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Abstract: The oral history of war is considered a part of war studies and many research centers are established and
supported in the countries of the world for this purpose. The value of memories and oral history of war developments in
the present era is such that even specialized fields have prepared for this purpose. One of the branches related to the oral
history of war is the use of photos and images for oral history, and despite the novelty of this issue in the past few years,
it has gained many fans in research centers and war researchers; as far as to explain the problem and methodology of the
relationship between photos and oral history, research works, authorships and educational workshops have been set up.
In Iran, war research institutions have paid attention to this issue, and it seems that the use of images in oral history has
an effective role in promoting research on the imposed war. Of course, in addition to the images of war photographers
and professional photos, non-professional and amateur images have the potential and capacity to contribute to the oral
history of war, and the analysis of the content of war photos can unravel some of the blind spots of the oral history of
the war in various issues. One of the active and effective groups in the imposed war are the altar martyrs, and among
them, Ayatollah Seyyed Asadullah Madani during the short period of his presence in the imposed war (31 Shahrivar
1359 to 20 Shahrivar 1360), conducted many activities in the fronts, war support and cultural issues, and there are many
memories in this regard. But for various reasons, there are no professional pictures and photos of his actions and
performance in war zones and war support, and some non-professional and amateur pictures compensate for this gap. In
this regard, the present article, using the library-document method and interviews with the relatives of Martyr Madani,
tries to address the issue of the role of non-professional images in explaining the oral history of Martyr Madani's
performance in the imposed war, and in this way, while explaining the necessity of using non-professional images in the
oral history of Martyr Mehrab's actions in the war, refers to the problems of non-professional photography related to
him, the oral history of the existence of required pictures of Martyr Madani in private homes, and some examples of the
use of non-professional pictures in explaining the oral memories of Martyr Madani.
Key Words: Holy Defense, Oral History, Ayatollah Madani, War Support, Photography.

نقش عکاسی غیرحرفهای در تدوین تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس
سید محمدجواد قربی
 ایران، پژوهشگر تاریخ انقالب و اندیشه متفکران مسلمان،کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی اسالم
1401/05/15 :تاریخ پذیرش

و

1401/01/27 :تاریخ دریافت

محسا ب ماایشا د کااه مراکا تحقیقاااتی فراواناای در کشا رها جهااان باارا ایا مها تأساای
در عصار حاضاار باه می انای اساات کاه حتاای رشاتههاا تخصصاای بارا ایا

و تصاااویر باارا تاااریخ شاافاهی اساات و بااا وجا د
پیاادا کاارد اساات تااا جااایی کااه باارا

 اسااتعانت از عکا،

حمایات مایشا ند و ارزش خااررا و تاااریخ شافاهی تحا ت جنا

بااا تاااریخ شاافاهی جنا

 یکاای از شاااخههااا ماارت.دیااد انااد

 تااألی،  آثااار پااژوه،و تاااریخ شاافاهی

ت یاای مسااهله و روشمنااد ارت ااا باای عک ا

بااه ایاا مسااهله ت جااه داشااتهانااد و بااه نظاار ماایرسااد کاربساات تصاااویر در تاااریخ شاافاهی نقاا

 تصاااویر غیرحرفااها و آمااات ر از پتانساای و، و عک ا هااا حرفااها

رسااانی بااه تاااریخ شاافاهی جن ا

 یکاای از اقشااار فعااا و ماارثر در جناا، در ایاا راسااتا.باشااد

 شاااهری ر20  الااای1359  شاااهری ر31( تحمیلااای

نهادهااا تحقیقاااتی جناا

تحمیلاای دارد ال تااه عااالو باار تصاااویر عکاسااان جن ا

برخ ردارنااد و تحلی ا محت ا ا تصاااویر غرحرفااها ماایت انااد گاار گشااا برخاای
 شااهدا محااراب،تحمیلاای

مها تاادار

 ررفااداران بساایار در مراک ا تحقیقاااتی و پژوهشااگران جن ا،بااداعت ای ا مسااهله راای چنااد سااا گذشااته

،  در ایااران ه ا.و کارگااا هااا آم زشاای برپااا شااد انااد
ماارثر در ارتقااا

بخشاای از مطالعااا جنا

چکیده
تاااریخ شاافاهی جنا

در مسااا مختلاا

پااژوه هااا جن ا

ظرفیاات مناس ا ی باارا کم ا

نقااا کاا ر تاااریخ شاافاهی جناا

 آیاااتاهلل سیداساااداهلل مااادنی در دوران ک تاااا حضا ا ر ایشاااان در جنا ا،هساااتند و در آن میاااان
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 ،)1360فعالیااتهااا زیاااد در ج هااههااا ،پشااتی انی جنا

و مسااا فرهنگاای انجااام دادنااد کااه خاااررا زیاااد در ای ا خصا

بااه دتیاا مختلفاای ،تصاااویر و عکاا هااا حرفااها از اقااداما و عملکاارد ایشااان در منااار جنگاای و پشااتی انی جناا

وج ا د دارد امااا

وجاا د ناادارد و برخاای

تصاااویرِ غیرحرفااها و آمااات ر ،ج اارانکننااد ایاا خااأ هسااتند .در ایاا راسااتا ،مقالااه حاضاار بااا بهاار گیاار از شاای کتابخانااها  -اسااناد و
مصاااح ه بااا ن دیکااان شااهید ماادنی تااالش دارد بااه مسااهل نقاا

تصاااویر غیرحرفااها در ت یاای تاااریخ شاافاهی عملکاارد شااهید ماادنی در جناا

تحمیلاای بپااردازد و در ایاا مساایر ،ضاام ت یاای ضاارور هااا اسااتعانت از تصاااویر غیرحرفااها در تاااریخ شاافاهی اقااداما شااهید محااراب در
جنا

 ،بااه مشااکال عک ا عااا غیرحرفااها در ارت ااا بااا ایشااان ،تاااریخ شاافاعی وجا د تصاااویر ما رد نیاااز از شااهید ماادنی در مناااز شخصاای و

برخی مصادی کاربست تصاویر غیرحرفها در ت یی خاررا شفاهی شهید مدنی اشار میش د.
واژههای کلیدی :دفاع مقدس ،تاریخ شفاهی ،آیتاهلل مدنی ،پشتی انی جن

 ،عکاسی.

نق

عکاسی غیرحرفها در تدوی تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس

مقدمه

گرفت که در تماام ساا هاا پا

در ب ای تمااام هنرهااا ،ه ایچ هناار خطرپااذیرتر از عکاس ای نیساات.
عکاسی جن

از جنا

عک ها عکاسان حرفه ا پرداختاه شاد و روایات تصا یر جنا

به ح ز ا از عکاسای اراال مایشا د کاه رای آن از
گرفتااه

تحمیلی هساتند،

میش د .عکاسی جن

شهدا و رزمندگان که نشان دهندۀ ه یت حقیقی جن

در کنار جانفشانیها و فداکار ها ،بیرحمیها

تصاویر آمات ر و غیرحرفه ا فراوانی در ح ز دفاع مقدس وج د دارد.

را نیا باه تصا یر مایکشااد .هار عکسای کااه بت انااد

در تااریخ شافاهی

بیان کنندۀ بعد از ای مناقشه باشد ،در ای شاخه قرار میگیرد .عکا
نق

ایاران و عارا  ،بیشاتر باه

بیشتر از دیدِ دوربی ای عکاسان دید شد است .در کنار آل م تصاویر

ن ردهاا و مناقشااا جنگای و زناادگی در منااار جنگای عکا
و دهشات ،جنا

81

مهمی در ارالع رسانی آن به عهد دارد و همه مردم با کنجکااو

بسیار به عک ها جن

نگا میکنند .جهت گیر ای عک ها باه

بسیار مسا ازجمله سازمان ارا ه دهندۀ عک
برا ارا ه ،زمینه ا که عک

در آن ارا اه مایشا د و همچنای  ،بیان

شخصی عکاس بستگی دارد .بیشتر عک
تصا یر م ایکشااند کااه مرب ا

بااه پ ا

ساختمان ها ویران و تلفا پ
جان اختگان و قربانیان جن
اکن ن ج تلی از خا

ها ،نح گا ین

آنهاا

از جن

ها جن
از جن ا

 ،عک

هایی را به

انااد عک ا هااایی از

دفاع مقادس بایاد باه ایا پای

زمیناه ت جاه داشات کاه در عکا

هاا

ظرفیت ها ناشناخته ا وج د دارد که از حیاث واقعیات باه مراتاب باه
آنچه رخ داد  ،ن دی

تر از روایت ها ادبای و تااریخی اسات .جنا

ایران و عرا یکی از ح ادث مه جامعه ایران است که تعداد بیشامار
عک

ها غیرحرفه ا آن به خ ان

وقایع و رخدادها جن

میکنند زیرا اص تً ح ز عل و در ای پژوه
سروکار دارد .چرایی کاربرد گسترد عک

کم

عل تاریخ با امر عینای
تاریخی نیا

در بس دان

 ،عک هایی از مجاروحی و

در همی امر خالصه میش د که سندیت آن از امر رخ داد در گذشاته،

کاه

و جایگااا عکاس ای

 ،تصاویر از مکان ها درگیر جنا

چی دیگر در خ د ندارند ،به همرا تصاویر

که از اسرا جنگی تهیاه شاد اناد (شاهابی .)1 :1394 ،اگرچاه باه نظار
عکاسان جنگی ،عک

در ت یی اهمیت کاربست عک

غیرحرفاها جنا

ها نمیت انند زشتی جنا

را باه را ر کاما باه

تص یر بکشند ،برا روش شدن افکار عم می باید عکسی گرفته شا د.
دست کا مایتا ان از آنهاا باهعنا ان مساتندا تااریخی اساتفاد کارد

«عین ای» اساات نااه انگااار ا ذهن ای .بااهناچااار نق ا

ایاران و عارا نیا نا عی روایتگار اسات و در

غیرحرفها در جنا

استنادپذیر ب دن عک ها برجا ماناد از ایا وقاایع تردیاد وجا د
ندارد (خ انسار و همکاران.)21 :1399 ،
اگر بپذیری جن

تحمیلی عرا علیه ایران تأثیر عمیا و جاد

بر عکاسای گذاشات (رهنماا ،)10 :1392 ،بایاد ایا مها را در عرصاه

(رکابدار .)1396 ،در ت یی ای مسهله باید ت جه داشت از زمان پیادای

تاریخ شفاهی دفاع مقادس بپاذیری کاه تادوی و تاألی

عکاسی ،یکی از کارکردها مه عک  ،بازنماایی واقعیات و ویژگای

شفاهی دفاع مقدس بادون ت جاه باه تصااویر و عکا هاا حرفاها و

از مه تری اسناد تص یر در گسترش و

نقصان محس ب میشا د و تصااویر م جا د ،یااریگر

استناد آن ب د است .عک

حفظ رویدادها تاریخی و حافظ ی
جامعه ا بی

جامعه است .حافظه تاریخی هر

از هر چی  ،از تجربه زیسته جمعی ،تاریخ شفاهی ،تااریخ

غیرحرفه ا  ،ی

م رخان و پژوهشگران تاریخ شفاهی جن

کتاب تااریخ

در ایران هستند.

یک ای از مسااا مغف ا مانااد در تاااریخ شاافاهی جن ا

تحمیل ای،

ن شتار و سند تص یر (عک ) وام میگیرد و عاملی بازدارند بارا

بررسینشدن نق

فرام شی گذشته و مسیر اتصا آن به حا و انتقا به آیند است.

تاریخ شفاهی عملکرد شاهید مادنی در دفااع مقادس م تنای بار آرشای

نتایج حاص از پژوه ها نشان میدهند ه عک ها حاو برخای

شهید محراب ،آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس اسات و

تصاویر عکاسان حرفه ا و آمات ر یا

ضارور اسات .ن یساندۀ ایا

مفاهی و پیام ها مستق از مت مکت ب هستند و ها برخای ارالعااتی

سط ر ،ررح پژوهشی با عن ان «نق

که مت مکت ب ارا ه میدهد ،در عک ها وج د ندارد و قابا ارا اه در

مدنی در دفاع مقدس» بارا بنیااد حفاظ آثاار و نشار ارزشهاا دفااع

تحمیلی عمدتاً قلمرو

مقدس تدوی کرد است در ای مجم عه ،از بخشی از تصاویر حض ر

قالب تص یر نیستند .به ر ر کلی عک ها جن

و عملکرد شهید محاراب آیات اهلل

مفاهی متعی و آشکارساز احساسا و درونیا هستند و مات مکتا ب

شهید مدنی در جن

در ارا ه داد ها کمای و دقیا تااریخی م فا اسات .ایا دو ویژگای

نگارند نشان میدهند برا تدوی دقی تار ،منساج و کااربرد نقا

مت ای در عی حا مرید ای نکته اسات کاه دو رساانه در پرداخات باه

شهید مدنی در دفاع مقدس ،به بررسی و گردآور تصاویر غیرحرفها

ی

تحمیلای اساتفاد شاد اسات ولای بررسایهاا

م ض ع واحد براسااس قابلیاتهاا رساانها صارفاً قاادر باه نا ع

(آمات ر) از شهید مدنی نیااز اسات زیارا عاالو بار تصااویر م جا د از

خاصی از بیان اند امر که اه قل و تص یرساازان (عکاساان) باه را ر

اقداما امام جمعاه ت ریا  ،آیات اهلل مادنی در دوران دفااع مقادس کاه

تل یحی به آن ت جاه داشاتهاناد و باه نا عی مایتا ان آنهاا را دو رساانه

عکاسان حرفه ا گرفته اند ،تصاویر فراوانی از اقداما شاهید مادنی در

همنشی برا تق یت بیانی دانست (عساگر کیاا .)1398 ،ن ایاد نادیاد

منار جنگی ،سفرها استانی برا ت لیغ جن

 ،کم

رسانی در ساتاد
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 ،اقداما درمانی در بیمارستان ها ،سخنرانی و خط ه هاا

پشتی انی جن

کرد و اساساً بی تاریخ شافاهی و عکا

نماز جمعه ت ری  ،جلسا باا نظامیاان در پادگاان و منا  ،رسایدگی باه
و

خان اد شهدا و جان ازان ،ارت ا با نهادهاا انقالبای در زماان جنا

عک

ارت ااری هسات یاا ناه .آیاا از

ها راو و تصاویرِ ح ادث مرت

کرد .آیا تصاویر او هنگام ض

با خااررا او بایاد اساتفاد

خاررا را باید ث ت کارد .در گذشاته

غیر وج د دارد که عکاسان غیرحرفه ا و افراد عاد ث ات و ضا

م رّخان بیشتر به استفاد از مت و اسناد مکت ب معتقد ب دند که با ورود

کاارد انااد کااه تزم اساات گااردآور ش ا ند و در ص ا ر تهی اه ی ا

و ترویج تاریخ شفاهی ،ای نگرش به می ان زیاد تغییار کارد باه را ر

از تصاااویر شااهید ماادنی ،م ایت ا ان تاااریخ شاافاهی

مجم عااه آرش ای

عملکرد و اقداما ایشان را در روند حض ر ی

ساله ایشاان در جنا

مثا  ،ازرری تاریخ شفاهی ارالعا و زوایا جدیاد از رویادادها
تاریخی برا پژوهشگران روش شد که ق الً از آنها غفلات مایشاد .در

تحمیلی تق یت کرد ازای رو ،مقاله حاضر تالش دارد با بهار گیار از

ادامه ای روند ،در دهه ها اخیر ،برخی تاریخنگااران باه ها باه عنا ان

عکاساای

یکی از داد ها تاریخی ت جه داشته اند .نکته حاا اهمیات ایا اسات

غیرحرفه ا (آمات ر) در تدوی تاریخ شافاهی عملکارد شاهید محاراب

که ی

تص یر ،داد ها مختلفای را در اختیاار محقا قارار مایدهاد

آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس بپردازد.

به ر ر مثا  ،پ ش

روش تحلیلاایت صاایفی و مصاااح ه شاافاهی بااه ت یاای نقاا

عک

ها غیرحرفه ا (آمات ر) و مردمی در جن

من ع م ث برا تاریخ شفاهی جن
تصاویر عکاسان جن

تحمیلای یا

تص یر ،غذاها ،حالات افاراد و  ...همگای دارا اهمیات اسات .بادیهی

هستند که پشتی ان و تکمیا کننادۀ

(تصاویر حرفه ا ) هستند و ت انایی مستندسااز

روایت ها تاریخی از جن

افراد ،معمار ساختمان ها و سااز هاا م جا د در

است راو دربارۀ بسایار از تصااویر خاارراتی دارد کاه بایاد آنهاا را
به ص ر دقی و کام دریافت کرد .چه بسا برخی تصاویر باه تحریا

و تکمی کنندۀ تااریخ شافاهی ایا دوران

هستند.

کنناد .ضام آنکاه برخای تصااویر م جا د در

حافظه راو نی کم

آرشی شخصایِ راویاان مایت اناد در نا ع خا د منحصاربه فارد باشاد و

نگارند ای مقاله برا تدوی کتاب شهید مدنی و جن

تحمیلای،

با استناد به تصاویر م ج د از شهید مدنی با م ض عا مرت

،

با جنا

سرات جدید را رراحی و از همی رری  ،مسا جدید را اساتخرا
کرد است.

استفاد نکردن از آنها ی

غفلت ب رگ باه شامار آیاد .معما تً راویاان

تصاویر از خ د یا دیگاران دارناد کاه مارت

باا بخشای از زنادگی و

خاررا آنان است .استفاد از ای تصاویر بخشی از گذشته را بازنمایی
میکند و در تکمیا ارالعاا مارت

باا راو مارثر خ اهاد با د اماا

آرزو علی اد در پایان نامه کارشناسی ارشد خ د باا عنا ان «بررسای

ضرور است ای تصاویر را گ یاساز و در مکان مناسب و باا معرفای

و عکاساای در تاادوی تاااریخ شاافاهی دفاااع مقاادس

به

جایگااا عکاا
(م ردپژوهی عک

هنار

مکانهایی است که راو در آنها حض ر یافته است یا ارالعاتی درباار

عکاسی در تدوی تاریخ شافاهی در حا ز ایثاار و شاهاد را ارزیاابی

آنهاا دارد .اسااتفاد از ایا تصاااویر ها در صا ر گ یاساااز و در

کند و به واکاو تأثیر آن به عن ان یکی از مها تاری اب ارهاا ث ات و

ارالعا دقی میت اناد بخشای از گذشاته را بازنماایی کناد .ضارور

ض

رزمندگان ی د )» تالش دارد جایگا و نقا

و ت ضیح کافی در کتاب در کنند .بخ

دیگر از تصاویر مرب

ارالعا بپردازد زیرا ای هنر از جایگا مثا زدنی در ای حا ز

است ج یا مرت

با ی

عک

دقیقاً از راو دریافات شا د اینکاه

دقیقاً چه زمانی و به وسیل چه کسی گرفته شد  ،چارا محلای کاه

برخ ردار است که نم نه عینی آن در دوران هشات ساا دفااع مقادس

عک

دید میش د.

در آن تص یربردار شد  ،به ای شک است ،چرا افراد در ایا حالات
هستند ،حاضاران واجاد چاه ویژگایهاایی ب دناد ،محا عکا

جدول شماره  .1بررسی پیشینۀ پژوهش دربارۀ نقش عکاسی
در دفاع مقدس
نق
1

هنر عکاسی در

تدوی تاریخ شفاهی
شهاد و ایثار

علی صالحی و

مقات تاریخ

آرزو علی اد

شفاهی ایثار و

کجاست ،آیا ممک است تصاویر دیگر ه م ج د باشد ،ایا مکاان
همچنان باقی است و پرس

کتاب مجم عه

قطعا مرت
1393

شهاد  ،نشر شاهد

یکی از پرس هایی که گاهی فعاتن تاریخ شفاهی با آن م اجهاند،
ای است که تا چه انداز از عک

میت ان در تدوی نهایی مت استفاد

مایت اناد بخشای از

ها دیگر که هر ی

با م ض عِ مدنظر را تکمی کند (ق وینی.)1396 ،

بعد از ذکر مسهله ف

 ،بایاد اشاار شا د عکا

باهعنا ان یکای از

اب ارها ث ت و ض  ،کارویژ بازنمایی را انجام داد و از آغاز حض ر
پررنگ

مدخل مفهومی؛ عکس و تاریخ شفاهی جنگ

دقیقااً

در عرصه هنر قرن بیست  ،در خدمت م رخان و تااریخ نگااران

ب د است .محققان تاریخ شفاهی با استفاد بهینه از عک  ،به عن ان سند
اجتماعی و برانگی انند حافظه ،میت انند گام ها بلندتر و مارثرتر در
در

و تفسیر بهتر تاریخ شفاهی بردارند .عک

در ایجاد شک و قالب

نق

عکاسی غیرحرفها در تدوی تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس

تعیای کنناد دارد و نیا در قالابهاا

برا روایتها شافاهی ،نقا
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مکان معی گ یا چه نکاتی اسات؟ و سارا هاا دیگار کااوشگار و

مستندساااز  ،از ث ااا و تغییرناپااذیر اعتناپااذیر برخاا ردار اساات.

تحلی گر عک

عکاسی دفاع مقدس تحت تأثیر ارزش ها ناشی از عقاید ماذه ی با د

بس ایی دارد .ما هم ار در برابر هر عک

است و ای تأثیرا در فضاها آرام و ت أم با ح
جن

نم د دارد .عک

ویرانی ناشی از جن

ها جن

معن یت عک

ایران و عرا بارخال

ها

خشا نت و

 ،بیان کنندۀ قداسات ج هاه و جهااد و انساان هاایی

است که داورل اناه بارا جهااد در را خادا شاتافته اناد .همچنای  ،نا ع
ن رپرداز ها و ترکیببند ها بی
ص ر ناخشن د جن

از اینکه بیان کنندۀ فاجعه ،نااب د و

باشد ،نمایشگر آرام  ،حض ر معن

نشا و فضا بدون تش ی

و اضطراب ناشی از جن

 ،شا ر و

است (خامسی،

 .)1390ویژگ ایهااایی همچ ا ن مقاوماات ،ایسااتادگی و شااهاد رل ای
ازجمله مضاامی حاضار در ایا مجم عاه عکا
(کیانیرضایی.)1397 ،

ارالعا اولیه عک
پشتزمینه عک

دینای و عاشا رایی در رفتااار و ماان

رزمناادگان و ماهی ات کلای دفاااع

مقدس ایران در برابر رژی بعثی عرا است و کتاب ها مختل

تااریخ

ایثار ،شاهاد و رفتاار عاشا رایی رزمنادگان

است .بارا گفتماان سااز چنای مساا لی ،تصااویر و عکا هاا نقا
م ارثر در تعمی ا م احااث مطروحااه در تاااریخ شاافاهی جن ا
براساس مطالعا انجاام گرفتاه ،در جنا
اساتفاد از تصااویر ،چهاار جنا

آن را بیان میکند که میت ان از آن بهعنا ان
عکا

نام بارد .دوم ،روایات ارارا

کاه هماان

است .س م ،روایتی که به وسیل تحلیا گار باه عکا

نس ت داد میش د .هنر اصلی تحلی گار تااریخ شافاهی در م اجهاه باا
را در جایی که ای سه حقیقتها گ ناگ ن ای است کاه ایا

عک

سه روایت به ه میرسد ،بج ید و آن را از عک
عک ها مرب

استخرا کند ال تاه

به دوران دفااع مقادس کاه بارا اساتخرا تااریخی

پیچیدگی بیشتر دارند (صالحی و علی اد .)1393 ،
در ای مسیر باید به برخی مالحظا پی ناد بای عکاسای غیرحرفاه ا و
تاریخ شفاهی جن

یکی از تأکیدا در تاریخ شفاهی دفاع مقدس ،ت یی مسهله مفاهی

دارنااد.

ایاران و عارا  ،هنرمنادان باا

را بااهعنا ان اماار مقادس بازنمااایی

کردند .عکاساان نیا در ایا میاان باا اساتفاد از الماانهاا مقادس باه
بازنمایی جن

نخست ،روایتی که عک

با سه روایت روباه رو هساتی :

هاا اسات و نمادهاا

مرسا م ش ایعی نیا در عک ا هااا بااا چن ای مضااامینی آمیختااه م ایش ا د

شفاهی ،بازنمایی فرهن

که در ث ت ج یاا حقاای م جا د در عکا

تاأثیر

مقدس پرداختند.

ت جه کرد:

او ) باارا ت یاای تاااریخ شاافاهی جن ا

 ،عکا هااا مایت اننااد بااه
کنناد کاه در مات

آشکارساز جن ه ها درونی افعاا انساانی کما

مکت ب به ص ر بیرونی عرضه میش د .باه منظا ر تشاریح رابطاه مات
مکت ب تاریخ جن

و عک ها جن

 ،شاید استفاد از مثا جسا و

روح مفید باشد .مت  ،جس تااریخ اسات و عکا
میدمد .عک ها بهنح مرثر کم
تاریخی جن

در ایا کال اد روح

میکنند تا نظ تمامعیاار رخاداد

از بط ظاهر آشفت ارالعا رویدادها و ح ادث آشکار

ش د و ت ل ر پیدا کند.
دوم) در مقایسه بی تاریخ مکت ب و عک

جن

 ،سه عکا هاا

در ت لید معرفات خ دشناساانه بارا مخاراب باه مراتاب بیشاتر از مات
بااه دلی ا کااارکرد ماارثرش در ث اات

بای اد در نظاار داشاات عک ا

مکت ب است .همچنی  ،کثر به کارگیر مفاهی ارزش مح ر در مات

بی واسط رویدادها و ح ادث گ ناگ ن ،من اع قابا ارمیناانی در حا ز

مکت ب و تن ع آنهاا باه دلیا پشات انه کالمای در بیاان مفااهی ذهنای،

تدوی تاریخ شفاهی است .ارالعا استخرا شد از عک ها باه دلیا

فلسافی ،اخالقای و دینای باه مراتاب بیشاتر از عکا هاا اسات .اگرچااه

رویاداد تااریخی ،گاا

در نم نااههااا مطالعااهشااد

گ یایی بات ،گا به عن ان من ع اصلی روایت ی

به عن ان ارا ه دهندۀ سرنخ ها ارزشمند بارا جساتوجا

رویکاارد کلاای ماات و عکاا

جناا

تااریخی و

ارزشماادار اساات ،اشااارا صااریح بااه مفاااهی برساااخته فرهنگ ای و

م ا اقعی نی ا بااهص ا ر تأییدکننااد باار برخاای ش ا اهد تاااریخ شاافاهی

اید ل ژی

در مت  ،ه بیشتر است و ه تن ع دارد .به ع اار دیگار،

بهدستآمد از اهمیت باتیی برخ ردار است بنابرای  ،تحلیا سانجید

مت و کلمه ،زمینه مساعدتر برا ترویج مفااهی ارزشامدارانه مادنظر

و دقی عک ها برجا ماند از ای رویداد عظی  ،دریچهها تااز ا
در ح ز تدوی تاریخ شفاهی جنا
خ ب ،عک

خ د را به هرچه با عک

خ اهاد گشا د .یا

تحلیا گار

در ارت ا است ،مجه می کند.

حاکمیت ب د است .عک ها جن
تحریا

تحمیلی واجد عناصر بسیار در

و انگیا ش مخارااب در جان اادار از جنا

و ترغیاب باارا

مشارکت در آن هستند.

ای عم مانند کار منتقد ادبی است که هنگام تحلی رماان ،خا د را باه

س ا م) یک ای از مه ا تااری امتی اازا تاااریخ مکت ا ب ،خص ص ایت

و ...

گا شمارانه آن است که معم تً عک ها به ای منظ ر تهیه نمیشا ند و

نیا بایاد از خا د بپرساد :ایا آدم هاا

حتی اگر تهیه ش ند ،در ارا ه ج یا متأثر از گذر زمان بر اما ر ،اشایا،

ارالعا پ

زمینه تاریخ فرهنگی نگارش رمان ،زندگینامه مرلا

مجه می سازد .تحلی گر عکا

کیستند؟ برا چه در ای لحظه و در اینجا دوره گارد آماد اناد؟ ایا

انسان ها و مکانها نات اناناد حتای اگار تجمیاع کاار عکاساان مختلا

پژوه ها تاریخ شفاهی ،دور جدید ،دور  ،2شمار  ،1سا 1401
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براساس ترتیب تقدم و تأخر زمانی تنظی شد باشد ،مشااهد عکا

هاا

نمیت انند چش انداز از زنجیر تح ت  ،علت ها و معل ها در اختیار

رزمندگان و افراد عاد هیچگ نه مشکلی نداشتند ،ای گرو از تصاویر
جایگا مهمی در تدوی تاریخ شفاهی شهید محراب در جن

دارند.

بینند بگذارند زیرا اب ار عک  ،تص یر است و تصااویر قاادر باه ارا اه
ج ییا رویدادها نیستند .مت مکت ب تاریخ جن

نیاز به تع یر و تفسیر

و تأوی و حدس و گمان ندارد .دربارۀ بیشتر عک ها جن
اگر ت ضیحا زیرن ی

تحمیلی

ب .انتقال معنا و مفهوم تصاویر شهید مدنی در جنهگ بهرای
گروههای معاند داخلی و خارجی
تصاویر منتشرشد از آیت اهلل مدنی در دوران دفاع مقادس ،صار

همارا ن اشاد ،مکاان ،رخاداد و ویژگایهاا

افراد تشخیص داد نمی ش ند (عسگر نیا و همکااران.)81-85 :1399 ،
در ای میان ،عکاسان حرفه ا جن

 ،خی وسیعی از مسا نظیار ساتاد

پشتی انی ،سخنرانی ،حمایت از نیروها اع امی به ج هه ،مراسا بدرقاه،
حض ر در مراس شهدا ،سخنرانی در نماز جمعه ،رسیدگی باه وضاعیت
عما می شااهرها و غیار را در ارت ااا بااا تاااریخ دفاااع مقاادس پیگی ار

اینکه ت یی کنندۀ ی

ض

میکردند .با ت جه به اینکه شاهید مادنی نقا

از ایشان در یکی از حا ز هاا مربا

دفاع مقدس است ،دارا معانی ،برداشت ها ،م اضع و رویکرد ایشان باه
تح ت داخلی و خارجی اسات بارا نم ناه ،دکتار جا اد منصا ر
نخستی فرماند سپا درخص
جن

تأثیر عک

ها شهید مدنی در دوران

تحمیلی اشار میکند:
«آیت اهلل مدنی در اوای جن

نمی کردند و عکاسیها مرمی و آمات ر ،بیشتر ای رویدادها را ث ات و
عماد ا در ساتاد

کن

باه

ل اس پاسدار  .عک

ه شخصاً به ج هاه رفتناد باا هماان

ه هست .آن عک

خیلی معنا داشات ها در

عماد ا از

برابر شریعت مدار ب د ،ه در برابر ضد انقالب ب د ،ه در حمایت از

تصاویر ایشان در دوران دفاع مقدس که از ت ری وج د دارد ،برگرفته از

حضر امام(ر ) را تأییاد مایکارد باا آن

پشتی انی جن

و مسا جن

در شهر ت ری داشتند ،بخ

سپا پاسداران ب د ،ه حر
کارشان .همان عک

آرشی افراد عاد یا افراد است که با ایشان در ارت ا ب دند.

و همان روا زمینه ساز شاهادت

شاد» (مصااح ه

نگارند با دکتر ج اد منص ر .)1399/02/08 ،
حجت اتسالم حس ایمانینسب اشار میکناد کاه تصااویر شاهید

ضرورت گردآوری تصاویر غیرحرفه ای از شههید مهدنی در
ارتباط با دفاع مقدس

مدنی در ل اس رزم ری دوران جن

الف .ممانعهت آیهت اهلل مهدنی از تصهویربرداری از ایشها

به دشمنان است (مصاح ه نگارند با حجتاتسالم حسا ایماانینساب،

بسترساز اهمیت عکسهای غیرحرفهای

.)1399/03/01

برخی از عکاسان جن

در ت ری با آیت اهلل مادنی ارت اا داشاتند

برا نم نه ،حسی ج ار پ ر کاه در ت ریا باه عکاسای آزاد مشاه ر

 ،نمای

دهندۀ چهر انقالبی ایشان

بنابرای  ،گردآور تصاویر مردمی از ایشان ،م اضع و روحیه ایشان
نس ت به تح ت مختل

جن

را نشان میدهد.

اسات (مصااح ه نگارناد باا حسای ج اار پا ر ،)1399/04/18 ،بها اد
از تصاااویر آی اتاهلل ماادنی را در اختی اار دارد

پااروی قاادس ،آرش ای

(مصاح ه نگارند با به اد پاروی قادس )1399/02/02 ،در عای حاا ،
آیت اهلل مدنی عم ماً مخال

ج .کمبود ابزار تصهویربرداری و محهدودیت ههای افهراد و
سازما ها

تص یربردار و تهیه فیل از خ د ب دناد و

همی امر منجر شد تا آرشی تص یر درخص

ایشان اند

باشد.

علیاصاغر شعردوسات درباارۀ ایا مساهله اشاار کارد اسات کاه
آیت اهلل مدنی خ استار ث ت و ض

خاررا رزمندگان اساالم ب دناد و

از افراد میخ استند از مراس اع ام نیارو باه مناار جنگای فیلم اردار

یکی از مسا لی که عک هاا م جا د از شاهید مادنی را برجساته
میکند ،کم دها و محدودیتها افراد و سازمانهاا در تادار
تص یربردار ب د است و فشار اقتصاد ناشی از جن

ابا ار

باعث شد ب د

مردم به لحاظ مالی ت انمند تهیه دوربی ها حرفها را نداشاته باشاند
و همی مسهله به کم د تصاویر ایشان منجر شد است.
اصغر آسای

ش د (شعردوست .)268 :1377 ،در نقطه مقاب  ،مردم عاد  ،رزمندگان،

جاوید ،مک ر شهید مدنی در ساتاد نمااز جمعاه ت ریا

خان اد ها شهدا و جان ازان و ن دیکان ایشان تصاویر زیااد از ایشاان

اشار میکند متأسفانه امکانا تص یربردار در اختیار گرو ها مردم

تحمیلی در اختیار دارند کاه

عاااد و سااتادهایی کااه بااا شااهید ماادنی کااار م ایکردنااد ،مث ا جهاااد

افراد غیرحرفها گرفتهاند ولی محت ا عک ها دارا ارزش است

سازندگی ،ن د و همی مسهله باعث شد خیلی از رویدادهایی که شاهید

بنااابرای  ،ای ا ممانعاات شااهید ماادنی از تص ا یربردار رساامی ت س ا

مدنی در آنها در زمان دفاع مقدس و حتی ق از آن حاضر ب دند ،ث ت

منجر میش د عک ها مردمی و غیرحرفاها

نش د (مصاح ه نگارند با آسای جاویاد .)1399/05/15 ،ناصار

در م قعیتها مختل

عکاسان حرفه ا جن

در ارت ا با جن

ارزش پی ادا کننااد .بااا ت جااه بااه اینکااه شااهید ماادنی بااا تص ا یربردار

وض

برپ ر ،محافظ شهید مدنی در ت ری  ،اشاار مایکنناد خیلای از اقاداما

نق

عکاسی غیرحرفها در تدوی تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس

شهید مدنی بعد از نماز جمعه ،ت س مسه تن ث ات تصا یر نشاد یاا
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و سازمانی باید متا لی جماع آور ایا تصااویر از ماردم ،پژوهشاگران

فیل بردار نشد است و همی مساهله عااملی شاد اسات کاه اقاداما

منطقه ا و مجم عه داران عک

ایشان فرام ش ش د (مصااح ه نگارناد باا ناصار برپا ر.)1399/05/22 ،

در آنجا فعالیت داشته است که (مصاح ه نگارند باا دکتار احمدحسای

همی محدودیتها عک ها حتی غیرحرفاها و آماات ر را ارزشامند

ان ابی )1400/07/18 ،در ایا حا ز باه نظار مایرساد ت ریا  ،همادان،

ساند و من اع

خاارمآباااد ،ارومیاه و اها از از اهمیات بیشااتر نسا ت بااه سااایر شااهرها

ساخته است و در تاریخ شفاهی آیتاهلل مدنی بهعن ان ی

استفاد خ اهد شد بهر ر مثا  ،شهید مدنی بعد از نماز جمعه در دوران
 ،افراد را بسیج میکردند تا به کم

جن

جهاد سازندگی در روستاها

برخ ردارند.

در شهرستان هایی باشد که شهید مدنی

1

یکی از مشکال درخص

آل ا م تصااویر شاهید مادنی ،فقادان

و ح اشی شهرها بروند و تصا یربردار حرفاه ا از ایا قضاایا وجا د

مجم عها از تصاویر شهید مدنی در نا د خاان اد ایشاان اسات .همای

ندارد.

مسهله منجر شد است دسترسی پژوهشاگران باه تصااویر ساخت شا د
برا نم نه ،سید ربابه مدنی ،دختار شاهید محاراب آیات اهلل مادنی ،در

مشکالت عکس های غیرحرفه ای مربوط بهه شههید مهدنی در

گفتگ با راق ایا ساط ر اشاار کردناد کاه آرشای تصااویر ایشاان را

دورا دفاع مقدس

ندارند (مصاح ه نگارند با سید ربابه مدنی.)1399/04/10 ،

الف .مشخص نبود ارگا و مرکزی بهرای تحویهل گهرفتن
تصاویر شهدای محراب و دفاع مقدس
در بررسی بسیار ک تا  ،ن دی

به چناد میلیا ن عکا

ب .عدم دسترسی آسا به آرشیو عکهس شههید محهراب در
مربا

باه

دوران دفاع مقدس وج د دارد که اکنا ن داخا خاناه هاا رزمنادگان
است ای تصاویر ،گ یاتری سند مردمی دفاع مقدسای اسات کاه باا از
دست دادن رزمندگان ،فرام ش شد و قابلیت گ یاکردن را بهنحا
دساات داد انااد بنااابرای  ،شاااید بتاا ان نخسااتی چااال

پاای

از
رو

خبرگزاریهای فعال در جنگ تحمیلی
مه تری چال
ای است که بخ

بر سر استفاد از گنجینه عک

هاا دفااع مقادس

ب رگی از ای آثار بدون اینکه درست آرشای شاد

باشند ،در فای ها پر از گرد و غ اار روزناماه هاا و خ رگا ار هاا رهاا
شد اند (ت انگر .)1392 ،عالو بر تصاویر عکاسان جن

 ،خ رگ ار ها

تحلی گران عک ها دفااع مقادس را پراکنادگی عکا هاا در میاان

دارا مجم عه هایی از تصاویر و عک هاا جنا

رزمندگان و عدم دستیابی نظاممند به آنها بیان کرد کاه ایا م ضا ع

نکرد اند یا بهص ر م رد در مناسا تهاا مختلا  ،چناد نم ناه از

روند استخرا تااریخی دوران دفااع مقادس را از رهگاذر عکا هاا

تصاویر را در تارنماها و ش که ها مجاز اجتماعی منتشر میکنند و در

گرفتهشد در ای دوران ،کُند میکند .امروز که زماان زیااد از دوران

عی حا  ،تهیه آنها ت س پژوهشگران تااریخ شافاهی و محققاان دفااع

گذشااته اساات ،بساایار از عکاااسهااا دفاااع مقاادس فراما ش

تلفنی نگارناد

جنا

کرد اند که زمان و مکان و عملیا نگاتی عک ها کجاا و چاه زماانی

هساتند کاه منتشار

مقدس ،ه ینه ها زیاد را رلب میکنند (گفت وگ
با ابراهی سلیمانی.)1400 ،

ب د است و باید با بحث و بررسی براساس نقشه ،چهر ها و نکا دیگر
م ج د در عک ها به ای ارالعا رسید (صاالحی و علیا اد .)1393 ،

ج .نگرش غیرجدی ارگا های دولتی به تصهاویر مردمهی و

در همی راستا ،مردم تصاویر و عک ها زیاد از شهید مدنی دارناد

غیرحرفهای مربوط به شهید مدنی در دفاع مقدس

حت ای پژوهشااگران دفاااع مقاادس در ت ری ا باارا خ ا ی

آرش ای ها

مجت ی آقایی ،ر ی

هیهت مدیر انجم عکاسان بحران اشار کرد

شخصی از شهدا محراب تهیه کرد اند که منتشر نشد اند و صرفاً آنهاا
را در مناسا تهاا مختلا
خ ی

و باه فراخا ر کتاابهاا در حاا تااألی

استفاد می کردند و همی مسهله ،آسیب جد به آرشی تصاویر

 .1ال ته باید اشار ش د دبیرخانه ش را سیاساتگذار ا ماه جمعاه باا همکاار
ح ز هنر انقالب اسالمی نخستی جشان ار عکا

شاک جمعاه را برگا ار

شهید مدنی وارد میسازد برا مثا  ،ناصر یار  ،عض ساپا پاساداران

فراخ ان دادند که بخشی از ایا فراخا ان مربا

انقالب اسالمی که از پژوهشگران دفاع مقدس در ت ری و دارا چندی

شهدا محراب و جل ها تاریخی نماز جمعه شهدا محاراب» با د کاه ایا

جلد کتاب در ح ز شهدا دفااع مقادس اسات ،بار ایا نکتاه تأکیاد

تصاویر تا کن ن منتشر نشد است .تاالشهاایی از ایا دسات اناد اناد ال تاه

کردند (مصاح ه نگارند با ناصر یاار  .)1399/05/12 ،ساردار جمشاید

آقا ابراهی سلیمانی از عکاسان انقالب اسالمی و دفااع مقادس در گفتگا باا

نظمی در کتاب با ت میمان اشاار مایکناد« :از آیاتاهلل مادنی غیار از
ای  ،فیل و عک ها فراوان داشت » (قلیزاد  )1393 ،ازای رو ،مرکا

راق ای سط ر اعالم داشته است آرشی
انتشار در ی
نشد است.

باه «عکا هاا مربا

باه

از تصاویر شاهدا محاراب را بارا

مجم عه کتاب آماد کرد که تا زمان نگارش ایا مقالاه منتشار

پژوه ها تاریخ شفاهی ،دور جدید ،دور  ،2شمار  ،1سا 1401
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در برهااها از زمااان ما رد حمایات رسااانههااا،

و.کیفیت پایین تصاویر و فقدا توجه به زیباییشناسی عکس

مستندسازان و مردم ب د .به دلی وج د شرای حسااس در مقطاع زماانی

برخی از تصاویر از آیت اهلل مدنی در منار جنگای باه دلیا اینکاه

اساات« :عکاسای جنا

ایران و عرا  ،رسانههاا از عکا هاا مربا

جن

عکاس ها غیرحرفها و رزمندگان ث ت و ض

باه وقاایع جنا

پایینی برخ ردارند که صرفاً از حیاث تأکیاد حضا ر ایشاان در جنا

تحمیلی استق ا زیاد میکردناد  ...جماعآور و انتشاار عکا هاا
جن

بر عهد ارگانها دولتی و دست اندرکاران امر اسات .نهادهاا
کردن مق له عکاسی جنا

دولتی وظیفه پررن

را بار عهاد دارناد و

باید به شک جاد تار باه ایا حیطاه بپردازناد» (آقاایی.)24 :1385 ،
درخص

کارد اناد ،از کیفیات

ارت ااا بااا رزمناادگان ،سااخنرانی عما می ایشااان باارا ت یاای مسااا و
برداشااتهااایی از ایاا دساات حااا اهمیااتانااد و ایاا مسااا باارا
پژوهشگران تااریخ جنا

حاا اهمیات اناد ولای بارا مخاراب عاام

تصاویر شهدا محراب در دفاع مقدس ،ارگان ها و نهادهاا

جذابیت چندانی ندارد اما همچناان باا وجا د مشاکال کیفیتای ،ساند

باه شاهیدان

محس ب میش ند که قابلیات اساتفاد در تادوی تااریخ

به خ بی نت انسته اند آرشی عک هاا غیرحرفاها مربا

تاریخی جن

محراب در دفاع مقدس را جمع آورر کنند و در آرشی تصاویر شاهید

شفاهی عملکرد شهید مدنی در جن

محراب آیت اهلل مدنی ،عم ماً تصاویر یکسانی را در تارنماها خا د باه

مختلفی هستند که محق از ای ارالعاا بارا ت یای مساا مختلا

نمای

،

گذاشتهاند و تالشی برا تهیاه و تادار

عکا هاا جدیاد و

تحمیلی را دارند و گ یا مسا

بهر میگیرد برا نم نه ،تص یر زیر کاه ساخنرانی آیاتاهلل مادنی در

ایجاد آرشی کااملی از شاهدا محاراب در دفااع مقادس انجاام نشاد

منار جنگی است ،کیفیات مناسا ی نادارد اماا چنادی نکتاه را بارا

است .ای مسهله حتی باعث نارضایتی پژوهشگران تااریخ و محققاان در

محق تاریخ شفاهی سیر شهید مدنی مشخص مایساازد او ) حضا ر

ایاا زمینااه شااد اساات» (مصاااح ه نگارنااد بااا احمدحساای ان اباای،

شهید مدنی در منار جنگی ،دوم) حض ر ایشان در بی سربازان ،س م)

.)1400/07/18

اکتفانکردن شهید مادنی باه گفتگا باا فرمانادهان نظاامی در سانگرها،
چهارم) بازدید شهید محراب از منار جنگای ،پانج ) ساخنرانی ایشاان
برا رزمندگان ،شش ) فقدان محافظاان زیااد بارا حراسات از ایشاان،

د .کمبود اطالعات دربارۀ مکا تصویر
یکی از مشکال تصاویر مرب

هفت ) سخنرانی ایستاد بارا رزمنادگان کاه باا وجا د که لات سا و

به دفاع مقادس ،فقادان ارالعاا

دقی مکان تص یربردار است و همانرا ر کاه سایدع اس میرهاشامی

بیمار ایشان نشاانی از احتارام ویاژ ایشاان باه رزمنادگان با د اسات،

انجم عکاساان انقاالب و دفااع مقادس اشاار کارد

شهید مدنی با نیروها رزمند در منار جنگی و

مرس

وری

است« :مه تری مشک ما ای ب د که متأسفانه عکاسان هیچ ارالعای از

هشت ) ارت ا ن دی
غیر .

مح ا عکاس ای نداشااتند» (میرهاشاامی .)15 :1389 ،ای ا مسااهله دربااارۀ
تصاویر شهید مدنی در منار جنگی بهوف ر وج د دارد .تصاویر ایشاان
در ستاد پشتی انی جن

رسانیها و اع امهاا در ت ریا مشاخص

و کم

است ولی تصاویر ایشان در منار جنگی مشخص نیست که مرب

باه

کدام منار اسات ال تاه در برخای از تصااویر ایشاان ،مکاانهاا خاا
هستند و قابلیت شناسایی را دارناد ولای بخا

عماد تصااویر ،قابلیات

شناسایی مکان را ندارند.
ه .عدم درج تاریخ عکس های شهید مدنی در مناطق جنگی
یا پشت جبهه

تص یر از آیتاهلل مدنی در حا سخنرانی در منار جنگی با کیفیت پایی اما

یکاای از مشااکال تصاااویر شااهید ماادنی در منااار جنگاای یااا
فعالیت ها ایشان در پشتی انی جن

نی عدم در تاریخ بارا تصااویر

است و ازجمله مشکالتی که هم ار در عک ها غیرحرفاه ا وجا د
دارد ،قیدنشدن تاریخ عکا

در پشات تصااویر اسات .هرچناد حضا ر

شهید مدنی در دفاع مقدس ن دی

ارزش سند بات در پژوه

تاریخ شفاهی جن

به ی

ساا با د اسات ،قیدشادن

تاریخ زمانی تصاویر به تحلی پژوهشگران کم

شایانی میکند.

تاریخ شفاهی وجود تصهاویر غیرحرفههای فهراوا از شههید
مدنی در دورا دفاع مقدس
با ت جه به اینکه شهاد ایشان در زمان جنا
مسهله ترور ایشان ه ج ی از م احث جن

تحمیلای با د  ،ایا

تحمیلی و عملکرد منافقی

عکاسی غیرحرفها در تدوی تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس

نق

تحمیلی علیه نیروها انقالب اساالمی اسات .اصاغر حیادر

در جن

که از فرهنگیان بازنشسته ت ریا اسات ،در گفتگا باا بناد درخصا
آرشی عک

مصااادیقی اساات .یافتااههااا پااژوه  ،برآمااد از گفتگ هااا مسااتمر
نگارند با ن دیکاان ،همراهاان ،خاان اد و محاافظی ایشاان اسات ایا

به شهید مدنی اشار کردند« :یکای از دوساتان دو

یافته ها نشان مایدهناد :او ) در منااز رزمنادگان و دوساتداران شاهید

منتشرنشد از جسد شهید مدنی برا بند فرستاد و بایاد در

مدنی ،تصاویر فراوانی از شهید محراب آیات اهلل مادنی وجا د دارد کاه

کااامپی ترم جسااتوج ا کاان » (مصاااح ه نگارنااد بااا اصااغر حی ادر ،

بخش ای از ای ا تصاااویر مرب ا

بااه دفاااع مقاادس اساات دوم) تصاااویر

 .)1399/04/16باید اشار کن ایشان  21تص یر برا نگارند ای مقالاه

غیرحرفااها و آمااات ر از شااهید ماادنی بااا مشااکالتی ازنظاار کیفیاات،

سه تا عک

مرب
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ارسا کرد که نا زد عکا
عک

را بناد در آرشای خا د داشاته ام اماا دو

از پیکر شهید مدنی را تا اتن ندید ب دم و تا کن ن منتشار نشاد

ب د و به دلی وضعیت عک  ،ل ومی به انتشار آن از رریا بناد وجا د
نداشت .در ادامه ،مسهله تصاویر شهید مدنی درباارۀ جنا

و اساتنادا

به آن بررسی میش د.

کادربند و زی ایی شناسی م اجه اند اما باه لحااظ محتا ایی ،ارالعاا
مفید در اختیار پژوهشگران تاریخ شفاهی قرار میدهناد سا م) بارا
برخی از رویدادها و کن

دارند و حتی مطال ی از خاررا حذ
در شرای مختل
پیگیر ی

ال  .در اختیار داشت تصاویر جن

مرب

به شاهید محاراب آیات اهلل

مدنی در آل مها شخصی،

ها آیت اهلل مدنی ،خااررا انادکی وجا د
شد اند اما تصاویر غیرحرفه ا

از شهید مدنی به ررح مساهله ،ساازماندهی پاژوه ،

مساهله تااریخی ،پاساخ باه مجها ت ما رخ و پژوهشاگر

تاریخ ،ت یی کنند ی

فرضیه و مسا لی از ای دست منجر شاد اسات

چهارم) دربارۀ دتی اهمیت عک

ها غیرحرفه ا برا تدوی تاریخ

شفاهی آیتاهلل مدنی در دفااع مقادس و ساایر رویادادها تااریخی باه
ب .استناد به تصاویر شهید مدنی برا بیان خاررا دفاع مقدس،
 .لاا وم مستندساااز تاااریخ شاافاهی آیااتاهلل ماادنی بااا تصاااویر و
عک ها آرشی

،

،

 .1اهتمااام شااهید ماادنی بااه ازدوا رزمناادگان اسااالم در جناا
تحمیلی،
 .2حض ر در مراس بدرقه رزمندگان ت ری به منار جنگی،
 .3پ شیدن ل اس رزم
 .4مسافر به استانها مختل

برا ت لیغ مسا جن

 .5حض ر نیروها انقالبی و رزمندگان در من

،

شهید مدنی،

 .6مشااارکت آی اتاهلل ماادنی بااه دور از تشااریفا در روی ادادها
مختل

فیل بردار از ایشاان و کم ا د تصااویر رسامی و حرفاه ا از اقاداما
ایشان (همی مسهله عک

ها غیرحرفه ا ایشان را ارزشمند می کناد)

انتقا معنا و مفه م به مخار ان داخلی و خارجی ازرری تصااویر شاهید
مدنی و بازتاب تصاویر ایشاان در محافا مختلا

د .مصادی کاربست تصاویر غیرحرفاه ا بارا تق یات تااریخ شافاهی
عملکرد شهید مدنی در دوران جن

مسا زیر اشار میش د :تمای نداشت آیتاهلل مدنی به تص یربردار و

با جن
 .8بدرقه رزمندگان با قرآن در مراس اع ام نیروها،
 .9تجلی از سرباز نم نه در دوران جن

کم د اب ارها تص یربردار منجر شد تصاویر غیرحرفها  ،پشاتی ان و
تکمی کنند تصاویر ایشان باشند که کم

ت س آیتاهلل مدنی،

 .10سرکشی و حض ر در پادگان نظامی ت ری و سال غذاخ ر .
نتیجه
در ای مقاله تالش شد اسات باه ایا سارا پاساخ داد شا د کاه
عکاسی غیرحرفه ا در تدوی تااریخ شافاهی عملکارد شاهید محاراب
آی اتاهلل ماادنی در دفاااع مقاادس دارا چااه ظرفی اتهااا ،کاسااتیهااا و

شایانی برا تاریخ شافاهی

زندگانی و اقداما ایشان است) پنج ) مشکال و کاستیها مرب
به تصاویر غیرحرفاه ا از شاهید مادنی باه قارار زیرناد :مشاخصن ا دن
ارگان و مرک

برا تح ی گارفت تصااویر شاهدا محاراب و دفااع

مقدس ،دسترسای آساان نداشات باه آرشای عکا
خ رگ ار ها فعا در جن

شاهید محاراب در

تحمیلی ،نگارش غیرجاد ارگاان هاا

دولتی به تصاویر مردمی و غیرحرفه ا مرب

باه شاهید مادنی در دفااع

مقاادس ،کم ا د ارالعااا دربااارۀ مکااان تص ا یر ،در نشاادن تاااریخ
عک

ها شهید مدنی در منار جنگی یا پشت ج هاه و کیفیات پاایی

تصاویر و فقدان ت جه به زی ا یشناسی عک

 .7ت ری روحیه به رزمندگان،

و جریاناا سیاسای

شش ) مصاادی فراوانای

وجا د دارناد کااه پی سات تصاااویر و عکا هاا آمااات ر بااه جاذابیت
خاررا شفاهی آیت اهلل مدنی می اف ایاد و در عای حاا  ،مساتندکنندۀ
خارراتی است که صرفاً دارا ی
ماجرا یا رویداد ن د اند.

راو است و افراد دیگر شااهد آن
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منابع
الف .کتابها
 شعردوست ،علایاصاغر ،)1377( ،یادگهار روزگهار ،ساروش،تهران.

 صااالحی ،عل ای و آرزو علی ا اد  ،)1393( ،مجموعههه مقهها تتاریخ شفاهی ایثهار و شههادت :نهمهین نشسهت تخصصهی و
کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی ،نشر شاهد ،تهران.

 -قربای ،ساید محمادج اد ،)1400( ،عملکههرد و فعالیههتهههای

مطالعا عالی هنر دانشگا هنر تهران.

 علی اد  ،آرزو ،)1394( ،بررسی جایگاه عکس و عکاسی درتدوین تاریخ شهفاهی دفهاع مقهدس (مهوردپژوهی عکهس
رزمندگا یزدی) ،پایاانناماه کارشناسای ارشاد ،دانشاکد هنرهاا
تجسمی دانشگا هنر.

 کیانیرضایی ،مهساا ،)1397( ،تحلیل نشهانه شناسهی بصهریعکس های دورا دفاع مقدس ،پایا نامه کارشناسی ارشهد،
دانشکد هنر و معمار دانشگا سیستان و بل چستان.

شهید محراب آیت اهلل مدنی(ره) در جنهگ تحمیلهی ،رارح
پژوهشی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشها دفاع مقدس.

 قرباای ،ساایدمحمدج اد ،)1399( ،مهههاجر فههی سههبیل اهلل؛ویژه نامۀ شهید محراب آیت اهلل سید اسداهلل مدنی ،انتشاارا
فرهیختگان دانشگا  ،تهران.

 قرباای ،ساایدمحمدج اد قرباای ،)1400( ،سههیدالعلماءا عالم:تاریخ شهفاهی زنهدگانی ،شخصهیت و فعالیهت ههای شههید
محراب آیتاهلل مدنی دهخوارقانی (ره) ،نشر شاهد ،تهران.

د .روزنامهها

آقایی ،مجت ای« :)1385( ،عکاسی جنگ هرگز جدی گرفتهنشد» ،روزنامه رسالت ،یازده تیر ،شمار .5901

رهنما ،مری « ،)1392( ،انقالب ،جنگ و دوربین ها :دربهارهعکاسی جنگ و تأثیرش بهر فضهای عکاسهی ایهرا » ،روزناماه
اعتماد ،ده مهر ،شمار .2792

میرهاشاامی ،ساایدع اس« ،)1389( ،قصههد سانسههور نههداریم:گفت وگهو بها سهیدعباس میرهاشهمی» ،گفتگا از یلادا معیار ،

ب .مقا ت

روزنامه شر  ،چهارم مهر ،شمار .1071

 ق وینی ،حمید« ،)1396( ،نسبت عکهس و تهاریخ شهفاهی»،تارنما تاریخ شفاهی ایران ،هشت آذر.

ه .مصاحبهها
 -خاررا مکت ب دکتر ج اد منصا ر بارا نگارناد  ،شاهری ر

ج .پایا نامهها

 خامسی ،رضاا ،)1390( ،بررسی تأثیر ارزشههای مهههبیبر عکاسی جنگ ایرا و عراق ،پایا نامۀ کارشناسهی ارشهد،
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحهد تههرا
مرکزی.
 رکابدار ،م ناا ،)1396( ،بررسی اهداف تولید عکس جنگدر طول دورا دفهاع مقهدس (جنهگ عهراق علیهه ایهرا
 )1367-1359و کارکردهههای مههرثر و متفههاوت آ پههس از
جنگ ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،پردی بای المللای فاارابی دانشاگا
هنر تهران.

 شهابی ،سارا ،)1394( ،بررسی مقایسه ای کتابهای عکهسجنگ در دورا جنگ و سهال ههای پهس از آ در ایهرا ؛
بخش عملی عکاسی از مناطق جنگی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکد هنرها کاربرد دانشگا هنر تهران.

 عسااگر کیاا ،فرشاااد ،)1398( ،تحلی هل محتههوای تههاریخیعکاسی جنگ تحمیلی ایرا و عهراق در فاصهله سهال ههای
 ،1359-1361رساااله دکتاار تخصصاای ،دانشااکد علاا م نظاار و

.1400
 -آسای

جاوید ،اصغر ( ،)1399/05/15مصاحبه گهر :حرفهه

راوی :سن راوی :محل مصاحبه.
 مصاح ه نگارند با اصغر حیدر  ،ت ری  ،شان ده تیر .1399مصاح ه نگارند با اصاغر دولتشاا  ،خارم آبااد ،سایو یکا خارداد
.1399
 مصاح ه نگارند با آیت اهلل سید مجت ی رااهر خارم آبااد  ،قامقدس ،او تیر .1399
 مصاح ه نگارناد باا بها اد پاروی قادس ،ت ریا  ،دوم اردی هشات.1399
 مصاح ه نگارند با جعفر رضایی ،ت ری  ،چهارده مرداد .1399 مصاح ه نگارند با حجت اتسالم ای ب حس زاد  ،تهران ،بیساتو چهارم مرداد .1399
 مصاح ه نگارند با حجتاتسالم حس ایماانینساب ،خارمآبااد،او خرداد .1399
 مصاح ه نگارند با حس بهرامی ،خرمآباد ،نه تیر .1399 -مصاح ه نگارند با حسی ج ار پ ر ،ت ری  ،هجده تیر .1399

نق

عکاسی غیرحرفها در تدوی تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیتاهلل مدنی در دفاع مقدس

 مصاااح ه نگارنااد بااا خااان صاادیقه صااارمی ،ت ریا  ،س ایویک افروردی .1399
 مصاح ه نگارند با خان راهر احمد مالمحما د ،ت ریا  ،سایشهری ر .1400
 مصاح ه نگارند با خان هد مهاد زاد ،ت ریا  ،او اردی هشات.1399
 مصاح ه نگارند با دکتر احمدحسای ان ابای ،ت ریا  ،جلساه دوم،هجده مهر .1400
 مصاح ه نگارند با دکتر ج اد منص ر  ،تهران ،هشت اردی هشت.1399
 مصاح ه نگارند با دکتار ساید کااظ اکرمای ،تهاران ،شاان دهاردی هشت .1399
 مصاح ه با سید ربابه مدنی دختر شهید مدنی ،قا مقادس ،دهاتیر .1399
 مصاح ه با مجید آقاباتیی ،ت ری  ،بیست و س م مرداد .1399 مصاح ه باا محمدحسای آقابااتیی ،ت ریا  ،بیسات و سا م مارداد.1399
 مصاح ه با ناصر برپ ر ،ت ری  ،بیست و دوم مرداد .1399 مصاح ه با ناصر یار  ،ت ری  ،دوازده مرداد .1399 -گفتگ

تلفنی با ابراهی سلیمانی ،مرداد .1400
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