاالت و حــرکات موضــوع نیــز طرفدارانــی دارد. 
در نهایــت هنگامــی کــه پدیدآورنــدۀ آلبــوم توانســت بــا روش هــای 
ــگاه  ــد، آن ــار خــود ثبــت کن ــان را در آث گوناگــون، برهــه ای از زم
موفــق خواهــد شــد روایــت را هرچــه ملموس تــر بــه بیننــده ارائــه 

دهــد )تصویــر 9(.
آلبــوم رزمنــدگان از برجســته ترین نمونه هــای ثبــت تاریــخ 
جنــگ اســت. آنهــا روزهــا و ســاعت ها در کنــار یکدیگــر زندگــی 
ــراد درون  ــه اف ــا اینک ــد ت ــس می گرفتن ــدر عک ــد و آن ق می کردن
ــن  ــدند و بدی ــا می ش ــن بی اعتن ــه دوربی ــره ب ــس، باالخ کادر عک
ترتیــب، آنهــا از تمــام ناآرامی هــا، کشــمکش ها و شــادی ها، 
لحظــات تلــخ و دردآور افــرادی کــه می رفتنــد تــا زندگــی خــود را 
فــدای عقیــدۀ خــود کننــد، پــرده برمی داشــتند. رزمنــدۀ عــکاس، 
چنــد شــبانه روز و چنــد مــاه در کنــار ســوژه ها زندگــی می کــرد 
و حــاالت درونــی آنــان را کــه ظاهــراً دارای زندگــی عــادی 
ــگ، آرزوی  ــام جن ــا اتم ــه ب ــرد و از آنجــا ک ــان می ک ــد، نمای بودن
هــر فــرد، بازگشــت بــه زندگــی عــادی بــود، روایــات تصویــری از 
ــس از جنــگ،  ــت. در دوران پ ــی یاف ــن دســت، جذابیــت فراوان ای
ــا  ــری ب ــای تصوی ــۀ آلبوم ه ــه تهی ــهدا ب ــوادۀ ش ــدگان و خان رزمن
موضوعــات مختلــف پرداختنــد و بــا مهــارت بســیار و فهــم بــاالی 
خــود از مقولــۀ جنــگ، توانســتند آلبــوم عکــس را در حــد یــک اثر 
ــط  ــا توس ــا، عکس ه ــی از آلبوم ه ــد. در بعض ــرح کنن ــری مط هن
رزمنــدگان یــا دوســتان آنهــا عکاســی شــده اند و در بعضــی دیگــر 
توســط رزمنــدگان در زمــان جنــگ، همچــون جوانــان عاقه منــد 
ــای  ــدند. آلبوم ه ــع آوری ش ــا ورزش کاران، جم ــا ی ــه خواننده ه ب
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ــی اســت کــه از دوران  ــه شــامل عکس های ــوادۀ شــهدای محل خان
مختلــف زندگــی، مســافرت ها و افــراد خانــواده، جمــع آوری شــده 

اســت.
بــه گونــۀ دیگــری نیــز می تــوان عکس هــای شــهدا را تقســیم بندی 

: د کر
ــا  ــن عکس ه ــی: ای ــو اصل ــده از نگاتی ــای چاپ ش عکس ه
بیشــتر بــه خاطــر گذشــت زمــان کمــی رنگ باختــه و بــه اصطــاح 
رنــگ پریده انــد. در برخــی، قســمتی از عکــس از بیــن رفتــه و یــا 
ــا  ــوب و ی ــق مرط ــود در مناط ــذ موج ــای کاغ ــر قارچ ه ــه خاط ب
ــد.  ــیب  دیده ان ــی آس ــای آب ــرض کولره ــس در مع ــراردادن عک ق
ــرای  ــود را دارد و ب ــال خ ــی حس وح ــدۀ  قدیم ــاپ ش ــس چ عک
خیلــی از خانواده هــای شــهدا تنهــا چیــزی کــه باقی مانــده 

ــت.  ــه اس ــس رنگ و رو رفت ــد عک ــن چن همی
ــی: شــامل  ــای قدیم ــده از عکس ه ــای بازتولیدش عکس ه
ــس  ــش عک ــای ویرای ــط نرم افزاره ــه توس ــت ک ــی اس عکس های
)همچــون برنامــۀ فتوشــاپ( بازســازی شــده اند و رنگ هــای 
ــان  ــط جوان ــا توس ــن عکس ه ــد. ای ــت دارن ــفاف و پرکنتراس ش
ــرای  ــد، ب ــد دارن ــزار جدی ــه اب ــه ب ــی ک ــنایی کم ــل و آش مح
خوشــحال کردن خانــوادۀ شــهدا و مراســم هایی کــه بــه یــاد 
شــهدا برگــزار می شــود، ســاخته می شــوند. آنهــا بــرای بعضــی از 
عکس هــا کادرهایــی طراحــی می کننــد تــا مشــخص شــود عکــس 
متعلــق بــه یــک یــا چنــد شــهید اســت. ایــن بازســازی می توانــد 

تصویــر شــهید را بــرای خانــواده زنــده کنــد. ایــن جوانــان بعضــی 
اوقــات بــا کنــار هــم قــراردادن عکس هــا و چــاپ آنهــا بــه صــورت 
ــگاه  ــده ن ــی زن ــای عموم ــاد شــهدا را در فضاه ــر ی ــا بن ــتر ی پوس

داشــته اند. 
عکس هایــی  بازسازی شــده،  عکس هــای  از  دیگــری  گــروه 
ــهدا  ــر، ش ــش کامپیوت ــای ویرای ــک برنامه ه ــه کم ــه ب ــتند ک هس
در کنــار یکدیگــر قــرار داده شــده اند و عکســی جدیــد بــا 
ــر  ــن تصاوی ــد ایجــاد شــده اســت. بعضــی از ای صحنه ســازی جدی
بــه شــناخت ذهنیــت خانــوادۀ شــهدا کمــک می کنــد. یکــی از ایــن 
ــرار  ــه ق ــوادۀ شــهدای محل ــۀ خان ــورد عاق ــه بســیار م ــا ک عکس ه
ــه اســت کــه در  گرفتــه اســت، عکــس دســته جمعی شــهدای محل
میانــۀ عکــس نیــز امــام خمینــی )ره( نشســته اســت )تصویــر 10(. 
بــا تمــام مشــکات تکنیکــی عکــس ساخته شــده، می تــوان 
ــهدا  ــای ش ــای خانواده ه ــی خانه ه ــس در تمام ــن عک ــت ای گف
جایــگاه ویــژه ای دارد و حتــی در بعضــی، در چنــد موقعیــت 
ــهید  ــل ش ــس، چه ــود. در عک ــداری می ش ــب و نگه ــف نص مختل
ــر  ــدن ه ــر و ب ــدازۀ س ــبت ان ــه نس ــخیص داد ک ــوان تش را می ت
ــه دیگــر شــهدا طبیعــی نیســت. مشــکل دیگــر  شــهید نســبت ب
ــن  ــه در ای ــای شــهدا اســت ک ــف عکس ه ــای مختل عکــس نوره
ــگ صــورت و  ــت نشــده اســت. رن ــز رعای ــن مســئله نی عکــس ای
لبــاس شــهدا نیــز نســبت بــه یکدیگــر درســت نیســت. از طــرف 
دیگــر، لبــاس شــهدا نمایش دهنــدۀ فصل هــای متفــاوت در 

تصویر 10: عکس دســته جمعی شهدا با امام خمینی. مأخذ: آرشیو عکس عباس حاجی پور آرانی، 1390.
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عکــس بــوده و کیفیــت وضــوح عکــس هــر شــهید نیــز متفــاوت 
اســت. ســوی نــگاه بعضــی از شــهدا بــه ســمت دوربیــن نیســت. 
ــه طــور  ــی عکاســی شــده کــه ب ــز از جنگل پس زمینــۀ عکــس نی
ــرار  ــته ها ق ــه نوش ــمتی ک ــۀ قس ــده و پیش زمین ــو ش ــل مح کام
ــا ســبزه های محــو پوشــیده شــده اســت. پــس از ایــن  گرفتــه، ب
ســبزی در پیش زمینــۀ دشــت، گل هــای اللــه قــرار دارد کــه خــود 
نمــاد شــهادت اســت. قســمتی از پــای شــهیداِن نشســته و پــای 
امــام را گل هــا پوشــانده اند. چهــرۀ امــام کــه بــه صــورت نشســته 
قــرار دارد، توســط لبــاس ســفید شــهیدی کــه پشــت امــام قــرار 
گرفتــه، مشــخص تر از بقیــۀ شــهدا اســت و چرخــش بــدن بیشــتر 
شــهدا بــه ســوی امــام طراحــی شــده اســت تــا چشــم مخاطــب 
ــا ایــن تکنیک هــا حضــور امــام در  ــه آن ســو کشــیده شــود و ب ب

ــود.  ــته می ش ــس برجس عک

نتیجه گیری
ــر  ــه کــه بیــان شــد، در پژوهــش حاضــر جایــگاه تصاوی همان گون
ــی  ــی از محات ــوان یک ــه عن ــان ب ــۀ شــهدای کاش شــهدا در محل
ــگاه  ــام گرفــت، بررســی شــد و جای کــه پــس از جنــگ، شــهدا ن
ــه  ــای محل ــده در فضاه ــمی برجای مان ــمی و غیررس ــر رس تصاوی
ــنده  ــاهدات نویس ــد. مش ــل ش ــهیدان تحلی ــای ش و درون خانه ه
حاکــی از آن اســت کــه اهــل محــل دل بســتگی خاصــی بــه محلــۀ 
خــود دارنــد و ســاکنین محــل بــه وســیلۀ عکــس، ســعی در ایجــاد 

ــد. ــل ها دارن ــد نس ــی و پیون همدل
ایــن عکس هــا بــه چنــد گــروه تقســیم شــدند؛ گــروه اول، 
ــرار دارد.  ــی ق ــای عموم ــه در فض ــهدا ک ــر ش ــا و تصاوی عکس ه
ــهدا  ــوادۀ ش ــی خان ــل زندگ ــل مح ــای داخ ــروه دوم، عکس ه گ
کــه خــود بــه چنــد زیرمجموعــه تقســیم می شــود. مجموعــۀ اول، 
عکس هــای رســمی یــا نقاشــی هایی از عکس هــای پرســنلی 
شــهدا کــه بیشــتر در اتــاق مهمــان بــر روی دیــوار یــا طاقچــه قرار 
ــی  ــأن اجتماع ــانه ای از ش ــمی نش ــای رس ــت. عکس ه ــه اس گرفت
ــن  ــه همی ــت و ب ــده اس ــای یادش ــهدا در موقعیت ه ــوادۀ ش خان
دلیــل اســت کــه ایــن عکس هــا بیشــتر در فضــای رســمی 
کاربــرد دارنــد. عکس هــای صمیمی تــر در فضاهایــی از خانــه 
ــه اســت.  ــۀ اهــل خان ــورد اســتفادۀ روزان ــه م نصــب می شــوند ک
ــی  ــت رســمی دولت ــی بیشــتر از روای ــای عموم ــای فضاه عکس ه
پیــروی می کننــد کــه در آن، نگاهــی ریاضــی وار بــه جنــگ 
ــتر در  ــگ بیش ــی از جن ــت مردم ــل، روای ــت. در مقاب حکم فرماس
ــع هماهنــگ  فضاهــای شــخصی وجــود دارد کــه در بعضــی مواق
بــا روایــت رســمی نیســت. در فضــای خانــه و محلــه نیــز عکــس 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــاب ب ــران انق ــس رهب ــار عک ــهید در کن ش
ــن  ــه و ای ــکل گرفت ــر ش ــای رهب ــا آرمان ه ــهید ب ــای ش آرمان ه
شــهادت بــه شــوق وصــال یــار و بــه دســتور نماینــدۀ خــدا بــر او 

ــه اســت. تقــدس یافت
ــی ارتبــاط  ــر شــهدا در فضاهــای شــهری در هــر دورۀ زمان تصاوی
ــد.  ــرار کرده ان ــی برق ــای اجتماع ــا فض ــی را ب ــب و مطلوب مناس
ــه شــناخت  ــاز ب ــه خاطــر احســاس نی در دوران پــس از جنــگ ب
ــی عامه پســند  ــدس، ســبک واقع گرای ــاع مق ــی و دف ــان مل قهرمان
ــه  ــس ب ــد و عک ــاب ش ــهدا انتخ ــر ش ــش تصاوی ــور نمای ــه منظ ب
ــال  ــه تمث ــری ب ــان تصوی ــبیه ترین بی ــن و ش ــوان نزدیک تری عن
ــان  ــاط می ــدی در ســاختن ارتب ــزار بســیار کارآم ــک شــهید، اب ی
مــردم عــادی و ارزش هــا بــه کار گرفتــه شــد. زیــرا در ایــن صــورت 
ــد شــهدا را در زندگــی روزمــرۀ خــود ببیننــد و  مــردم قــادر بودن
ــور  ــه حض ــرد ک ــان ک ــوان بی ــن می ت ــد. بنابرای ــاد کنن ــا ی از آنه
ــکان  ــل ام ــه دلی ــهری ب ــای محــات ش ــهدا در فضاه ــر ش تصاوی
ــث  ــب، از حی ــا مخاط ــر ب ــریع تر و پایدارت ــاط س ــراری ارتب برق

ــت. ــتری اس ــت بیش ــی دارای مقبولی زیبایی شناس
ــه بازنمایــی واقع گــرای تصاویــر شــهدا چــه در  گرایــش جامعــه ب
قالــب فضاهــای عمومــی و چــه در فضاهــای خصوصــی، ریشــه در 
ــرا  ــگ دارد؛ چ ــس از جن ــه پ ــی جامع ــه همگرای ــاز ب احســاس نی
کــه جامعــه بــه یــادآوری ارزش هــای ملــی و بازنمایــی آنهــا نیــاز 
دارد. بســیاری از جوانــان در زندگــی روزمــره دغدغــۀ دوران جنــگ 
ــرای  ــهدا ب ــا ش ــاط ب ــراری ارتب ــد و برق ــای آن را ندارن و ارزش ه
ــا قــراردادن تصاویــر رســمی و  آنهــا ســخت می نمایــد. بنابرایــن ب
غیررســمی ایــن شــهدا در فضاهــای عمومــی و خصوصــی، روابــط 
اجتماعــی چــه در قالــب روابــط خانوادگــی و  چــه در قالــب روابــط 
ــودن  ــۀ ب ــرای تجرب ــه را ب ــه زمین ــرد ک ــکل می گی ــی ش جمع
ــع  ــی آورد. در واق ــد م ــراد پدی ــرۀ اف ــی روزم ــهدا در زندگ ــا ش ب
ــای  ــر در فضاه ــن تصاوی ــری ای ــه قرارگی ــرد ک ــان ک ــوان بی می ت
عمومــی شــهری و یــا در فضاهــای خصوصــی خانه هــای شــهیدان 
ــا  ــنایی ب ــه آش ــاج ب ــی و احتی ــای روح ــع نیازه ــور رف ــه منظ ب

ــان اســت. ــرای جوان گذشــتۀ پرافتخــار ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه عکــس  فضاهــای عمومــی بیشــتر از روایت 
ــی وار  ــی ریاض ــه در آن نگاه ــد ک ــروی می کن ــی پی ــمی دولت رس
ــگ  ــی از جن ــت مردم ــل روای ــت. در مقاب ــگ حکم فرماس ــه جن ب
ــع  بیشــتر در فضاهــای شــخصی وجــود دارد کــه در بعضــی مواق
هماهنــگ بــا روایــت رســمی نیســت. هــر موضــوع عکاســی روی 
ــه  ــی دارد ک ــوای پنهان ــده محت ــرای بینن ــه، ب ــا طاقچ ــوار و ی دی
ــوای  ــع محت چشــم ناظــر ســعی در آشــکارنمودن آن دارد. در واق
آشــکار عکــس چیــزی اســت کــه قابــل مشــاهده اســت و از طریــق 
عکــس، واقعیــت را ترســیم می کنــد و بــا کمــک نمادهــا، انتخــاب 
یــک کادر از بی نهایــت کادر قابــل انتخــاب و انتخــاب یــک عکــس 
از میــان یــک مجموعــه عکــس و نصــب آن در فضــای خصوصــی 
ــدل  ــکل مب ــه ش ــا ب ــد ت ــر می کن ــان تغیی ــس چن ــه، عک خان
ــه و از  ــکل تغییریافت ــه ش ــت ب ــد و واقعی ــش ده ــت را نمای واقعی
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ــه محتــوای پنهــان برســد. محتــوای آشــکار عکــس ب
ــود  ــع در ذات خ ــر واق ــکل ام ــه ش ــت ب ــا واقعی ــن عکس ه در ای
تجربــه می شــود و واقعیــت بــه کمــک تصویــر قابــل درک خواهــد 
ــم  ــب فه ــه در قال ــه ای اســت ک ــت تجرب ــت واقعی ــود. در حقیق ب
ــل درک  ــت و قاب ــا درس ــزوری دارد ت ــه کاتالی ــاز ب ــد و نی نمی آی
ــه  ــه ب ــود ک ــد ب ــی خواه ــمی محرک ــای غیررس ــود و عکس ه ش
ــش کمــک خواهــد کــرد. در عیــن حــال هــر عکــس  کســب دان
ــت  ــب واقعی ــه در قال ــگ اســت ک ــرد از جن ــۀ ف غیررســمی تجرب
ــی همچــون شــهادت، جنــگ و  ــه می شــود و عکــس، کلمات تجرب
ایثــار را قابــل بیــان می کنــد و مخاطــب را وادار بــه تفکــر می کنــد 
و از ایــن طریــق در پایــان، مخاطــب را بــه دانایــی می رســاند. در 
حقیقــت عکــس کــه خــود ابــداع انســان اســت، تفکــر و مکالمــه 
ــارۀ رویدادهــا را فراهــم می کنــد. عــکاس غیررســمی بخشــی  درب
ــا و  ــه ریشــه در باوره ــی ک ــه ای عاطف ــا تجرب از وجــود خــود را ب

ــان  ــه بی ــده شــریک خواهــد شــد. ب ــا بینن ــۀ عــکاس دارد ب تجرب
دیگــر عکــس غیررســمی بــه عنــوان یــک واقعیــت محــو و 
غیرقابل تأمــل بــه یــک خاطــرۀ تصویــری تبدیــل می شــود. پــس 
ــداری  ــه ای دی ــمی، حافظ ــس غیررس ــه عک ــت ب ــل واقعی از تبدی
در دســترس خواهــد بــود کــه قابلیــت تجربــۀ تکرارپذیــر را 
ــه  ــت ک ــی کردن اس ــدن و عکاس ــق عکس دی ــه از طری دارد. تجرب
معنایــی شــخصی پیــدا می کنــد و تــا وقتــی واقعیــت بــا عکاســی 
ــه طــور کامــل درک  ــه شــکل واقعیتــی کــه ب ــردازش نشــود، ب پ
نشــده، بــه خاطــره ای شــخصی تبدیــل می شــود. عکس و عکاســی 
غیررســمی بخشــی از کارکــرد عکــس اســت و کمــک می کنــد تــا 
ــه واقعیــت قابــل لمــس تبدیــل شــود. در زمــان  واقعیــت خــام ب
جنــگ فرصتــی وجــود نــدارد تــا احساســات انســان بررســی شــود 
و ایــن احساســات بــه نقــاط عمیق تــر از ذهــن منتقــل می شــود.

* ایــن مقالــه مســتخرج از رســالۀ دکتــری  »شــهریار خونســاری«  بــا عنــوان »تحلیــل گفتمــان انتقــادی عکســهای غیــر حرفــه ای جنــگ ایــران و عــراق« اســت 
کــه بــه راهنمایــی دکتــر »ناصــر براتــی« و مشــاورۀ دکتــر »شــهره جــوادی« و دکتــر »اینــس دو ویکتــو«ر در پژوهشــکدۀ هنــر، معمــاری و شهرســازی نظــر، در 
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