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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. 
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 چکیده

 و تأساای  مهاا  ایاا  باارا  جهااان کشاا رها  در فراواناای تحقیقاااتی مراکاا  کااه شاا د ماای محساا ب جناا  مطالعااا  از بخشاای جناا  شاافاهی تاااریخ

 ایاا  بارا   تخصصاای هاا   رشاته  حتاای کاه  اساات می انای  باه  حاضاار عصار  در جناا  تحا ت   شافاهی  تاااریخ و خااررا   ارزش و شاا ند مای  حمایات 

 وجاا د بااا و اساات شاافاهی تاااریخ باارا  تصاااویر و عکاا  از اسااتعانت جناا ، شاافاهی تاااریخ بااا ماارت   هااا  شاااخه از یکاای. انااد دیااد  تاادار  مهاا 

 باارا  کااه جااایی تااا اساات  کاارد  پیاادا جناا  پژوهشااگران و تحقیقاااتی مراکاا  در بساایار  ررفااداران گذشااته، سااا  چنااد راای مسااهله ایاا  بااداعت

 هاا ، ایااران در. انااد شااد  برپااا آم زشاای هااا  کارگااا  و تااألی  پااژوه ، آثااار شاافاهی، تاااریخ و عکاا  باای  ارت ااا  منااد  روش و مسااهله ت یاای 

 ارتقااا  در ماارثر  نقاا  شاافاهی تاااریخ در تصاااویر کاربساات رسااد ماای نظاار بااه و انااد داشااته ت جااه مسااهله ایاا  بااه جناا  تحقیقاااتی نهادهااا 

 و پتانساای  از آمااات ر و ا  غیرحرفااه تصاااویر ا ، حرفااه هااا  عکاا  و جناا  عکاسااان تصاااویر باار عااالو  ال تااه دارد  تحمیلاای جناا  هااا  پااژوه 

 برخاای گشااا  گاار  ت انااد ماای ا  غرحرفااه تصاااویر محتاا ا  تحلیاا  و برخ ردارنااد جناا  شاافاهی تاااریخ بااه رسااانی کماا  باارا  مناساا ی ظرفیاات

 محااراب شااهدا  تحمیلاای، جناا  در ماارثر و فعااا  اقشااار از یکاای راسااتا، ایاا  در. باشااد مختلاا  مسااا   در جناا  شاافاهی تاااریخ کاا ر نقااا 

 شاااهری ر 20 الااای 1359 شاااهری ر 31) تحمیلااای جنااا  در ایشاااان حضااا ر ک تاااا  دوران در مااادنی سیداساااداهلل اهلل آیااات میاااان، آن در و هساااتند

http://joralh.nlai.ir/
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 امااا دارد  وجاا د خصاا   ایاا  در زیاااد  خاااررا  کااه دادنااد انجااام فرهنگاای مسااا   و جناا  پشااتی انی هااا، ج هااه در زیاااد  هااا  فعالیاات ،(1360

 برخاای و ناادارد وجاا د جناا  پشااتی انی و جنگاای منااار  در ایشااان عملکاارد و اقااداما  از ا  حرفااه هااا  عکاا  و تصاااویر مختلفاای، دتیاا  بااه

 و اسااناد  - ا  کتابخانااه شاای   از گیاار  بهاار  بااا حاضاار مقالااه راسااتا،  ایاا  در. هسااتند خااأ ایاا  کننااد  ج ااران آمااات ر، و ا  غیرحرفااه تصاااویرِ

 جناا  در ماادنی شااهید عملکاارد شاافاهی تاااریخ ت یاای  در ا  غیرحرفااه تصاااویر نقاا  مسااهل  بااه دارد تااالش ماادنی شااهید ن دیکااان بااا مصاااح ه

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

 و شخصاای مناااز  در ماادنی شااهید از نیاااز ماا رد تصاااویر وجاا د شاافاعی تاااریخ ایشااان، بااا ارت ااا  در ا  غیرحرفااه عااا  عکاا  مشااکال  بااه جناا ،

 .ش د می اشار  مدنی شهید شفاهی خاررا  ت یی  در ا  غیرحرفه تصاویر کاربست مصادی  برخی

 .عکاسی جن ، پشتی انی مدنی، اهلل آیت شفاهی، تاریخ مقدس، دفاع کلیدی: های واژه
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  مقدمه
. سااتین یعکاساا از رتریخطرپااذ  هناار چیهاا هنرهااا، تمااام  یباا در

 از آن یرا  کاه  شا د  یما  اراال   یعکاسا  از  ا ح ز  به جن  یعکاس

 گرفتااه عکاا  یجنگاا منااار  در یزناادگ و یجنگاا مناقشااا  و ن ردهاا 

 ها یرحم یب ها،  فداکار و ها یفشان جان کنار در جن  یعکاس. ش د یم

 بت انااد کااه یعکساا هار . کشااد یماا ریتصاا  باه   یاان را جناا  ،دهشات  و

 عکا  . ردیگ یم قرار شاخه  یا در باشد، مناقشه  یا از  بعد کنندۀ انیب

  کنجکااو  با مردم همه و دارد عهد  به آن یرسان ارالع در یمهم نق 

 باه  ها عک   یا  ریگ جهت. کنند یم نگا  جن   ها عک  به  اریبس

 آنهاا  ن یگا   نح   ها، عک  ۀدهند ارا ه سازمان ازجمله مسا    اریبس

 ن یا ب ، یهمچنا  و شا د  یما  ارا اه  آن در عک  که  ا نهیزم ارا ه،  برا

 به را ییها عک  جن ،  ها عک  بیشتر. دارد یبستگ عکاس یشخص

 از ییهااا عکاا   انااد جناا  از پاا  بااه مرباا   کااه کشااند یماا ریتصاا 

 و  یمجاروح  از ییها عک  جن ، از پ  تلفا  و رانیو  ها ساختمان

 کاه  جنا   ریدرگ  ها مکان از  ریتصاو جن ، انیقربان و جان اختگان

  ریتصاو همرا  به ندارند، خ د در  گرید  یچ خا  از یتل ج  اکن ن

 نظار  باه  اگرچاه  .(1: 1394 ،یشاهاب ) اناد   شاد  هیا ته یجنگ  اسرا از که

 باه  کاما   را ر  باه  را جنا   یزشت ت انند ینم ها عک  ،یجنگ عکاسان

. شا د   گرفته سیعک دیبا یعم م افکار شدن روش   برا ،بکشند ریتص 

 کارد  اساتفاد   یخیتاار  مساتندا   عنا ان  باه  آنهاا  از تا ان  یما  کا   دست

  یدایا پ زمان از داشت ت جه دیبا مسهله  یا  ییت  در .(1396 رکابدار،)

 یژگا یو و تیا واقع ییبازنماا  عک ، مه   کارکردها از یکی ،یعکاس

 و گسترش در  ریتص  اسناد  یتر مه  از عک . است ب د  آن  استناد

 هر یخیتار حافظه. است جامعه  ی  حافظ و یخیتار  دادهایرو حفظ

 خیتاار  ،یشفاه خیتار ،یجمع ستهیز تجربه از  ،یچ هر از  یب  ا جامعه

  بارا  بازدارند  یعامل و ردیگ یم وام( عک )  ریتص  سند و  ن شتار

 . است ند یآ به انتقا  و حا  به آن اتصا  ریمس و گذشته یفرام ش

 یبرخا   حاو ها عک  ه  دنده یم نشان ها پژوه  از حاص  جینتا

 یارالعاات  یبرخا  ها   و هستند مکت ب مت  از مستق   ها امیپ و  یمفاه

 در ارا اه  قابا   و داردن وج د ها عک  در ،دهد یم ارا ه مکت ب مت  که

 قلمرو عمدتاً یلیتحم جن   ها عک  یکل ر ر به. نیستند ریتص  قالب

 مکتا ب  مات   و هستند ا یدرون و احساسا  آشکارساز و  یمتع  یمفاه

 یژگا یو دو  یا ا. اسات  م فا   یخیتاار   یا دق و یکما   ها داد  ارا ه در

 باه  پرداخات  در رساانه  دو کاه  اسات  نکته  یا دیمر حا   یع در  یمت ا

 نا ع  باه  قاادر  صارفاً   ا رساانه   هاا  تیا قابل براسااس  واحد م ض ع  ی

 را ر  باه  (عکاساان ) رساازان یتص  و قل  اه  که  امر اند  انیب از یخاص

 رساانه  دو را آنهاا  تا ان  یما  ینا ع  باه  و اناد  ت جاه داشاته   به آن یحیتل 

 د یا ناد دیا ن ا .(1398 ا،یا ک  عساگر ) دانست یانیب تیتق   برا  یهمنش

 باه  شاتر یب ،عارا  و  رانیا ا جنا   از پا    هاا  ساا   تماام  در که گرفت

 جنا    ریتصا   تیا روا و شاد   پرداختاه   ا حرفه عکاسان  ها عک 

 ریتصاو آل  م کنار در .است شد  د ید عکاسان  یا  یدورب دِید از شتریب

 ،هساتند  یلیتحم جن  یقیحق تیه  ۀدهند نشان که رزمندگان و شهدا

. دارد وج د مقدس دفاع ح ز  در یفراوان  ا رحرفهیغ و آمات ر ریتصاو

 یشافاه  خیتاار  در جنا    ا رحرفاه یغ عک  کاربست تیاهم  ییت  در

 هاا  عکا   در کاه  داشات  ت جاه  ناه یزم  یپا   یا ا باه  دیا با مقادس  دفاع

 باه  مراتاب  باه  تیا واقع ثیا ح از که دارد وج د  ا ناشناخته  ها تیظرف

 جنا  . اسات  یخیتاار  و یادبا   ها تیروا از تر  ین د داد ، رخ آنچه

 شامار  یب تعداد که است رانیا جامعه مه  ح ادث از یکی عرا  و رانیا

 کم  جن   رخدادها و عیوقا خ ان  به آن  ا رحرفهیغ  ها عک 

 ینا یع امر با خیتار عل  پژوه   یا در و عل  ح ز  اص تً زیرا کنند  می

  یا ن یخیتار دان  بس  در عک  گسترد  کاربرد ییچرا. دارد سروکار

 گذشاته،  در داد  رخ امر از آن تیسند که ش د یم خالصه امر  یهم در

 یعکاساا گااا یجا و نقاا  ناچااار بااه. یذهناا  ا انگااار  نااه اساات «یناایع»

 در و اسات   تگار یروا ینا ع   یا ن عارا   و رانیا ا جنا   در  ا رحرفهیغ

 وجا د   دیا ترد عیوقاا   یا ا از ماناد    برجا  ها عک  ب دنپذیر استناد

  .(21: 1399 همکاران، و  خ انسار) ندارد

  جاد  و  یا عم  ریثأت رانیا هیعل عرا  یلیتحم جن   یریبپذ اگر

 عرصاه  در را مها    یا ا دیا با ،(10: 1392 رهنماا، ) گذاشات  یعکاسا  بر

 خیتاار  کتاب   یتاأل  و  یتادو  کاه   یریبپاذ  مقادس  دفاع یشفاه خیتار

 و  ا حرفاه   هاا  عکا   و ریتصااو  باه  ت جاه  بادون  مقدس دفاع یشفاه

 گریاریا  م جا د،  ریتصااو  و شا د  یم محس ب نقصان  ی ، ا رحرفهیغ

 . هستند رانیا در جن  یشفاه خیتار پژوهشگران و م رخان

 ی،لاایتحم جناا  یشاافاه خیتااار در مانااد  مغفاا   مسااا   از یکاای

 و اسات  مقدس دفاع در یمدن اهلل تیآ ،محراب دیشه نق  نشدن یبررس

  یآرشا  بار  یم تنا  مقادس  دفااع  در یمادن  دیشاه  عملکرد یشفاه خیتار

  یا ا ن یساندۀ . اسات  ضارور    یا  آمات ر و  ا حرفه عکاسان ریتصاو

 اهلل تیا آ محاراب  دیشه عملکرد و نق » عن ان با یپژوهش ررح سط ر،

 دفااع   هاا  ارزش نشار  و آثاار  حفاظ  ادیا بن  بارا  «مقدس دفاع در یمدن

 حض ر ریتصاو از یبخش از ،مجم عه  یا در  است کرد   یتدو مقدس

  هاا  یبررسا  یولا  ت اسا  شاد   اساتفاد   یلا یتحم جن  در یمدن دیشه

 نقا    کااربرد  و منساج   تار،   یدق  یتدو  برا دنده یم نشان نگارند 

  ا رحرفهیغ ریتصاو  گردآور و یبررس، به مقدس دفاع در یمدن دیشه

 از م جا د  ریتصااو  بار  عاالو   رایا ز  نیااز اسات   یمدن دیشه از( آمات ر)

 کاه  مقادس  دفااع  دوران در یمادن  اهلل تیا آ ، یا ت ر جمعاه  امام اقداما 

 در یمادن  دیشاه  اقداما  از یفراوان ریتصاو ،اند هگرفت  ا حرفه عکاسان

 ساتاد  در یرسان کم  جن ، غیت ل  برا یاستان  سفرها ،یجنگ منار 
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  هاا  خط ه و یسخنران ها، مارستانیب در یدرمان اقداما  جن ، ی انیپشت

 باه  یدگیرسا  منا  ،  و  پادگاان  در انیا نظام باا  جلسا   ،یت ر جمعه نماز

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

 ضا    و ث ات   عاد  افراد و  ا رحرفهیغ عکاسان که دارد وج د ر یغ

  یاا هیااته صاا ر  در و دنشاا   گااردآور اساات تزم کااه انااد  کاارد

 یشاافاه خیتااار تاا ان یماا ،یماادن دیشااه ریتصاااو از   یآرشاا مجم عااه

 جنا   در شاان یا ساله  ی حض ر روند دررا  شانیا اقداما  و عملکرد

 از  ریا گ بهار   با دارد تالش حاضر مقاله رو،  یازا کرد  تیتق  یلیتحم

 یعکاساا نقاا   یاایت  بااه یشاافاه مصاااح ه و یفیت صاا یلاایتحل روش

 محاراب  دیشاه  عملکارد  یشافاه  خیتار  یتدو در( آمات ر)  ا رحرفهیغ

 .بپردازد مقدس دفاع در یمدن اهلل تیآ

  یا  یلا یتحم جن  در یمردم و( آمات ر)  ا رحرفهیغ  ها عک 

 ۀکنناد   یا تکم و  انیپشت که هستند جن  یشفاه خیتار  برا م ث  من ع

  مستندسااز  ییت انا و هستند(  ا حرفه ریتصاو) جن  عکاسان ریتصاو

 دوران  یا ا یشافاه  خیتاار  ۀکنند  یتکم و جن  از یخیتار  ها تیروا

 . هستند

 ،یلا یتحم جن  و یمدن دیشه کتاب  یتدو  برا مقاله  یا نگارند 

 جنا ،  با مرت   م ض عا  با یمدن دیشه از م ج د ریتصاو به استناد با

 اساتخرا   را دیجد مسا    ،یرر  یهم از و یرراح را  دیجد سرات 

 .   استکرد

 یبررسا » عنا ان  باا  خ د ارشد یکارشناس نامه انیپا در  اد یعل آرزو

 مقاادس دفاااع یشاافاه خیتااار  یتاادو در یعکاساا و عکاا  گااا یجا

 هنار  نقا   و گا یجا دارد تالش «(  دی رزمندگان عک  یم ردپژوه)

 یابیا ارز را شاهاد   و ثاار یا حا ز   در یشافاه  خیتار  یتدو در یعکاس

 و ث ات   اب ارهاا   یتار  مها   از یکی عن ان به آن ریتأث  واکاو به و کند

 حا ز    یا در یزدن مثا  گا یجا از هنر  یا زیرا بپردازد  ارالعا  ض  

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

 . ش د دید  می

 

 یعکاس نقشبارۀ در پژوهش ۀنیشیپ یبررس. 1 شماره جدول

 مقدس دفاع در

1 

 در یعکاس هنر نق 

 یشفاه خیتار  یتدو

 ثاریا و شهاد 

 و یصالح یعل

  اد یعل آرزو

 مجم عه کتاب

 خیتار مقات 

 و ثاریا یشفاه

 شاهد نشر شهاد ،

1393 

 

 جنگ یشفاه خیتار و عکس ؛یمفهوم مدخل
 ،اند م اجه آن با یشفاه خیتار فعاتن یگاه که ییها پرس  از یکی

 استفاد  مت  یینها  یتدو در ت ان یم عک  از انداز  چه تا که است  یا

 از ایا آ .ناه  ایا  هسات  یارت اار  عکا   و یشافاه  خیتار  یب اساساً و کرد

 اساتفاد   دیا با او خااررا   با مرت   ح ادث رِیتصاو و  راو  ها عک 

 گذشاته  در .کارد  ث ت دیبا را خاررا  ض   هنگام او ریتصاو ایآ .کرد

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

را ر   باه   کارد  رییا تغ  ادیز  انیم به نگرش  یا ،یشفاه خیتار جیترو و

  دادهایا رو از  دیا جد  ایزوا و ارالعا  یشفاه خیتار  یازرر مثا ،

 در. شاد  یما  غفلات  آنها از ق الً که شد روش  پژوهشگران  برا یخیتار

 عنا ان  باه  ها  باه   نگااران  خیتار یبرخ ر،یاخ  ها دهه در روند،  یا ادامه

 اسات   یا ا تیا اهم حاا    نکته. اند داشته ت جه یخیتار  ها داد  از یکی

  دهاد  مای  قارار  محقا   اریا اخت در را یمختلفا   ها داد ، ریتص   ی که

 در م جا د   هاا  سااز   و ها ساختمان  معمار افراد، پ ش  ر ر مثا ، به

 یهیباد . اسات  تیا اهم  دارا یهمگا ...  و افاراد  حالات  غذاها، ر،یتص 

 را آنهاا  دیا با کاه  دارد یخااررات  ریتصااو  از  اریبسا  دربارۀ  راو است

  یا تحر باه  ریتصاو یبرخ بسا چه. کرد افتیدر کام  و  یدق ص ر  به

 در م جا د  ریتصااو  یبرخا  آنکاه  ضام  . کنناد  کم   ین  راو حافظه

 و باشاد  فارد  منحصاربه  خا د  نا ع  در ت اناد  یما  انیا راو یِشخصا   یآرش

 انیا راو معما تً . دیا آ شامار  باه  ب رگ غفلت  ی آنها از نکردن استفاد 

 و یزنادگ  از یبخشا  باا  مارت    کاه  دارناد  گاران ید ای خ د از  ریتصاو

 ییبازنما را گذشته از یبخش ریتصاو  یا از استفاد . است آنان خاررا 

 اماا   با د  خ اهاد  مارثر   راو باا  مارت    ارالعاا    یا تکم در و کند یم

 یمعرفا  باا  و مناسب مکان در و  اسازیگ  را ریتصاو  یا است  ضرور

 به مرب   ریتصاو از  گرید بخ . کنند در  کتاب در یکاف حیت ض و

 درباار   یارالعات ای است افتهی حض ر آنها در  راو که است ییها مکان

 در  و  اسااازیگ  صاا ر  در ها   ریتصاااو  یا ا از اسااتفاد . دارد آنهاا 

  ضارور . کناد  ییبازنماا  را گذشاته  از یبخشا  ت اناد  یم  یدق ارالعا 

 نکاه یا  شا د  افات یدر  راو از قاًیدق عک   ی با مرت   ا یج   است

 کاه  یمحلا  چارا  شد ، گرفته یکس چه  لیوس به و یزمان چه قاًیدق عک 

 حالات   یا ا در افراد چرا است، شک   یا به ،شد   ربرداریتص  آن در

 قااً یدق عکا   محا   ب دناد،  ییهاا  یژگا یو چاه  واجاد  حاضاران  هستند،

 مکاان   یا ا باشد، م ج د ه   گرید ریتصاو است ممک  ایآ کجاست،

 از یبخشا  ت اناد  یما   ی هر که گرید  ها پرس  و است یباق همچنان

 .(1396 ،ینیق و) کند  یتکم را مدنظر م ض عِ با مرت   قطعا 

 از یکا ی عنا ان  باه  عکا   شا د  اشاار   دیا با ف  ، مسهله ذکر از بعد

 حض ر آغاز از و داد  انجام را ییبازنما ژ یکارو ض  ، و ث ت  اب ارها

 نگااران  خیتاار  و م رخان خدمت در ست ،یب قرن هنر عرصه در پررنگ 

 سند عن ان به عک ، از نهیبه استفاد  با یشفاه خیتار محققان. است ب د 

 در  ثرتررما  و بلندتر  ها گام ت انند یم حافظه،  انند یبرانگ و یاجتماع

 قالب و شک  جادیا در عک . بردارند یشفاه خیتار بهتر ریتفس و در 
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  هاا  قالاب  در نیا   و دارد کنناد    یای تع نقا   ،یشافاه   ها تیروا  برا

. اساات برخاا ردار پااذیر اعتنا  ریرناپااذییتغ و ث ااا  از ، مستندساااز

 با د   یماذه   دیعقا از یناش  ها ارزش ریتأث تحت مقدس دفاع یعکاس

  ها عک  تیمعن  ح  با مأت  و آرام  فضاها در را یثأت  یا و است

 و خشا نت  بارخال   عرا  و رانیا جن   ها عک . دارد نم د جن 

یی هاا  انساان  و جهااد  و ج هاه  قداسات  کنندۀ انیب جن ، از یناش یرانیو

 نا ع  ، یهمچنا . اناد  شاتافته  خادا  را  در جهااد   بارا  داورل اناه  که است

 و  نااب د  فاجعه، کنندۀ بیان نکهیا از  یب ها  بند بیترک و ها  ن رپرداز

 و شا ر  ، معن  حض ر آرام ، شگرینما باشد، جن  ناخشن د ص ر 

 ،یخامس) است جن  از یناش اضطراب و  یتش  بدون  فضا و نشا 

 یرل اا شااهاد  و یسااتادگیا مقاوماات، همچاا ن ییهااا یژگاایو .(1390

  نمادهاا  و اسات  هاا  عکا   مجم عاه   یا ا در حاضار   یمضاام  ازجمله

 شاا د یماا ختااهیآم ینیمضااام  یچناا بااا هااا عکاا  در  یاان یعیشاا مرساا م

 .(1397 ،ییرضا یانیک)

  یمفاه مسهله  ییت  مقدس، دفاع یشفاه خیتار در دا یکأت از یکی

 دفاااع یکلاا تیااماه و رزمناادگان ماان  و رفتااار در ییعاشاا را و ینااید

 خیتاار  مختل   ها کتاب و است عرا  یبعث  یرژ برابر در رانیا مقدس

 رزمنادگان  ییعاشا را  رفتاار  و شاهاد   ثار،یا فرهن  ییبازنما ،یشفاه

 نقا   هاا  عکا   و ریتصااو  ،یمساا ل   یچنا   سااز  گفتماان   بارا . است

. دارنااد جناا  یشاافاه خیتااار در مطروحااه م احااث  یااتعم در  ثررماا

 باا  هنرمنادان  عارا ،  و رانیا ا جنا   در گرفتاه،  انجاام  مطالعا  براساس

 ییبازنمااا مقادس   اماار عنا ان  بااه را جنا   چهاار  ر،یتصااو  از اساتفاد  

 باه  مقادس   هاا  الماان  از اساتفاد   باا  انیا م  یا ا در  یا ن عکاساان . کردند

  .پرداختند مقدس جن  ییبازنما

 ث اات در ماارثرش کااارکرد دلیاا  بااه عکاا  داشاات نظاار در دیاابا

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

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

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

 و تااریخی  وجا    جسات  بارا   ارزشمند ها  سرنخ ۀدهند ارا ه عن ان به

 شاافاهی تاااریخ شاا اهد برخاای باار تأییدکننااد  صاا ر  بااه نیاا  ماا اقعی

 سانجید   تحلیا   بنابرای ،  است برخ ردار باتیی اهمیت از آمد  دست به

 ا  تااز   ها  دریچه عظی ، رویداد ای  از ماند  برجا  ها  عک  دقی  و

 گار  تحلیا   یا  . گشا د  خ اهاد  جنا   یشفاه تاریخ تدوی  ح ز  در

. کند می مجه  ،است ارت ا  در عک  با هرچه به را خ د عک  خ ب،

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

...  و مرلا   زندگینامه رمان، نگارش فرهنگی تاریخ زمینه پ  ارالعا 

 هاا  آدم ایا  : بپرساد  خا د  از بایاد  نیا   عکا   گر تحلی . سازد می مجه 

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

 و گار  کااوش  دیگار  هاا   سارا   و اسات؟  نکاتی چه گ یا  معی  مکان

 تاأثیر  عکا   در م جا د  حقاای   ج  یاا   ث ت در که عک  گر تحلی 

: هساتی   رو روباه  روایت سه با عک  هر برابر در هم ار  ما. دارد بس ایی

 عنا ان  به آن از ت ان می که کند می بیان را آن عک  که روایتی نخست،

 هماان  کاه  عکا   ارارا   روایات  ،دوم. بارد  نام عک  اولیه ارالعا 

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

 باا  م اجهاه  در شافاهی  تااریخ  گار تحلی  اصلی هنر. ش دمی داد  نس ت

  یا ا کاه  است ای  گ ناگ ن ها حقیقت سه ای  که جایی در را عک 

 ال تاه   کند استخرا  عک  از را آن و بج ید رسد،می ه  به روایت سه

 تااریخی  اساتخرا   بارا   کاه  مقادس  دفااع  دوران به مرب   ها عک 

 .(1393  اد ،یعل و یصالح) دندار بیشتر  پیچیدگی

 

 و  ا رحرفاه یغ یعکاسا   یبا   ناد یپ مالحظا  یبرخ به دیبا ریمس  یا در

  :کرد ت جه جن  یشفاه خیتار

 بااه ت اننااد یماا هااا عکاا  جناا ، یشاافاه خیتااار  یاایت   باارا( او 

 مات   در کنناد کاه   کما   یانساان  افعاا   یدرون  ها جن ه  آشکارساز

 مات   رابطاه  حیتشار  منظا ر  باه . ش د یم عرضه یرونیب ص ر  به مکت ب

 و جسا   مثا  از استفاد  دیشا جن ،  ها عک  و جن  خیتار مکت ب

 روح کال اد   یا ا در عکا   و اسات  خیتاار  جس  مت ، .باشد دیمف روح

 رخاداد  اریا ع تمام نظ  تا کنند یم کم   مرثر نح  به ها عک . دمد یم

 آشکار ح ادث و دادهایرو ارالعا   آشفت ظاهر بط  از جن  یخیتار

 .کند دایپ ت ل ر و ش د

 هاا  عکا   سه  جن ، عک  و مکت ب خیتار  یب سهیمقا در( دوم

 مات   از شاتر یب مراتاب  باه  مخاراب   بارا  خ دشناساانه  معرفات  دیت ل در

 مات   در مح ر ارزش  یمفاه  ریکارگ به کثر  همچنی ،. است مکت ب

 ،یذهنا   یمفااه  انیا ب در یکالما  پشات انه   یا دل باه  آنهاا  تن ع و مکت ب

 اگرچااه. اسات  هاا  عکا   از شاتر یب مراتاب  باه  ینا ید و یاخالقا  ،یفلساف 

 شااد  مطالعااه  هااا نم نااه در جناا  عکاا  و ماات  یکلاا کااردیرو

 و یفرهنگاا برساااخته  یمفاااه بااه حیصاار اشااارا  اساات،  ماادار ارزش

 ،گار ید ع اار   به .دارد تن ع ه  و است شتریب ه  ،مت  در  ید  ل ژیا

 مادنظر  ارزشامدارانه   یمفااه  جیترو  برا  مساعدتر نهیزم ،کلمه و مت 

 در  اریبس عناصر واجد یلیتحم جن   ها عک . است ب د  تیحاکم

  باارا بیااترغ و جناا  از  جان اادار در مخارااب  شیااانگ و  یااتحر

 .هستند آن در مشارکت

 تیخص صاا مکتاا ب، خیتااار ازا یااامت  یتاار مهاا  از یکاای( ساا م

 و شا ند  ینم هیته منظ ر  یا به ها عک  معم تً که است آن شمارانه گا 

 ا،یاشا  اما ر،  بر زمان گذر از متأثر ا  یج  ارا ه در ،ش ند هیته اگر یحت

 مختلا   عکاساان  کاار  عیا تجم اگار  یحتا   اناد  نات ان ها مکان و ها انسان



 
 1401 سا  ،1 شمار  ،2 دور  جدید، دور ، شفاهی تاریخ ها  پژوه   84

 

 

 هاا  عکا   مشااهد   باشد، شد   یتنظ یزمان تأخر و تقدم بیترت براساس

 اریاخت در ها معل   و ها علت تح ت ، ر یزنج از  انداز چش  ت انند ینم

 ارا اه  باه  قاادر  ریتصااو  و است ریتص  عک ، اب ار رایز  بگذارند نند یب

 ریتفس و ریتع  به ازین جن  خیتار مکت ب مت . ستندین دادهایرو ا ییج 

 یلیتحم جن   ها عک بارۀ بیشتر در. ندارد گمان و حدس و  یتأو و

  هاا یژگا یو و رخاداد  مکاان،  ن اشاد،  همارا    یرن یز حا یت ض اگر

 .(81-85: 1399 همکااران،  و این  عسگر) ش ند داد  نمی صیتشخ افراد

 ساتاد  ریا نظ مسا   از یعیوس  یخ، جن   ا حرفه عکاسان ان،یم  یا در

 بدرقاه،  مراسا   ج هه، به یاع ام  روهاین از تیحما ،یسخنران ،ی انیپشت

 تیوضاع  باه  یدگیرس جمعه، نماز در یسخنران شهدا، مراس  در حض ر

  ریااگیپ  مقاادس دفاااع خیتااار بااا ارت ااا  دررا  ر یااغ و شااهرها یعماا م

 و ث ات  را دادهایرو  یا شتریب ،آمات ر و یمرم  ها یعکاس و کردند ینم

 ساتاد  در  ا عماد   نقا   یمادن  دیشاه  کهبا ت جه به این. کردند می ض  

 از  ا عماد   بخ  داشتند،  یت ر شهر در جن  مسا   و جن  ی انیپشت

 از برگرفته دارد، وج د  یت ر از که مقدس دفاع دوران در شانیا ریتصاو

 .ب دند ارت ا  در شانیا با که   استافراد ای  عاد افراد  یآرش

 

 در یمهدن  دیشهه  از یا رحرفهیغ ریتصاو یگردآور ضرورت

 مقدس دفاع با ارتباط
 شها  یا از یربرداریتصهو  از یمهدن  اهلل تیه آ ممانعهت . الف

 یا رحرفهیغ یها عکس تیاهم بسترساز
  داشاتند  ارت اا   یمادن  اهلل تیآ با  یت ر در جن  عکاسان از یبرخ

 مشاه ر   آزاد یعکاسا  باه   یا ت ر در کاه  پ ر  ج ار  یحس نم نه، برا 

 بها اد  ،(18/04/1399 پا ر،   ج اار   یحسا  باا  نگارناد   مصااح ه ) اسات 

 دارد اریاااخت در را یماادن اهلل تیااآ ریتصاااو از   یآرشاا قاادس،  یپاارو

 حاا ،    یعا  در  (02/02/1399 قادس،   یپارو  به اد با نگارند  مصاح ه)

 و ب دناد  خ د از ل یف هیته و  ربرداریتص  مخال  عم ماً یمدن اهلل تیآ

 .باشد اند  شانیا درخص    ریتص   یآرش تا شد منجر امر  یهم

 کاه  اسات  کارد   اشاار   مساهله   یا ا درباارۀ  شعردوسات  اصاغر  یعل

 و ب دناد  اساالم  رزمندگان خاررا  ض   و ث ت خ استار یمدن اهلل تیآ

  لم اردار یف یجنگا  مناار   باه  رویا ن اع ام مراس  از خ استند یم افراد از

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

 شاان یا از  ادیا ز ریتصاو شانیا کانین د و جان ازان و شهدا  ها خان اد 

 کاه  دارند اریاخت در یلیتحم جن  با ارت ا  در مختل   ها تیم قع در

  است ارزش  دارا ها عک   محت ا یاند  ول گرفته  ا رحرفهیغ  افراد

 ت ساا  یرساام  ربرداریتصاا  از یماادن دیشااه ممانعاات  یااا  ،یبنااابرا

  ا رحرفاه یغ و یمردم  ها عک  ش د یم منجر جن   ا حرفه عکاسان

  ربرداریتصاا  بااا یماادن دیشااه . بااا ت جااه بااه اینکااه کننااد دایااپ ارزش

 ریتصاو از گرو   یا نداشتند، یمشکل گ نه چیه  عاد افراد و رزمندگان

 .دارند جن  در محراب دیشه یشفاه خیتار  یتدو در یمهم گا یجا

 

 یبهرا  جنهگ  در یمدن دیشه ریتصاو مفهوم و معنا انتقال. ب

 یخارج و یداخل معاند یها گروه
 صار   مقادس،  دفاع دوران در یمدن اهلل تیآ از منتشرشد  ریتصاو

 باه  مربا     هاا  حا ز   از یکی در شانیا از کن   ی کنندۀ   ییت  نکهیا

 باه  شانیا کردیرو و م اضع ها، برداشت ،یمعان  دارا ،است مقدس دفاع

  منصا ر  جا اد  دکتار  نم ناه،  بارا   اسات   یخارج و یداخل تح ت 

 دوران در یمدن دیشه  ها عک  ریتأث درخص   سپا  فرماند  نخستی 

 : کند یم اشار  یلیتحم جن 

 هماان  باا  رفتناد  ج هاه  به شخصاً ه  جن   یاوا در یمدن اهلل تیآ»

 در ها   داشات   معنا یلیخ عک  آن. هست ه  عک .  پاسدار ل اس

 از تیحما در ه  ب د، انقالب ضد برابر در ه  ب د،  مدار عتیشر برابر

 آن باا  کارد  یما  دییا تأ را( ر )امام حضر  حر  ه  ب د، پاسداران سپا 

 مصااح ه « )شاد  شاهادت   ساز نهیزم روا  همان و عک  همان. کارشان

  .(08/02/1399 ، منص ر ج اد دکتر با نگارند 

 دیشاه  ریتصااو  کاه  کناد  یم اشار  نسب یمانیا حس  اتسالم حجت

 شانیا یانقالب چهر  ۀدهند  ینما جن ، دوران یر رزم ل اس در یمدن

 نساب،  یماان یا حسا   اتسالم حجت با نگارند  مصاح ه) است دشمنان به

01/03/1399). 

 شانیا هیروح و م اضع، شانیا از یمردم ریتصاو  گردآور  ،یبنابرا

 . دهد می نشان را جن  مختل  تح ت  به نس ت

 

 و افهراد  یهها  تیمحهدود  و یربرداریتصهو  ابزار کمبود. ج

 ها سازما 
را برجساته   یمادن  دیم جا د از شاه    هاا  که عک  یاز مسا ل یکی

هاا در تادار  ابا ار     افراد و سازمان  ها تیکم  دها و محدود کند، یم

از جن  باعث شد  ب د  یناش  ب د  است و فشار اقتصاد  ربرداریتص 

را نداشاته باشاند     ا حرفه  ها  یدورب هیته  ت انمند یمردم به لحاظ مال

 منجر شد  است.  شانیا ریمسهله به کم  د تصاو  یو هم

  یا ت ر جمعاه  نمااز  دساتا  در یمدن دیشه مک ر ،دیجاو  یآسا اصغر

 مردم  ها گرو  اریاخت در  ربرداریتص  امکانا  سفانهأمت کند یم اشار 

 جهاااد مثاا  ،کردنااد یماا کااار یماادن دیشااه بااا کااه ییسااتادها و  عاااد

 دیشاه  که ییدادهایرو از یلیخ شد باعث مسهله  یهم و ن  د ی،سازندگ

 ث ت ،ب دند حاضر آن از ق   یحت و مقدس دفاع زمان در آنها در یمدن

ناصار   .(15/05/1399 د،یا جاو  ی)مصاح ه نگارند  با آسا نش د ض   و

از اقاداما    یلا یخ کنناد  یاشاار  ما    ،یدر ت ر یمدن دیمحافظ شه ،برپ ر
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 ایا نشاد     ریبعد از نماز جمعه، ت س  مسه تن ث ات تصا    یمدن دیشه

شاد  اسات کاه اقاداما       یمساهله عاامل    ینشد  است و هم  بردار ل یف

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

 ارزشامند  را آماات ر  و  ا رحرفاه یغ یحت  ها عک  ها تیمحدود  یهم

 من اع  و ساند   ی عن ان به یمدن اهلل تیآ یشفاه خیتار در و ه استساخت

 دوران در جمعه نماز از بعد یمدن دیشه ر ر مثا ، به شد  خ اهد استفاد 

 روستاها در یسازندگ جهاد کم  به تا کردند یم جیبس را افراد جن ،

 وجا د  ایقضاا   یا ا از  ا حرفاه   ربرداریتصا   و بروند شهرها یح اش و

 .ندارد

 

 در یمهدن  دیشهه  بهه  مربوط یا رحرفهیغ یها عکس مشکالت

 مقدس دفاع دورا 
 گهرفتن  لیه تحو یبهرا  یمرکز و ارگا  نبود  مشخص. الف

 مقدس دفاع و محراب یشهدا ریتصاو
 باه  مربا    عکا   میلیا ن  چناد  به ن دی  ک تا ، بسیار بررسی در

 رزمنادگان  هاا   خاناه  داخا   اکنا ن  که دارد وج د مقدس دفاع دوران

 از باا  کاه  اسات  مقدسای  دفاع مردمی سند گ یاتری  تصاویر، ای  است 

 از نحا    به را گ یاکردن قابلیت و شد  فرام ش رزمندگان، دادن دست

 رو  پاای  چااال  نخسااتی  بتاا ان شاااید بنااابرای ،  انااد داد  دساات

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

 م ضا ع  ایا   کاه  کرد بیان آنها به مندنظام یابیدست عدم و رزمندگان

 هاا  عکا   رهگاذر  از را مقادس  دفااع  دوران تااریخی  استخرا  روند

 دوران از  ادیا ز زماان  که امروز. کندمی کُند دوران، ای  در شد  گرفته

 فراماا ش مقاادس دفاااع هااا عکاااس از بساایار  ،اساات گذشااته جنا  

 کجاا و چاه زماانی    هاعک  نگاتی  عملیا  و مکان و زمان که اند کرد 

 دیگر نکا  و هاچهر  نقشه، براساس بررسی و بحث با باید و است ب د 

 .(1393  اد ،یا عل و یصاالح ) رسید ارالعا  ای  به هاعک  در م ج د

  دارناد  یمدن دیشه از  ادیز  ها عک  و ریتصاو مردم راستا،  یهم در

   هایآرشاا  یخاا   باارا  یاات ر در مقاادس دفاااع پژوهشااگران یحتاا

 آنهاا  صرفاً و اند نشد  منتشر که اند کرد  هیته محراب  شهدا از یشخص

  یتااأل حاا   در  هاا  کتااب  فراخا ر  باه  و مختلا    هاا  مناسا ت  در را

 ریتصاو  یآرش به  جد بیآس مسهله،  یهم و کردند یم استفاد   یخ 

 پاساداران  ساپا   عض   ،اری ناصر مثا ، برا   سازد یم وارد یمدن دیشه

  یچند  دارا و  یت ر در مقدس دفاع پژوهشگران از که یاسالم انقالب

 دیا تأک نکتاه   یا ا بار  اسات،  مقادس  دفااع   شهدا ح ز  در کتاب جلد

 دیجمشا  ساردار  .(12/05/1399 ، اریا  ناصر با نگارند  مصاح ه) کردند

 از ریا غ یمادن  اهلل تیا آ از: »کناد  یما  اشاار   مان  یم ت  با کتاب در ینظم

 مرکا   رو،  یازا  (1393 زاد ، یقل« )داشت  فراوان  ها عک  و ل یف  ،یا

 پژوهشاگران  ماردم،  از ریتصااو   یا ا  آور جماع  یمتا ل  دیبا یسازمان و

 یمدن دیشه که باشد ییها شهرستان در عک  داران مجم عه و  ا منطقه

  یاحمدحسا  دکتار  باا  نگارند  مصاح ه) که است داشته  تیفعال آنجا در

 همادان،   ،یا ت ر رساد  یما  نظار  باه  حا ز    یا ا در (18/07/1400 ،یان اب

 شااهرها ریسااا بااه نساا ت  شااتریب تیاااهم از اهاا از و هیاااروم آباااد، خاارم

   1.برخ ردارند

 فقادان  ،یمادن  دیشاه  ریتصااو  آل ا م  درخص   مشکال  از یکی

  یهما . اسات  شاان یا خاان اد   نا د  در یمدن دیشه ریتصاو از  ا مجم عه

  شا د  ساخت  ریتصااو  باه  پژوهشاگران  یدسترس است شد  منجر مسهله

 در ی،مادن  اهلل تیا آ محاراب  دیشاه  دختار  ی،مدن ربابه د یس نم نه،برا  

 را شاان یا ریتصااو   یآرشا  کاه  کردناد  اشاار   ساط ر   یا ا راق  با گفتگ 

 .(10/04/1399 ،یمدن ربابه د یس با نگارند  مصاح ه) ندارند

 

 در محهراب  دیشهه  عکهس  ویآرش به آسا  یدسترس عدم. ب

 یلیتحم جنگ در فعال یها یخبرگزار
 مقادس  دفااع   هاا  عک  نهیگنج از استفاد  سر بر چال   یتر مه 

شاد     یآرشا  درست نکهیا بدون آثار  یا از یب رگ بخ  که است  یا

 رهاا  هاا   خ رگا ار  و هاا  روزناماه  غ اار  و گرد از پر  ها  یفا در ،باشند

 ها  خ رگ ار جن ، عکاسان ریتصاو بر عالو  .(1392 ت انگر،) اند شد 

 منتشار  کاه  هساتند  جنا    هاا  عک  و ریتصاو از ییها مجم عه  دارا

 از نم ناه  چناد  مختلا ،   هاا  مناسا ت  در  م رد ص ر  به ای اند نکرد 

 در و کنند یم منتشر یاجتماع  مجاز  ها ش که و تارنماها در را ریتصاو

 دفااع  محققاان  و یشافاه  خیتاار  پژوهشگران ت س  آنها هیته حا ،   یع

 نگارناد   یتلفن  وگ  گفت) کنند یم رلب را  ادیز  ها نهیه  مقدس،

  .(1400 ،یمانیسل  یابراه با

 

 و یمردمه  ریتصهاو  به یدولت یها ارگا  یرجدیغ نگرش. ج

 مقدس دفاع در یمدن دیشه به مربوط یا رحرفهیغ
 کرد  اشار  بحران عکاسان انجم  ر یمد هتیه  یر  ،ییآقا یمجت 

                                                           
 همکاار   باا  جمعاه  ا ماه  سیاساتگذار   ش را  . ال ته باید اشار  ش د دبیرخانه1

 برگا ار  را جمعاه  شاک    عکا   جشان ار   نخستی  اسالمی انقالب هنر  ح ز 

 باه  مربا    هاا   عکا  »فراخ ان دادند که بخشی از ایا  فراخا ان مربا   باه     

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

ناد  ال تاه   ا هاایی از ایا  دسات اناد      تصاویر تا کن ن منتشر نشد  است. تاالش 

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

راق  ای  سط ر اعالم داشته است آرشی   از تصاویر شاهدا  محاراب را بارا     

تشار در ی  مجم عه کتاب آماد  کرد  که تا زمان نگارش ایا  مقالاه منتشار    ان

 نشد  است.
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 هااا، رسااانه تیااحما ماا رد زمااان از  ابرهااه در جناا  یعکاساا»: اساات

 یزماان  مقطاع  در حسااس   یشرا وج د  یدل به. ب د مردم و مستندسازان

 جنا   عیوقاا  باه  مربا     هاا عکا   از هاا رسانه عرا ، و رانیا جن 

  هاا عکا   انتشاار  و  آورجماع ...  کردناد یم  ادیز استق ا  یلیتحم

  نهادهاا . اسات  امر اندرکاران دست و یدولت  هاارگان عهد  بر جن 

 و دارناد  عهاد   بار  را جنا   یعکاس مق له کردن پررن  فهیوظ یدولت

 .(24: 1385 ،ییآقاا « )بپردازناد  طاه یح  یا ا باه   تار  جاد  شک  به دیبا

 نهادهاا  و ها ارگان مقدس، دفاع در محراب  شهدا ریتصاو درخص  

 دانیشاه  باه  مربا     ا رحرفاه یغ  هاا  عک   یآرش اند نت انسته یخ ب به

 دیشاه  ریتصاو  یآرش در و کنند  آورر جمع را مقدس دفاع در محراب

 باه  خا د   تارنماها در را یکسانی ریتصاو عم ماً ،یمدن اهلل تیآ محراب

 و دیا جد  هاا  عکا   تادار   و هیا ته  برا یتالش و اند گذاشته  ینما

 نشاد   انجاام  مقادس  دفااع  در محاراب   شاهدا  از یکاامل   یآرش جادیا

 در محققاان  و خیتاار  پژوهشگران یتینارضا باعث یحت مسهله  یا. است

 ،یان اباا  یاحمدحساا بااا نگارنااد  مصاااح ه) «اساات شااد  نااهیزم  یااا

18/07/1400). 

 

 ریتصو مکا بارۀ در اطالعات کمبود. د
 ارالعاا   فقادان  مقادس،  دفاع به مرب   ریتصاو مشکال  از یکی

 یرهاشام یم دع اسیسا  کاه  را ر  همان و است  ربرداریتص  مکان  یدق

 کارد   اشاار   مقادس  دفااع  و انقاالب  عکاساان  انجم   یر  ومرس  

 از یارالعا  چیه عکاسان سفانهأمت که ب د  یا ما مشک   یتر مه »: است

مسااهله دربااارۀ   یااا .(15: 1389 ،یرهاشاامی)م« نداشااتند یعکاساا محاا 

 شاان یا ریوف ر وج د دارد. تصاو به یدر منار  جنگ یمدن دیشه ریتصاو

مشاخص    یا هاا در ت ر  و اع ام ها یرسان جن  و کم  ی انیدر ستاد پشت

که مرب   باه   ستینمشخص  یدر منار  جنگ شانیا ریتصاو یول  است

هاا خاا     مکاان  شاان، یا ریاز تصااو  یال تاه در برخا    کدام منار  اسات 

 تیا قابل ،ریبخا  عماد  تصااو    یولا   را دارناد  ییشناسا تیهستند و قابل

 مکان را ندارند. ییشناسا

 

 یجنگ مناطق در یمدن دیشه یها عکس خیتار درج عدم. ه

 جبهه پشت ای
 ایاا یجنگاا منااار  در یماادن دیشااه ریتصاااو مشااکال  از یکاای

 ریتصااو   بارا  خیتار در  عدم  ین جن  ی انیپشت در شانیا  ها تیفعال

 وجا د   ا رحرفاه یغ  ها عک  در هم ار  که یمشکالت ازجمله و است

هرچناد حضا ر    .اسات  ریتصااو  پشات  در عکا   خیتار دنشدنیق دارد،

شادن  دیق، ساا  با د  اسات     یبه   یدر دفاع مقدس ن د یمدن دیشه

 .کند می یانیپژوهشگران کم  شا  یبه تحل ریتصاو یزمان خیتار

 عکس یشناس ییبایز به توجه فقدا  و ریتصاو نییپا تیفیک.و
 نکاه یا  یا دل باه  یجنگا  منار  در یمدن اهلل تیآ از ریتصاو از یبرخ

 تیا فیک از اناد،   کارد  ض   و ث ت رزمندگان و  ا رحرفهیغ  ها عکاس

 جنا ،  در شاان یا حضا ر  دیا کأت ثیا ح از صرفاً که برخ ردارند ینییپا

 و مسااا    یاایت   باارا شااانیا یعماا م یسااخنران رزمناادگان، بااا ارت ااا 

  باارا مسااا    یااا و انااد تیاااهم حااا   دساات  یااا از ییهااا برداشاات

 عاام  مخاراب   بارا  یولا   اناد  تیا اهم حاا    جنا   خیتاار  پژوهشگران

ساند   ،یتا یفیهمچناان باا وجا د مشاکال  ک     اما  ندارد یچندان تیجذاب

 خیتاار   یاساتفاد  در تادو   تیا که قابل ش ند یجن  محس ب م یخیتار

مسا     ایرا دارند و گ  یلیدر جن  تحم یمدن دیعملکرد شه یشفاه

مساا   مختلا      یای ت   ارالعاا  بارا    یهستند که محق  از ا یمختلف

در  یمادن  اهلل تیا آ یکاه ساخنران   ریز رینم نه، تص    برا ردیگ یبهر  م

  نکتاه را بارا    یاماا چناد    نادارد  یمناسا   تیا فیاست، ک یمنار  جنگ

او ( حضا ر   ساازد   یمشخص ما  یمدن دیشه ر یس یشفاه خیمحق  تار

سربازان، س م(   یدر ب شانیدوم( حض ر ا ،یدر منار  جنگ یمدن دیشه

در سانگرها،   یفرمانادهان نظاام   باا گفتگا    باه  یمادن  دیکردن شهناکتفا

 شاان یا یپانج ( ساخنران   ،یمحراب از منار  جنگا  دیشه دیچهارم( بازد

 شاان، یحراسات از ا   بارا  ادیا رزمندگان، شش ( فقدان محافظاان ز   برا

کاه باا وجا د که لات سا  و       رزمنادگان   بارا  ستاد یا یهفت ( سخنران

، اسات  باه رزمنادگان با د     شاان یا ژ یا از احتارام و  ینشاان  شانیا  ماریب

 و یجنگ  منار در رزمند   روهاین با یمدن دیشه  ین د ارت ا هشت ( 

 .ر یغ

 

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

 جن  شفاهی تاریخ پژوه  در بات سند  ارزش

 

 دیشهه  از فهراوا   یا رحرفهه یغ ریتصهاو  وجود یشفاه خیتار

 مقدس دفاع دورا  در یمدن
  یا با د ، ا  یلا یدر زمان جنا  تحم  شانیشهاد  ا با ت جه به اینکه

  یو عملکرد منافق یلیاز م احث جن  تحم یه  ج   شانیمسهله ترور ا
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  دریا اسات. اصاغر ح   یاساالم  انقالب  روهاین هیعل یلیدر جن  تحم

 درخصا   ، در گفتگا  باا بناد     اسات   یا بازنشسته ت ر انیکه از فرهنگ

 دو دوساتان  از یکا ی»: کردند اشار  یمدن دیشه به مرب   عک   یآرش

 در دیا با و فرستاد بند   برا یمدن دیشه جسد از منتشرنشد  عک  تا سه

 ، دریااح اصااغر بااا نگارنااد  مصاااح ه« )کاان  وجاا  جساات  ترمیکااامپ

 مقالاه   یا نگارند   برا ریتص  21 شانیا کن  اشار  دیبا .(16/04/1399

 دو اماا   ام داشاته  خا د   یآرشا  در بناد   را عکا   نا زد   که کرد ارسا 

 نشاد   منتشار  کن ن تا و ب دم د یند اتن تا را یمدن دیشه کریپ از عک 

 وجا د  بناد    یا رر از آن انتشار به یل وم عک ، تیوضع  یدل به و ب د

 اساتنادا   و جنا   درباارۀ  یمدن دیشه ریتصاو مسهله ،ادامه در. نداشت

 .دش  یم یبررس آن به

 

 اهلل تیا آ محاراب  دیشاه  به مرب   جن  ریتصاو داشت  اریاخت در. ال 

 ،یشخص  ها آل  م در یمدن

 

 ،مقدس دفاع خاررا  انیب  برا یمدن دیشه ریتصاو به استناد. ب

 

 و ریتصاااو بااا یماادن اهلل تیااآ یشاافاه خیتااار  مستندساااز لاا وم.  

 ،  یآرش  ها عک 

 

 شافاهی  تااریخ  تق یات  بارا   ا  غیرحرفاه  تصاویر کاربست مصادی . د

 ،جن  دوران در مدنی شهید عملکرد

 جناا  در اسااالم رزمناادگان ازدوا  بااه یماادن دیشااه اهتمااام. 1

 ،یلیتحم

  ،یجنگ منار  به  یت ر رزمندگان بدرقه مراس  در حض ر. 2

 رزم ل اس دنیپ ش. 3

 ،جن  مسا   غیت ل  برا مختل   ها استان به مسافر . 4

 ،یمدن دیشه من   در رزمندگان و یانقالب  روهاین حض ر. 5

  دادهایاارو در فا یتشاار از دور بااه یماادن اهلل تیااآ مشااارکت. 6

 جن  با مختل 

 ،رزمندگان به هیروح  یت ر. 7

 ،روهاین اع ام مراس  در قرآن با رزمندگان بدرقه. 8

 ،یمدن اهلل تیآ ت س  جن  دوران در نم نه سرباز از  یتجل. 9

 . غذاخ ر سال  و  یت ر ینظام پادگان در حض ر و یسرکش. 10

  جهینت
 کاه  پاساخ داد  شا د   سارا    یا ا باه  شد  اسات  تالش مقاله  یادر 

 محاراب  دیشاه  عملکارد  یشافاه  خیتاار   یتدو در  ا رحرفهیغ یعکاس

 و هااا یکاساات هااا، تیااظرف چااه  دارا مقاادس دفاااع در یماادن اهلل تیااآ

 مسااتمر  گفتگ هااا از برآمااد  ،پااژوه   هااا افتااهی .اساات یقیمصاااد

  ایا   اسات  شاان یا  یمحاافظ  و خاان اد   همراهاان،  کاان، ین د با نگارند 

 دیشاه  دوساتداران  و رزمنادگان  منااز   در( او : دنا ده یما  نشان ها یافته

 کاه  دارد وجا د  یمادن  اهلل تیا آ محراب دیشه از یفراوان ریتصاو ،یمدن

 ریتصاااو( دوم  اساات مقاادس دفاااع بااه مرباا   ریتصاااو  یااا از یبخشاا

 ت،یاافیک ازنظاار یمشااکالت بااا یماادن دیشااه از آمااات ر و  ا رحرفااهیغ

 ارالعاا   ،ییمحتا ا  لحااظ  باه  اما  اند م اجه یشناس یی ایز و  کادربند

  بارا ( سا م   دهناد  یم قرار یشفاه خیتار پژوهشگران اریاخت در  دیمف

 وجا د  یانادک  خااررا   ،یمدن اهلل تیآ  ها کن  و دادهایرو از یبرخ

  ا رحرفهیغ ریتصاو اما  اند شد  حذ  خاررا  از یمطال  یحت و دندار

 پاژوه ،  یساازمانده  مساهله،  ررح به یمدن دیشه از مختل   یشرا در

 پژوهشاگر  و ما رخ  مجها ت   باه  پاساخ  ،یخیتاار  مساهله   ی  ریگیپ

  شاد  اسات   منجر دست  یا از یمسا ل و هیفرض  ی کنند   ییت  خ،یتار

 خیتار  یتدو  برا  ا رحرفهیغ  ها عک  تیاهم  یدت دربارۀ( چهارم

 باه  یخیتاار   دادهایا رو ریساا  و مقادس  دفااع  در یمدن اهلل تیآ یشفاه

 و  ربرداریتص  به یمدن اهلل تیآ نداشت   یتما: ش د می اشار  ریز مسا  

 اقاداما   از  ا حرفاه  و یرسام  ریتصااو  کم ا د  و شاان یا از  بردار ل یف

  (کناد  یم ارزشمند را شانیا  ا رحرفهیغ  ها عک  مسهله  یهم) شانیا

 دیشاه  ریتصااو   یازرر یخارج و یداخل مخار ان به مفه م و معنا انتقا 

  یاسا یس اناا  یجر و مختلا   محافا   در شاان یا ریتصاو بازتاب و یمدن

 و  انیپشات   ،ا رحرفهیغ ریتصاو شد منجر  ربرداریتص   اب ارها کم  د

 یشافاه  خیتار  برا یانیشا کم  که باشند شانیا ریتصاو کنند   یتکم

 مرب    ها یکاست و مشکال ( پنج  ( است شانیا اقداما  و یزندگان

 ن ا دن  مشاخص : ناد ریز قارار  باه  یمادن  دیشاه  از  ا رحرفاه یغ ریتصاو به

 دفااع  و محاراب   شاهدا  ریتصااو  گارفت    یتح   برا  مرک  و ارگان

 در محاراب  دیشاه  عکا    یآرشا  باه  نداشات   آساان  یدسترسا  مقدس،

  هاا  ارگاان   رجاد یغ نگارش  ،یلیتحم جن  در فعا   ها  خ رگ ار

 دفااع  در یمادن  دیشاه  باه  مرب    ا رحرفهیغ و یمردم ریتصاو به یدولت

 خیتااار نشاادن در  ر،یتصاا  مکااان دربااارۀ ارالعااا  کم اا د مقاادس،

  ییپاا  تیا فیک و ج هاه  پشت ای یجنگ منار  در یمدن دیشه  ها عک 

 یفراوانا   یمصااد ( شش   عک  یشناس ی ا یز به ت جه فقدان و ریتصاو

 تیذابجاا بااه آمااات ر  هاا  عکاا  و ریتصاااو  سات یپ کااه دناادار وجا د 

 ۀمساتندکنند  حاا ،    یعا  در و دیا ف اا می یمدن اهلل تیآ یشفاه خاررا 

 آن شااهد  گرید افراد و است  راو  ی  دارا صرفاً که است یخاررات

 .اند ن  د  دادیرو ای ماجرا
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 منابع
  ها کتاب. الف
 ساروش،  ،روزگهار  ادگهار ی ،(1377) ،اصاغر  یعلا  شعردوست، -

 . تهران

 مقهها ت مجموعههه ،(1393) ، اد یااعل آرزو و یعلاا ،یصااالح -

 و یتخصصه  نشسهت  نینهمه : شههادت  و ثهار یا یشفاه خیتار

 .تهران شاهد، نشر ،یشفاه خیتار یآموزش کارگاه

 یههها فعالیههت و عملکههرد ،(1400) ،محمادج اد  دیساا ،یقربا  -

 رارح  تحمیلهی،  جنهگ  در( ره)مدنی اهلل آیت محراب شهید

 .مقدس دفاع  ها ارزش نشر و آثار حفظ ادیبن یپژوهش

 اهلل؛  لیسههب یفهه مهههاجر ،(1399) ،دمحمدج ادیساا ،یقرباا -

 انتشاارا   ،یمدن اسداهلل دیس اهلل تیآ محراب دیشه ۀنام ژهیو

 . تهران دانشگا ، ختگانیفره

: دالعلماءا عالمیسهه ،(1400) ی،قرباا دمحمدج ادیساا ،یقرباا -

 دیشهه  یهها  تیه فعال و تیشخصه  ،یزنهدگان  یشهفاه  خیتار

 .تهران ، شاهد نشر ،(ره)ی دهخوارقانی مدن اهلل  تیآ محراب

 

 مقا ت. ب

 ،«یشهفاه  خیتهار  و عکهس  نسبت» ،(1396) ،دیحم ،ینیق و -

 .آذر هشت  ران،یا یشفاه خیتار  تارنما

 

 ها نامه ا یپا. ج

 یمهههب  یهها  ارزش ریتأث یبررس ،(1390) ،رضاا  ،یخامس -

 ارشهد،  یکارشناسه  ۀنام ا یپا عراق، و را یا جنگ یعکاس بر

 تههرا   واحهد  یاسالم آزاد دانشگاه یمعمار و هنر دانشکده
  .یمرکز
 جنگ عکس دیتول اهداف یبررس ،(1396) ،م ناا  رکابدار، -

 را یه ا هیه عل عهراق  جنهگ ) مقهدس  دفهاع  دورا  طول در

 از پههس آ  متفههاوت و مههرثر یکارکردههها و( 1359-1367

 دانشاگا   یفااراب  یالمللا   یبا   یپرد ارشد، یکارشناس نامه انیپا جنگ،

 .تهران هنر

 عکهس  یها کتاب یا سهیمقا یبررس ،(1394) ،سارا ،یشهاب -

 را ؛یه ا در آ  از پهس  یهها  سهال  و جنگ دورا  در جنگ

 ارشد، یکارشناس نامه انیپا ،یجنگ مناطق از یعکاس یعمل بخش

 .تهران هنر دانشگا   کاربرد  هنرها دانشکد 

 یخیتههار یمحتههوا لیههتحل ،(1398) ،فرشاااد ا،یااک  عسااگر -

 یهها  سهال  فاصهله  در عهراق  و را یا یلیتحم جنگ یعکاس

 و  نظاار علاا م دانشااکد  ،یتخصصاا  دکتاار رساااله ،1361-1359

 .تهران هنر دانشگا  هنر یعال مطالعا 

 در یعکاس و عکس گاهیجا یبررس ،(1394) ،آرزو  اد ،یعل -

 عکهس  یمهوردپژوه ) مقهدس  دفهاع  یشهفاه  خیتار نیتدو

  هنرهاا  دانشاکد   ارشاد،  یکارشناسا  ناماه  انیا پا ،(یزدی رزمندگا 

 .هنر دانشگا  یتجسم

 یبصهر  یشناسه  نشهانه  لیتحل ،(1397) ،مهساا  ،ییرضا یانیک -

 ارشهد،  یکارشناس نامه ا یپا مقدس، دفاع دورا  یها عکس
 . بل چستان و ستانیس دانشگا   معمار و هنر دانشکد 

 

 ها روزنامه. د

 گرفته یجد هرگز جنگ یعکاس»(: 1385) ی،مجت ا  ،ییآقا-

 .5901 شمار  ر،یت ازده ی رسالت، روزنامه ،«نشد

 دربهاره : ها نیدورب و جنگ انقالب،» ،(1392) ، یمر رهنما،-

 روزناماه  ،«را یه ا یعکاسه  یفضها  بهر  رشیثأت و جنگ یعکاس

 .2792 شمار  مهر، ده  اعتماد،

: مینههدار سانسههور قصههد» ،(1389) ،دع اسیساا ،یرهاشاامیم-

 ، ریا مع لادا ی از گفتگا   ،«یرهاشهم یم دعباسیسه  بها  وگهو  گفت

 .1071 شمار  مهر، چهارم شر ، روزنامه

 

 ها مصاحبه. ه
  ریشاهر  نگارناد ،   بارا   منصا ر  ج اد دکتر مکت ب خاررا  -

1400. 

 حرفهه : گهر  مصاحبه ،(15/05/1399) اصغر د،یجاو  یآسا -

 .مصاحبه محل: یراو سن: یراو

 .1399 ریت شان ده   ،یت ر ، دریح اصغر با نگارند  مصاح ه -

 خارداد  کا  ی و یسا  آبااد،  خارم  دولتشاا ،  اصاغر  با نگارند  مصاح ه

1399. 

 قا   ، آبااد  خارم   رااهر  یمجت  دیس اهلل تیآ با نگارند  مصاح ه -

 .1399 ریت او  مقدس،

  هشات یارد دوم  ،یا ت ر قادس،   یپارو  بها اد  باا  نگارناد   مصاح ه -

1399. 

 .1399 مرداد چهارده   ،یت ر ،ییرضا جعفر با نگارند  مصاح ه -

 سات یب تهران، زاد ، حس   بیا اتسالم حجت با نگارند  مصاح ه -

 .1399 مرداد چهارم و

 آبااد،  خارم  نساب،  یماان یا حس  اتسالم حجت با نگارند  مصاح ه -

 .1399 خرداد او 

 .1399 ریت نه  آباد، خرم ،یبهرام حس  با نگارند  مصاح ه -

 .1399 ریت هجده   ،یت ر پ ر،  ج ار  یحس با نگارند  مصاح ه -
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 کاا یو یساا  ،یاات ر ،یصااارم قهیصااد خااان  بااا نگارنااد  مصاااح ه -

 .1399  یفرورد

  یسا   ،یا ت ر مالمحما د،   احمد راهر  خان  با نگارند  مصاح ه -

 .1400  ریشهر

  هشات یارد او   ،یا ت ر زاد،  مهاد   هد خان  با نگارند  مصاح ه -

1399. 

 دوم، جلساه   ،یا ت ر ،یان ابا   یاحمدحسا  دکتر با نگارند  مصاح ه -

 .1400 مهر هجده 

  هشتیارد هشت  تهران، ، منص ر ج اد دکتر با نگارند  مصاح ه -

1399. 

 شاان ده   تهاران،  ،یاکرما  کااظ   دیسا  دکتار  با نگارند  مصاح ه -

 .1399  هشتیارد

 دها   مقادس،  قا   ،یمدن دیشه دختر یمدن ربابه د یس با مصاح ه -

 .1399 ریت

 .1399 مرداد س م و ستیب  ،یت ر ،ییآقابات دیمج با مصاح ه -

 مارداد  سا م  و سات یب  ،یا ت ر ،ییآقاباات   یمحمدحسا  باا  مصاح ه -

1399. 

 .1399 مرداد دوم و ستیب  ،یت ر برپ ر، ناصر با مصاح ه -

 .1399 مرداد دوازده   ،یت ر ، اری ناصر با مصاح ه -

 .1400 مرداد ،یمانیسل  یابراه با یتلفن  گفتگ  -
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