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*این مقاله برگرفته از رسالۀ  دکتری »حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده« با عنوان 
»بررسی سیر تحول عکاسی مستند ایران بعد از انقالب اسالمی تا سال 1397 
از منظر جامعه شناسی هنر« است که به راهنمایی دکتر»سید علی روحانی« در 

دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه هنر تهران در سال 1401 به انجام 
رسیده است. 

نقش عکاسی مستند در دوران انقالب و جنگ با تأکید
بر برخی از آرای جورج لوکاچ و آرنولد هاوزر*

حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده1**، سید علی روحانی2

1. پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
2. دکتری علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه هنر تهران، دانشکدۀ سینما و تئاتر،تهران، ایران.

چکیده 
بیان مسئله: عکاسی مستند بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بازتاب وقایع دوران انقالِب 
1357 و جنگ در برابر عراق با رویکرد های مستند اجتماعی، خبری و جنگ بسیار تأثیرگذار بوده و این 
از موضوع  تحلیلی  تاریخچه ای  و  بررسی کرده  را  تأثیرات  این  است که چگونگی  آن  دنبال  به  پژوهش 

عکاسی این دو دوره در ایران به همراه نقاط قوت و نیز کاستی ها و محدودیت های آن ارائه دهد.
این دهه، چگونگی نقش  رویداد های  و  رابطۀ عکاسی مستند  با هدف مطالعۀ  مقاله  این  هدف پژوهش: 

عکاسی مستند بر سیاست های قدرت حاکم را با استفاده از برخی آرای لوکاچ و هاوزر بررسی می کند.
از طریق مروِر  این پژوهِش کیفی، توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطالعات  روش پژوهش: روش تحقیِق 

ادبیات مکتوب چاپی و الکترونیکی است.
و  اجتماعی  بر ساختارهای سیاسی،  دهه  این  در  عکاسی مستند  نشان می دهد  بررسی ها  نتیجه گیری: 
فرهنگی مؤثر بود و به نوبۀ خود تحت تأثیر سیاست ها و ایدئولوژی قدرت حاکم قرارگرفت. با استفادۀ قدرت 
پیدا  ایدئولوژیک  و  نهادی  کارکردی  تبلیغاتی-سیاسی، عکاسی مستند  اهداف  از عکس ها، جهت  حاکم 
کرد. با انسداد فضای سیاسی و اجتماعی، عکاسان نتوانستند روح زمانۀ خود را با تمامی ابعادش بازتاب 
دهند. مؤلفه هایی چون تأسیس انتشاراتی ها، چاپ کتاب های عکاسی، تأسیس رشتۀ عکاسی، انتشار مجلۀ 
و  بودند  مؤثر  پیشرفت عکاسی مستند  در  نمایشگاه ها  و  مسابقات، ساالنه های عکاسی  برگزاری  عکس، 
عواملی همچون انسداد فضای سیاسی-اجتماعی، سانسور و ممیزی و عدم امنیت مانع پیشرفت آن بودند و 
عکس هایی که در راستای ایدئولوژی قدرت سیاسی حاکم بود و یا از ایده آلیسم های آن محسوب می شدند 
مورد حمایت قرار می گرفتند. می توان گفت بر طبق مباحث ارائه شده، جریان عکاسی مستند در دوران 

انقالب و جنگ به طور نسبی منطبق بر آرای مطرح شده  از لوکاچ و هاوزر می باشد.
واژگان کلیدی: عکاسی مستند، قدرت حاکم، انسداد فضای سیاسی، بازتاب، روح زمانه.

مقدمه
از مهمترین شاخه های کاربردی  عکاسی مستند که یکی 
و  مهم  بخش  است،  دنیا  در  عکاسی  غالب  گرایش  و 
را   1357 انقالِب  از  ایران پس  معاصر  عکاسي  تأثیرگذار 
به خود اختصاص می دهد و به عنوان یک رسانه، مؤثر و 
متأثر از قدرت ها و ایدئولوژی های حاکم، تغییر و تحوالت 

است.  فرهنگی عمل کرده  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
انقالب،  از  پس  اول  دهۀ  در  حاکم  قدرت  سیاست های 
این  و  بوده  مؤثر  اقتصادی  و  اجتماعی  اوضاع سیاسی،  بر 
در  فرهنگی و هنری خصوصاً  تمامی عرصه های  بر  عوامل 
نوبۀ  به  نیز  تأثیر داشته و عکاسی مستند  عکاسی مستند 
خود بر عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اثر گذاشته 
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است. تنوع رویدادهای دهۀ اول پس از انقالِب 1357، بستر 
عکاسان  تجربه گرایی  برای  موضوعی،  لحاظ  به  مناسبی 

مستندنگار ایرانی فراهم آورد.
 این مقاله تالش دارد که نقش و تأثیر عکاسی مستند ایران 
با  را،  اواخر دوران جنگ  تا  انقالِب 1357  ابتدای جریان  از 
استفاده از برخی از آرای دو جامعه شناس هنر، جورج لوکاچ 
و آرنولد هاوزر بررسی و تبیین کند، هدف فرعی آن، تبیین 
ایران  مستند  عکاسی  فراز و نشیب های  در  که  است  عواملی 
به  برای رسیدن  داشته اند.  نقش  و جنگ  انقالب  دوران  در 
این اهداف، مقالۀ حاضر به  ترتیب به دنبال پاسخ به سؤاالت 
اصلی و فرعِی پیش  روست: نقش عکاسی مستند در دوران 
انقالب و جنگ از منظر آرای لوکاچ و هاوزر چگونه است؟ چه 
عوامل و مؤلفه هایی در فراز ونشیب های عکاسی مستند ایران، 
مثبت  و  مؤثر  نقشی  تا سال 1368،  اسالمی  انقالب  از  بعد 
اینکه  به  توجه  با  داشته اند؟  منفی  و  بازدارنده  نقشی  یا  و 
بنابراین  بوده،  تاریخی  نوع  از  و  پژوهش حاضر کیفی  روش 
فرضیه محور نیست. مقالۀ حاضر می تواند، در تجربه آموزی و 
باشد،  ایران  آیندۀ عکاسی  بینشی که رهگشای  به  دستیابی 
و  توسعه   برای  منبعی  عنوان  به  و  باشد  داشته  مؤثر  نقشی 
به  ایران  مستند  عکاسی  دربارۀ  موجود  دانسته های  غنا ی 
 1357 انقالِب  زمان  از  چه  هر  طرفی  از  گرفته  شود؛  کار 
عامل  کالن،  تحوالت  و  ساختاری  تغییرات  می شویم،  دور 
فراموشی ما از رویداد هاي دوران انقالب و جنگ می شود، که 
این نیز اهمیت و ضرورت این پژوهش را می رساند، همچنین 
با شناختی کلی از وضعیت عکاسی مستند ایران در این دهه ، 
می توان عکس های مستند ایران را به عنوان تاریِخ تصویری 
داد. در  این دوره، تطبیق  نوشتاری آن در  تاریخ  با  مستند، 
این مقاله ضمن ارائۀ پیشینه  و مبانی نظری پژوهش، تالش 
می شود در حد امکان نقش و تأثیر عکاسی مستند ایران در 
استخراج  را  آن  بر  تأثیرگذار  عوامل  و همچنین  دوران  این 
موضوع  روشن شدن  برای  نیز  و عکس هایی  کرده  تحلیل  و 
مباحث نظری ارائه  شود. محدودۀ مطالعاتی عکاسی مستند 
در پژوهش حاضر شامل عکاسی از وقایع اجتماعی )عکاسی 
مستند اجتماعی، عکاسی خبری و عکاسی جنگ( در ایران 
دیگِر  موضوعات  یا  و  شاخه ها  دیگر  از  عکاسی  و  می شود 
اَبنیه،  طبیعت،  و  مناظر  عکاسی  همچون  مستند،  عکاسی 
این  و همچنین  نمي شود  شامل  را  غیره  و  علمی  معماری، 
ایرانی است که در محدودۀ  پژوهش فقط مشمول عکاسان 

مرزهای این سرزمین، در طول این دهه عکاسی کرده اند.

پیشینۀ پژوهش
کتاب،  چون  مختلفی  منابع  پژوهش،  موضوع  با  رابطه  در 
باید  و  بوده  رهگشا  و  الهام بخش  مجله  و  مقاله  پایان نامه، 

گفت که دربارۀ ماهیت و محتوای نظری مقالۀ حاضر موردی 
و هدفمنِد  بررسی جامع  به  به طور مستقیم  نشد که  یافت 
استفاده  با  و جنگ  انقالب  دوران  در  عکاسی مستند  نقش 
از برخی آرای لوکاچ و هاوزر بپردازد و یا در راستای اهداف 
این پژوهش باشد به طوری که تمامی تحوالت و رویداد های 
پیوند  به همدیگر  را  فرهنگي  و  اجتماعی  تاریخی، سیاسی، 
این  و موضوعی، همچون موضوع  زمانی  از جامعیت  و  داده 
پژوهش برخوردار  باشند. و تنها اشاراتی گذرا در این ارتباط 
ارائه شده، که به ذکر مهم ترین آنها به اختصار اکتفا می کنم. 
عکس های  »بررسی  عنوان  با   )1393( ذکاوتی  پایان نامۀ 
به  اسالمی«   انقالب  دورۀ  در  تبریز  سیاسی-اجتماعی 
بحث عکاسی از حوادث و رویدادهای انقالب در شهر تبریز 
رسانه  عنوان یک  به  عکاسی  که  دارد  اعتقاد  پرداخته، وی 
در پیشبرد انقالب مؤثر بوده و فرصتی برای حضور عکاسان 
آماتور در ثبت رویداد های انقالب در تجربه گرایِی شکل نوین 
در   )1390( است. محمدی  بوده  اجتماعی  عکاسی مستند 
پایان نامۀ خود با ناِم »تحلیل و بررسي مستند نگاري انقالب 
ده  معرفی  به  خارجي«  و  داخلي  عکاسان  روایت  به  ایران 
آثارشان  بررسی  و  خارجی  عکاس  هفت  و  ایرانی  عکاس 
در  ایرانی  عکاسان  تأکید  که  می گیرد  نتیجه  و  پرداخته 
درونیات،  بر  ظاهري،  فرم  بر  عالوه  انقالب  پدیدۀ  نمایش 
احساسات و اعتقادات مردم استوار است که دستیابي به آن، 
با نزدیکي به سوژه ها، امکان پذیر شد. پایان نامۀ »تحلیلی بر 
عکاسی مستند نوین و تأثیرات آن بر عکاسی معاصر ایران« 
به  جدید  مستندنگارانۀ  رویکرد   ،)1389( رحیمی  نوشتۀ 
عکاسی دنیا از دهۀ  1960 م. به بعد را بررسی می کند، از 
نگاه او عکاسی مستند بسیار شخصی تر، شاعرانه تر و درونی تر 
مستند  عکاسی  الزم،  زمینۀ  و  بستر  نبود  دلیل  به  و  شده 
نرفت.  پیش  جهان  مستند  عکاسی  همپای  ایران  معاصر 
»بررسي  عنوان  با   )1388( نیکزاد  پایان نامۀ  نتیجه گیری 
نقش عکس در انعکاس رخدادهاي مهم سیاسي دورۀ پهلوي 
دوم تا عصر حاضر« نشان می دهد که رژیم پهلوی سعی در 
رژیم  مخالفان  ولی  داشته  کنترل عکاسی  و  سانسور عکس 
از عکاسی و عکس جهت همراه کردن افکار عمومی استفاده 
رویداد های  دربارۀ  چاپ شده  کتاب های  اکثر  می کرد ه اند. 
مستند  تصویری  آلبوم  صورت  به  بیشتر  جنگ،  و  انقالب 
ارائه شده اند، در این کتاب ها نوشتاری کوتاه دربارۀ عکاس، 
نظری  مباحثی  بعضا،  و  دربارۀ عکس ها  توضیحاتی  عنوان، 
یا  و  آموزش  گفتگو،  قالب  در  مستند  عکاسی  در خصوص 
خاطره آمده  است، از جمله: »روزهای خون و روزهای آتش« 
و  )دهقانپور  خاک«  به  نگاه  »پنج  )1358(؛  بهمن جاللی 
همکاران، 1361(؛ کتاب »سال سی: روزنگار مصور ایران پس 
از انقالب اسالمی 1357- 1387« رضا طاهرخانی )1391(؛ 
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»عمامه داران« )جایز، 1396(؛ »انقالبیون دهۀ نخست« کاوه 
کاظمی )1396(؛ »کاوه گلستان، عکس ها و یک گفت و گو« 
از شیرژیان  قزوینی، 1390(؛ »عکاسی مستند«  )گلستان و 
)1392(؛ »عکاسی در جنگ« از سعید جانبزرگی )1392(؛ 
-1380( ایران  در  عکاسی  فرهنگی-هنری  »کارکردهای 

تألیف محمد مترجم زاده )1393(، که  1330 خورشیدی(« 
دیدگاه خود را دربارۀ عکاسی ایران از منظر مدرنیستی بیان 
و  انقالب  در  عکاسی  به  تاریخی  و  گذرا  نگاهی  و  می کند 
نقش عکس در مطبوعات دارد. انجمن عکاسان دفاع مقدس 
از  کتاب هایی  چاپ  و  عکس ها  جمع آوری  به  مبادرت  نیز 
عکاسان  دربارۀ  متنی  همراه  به   جنگ  عکاسان  عکس های 
مربوطه بدون تحلیل آنها کرده است. نوشتاری تحت عنوان 
عکاسی  مسائل  برخی  به  نیم نگاهی  ایرانی:  شاهد  »قصۀ 
حرفه- مجلۀ  در   )1396( مهاجر  مهران  از  ایران«  مستند 

روند  به  گزینشی  و  نگاهی شخصی  که  شده  ارائه  هنرمند 
دارد  زمانی  ترتیب  به  ایران  تاریخی جریان عکاسی مستند 
اشاره کرده  آثارشان  به  ناِم عکاسان مختلف،  بردن  و ضمن 
ولی به تحلیل آنها نپرداخته است. هیچ یک از موارد نام برده، 
اشاره  بر آن  تأثیرگذار  و عوامل  این دهه  به تحلیل عکاسی 
ندارند. در منابع خارجی ترجمه شده و زبان اصلی نیز، دربارۀ 
عنوان و موضوع پژوهش مطلبی مستقیم یافت نشد و فقط 
عکس هایی مستند از برخی عکاسان معاصر ایران به صورت 
مورد  در  کوتاهی  توضیح  و  عکاسان  نام  با  همراه  گزینشی 
معاصِر  موضوع آن عکس ها در کتاب هایی همچون»عکاسی 
ایران«1، »چشم اندازی دیگر« )دقتی و دقتی، 1393(  و َدیو 

یورات »خالصه ای از عکاسی«2به چاپ رسیده است. 

مبانی نظری
آرنولد  و  لوکاچ  جورج  آرای  از  برخی  از  نظری  مبانی  در 
لوکاچ  استفاده می شود.  هنر  در حوزۀ جامعه شناسی  هاوزر 
»زیبایی شناسی  یعنی  هنر«  جامعه شناسی  اول  »نسل  به 
هنر«  »درون  به  گرایش  این  دارد،  تعلق  جامعه شناختی« 
برقراری  پی  در  هنری،  آثار  بر  تمرکز  با  و  اهمیت می دهد 
پل های ارتباطی میان هنر و جامعه است )بنگرید به هینیک، 
1387، 28( و هاوزر از »نسل دوم جامعه شناسی هنر« یعنی 
در  هنر  نقش  بر  متمرکز  و  هنر«  اجتماعی  جنبش»تاریخ 
به  تاریخی،  و  اسنادی  بررسی  با روش های  و  بوده  اجتماع، 
»بیرون هنر« و به زمینه  های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 

نهادِی تولید یا پذیرش آثار می پردازد« )همان، 45(.
لوکاچ دربارۀ هنر همانند محصولی تاریخی و اجتماعی بحث 
او  باور  به  تأکید داشت.  تکامل هنر  بر زمینۀ مادی  و  کرده 
»زیربنای اقتصادی نمی تواند به طورمستقیم روبنای فرهنگی 
تشکیل  مختلف  بخش های  از  جامعه  چون  کند،  تعیین  را 

شده که دارای روابط پیچیده ای هستند و همانند یک کلیت 
به حساب می آیند، او این روابط پیچیده را »وساطت3« نامید. 
از نظر لوکاچ هر بخش از یک جامعۀ مشخص را باید جزئی 
از کل آن جامعه به حساب آورد که »کلیت اجتماعی4« نام 
کلیت شکل  به واسطۀ سرشت  جامعه  از  بخشی  هر  و  دارد 
به صورت  و  زیر بنا  توسط  فرهنگ  دلیل  به همین  می گیرد. 
مستقیم شکل نمی گیرد بلکه نظم و ترتیب خاص بخش های 
نظام های  و  می دهد  را شکل  آن  اجتماعی،  کلیت  مختلِف 
خود  نوبۀ  به  نیز  مختلف  بخش های  و  اقتصادی  و  سیاسی 
و  هنری  آثار  فهم  برای  می پذیرند.  تأثیر  فرهنگ  بخش  از 
مانند  به  را  آثار  این  تولید  باید  آنها  شکل گیری  چگونگی 
بخشی از یک کلیت اجتماعی خاص در نظر بگیریم و روابط 
نظام  اقتصاد،  سیاست،  همانند  مختلف،  بخش های  بین 
آموزشی و حوزه های تولید هنری را بررسی کنیم« )بنگرید 
به انگلیس و هاگسون، 1395 ،58( از نظر لوکاچ آثار مختلف 
در  بزرگی  تحول  و  رویداد  زمانی خلق می شوند که  هنری، 
تاریخ، مثل انقالب، درگیري بین دو جناح، طبقه و گروه رخ 
 دهد و یا بیماری همه گیر، زلزله و غیره به وقوع بپیوندد. به 
عقیدۀ او »آمادگی یک طبقه برای دست یابی به تسلط بدین 
خود،  طبقاتی  آگاهی  و  منافع  پشتوانۀ  به  او  که  معناست 
منافع خویش سازمان  اساس  بر  را  می تواند مجموع جامعه 
دهد، در تحلیل نهایی، مسئلۀ تعیین کننده و اساسی در هر 
مناسب  لحظۀ  در  است که کدام طبقه  این  مبارزۀ طبقاتی 
برای سازمان دهی  آگاهی طبقاتی  و  توانایی  تعیین کننده،  و 
کل جامعه را داراست« )لوکاچ، 163،1377( و هر طبقه ای 
که نتواند این سازمان دهی را انجام دهد، نقِش فرودست در 
ندارد که در سیر  را  این  توان  و  بازی خواهد کرد  را  جامعه 

تاریخ، تأثیری بازدارنده و یا پیش برنده داشته باشد.
و  می دانست  اجتماعی  واقعیات  بازتاب  را  ادبی  اثر  لوکاچ   
آن را به عنوان آیینه ای  می دانست که عصر و دورۀ خود را 
واقعیات  بازتاب  ادبی  بازتاب  می دهد.»اثر  انفعالی  به صورت 
اثر است، لیکن محتوا به شکلی  اجتماعی یا همان محتوای 
راستین  حامالن  بلکه  نمی شود،  ردیابی  اثر  در  مستقیم 
باشد،  تجربه پذیر  آنکه محتوای  به جای  ایدئولوژی در هنر، 
بازتاب محتوای آن است  اثر  بنابراین شکل  اثرند.  شکل های 
به صورت شکل«  مگر  نمی کند  پیدا  نمود  اثر  در  محتوا  و 
)ولی پور هفشجانی، 1386، 124(. بر این اساس مسئلۀ فرِم 
اثر در دیدگاه  مارکسیستی به کنار نهاده  نمی شود، بلکه روی 
این مسئله تمرکز می شود که ایدئولوژی و کلیت اجتماعی و 
وساطت و یا قدرت حاکم چگونه فرم اثر را شکل می دهند. بر 
طبق رویکرد بازتاب، روح زمانه و یا روح دوران در اثر هنری 
متجلی و بازتاب می شود به این شرط که اثر رئالیستی باشد 
واقعی،  زندگی  مناسک  از  ابعاد مختلفی  رئالیستی  اثر  در  و 
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هنری  آثار  لوکاچ  نظر  از  می کنند.  آشکار  ما  برای  را  خود 
به  را  اجتماعی  زندگی  که  آثاری هستند  تنها  واقع گرایانه، 
آثار  همانند بودن ساختار  او  می کنند،  بازسازی  معنی  تمام 
دگرگونی  موجب  را  موجود  واقعیت  ساختار  با  واقع گرایانه 
می توانیم  اساس  این  بر  می  دانست.  موجود  اجتماعی  نظام 
بگوییم »هنر را نمی توان جدای از محیط پیرامونش در نظر 
گرفت، علی الخصوص زمانی که مسائلی همچون تکنولوژی و 
یا طبقۀ اجتماعی در کار باشد« )دآلوا، 1394، 71(. لوکاچ 
و  ایدئولوژی ها  تمامی  را که می تواند  انتقادی  رئالیسم  فقط 
جهان نگری ها را پشت سر بگذارد، رئالیسم واقعی می دانست 
می دانست:  چنین  را  واقعی  رئالیست  یک  خصوصیات  او 
»اشتیاق آتشین به واقعیت، تعصب ورزی به واقعیت و جنبۀ 
 اخالقی آن، صداقت نویسنده، سرسختی به پایبندی بی واسطه 
و ذهنی از جهان« )لوکاچ، 1381، 20(. از نظر او اگر چنین 
»ایدئولوژی های خود  بین  انتخاب  موقعیت  در  نویسنده ای 
را  بگیرد، همواره دومی  قرار  داستان  واقعی حوادث  روند  و 
گرایش های  فدای  را  واقعیت  و  داد  ترجیح خواهد  اولی  بر 
)ولی پور هفشجانی، 1386،  نخواهد کرد«  ایدئولوژیک خود 
124(. دیدگاه مارکسیستی می تواند، آثار هنری ای که قدرت 
را  حاکم  قدرت  یا  مسلط  ایدئولوژی های  چالش کشیدن  به 
دارند، تحلیل و بررسی کند و در این زمینه بالزاک را مثال 
می زند که با وجود اینکه به نظام سلطنتی عالقه داشته، در 
به قدرت رسیدن طبقۀ متوسط  و  اشراف  آثار خودش سقوط 
آن  برخالف  نویسندگانی هستند که  ولی  نشان  می دهد.  را 
عمل کرده  و مسیر حرکت اشخاص داستانی خود را برطبق 
دیالکتیک  اساس  بر  نه  می کنند  مشخص  خود  ایدئولوژی 
و  متفکرین  کلی  طور  به  داستانی.  شخصیت های  درونی 
مفسرین مارکسیست تاریخی بر این عقیده اند که آثار هنری 
تولیدشده توسط هنرمندان را نهادهای مختلف اجتماعی از 
راه های گوناگون و به روش های مختلف خریداری می کنند، 
در  را  خود  زمان  اجتماعی  »ساختارهای  هنری  آثار  این 
قالب ها ]یا فرم ها[ و محتواهای زیباشناختی شان، بازمی تابند 
و »رمزگشایی« می کنند« )رامین، 1399، 76(. آرنولد هاوزر 
از تحلیل گران تاریخ هنر در حوزۀ تحلیل مارکسیسم تاریخی 
در قرن بیستم نیز معتقد است که: »رابطۀ متقابل بین هنر 
هر  جامعه  کرد.  معکوس  به سادگی  نمی توان  را  اجتماع  و 
هنر  آنکه  حال  نیست،  زیبایی شناختی  پدیده ای  باشد  چه 
دستاوردی آشکارا اجتماعی است. هنر هر چه باشد، از جمله، 
اجتماعی  تأثیرات  و سرچشمۀ  اجتماعی  نیروهای  محصول 
اجتماعی  او در کتاب »تاریخ  است« )هاوزر، 1382، 336(. 
هنر« می نویسد: »هر انقالبی پیش از آنکه هنر را تغییر دهد 
باید جامعه را دگرگون سازد، هر چند خوِد هنر وسیلۀ این 
و  کنش  از  پیچیده ای  رابطۀ  معرض  در  و  است  دگرگونی 

واکنش با جریان اجتماعی قرار دارد« )هاوزر، 1377، 793(. 
اقتصادی  بازتاب دهندۀ شرایط  هنری  آثار  هاوزر  دیدگاه  از 
به  می تواند  موضوع  این  که  می شوند  محسوب  اجتماعی  و 
داده  تعمیم  نیز  فرهنگی  و  دینی  و شرایط سیاسی،  بحران 
شود. وی اشاره می کند: »هنر می تواند هم به صورت منفی 
با  کند،  بیان  را  ویژه  مثبت، ساختارهای یک جامعۀ  و هم 
دیگر  بعضی  با  و  موافقت کند  از ساختارهای جامعه  بعضی 
موافق نباشد، برخی از ویژگی های یک جامعه را تقویت نماید 
نماید، هنر  را تضعیف  آنها  و  برخی دیگر مخالفت کند  با  و 
می تواند هم به عنوان یک سالح و ابزار تبلیغاتی عمل نماید 
به  و  پدافند عمل کند  و  دفاعی  عامل  عنوان یک  به  و هم 

عنوان شیر اطمینان باشد« )هاوزر، 1382، 326(.
مارکسیستی  منتقدین  و  متفکرین  که  موضوعی  اصلی ترین 
در ارتباط با هنر وجه مشترک دارند این است که »طبقات 
حاکم و باالی جامعه براي تولید اثر هنري از امکانات زندگی 
و معیشت مادی طبقۀ پایین، که تودۀ عظیمی از افراد جامعه 
برسند  خود  امیال  به  تا  می کنند  کم  می دهند،  تشکیل  را 
محتواهای  به واسطۀ  اجتماعی  طبقات  روابط  اینکه  دیگر  و 
زیبا شناختی ای که آثار هنری ارائه می دهند، بازتاب می یابند 
بر  ایدئولوژی طبقات حاکم،  بازتاب  بر  این محتواها عالوه  و 
سلطه گری شان مهر تآیید می زنند، همچنین هنر زمانی برای 
پیکار  در  یا  انقالب شود  موجب  که  است  ارزشمند  جامعه 
و  کند  ایجاد  تاریخی  تحول  باشد،  داشته  مشارکت  انقالبی 
تضاد طبقاتی را نشان دهد« )رامین، 1399، 77(. همچون 
از حقیقت  بالقوه ای  لحظۀ  پیشاکمونیستی که »حاوی  هنر 
از  انتظار است که  در  بالقوۀ حقیقت،  لحظه  این  ولی  است. 
رهگذر اعمال انقالبی، به فعل درآید« )همان، 79(. مباحث 
و اندیشه های لوکاچ در ارتباط با وساطت، کلیت اجتماعی و 
چگونگی شکل گیری فرهنگ توسط بخش های مختلف کلیت 
چگونگی  مختلف،  ساختارهای  بر  فرهنگ  تأثیر  اجتماعی، 
مختلف،  حوزه های  بین  روابط  و  هنری  آثار  شکل گیری 
نقش طبقات حاکم و فرودست و همچنین آرای وی دربارۀ 
آثار  ساختار  و  نظریۀ  بازتاب  هنری،  اثر  تولید  زمینه های 
تأثیر طبقات  هاوزر در خصوص  آرای  نیز  و  واقع گرایانه  اش 
آثاِر  بازتاب  نظریۀ  هنری،  آثار  تولید  بر  اجتماعی  مختلف 
هنرِی او و همچنین کارکردها و تأثیرات هنر بر ساختارهای 
مورد  مقاله،  این  در  نظری  عنوان چارچوب  به  یک جامعه، 
ایران، در  به شرایط موجود  توجه  با  قرار می گیرد.  استفاده 
تحلیل نقش عکاسی مستند در دوران انقالب و جنگ، یک 
گرایش پاسخ گوی سؤاالت این پژوهش نیست و با توجه به 
اینکه نظرات دو گرایش نسل اول و دوم جامعه شناسی هنر 
نتیجۀ  یکدیگر  با  در هم پوشانی  و  نیستند  همدیگر جدا  از 
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گرفته  بهره  مقاله  این  در  گروه  دو  هر  از  بهتری می دهند، 
می شود.

روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی، از نوع مطالعات 
با مروِر ادبیات مکتوب  اولیه  کیفی است. داده ها و اطالعات 
چاپی، تصویری و الکترونیکِی مربوط به دورۀ انقالب و جنگ، 
جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. انتخاب عکس ها برای 
این مقاله، از منابع مختلف و از طریق نمونه گیری از جامعۀ 
»غیراحتمالی  روش  دو  ترکیب  از  و  گرفت  انجام  پژوهش 
روش»احتمالی  و  عکس ها  زیاد  حجم  علت  به  هدفمند« 
خوشه چینی« به علت عدم وجود فهرست کاملی از عکس های 
از روش شناسی  مقالۀ حاضر  استفاده شد.  انقالب،  اول  دهۀ 
یکی  بهره می برد، که  داده های کیفی  تحلیل  برای  تاریخی 
استفاده می شود  از روش هایی است که در تحقیقات کیفی 
پژوهش  اجرای  است.»مسیر  استقرایی  رویکرد  مبتنی بر  و 
تاریخی با جمع آوری داه های کمی و کیفی مربوط به گذشته 
دربارۀ  داده ها  انجام می شود.  آنها  تحلیل  و  معتبر  منابع  از 
»مردم، معانی، وقایع یا ایده ها« در ارتباط با گذشته هستند« 
»شامل  پژوهش  این   .)296  ،1399 همکاران،  و  )قاسمی 
آن  است. هدف  گذشته  رویداد های  و شرح  درک  مطالعه، 
رسیدن به نتایجی مربوط به علل تأثیرات یا روند های گذشته 
و  آسیب شناسی  پی  در  همچنین  و   .)296 )همان،  است« 
حقیقت جویی است و »متکی بر تحلیل های منطقی مبتنی بر 
داده های پژوهشی است. در این مرحله پژوهشگر به »توصیف 
اصلی در تحلیل  به عنوان، دو گام  تبیین داده ها«   و سپس 
داده های تاریخی می پردازد )همان، 304(. و نهایتاً پژوهشگر 
از  نتیجه گیری  و  به بحث  انتقادی  و  تفسیری  »با رویکردی 
تاریخی  واقعیت های  به  و   ... می پردازد  پژوهش  یافته های 

معنی می بخشد« )همان، 305(.

نقش عکاسی مستند در دوران انقالب و جنگ
تغییریافتن  و   1357 انقالب  سیاسی  تحوالت  با  همزمان 
کنار زدن  با  امام  ایران، جریان خط  ساختار طبقاتی جامعۀ 
رقبای سیاسی خود، به عنوان قدرت حاکم در ایران مسلط 
در  تغییراتی  شاهد  ایران  انقالبی  جامعۀ  آن  دنبال  به  شد، 
ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس ایدئولوژی 
برای  را  محدودیت هایی  و  ممنوعیت ها  که  بود  نظام حاکم 
به  را  ایران  اجتماعی  فضای  و  داشت  به همراه  ایران  مردم 
شدت تغییر داد، آزادی های اجتماعی را محدود کرد و موجب 
سیاسی-  تغییرات  این  شد،  کشور  سیاسی  فضای  انسداد 
اجتماعی که به قول هاوزر گواهی بر تضاد طبقاتی بود و یا به 
قول لوکاچ همچون یک انقالب بود، در دوران جنگ تحمیلی 

عکاسان  توجه  مورد  موضوعات  این  یافت،  بیشتری  شدت 
آنها سعی کردند جنبه های مختلف  قرار گرفت،  مستندنگار 
موضوع  را  شکل گرفته  طبقاتی  و  اجتماعی  تغییرات  این 
محدودیت ها  و  ممنوعیت ها  لیکن  دهند  قرار  عکاسی خود 
دوران  و  انقالب  ابتدایی  سال های  در  عکاسان  حال  شامل 
جنگ نیز شد )به غیر از عکاسی از حوادث بحبوحۀ انقالب( و 
مانعی بزرگ بر سر راه عکاسان بود و موجب شد که عکاسان 
نتوانند واقعیت های اجتماعی این دهه را آن چنان که هست 
بازتاب دهند، ولی با وجود این محدودیت ها، بازتاب تصویری 
این دوره عالوه  واقعیت های اجتماعی و محتوای عکس ها ی 
و  اقتصادی  اجتماعی،  نشان دادن شرایط سخت سیاسی،  بر 
فرهنگِی جامعۀ ایران، سرآغازی بود که گسترش و پیشرفت 

عکاسی مستند را رقم زد.
در ابتداي انقالب و هم زمان با تثبیت پایه های سیاسی نظام 
جدید، با حملۀ عراق به ایران، فضای انقالب و جنگ با آتش و 
خون، مرگ و ... عجین می شود، به همین علت می توان گفت 
که دوران انقالب و جنگ به لحاظ تاریخی و ساختار ماهیتی 
مشترک دارند و به تبع، هنر و عکاسی این دوران نیز ماهیتی 
دو مقطع  به  انقالب  دورۀ  داشت. عکاسی  مشترک خواهند 
شکل گیری انقالب و تثبیت نظام سیاسی انقالب قابل تقسیم  
است. هم زمان با اولین حرکت ها و تظاهرات مردمی در نقاط 
و حتی  ایرانی  پهلوی، عکاسان  رژیم  علیه  بر  ایران  مختلف 
مردم عادی که دوربین و توانایی عکاسی داشتند و خود را 
انقالبی  تعهد  بر حسب  نیز می دانستند،  انقالبیون  از  جزئی 
را تحت پوشش عکاسی  انقالب  رویداد های  از  خود، بخشی 
رویدادی همچون  از  زمینۀ عکاسی  دادند، عکاسان در  قرار 
انقالب، تجربۀ کمی داشتند و به صورت مستقل و یا به عنوان 
حوادث  قلب  در  خبرگزاری ها،  و  روزنامه ها  همکار  عکاس 
انقالب قرار گرفتند؛ آنها به  طریقی بر این گفتۀ لوکاچ صحه 
و  رویداد  که  می شود  خلق  زمانی  هنری  اثر  که  گذاشتند 
تحول بزرگی مثل انقالب در جامعه رخ دهد. می توان نقاط 
مجتبی  عکس های  را  انقالب  از شکل گیری  عکاسی  عطف 
رضوانی از کشته شدگان حادثۀ سینما رکس آبادان در مرداد 
1357 در قبرستان شهر و عکس های عباس ملکی از حادثۀ 
دانست  و خونین هفدهم شهریور سال 1357  جمعۀ سیاه 
)تصاویر 1 و 2( که وقوع خشونت را بر علیه مردم، به صورت 

بسیار صریحی نشان می دهند. 
با افزایش نشر عکس ها و اخبار رویداد های روزهای بعد از این 
حوادث در رسانه ها ، مطبوعات »بي محابا اخبار تظاهرات در 
سراسر کشور را به اطالع مردم می رساندند. اخبار مربوط به 
تعداد کشته ها و زخمي هاي احتمالي در روزنامه باعث تهییج 
مردم و رشادت هاي بیشتر از سوي آنها مي گردید« )نیکزاد، 
بیشتر  هر  چه  استیالی  و  نفوذ  موضوع  این   .)171  ،1388
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تصویر 1. مجتبی رضوانی؛ آبادان، اجساد کشته شدگان حادثۀ سینما رکس در 
قبرستان شهر، 28 مرداد 1357. مأخذ: طاهرخانی، 1391، 49.

تصویر 2. عباس ملکی؛ تهران، میدان ژاله )شهدا(، 17 شهریور 1357.
مأخذ: طاهرخانی، 1391، 56.

جراید در قلب جامعۀ ایران را نشان می دهد که این مسئله 
خود، قدم اول در اوج گیری کاربرد عکس بود. عکس ها عالوه 
نیز  انقالب  به نحوی در وقوع  انقالب،  بازتاب رویدادهای  بر 
و  مبارزه  برای  مردم  تهییج  در  به طوری که  داشتند،  شرکت 
شرکت در اعتراضات و تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی نقشی 
»کلینجندر5«بیان می کند   کردند. همان طورکه  ایفا  اساسی 
عنوان  به  بلکه  منعکس کننده،  به عنوان  نه  را  هنری  »آثار 
مشارکت دارنده در انقالب و هنرمندان را به عنوان سردمداران 
کرد.  بایستی مالحظه   )35  ،1387 )هینیک،  فرآیند«  این 
عالوه بر آن، عکس ها در نمایشگاه ها و مکان های متعدد در 
مردم  به دست  یا  و  در می آمد  نمایش  به  مختلف  شهرهای 
از فجایع  پخش می شد و نقِش آگاهی بخشی و اطالع رسانی 
جاری آن روزها را برای اذهان عمومی داشت. آنچه که هاوزر 
از آن به عنوان وسیله  ای برای دگرگونی نام می برد و لوکاچ به 
عنوان بخشی از کلیت اجتماعی که به نوبۀ خود تأثیر گذار بر 
ساختار های سیاسی و اجتماعی هستند، مضامین عکس های 
همچون  موضوعاتی  و  انقالب  رویداد های  یانۀ  واقع گرا
تظاهرات، درگیری خیابانی، جنگ شهری، حمل مجروحان، 
از نظر  امثالهم بودند که  اجساد کفن پوش در غسالخانه ها و 
لوکاچ روِح زمانه را بازتاب می دادند و موجب دگرگونی نظام 
بودند  پهلوی  رژیم  علیه  بر  یا  و  موجود می شدند  اجتماعی 
آنان  ایده آل های  از  و  انقالبیون  ایدئولوژی  با  ولی هم راستا 
محسوب می شدند و از نظر هاوزر، انقالبیون از آن به عنوان 
می کردند.  استفاده  مؤثر  بسیار  تبلیغاتی  ابزار  و  یک سالح 
از  تعدادی  همراه  به  جاللی  بهمن  عکس های  نمایشگاه 
محمدی،  محمود  هراجی،  هادی  جوادی،  رعنا  عکس های 
شهرام گلپریان، محمود رمضانی و بهروز شهیدی از حوادث 
انقالب در دانشگاه فارابی و دانشکدۀ  هنرهای زیبا در اسفند 
از  آتش«  روزهای  و  »روز های خون  کتاب  و چاپ   1357
برخی از عکس های این نمایشگاه در خرداد 1358، مصداقی 

و خشونت بار  تلخ  واقعیت های  از  مستندنگارانه  بازنمایی  از 
حوادث و رویدادهای انقالب هستند )تصویر 3(.

 از همان آغاز انقالب، آنچه که لوکاچ از آن به عنوان رئالیسم 
انتقادی یاد می کرد بخش زیادی از آثار عکاسان را به خود 
اختصاص داد، همانند ثبت مستندنگارانۀ واقعیت های تلخ از 
صحنه های انقالب که بروز خشونت را هم از طرف حکومت 
اعدام  عکس  مثل  می دادند  نشان  انقالبیون  هم  و  پهلوی 
پهلوی توسط  رژیِم  هواداران و مقام های کشوری و لشگرِی 
انقالبیون و نشر و بازتاب عکس های این صحنه ها در رسانه ها 
را  زیادی  و خارجی که محکومیت های  داخلی  و مطبوعات 
خصوصاً برای انقالبیون تازه به قدرت رسیده به همراه داشت. 
بدین ترتیب انقالبیون متوجه قدرت عکس و عکاسی شدند 
تا جایی که دست به محدودیت برای فعالیت عکاسان زدند 
)تصاویر 4 تا 6(. که به معنی شروع دوران تازه ای از سانسور 
ترتیب عرصه  بدین  بود،  تازه تأسیس  قدرِت  نظاِم  در  عکس 
از شرایط  برای عکاسان تنگ تر شد و برخی عکاسان دلزده 
به مرور ایران را ترک کردند و یا به شاخه های دیگر عکاسی 
با  که هم راستا  انقالب  عکاسان  از  بسیاری  ولی  آوردند  رو 
و  امکانات  از  استفاده  با  بودند  حاکم  قدرت  ایدئولوژی 
ادامه  فعالیتشان  به  توانستند  انقالبی  دولت  پشتیبانی های 
دهند و در ادامۀ کارشان صحنه های جنگ را عکاسی کردند 
و برخی  از عکاسان نیز با استفاده از فرصت به دست آمده راه 
خود را به سمت مجالت، آژانس ها ی عکس و خبرگزاری های 
معروف دنیا باز کردند و به مرور در زمرۀ چهره های معروف 
طریق  این  از  و  گرفتند  قرار  دنیا  عکاسی  شناخته شدۀ  و 
ایران، در سطحی گسترده تر  از  عکس های مستند و خبری 

در جهان نشر یافتند.
بدین ترتیب، از طرف قدرت حاکم عکس هم سانسور می شد 
برای  از آن  بود و هم  یا در مواردی عکاسی  کردن ممنوع  و 
اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... خصوصاً در سال های 
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تصویر 3. بهمن جاللی، تهران، خیابان ضرابخانه، ادارۀ ساواک، 23 بهمن 1357. 
مأخذ: جاللی، 1358.

تصویر 4.  جهانگیر رزمی، سنندج، محاکمه و اعدام یازده ُکرد مخالف حکومت 
.www. Pulitzer.org :جدید انقالبی، پنجم شهریور ماه 1358. مأخذ

تصویر 5. کاوه گلستان، اجساد اعضاي کابینۀ شاه پس از اعدام در بیمارستاني 
Behnoud & Sepahvand, 2008 :در جنوب تهران،  26 بهمن ماه 1357. مأخذ

تصویر 6. قربان خلیلی، تیراندازی مستقیم یکی از نظامیان گارد شاهنشاهی به 
مردم، سی متری جی، 9 بهمن 1357. مأخذ: طاهرخانی،1391، 110.                                                                  

جنگ و در سطوح ملی و بین المللی و برای تبلیغات سیاسی 
از  پس  انقالب  از  برآمده  سیاسی  »قدرت  می شد.  استفاده 

گذار از سال های نخست دچار تصلب و انسداد می شود.
و  می کند  تسخیر  یکسره  و  یک سویه  را  عمومی  سپهر  و 
)نهادهای مستقل مدنی(  نهادها  آن  نبود  و  انسداد  این    ...
این  بر مستندنگار تنگ می کند.  را  در دهۀ 60  فضای کار 
و  چارچوب های خشک  گرفتار  یا  را  مستند  عکاسان  تنگنا 
و  رسمی  نهاد های  سفارشی  عمدتاً  و  تعیین شده  پیش  از 

با رسانه های خارجی  به سوی همکاری  یا  و  دولتی می کند 
»ویلی  همان طورکه  و   )51  ،1396 )مهاجر،  می کشاند« 
نوشت:  از عکس  تبلیغ  و  استفاده  وجوه  موئنزبرگ6«دربارۀ 
»عکاسی در مبارزۀ انقالبِی طبقاتی به صورت وسیلۀ تبلیغی 

برجسته و ضروری درآمده است« )بالف، 1375، 109(.
بازنمایِی  و  ثبت  دنبال  به  ایرانی  عکاسان  جنگ،  آغاز  با 
وقایع جنگی با دیدگاهی واقع گرایانه برآمدند. و بیش از هر 
ثبت صحنه های  بودند که عالوه بر  عکاسان  این  هنرمندی، 
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مقدم  خط  در  و  مستقیم  به طور  جنگ،  جبهه های  پشت 
رویدادهای  ثبت  داشتند.  جنگ همچون یک سرباز حضور 
این  در  بود،  جنگ  واقعیت های  به  محدود  تنها  جنگ، 
عکس ها سویۀ فرم و محتوا هر دو در یک راستا و در جهت 
رئالیسم  لوکاچ  که  همان گونه  و  بودند  واقعیت ها  بازنمایی 
به  را پشت سر می گذارد،  ایدئولوژي ها  تمام  را که  انتقادي 
نیز  ایرانی  به شمار می آورد، عکاسان  واقعی  رئالیسم  عنوان 
در  قدرت حاکم،  و  انقالب  ایدئولوژی  به  پایبندی  از  جدای 
عکس هایشان روند واقعِی رویداد های جنگ را ارائه می دادند. 
آثار هنری  اینکه  را مبنی بر  لوکاچ  و  این موضوع نظر هاوزر 
بازتاب دهندۀ شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
آن  از  لوکاچ  اینکه  و  می کند  تصدیق  هستند،  جامعه   یک 
یا  و  اجتماعی  واقعیات  که  می کرد  یاد   آیینه  ای  عنوان  به 
محتوا به صورت شکل  در اثر ارائه می شود. سویۀ  رئالیستی و 
محتوای عکس های جنگ، در مغایرت با اهداف سیاست های 
به  پی سوق دادن جنگ  در  که  بود  در جنگ  قدرت حاکم 
سوی ایده آل های خود و نشان دادن مظلومیت ایران در جنگ 
لحاظ  این  به  بود.  در صحنه های سیاست داخلی و خارجی 
تنها عکس هایی از جنگ که در راستای معیارها و آرمان های 
انقالب و جنگ می بود، قابل ارائه به عموم و یا رسانه ها بودند 
بازتاب می داد.  ایدئولوژی قدرت حاکم را  و طبق نظر هاوزر 
این عکس ها یا دفاع از سرزمین، خاک وطن و ناموس را القا 
می کردند، یا نشان دهندۀ پیروزی و سرافرازی رزمندگان در 
جبهه ها و ... بودند و یا فضایی معنوی و رسیدن به کربالی 
معلی و آزادی قدس را در ذهن مخاطبان کانالیزه می کردند، 
عکس هایی همانند بدرقۀ رزمندگان و اعزام نیروهای تازه نفس 
و بسیجِی از جان گذشته در پشت جبهه ها، پرچم در دست 
با نشانه ها و نوشته های مذهبی بر روی  با سربند های رنگی 
آن ها، خداحافظی بسیجی رزمنده از مادر یا همسر خویش و 
مانند آن که نمونه هایی از مضامین ارزشی عکس های جنگ 
هستند. در برخی از عکس های جنگ نیز نوعی درهم آمیزی 
را شاهد هستیم، عکس های شهدای جنگ و  زمان و مکان 
که  حالی  در  کادر عکس  در  قرارگرفتنشان  شیوۀ  و  حالت 
خون از سر و صورت آنها جاری شده، از این گونه اند، که از 
این  بودند.  آرمانی  ایدئولوژِی قدرِت حاکم، صحنه هایی  نظر 
با شهدای کربال  را   عکس ها، کشته شدگاِن )شهدای( جنگ 
بین  در  و شوری حسینی  می زد  پیوند  ق.  ه.   60 دهۀ  در 
توده های مردم و جوانان وطن برعلیه دشمن به وجود می آورد 
آنها را به رفتن به جبهه ها سوق می داد )تصاویر 7 و 8(.  و 
»باری رخ داد انقالب 57 ناخودآگاه دوربین را میان مردم برد 
با  میدان.  این  در  تأثیرگذار  دوربین خود کنش گری شد  و 
وقوع جنگ این گسترش مردمی با توجه به استقرار رسمی 

جهانی  و  ملی  بُرد  و  تأثیرگذاری  به  آن  نگاِه  و  حاکمیت 
)مهاجر،  کرد«  پیدا  نیز  نهادی  کارکرد  رسانه  این  عکاسی، 

.)87 ،1398
توده ها ی  بین  در  جنگ  شهدای  عکس های  اثرکردن   
در  که  داشت  ریشه  ایران  مردم  عمومی  فرهنگ  در  مردم، 
این فرهنگ امام حسین )ع(، قیام عاشورا و سرزمین کربال 
خاصی  جایگاه  آن،  در  اسالم  شیعۀ  مذهب  ًفرهنگ  کال  و 
داشت و به بخشی از ایدئولوژی انقالب تبدیل شده بود. بدین 
ترتیب »ستاد تبلیغات جنگ که تصمیم های نهایی را برای 
با حساسیت  داشت،  بر عهده  تصاویر جنگ  و  اخبار  انتشار 
 ... و منتشر می کرد.  را کنترل  و تصاویر جنگ  اخبار  بسیار 
و خبرگزاری ها  در مطبوعات  از عکس ها  آن بخش  و صرفاً 
و شوق  همدلی  و  همیاری  نشان دهندۀ  که  می شد  منتشر 
نوعی  به   .)172  ،1397 )مریدی،  بود«  رزمندگان  حضور 
گزینش  و  نظارت  نمایش عکس های صحنه های جنگ،  در 

به جبهه ها، روبروی مجلس  نیروهای مردمی  اعزام  تصویر 7. ساسان مؤیدی، 
شورای اسالمی، تهران، زمستان 1364. مأخذ: طاهرخانی، 1391، 632.

 تصویر 8. علی فریدونی، لحظۀ شهادت یکی از رزمندگان لشگر 10 سید الشهدا 
)ع( بر اثر اصابت ترکش خمپاره، عملیات کربالی 5، شلمچه، سه راهی شهادت،

 23 دی 1365. مأخذ: طاهرخانی، 1391، 711.
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افکار عمومی در کنترل قدرت  بدین ترتیب  و  اعمال می شد 
هنرمند  و  سیاسی  فعال  دوبور7  گی  می گرفت.  قرار  حاکم 
را  نمایش  منظرهای  مسلط  »طبقات  می نویسد:  فرانسوی 
اشکال  و  نمود ها  دیگر  تمام  که  جایی  تا  می کنند،  کنترل 
زمینه ای  چنین  در  و  می شوند  شمرده  غیرمجاز  بازنمایی، 
بازتولید  برای  و  نیست  جداشدنی  دولت  از  نمایش  منظر 
تقسیم بندی های اجتماعی و شکل دهی طبقات به کار  بسته 
می شود. او نیز همچون لوکاچ گستره ای را که در آن هنر به 
یا سست کردن  و  سرمایه داری  قدرت  ساختارهای  با  تبانی 
)دآلوا،  پرسش می کشد«  به  چنین ساختار هایی می پردازد، 

.)72 ،1394
از طرف دیگر قدرت حاکم جهت اهداف سیاسی و تبلیغاتی، 
یا  و  به عموم  قابل ارائه  که  از جنگ  از عکس هایی  غیر  )به 
آرمانی  و صحنه های  تصاویر  خلِق  برای  و  بودند(  رسانه ها 
نقاشی،  از هنرهایی دیگر همچون  نظر خود  مورِد  و قدسِی 
ابزار  عنوان  به  نیز   ... و  تمبر  ُکالژ،  پوستر سازی،  گرافیک، 
عکس های  از  ترکیبی  با  که  می کرد  استفاده  تبلیغاتی 
و  عناصر  به کارگیری  با  و  جنگ  از  رنگی  و  سیاه و سفید 
بارگاه  و  مرقد  پرچم،  همچون  مذهبی،  و  ملی  نشانه های 
تمثال  از  تصاویری  )ع( در کربال، قدس شریف،  سیدالشهدا 
ائمه و معصومین )ع( همراه با درخشندگی شعاع نور به جهت 
ایجاد و یا نشان دادن فضاهای روحانی و معنوی جبهه ها و به 
اوج رسیدن شهدا و تبدیل سرزمین جبهه ها به بهشت موعود 
در کنار گل های اللۀ قرمز و ... انجام می گرفت که تصاویری 
تصاویر  این  بودند،  قهرمان پرورانه  و  به شدت سوررئالیستی 
یا در  ارائه می شدند و  بیلبورد  بوم و  نقاشی روی  به صورت 

پوسترها، کاتالوگ ها و بروشورهای مربوط به تبلیغات جنگ 
پرترۀ  عکس  روی  از  نقاشی  همچنین  و  می شدند  استفاده 
شهدا و سرداران جنگ در مقیاس های بسیار بزرگ بر روی 
اواسط جنگ و در  در سال های  تقریباً  دیوار های شهرها  که 
راستای زیبا سازی شهر ها انجام می گرفت و یا ترکیب عکس 
به صورت  که  دیگران  و  )ره(  آیت ا... خمینی  از  با جمالتی 
پوستر امکان پذیر بود و قدرت حاکم از آنها در تبلیغات جنگ 
نوعی  به  تصاویر  این   .)12 تا   9 )تصاویر  می کرد  استفاده 
بازنمایِی کنترل شدۀ تصاویِر جنگ از طرف قدرت حاکم بود، 
بسیاری  فاصلۀ  دهشتناک جنگ  واقعیت  و  عکس ها  با  که 
داشت و ضمن بازتاب ایدئولوژی قدرت حاکم بر سلطه گری و 
قدرِت تبلیغات آنها مهر تایید می زد. بدین ترتیب هنرمندان 
سویۀ رئالیستی عکس های جنگ را به سویۀ ایده آلیست مورد 
نظر قدرت حاکم تبدیل می کردند و جنبه ای واال و متعالی به 
جنگ و حتی به مرگ می دادند و به صورت اثری زیبا، بدیع 
و روحانی آن را ارائه  می کردند و از طرف دیگر، قدرت حاکم 
تبلیغاتی،  ابزار  و  عنوان سالح  به  تصاویر  این  از  استفاده  با 
ساختارهای جامعۀ ایران در دوران جنگ را به صورت مثبت 
نشان می داد و از این طریق روحیۀ مردم درگیر در جنگ را 

تقویت می کرد.
جریان عکاسی مستند اجتماعی و دغدغۀ نشان دادن زندگی 
از  آرام در کنار عکاسی  پیوسته ولی  روزمرۀ مردم همچنان 
وقایع سال های انقالب و جنگ و موازی با آنها توسط برخی 
عکاسان و به طور مستقل در جریان بود. موضوعات و محتوای 
این عکس ها شرایط و واقعیت های اجتماعی نه چندان خوب 
در دهۀ  ایران  فرهنگی جامعۀ  و  اقتصادی  و وضعیت  ایران 

https://shoaresal.ir :تصویر 9. راست: احسان رجبی، شهید امیر حاج امینی،  از مجموعۀ جنگ. مأخذ
چپ: نقاشی دیواری با استفاده از عکس احسان رجبی، بنیاد شهید انقالب اسالمی شهر الرستان، استان فارس. مأخذ:  آرشیو نگارندگان.
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تصویر 10. راست: امیرعلی جوادیان، یکی از رزمندگان در حال نماز، اطراف خرمشهر، از مجموعۀ جنگ، خرداد 1361. مأخذ: موزۀ معاصر، 1385، 67؛
چپ: سید حمید شریفی آل هاشم ، سنگر عشق، نقاشی با استفاده از عکِس امیرعلی جوادیان. مأخذ: گودرزی،  1368، 53.

با  ترکیب  در  و  عکس  از  استفاده  با  جنگ  برای  تبلیغاتی  پوستر   .11 تصویر 
جمله ای از آیت  ا... خمینی )ره(. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 12. نقاشي دیواري در سطح شهر با استفاده از عکس پرترۀ شهدا. 
مأخذ:آرشیو نگارندگان.

اول انقالب را بازتاب می داد، عکس های اجتماعی جنبه های 
مختلف زندگی اجتماعی مردم ایران از تفریحات طبقات مرفه 
تهران، آثار  زندگی فالکت بار حاشیه نشینان  تا  جامعه گرفته 
جنگ بر زندگی مردم، زندگی مجروحان جنگی و معماری بومِی 
در حال تحوِل ایراِن آن روزگار را همراه با ثبت فرهنگ بومی و 
روستایِی مناطق مختلف نشان می داد، که مصداق آن را می توان 
در عکس های کتاب »پنج نگاه به خاک« )دهقانپور و همکاران، 

1361( عنوان کرد. سویه ا ی  دیگر از عکاسی مستندنگاری را 
می توان در عکاسی از فضاهای شهری و ویرانه های باقی مانده از 
جنگ، کشته های دشمن و ... دید که با رویکردی صریح توسط 
برخی از عکاسان، عکاسی شده اند و می توان در آنها واقعیت 
خشن و عریان صحنه های عکاسی  شده را با فرمالیستی خشک و 
تأثیر گذار مشاهده کرد، عکس ها نه تنها خوِد جنگ بلکه  الیه های 
زیرین حاصل از جنگ و تأثیرات آن را بازتاب می دهند )تصاویر 
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13 تا 16(. در این زمینه می توان دو کتاب »خرمشهر« و »آبادان 
که می جنگد« از جاللی )1362 و 1360( را مثال آورد. شاید 
بتوان گفت در طول سال های جنگ درها برای عکاسان مستند 
اجتماعی آن چنان باز نبود ولی عکاسی مستند جنگ با قدرت 
بیشتری به راه خود ادامه داد و بر شیوه های دیگر عکاسی غلبه 

داشت.
عکاسی  مستقل  رشتۀ  هم زمان  »بنیان گذاری  بی شک 

تصویر 14. بهمن جاللی، سیستان و بلوچستان، 1364. مأخذ: جوادی، 1398، 29. تصویر 13. بهمن جاللی، روی جلد کتاب خرمشهر، 1361. مأخذ: جاللی، 1362.

تصویر 15. کاوه کاظمی، پیست اسکی تفکیک شده به دو بخش زنان و مردان، 
دیزین، تهران، 1362. مأخذ: کاظمی، 1396.

تصویر 16. کاوه کاظمی، آسایشگاه جانبازان جنگ ایران و عراق، تهران، بهمن 
1365. مأخذ: کاظمی، 1396.

تجسمی  هنرهای  از  شاخه ای  عنوان  به  دانشگاه  سه  در 
دولتی  نهاد  توسط   )26  ،1393 مترجم زاده،  )خدادادی 
فرهنگی«  »انقالب  از  دانشگاه ها پس  بازگشایی  با  هم زمان 
بود که  نیازی  احساس  و  از ضرورت  ناشی  در سال 1362، 
قدرت حاکم از همان آغاز انقالب به عکاسی پیدا کرده بود. 
از  جدیدی  نسل  تربیت  بر  عالوه  عکاسی  دانشگاهی شدن 
عکاسان، حضور برخی دانشجویان و فارغ التحصیالن عکاسی 
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فراهم  و رخداد های جنگی  ایران  را در مستندکردن جامعۀ 
عکاسان  و  عکاسی  به سوی حرفه ای شدن  بود  راهی  و  کرد 
ترتیب کم کم عکاسان جوان  ایران. بدین  مستندنگاِر معاصر 
روستاها  و  در شهرها  مردم  روزمرۀ  زندگی  گوشه گوشۀ  در 
رسوخ و نفوذ کردند و به مستند نگاری از موضوعات مختلف 
پرداختند و تجربیات خود را در معدود گالری های خصوصِی 
عنوان  به  غیره  و  گلستان  سیحون،  همچون  تازه تأسیس 
به  معاصر  هنرهای  موزۀ  در  و همچنین  نهاد های خصوصی 
نمایشگاهِی  ارائۀ  گذاشتند«.  نمایش  به  دولتی  نهاد  عنوان 
نمایشگاه های  هیئت  در  بیشتر  انقالب  از  پس  که  عکس 
و در  و جنگ  انقالب  به  مربوط  با مضامین  و  دولتی  بزرگ 
قالب مستند نگارانه باب شده بود، از اواسط دهۀ 60 به همت 
گروه های کوچک دانشجویی در فضای گالری های خصوصی 
تحقق پیداکرد« )مهاجر، 1385، 105(. همچنان که در اوج 
موشک باران شهرهای ایران توسط رژیم عراق و شرایط جنگی 
معاصر  هنرهای  موزۀ  جنگ،  جبهه های  در  سخت  بسیار 
تهران در سال 1366 اولین نمایشگاه ساالنۀ عکس ایران را 
استقامت پذیری  روحیۀ  تقویت  بر  تأثیرگذار  که  برگزار کرد 
ایران  و پیشرفت عکاسی مستند  و مقاومت مردم جنگ زده 
بود. انتشار مجلۀ »عکس« در سال 1365 به عنوان تنها مجلۀ 
عکاسی ایران، توسط انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان 
ترقی عکاسی در  و  بر گسترش  تأثیری شگرف  نهاد دولتی، 
عکاسی  عکاسی، خصوصاً  و عالقمندان  عکاسان جوان  بین 
از  خیلی  و  داشت  دوران  این  در  جنگ  و  خبری  مستند، 
آشنا  عکاسی  دنیای  با  مجله  این  طریق  از  جوان  عکاسان 

شدند و در سال های بعد به جرگۀ عکاسان ایران پیوستند.

نتیجه گیری
 در دوران انقالب، تقابل و درگیري طبقات مختلف اجتماعی 
با رژیم پهلوی به عنوان طبقۀ حاکم و پس از انقالب تقابل 
و  سیاسی  قدرت  کسب  برای  مختلف  سیاسی  جریان های 
تسلط بر یکدیگر به عنوان طبقه  یا قدرت حاکم و همچنین 
در دوران جنگ تحمیلی، تقابل بین نیروهای نظامی ایران و 
از مهم ترین عوامل  از سرزمین و خاک وطن،  و دفاع  عراق 
و  خبری  اجتماعی،  مستند  عکاسی  تصاویر  خلق  برای 
تغییرات  رویارویی ها،  تضاد ها،  این  که صحنۀ  بودند  جنگ 
و رویداد ها را بازتاب می داد. بنا به آرای مطرح شده از لوکاچ 
و هاوزر در این مقاله، تحلیل داده های به دست آمده نشان 
می دهد که عکاسی مستند در دهۀ اول پس از انقالِب 1357 
ایدئولوژی قدرت حاکم  و  خورشیدی، تحت تأثیر سیاست ها 
ساختار های  عوامل  لوکاچ،  نظر  طبق  و  است.  داشته  قرار 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان بخش های 
به واسطۀ روابط پیچیدۀ وساطت،  مختلف کلیت اجتماعی و 

تأثیرگذار بر چگونگی روند عکاسی مستند در دوران انقالب 
و جنگ بودند و در این میان عکاسی مستند نیز به نوبۀ خود 
با روش های مختلفی   فرهنگی،  از ساختار  بخشی  عنوان  به 
مانند: ثبت و  بازتاب تصویری رویداد های مختلف در جریان 
انقالب و جنگ، آگاهی بخشی و اطالع رسانی از طریق رسانه ها 
برانگیختن طبقات مختلف اجتماعی  از طریق تهییج و  یا  و 
برای حضور در رویداد های مختلف و به عنوان وسیله ای برای 
و  اجتماعی موجود  دگرگونی ساختارها و طبقات سیاسی و 

غیره، بر عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بود.
به  آن،  اول  دهۀ  در طول  و  انقالب  ابتدای  همان  از  ولی   
و  محدود شدن  انسداد فضای سیاسی  و وجود  ایجاد  دلیل 
بر سر  ممنوعیت هایی  و  اجتماعی، محدودیت ها  آزادی های 
راه عکاسان، )که در ابتدا برحسب تعهد انقالبی خود فعالیت 
می کردند( توسط انقالبیون و برخی نهاد ها و نیروهای وابسته 
به قدرت حاکم ایجاد شد )از طریق سانسور عکس و اِعمال 
برای  اجازه  برای عکاسان و عدم  ممیزی، تنگ کردن عرصه 
عکاسی و ایجاد جو امنیتی و غیره(، عکاسی مستند نتوانست 
در بازتاب رویدادها و واقعیت های اجتماعی این دوران، نقش 
خود را به طور اساسی و آن چنان که باید، ایفا نماید و روح 
دوران و یا روح زمانه را آن چنان که لوکاچ می گفت در تمامی 
به  را  حاکم  قدرت  ایدئولوژی  و  بگذارد  نمایش  به  ابعادش 

چالش بکشد.
عکاسان  دهه،  این  بر  حاکم  سیاسی  شرایط  به  توجه  با   
انتقادی  رئالیسم  لوکاچ  دید  از  یا  واقعی  رئالیسم  نتوانستند 
را  خود  عکس های  و  برسانند  انجام  به  صحیح  طور  به  را 
به  دسترسی  ممنوعیت  یا  چون  دهند،  ارائه  آن  اساس  بر 
موضوعات برای عکاسی وجود داشت و یا برای حفظ امنیت 
عکس های  برخی  حذف  یا  خود سانسوری  به  مجبور  خود 
واقع گرایانه بودند و یا مجبور بودند خود و یا عکس های خود 
را با ایدئولوژی قدرت حاکم هم راستا کنند. از این رو  فقط 
عکس هایی که در راستای اهداف ایدئولوژی قدرت حاکم بود 
دید  معرض  در  آن محسوب می شد،  ایده آل های  یا جزء  و 
نظر هاوزر، سکان عکاسی  اساس  بر  و  قرار می گرفت  عموم 
مستند در این دوران در دست طبقۀ سیاسی حاکم و مسلط 

جامعه قرار داشت.
این  از  انتخاب شده  عکس های  نمونه  محتوای  به  رجوع  با 
و  قدرت  و  ایران  جامعۀ  در  طبقاتی  تضاد  می توان  دوران 
به طور  را  ایدئولوژی قدرت حاکم که سپهر عمومی  تسلط 
یک جانبه تسخیر کرده بود، به وضوح مشاهده کرد. بر اساس 
نظر هاوزر، قدرت حاکم در این دوران بر طبق ایدئولوژی ای 
که مد نظر داشت، از عکاسی مستند به عنوان سالح و ابزار 
تبلیغاتی استفاده می کرد و در پی تغییر و دگرگونی اذهان 
عکاسی،  بدین ترتیب  بود.  خود  آرمان های  طبق  بر  جامعه 
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این مسیر  در  لذا  پیدا کرد.  ایدئولوژیک  و  نهادی  کارکردی 
بودند،  به عموم  قابل ارائه  که  از جنگ  بر عکس هایی  عالوه 
از تصاویر دیگری که با استفاده از عکس و در قالب هنرهای 
دیگر نظیر نقاشی، گرافیک، پوستر سازی، کالژ و غیره حاصل 
استفاده  نظر خود،  آرمانِی مورد  به عنوان تصاویر  می شدند، 
و  تربیت صحیح  راه  حاکم،  قدرت  طریق  این  از  و  می کرد 
بر طبق  را  عمومی  اذهان  و  پی می گرفت  را  جامعه  تهذیب 
آرمان های خود کانالیزه کرده و بر مقاومت و ایستادگی مردم 
خصوصاً در دورۀ جنگ، می افزود. عکاسی مستند در ماه های 
با  بیشتر  آن،  ابتدایِی  انقالب و سال های  پیروزی  به  منتهی 
کار  به  انقالب  رویداد های  ثبت  برای  رویکرد مستند خبری 
عکاسی مستند  برای  درها  انقالب،  اول  دهۀ  در  ولی  رفت، 
نتوانست  از عکاسی  این شاخه  نبود و  باز  اجتماعی آن چنان 
ایران و خودآگاهی شهروندان مدرن  ارکان  جامعۀ مدنی  بر 
و در قالب فرهنگ دیداری به صورت آزادانه تأثیرگذار باشد، 
ولی حمایت هایی که از عکاسی جنگ می شد، موجب گسترش 
هرچه بیشتر آن شد و به همین نسبت هم عکاسان جنگ در 
مباحث مطرح شده  بر طبق  قرار می گرفتند.  بهتری  جایگاه 
دوران  در  نتیجه گرفت که جریان عکاسی مستند  می توان 
انقالب و جنگ به طور نسبی منطبق بر آرای لوکاچ و هاوزر 
مؤلفه هایی همچون  کلی می توان گفت  به طور  است.  بوده 
انتشاراتی های دولتی و خصوصی و چاپ کتاب های  تأسیس 
عکاسی توسط آنها، تأسیس رشتۀ عکاسی توسط نهاد دولتی 
گالری های  توسط  عکس  نمایشگاه های  برگزاری  دانشگاه، 
نهاد  انتشار مجلۀ عکس توسط  خصوصی و نهاد های دولتی، 
دولتی، رونق گرفتن مسابقات، جشنواره ها و ساالنه های عکاسی 
آژانس ها و  با رسانه ها،  در بحبوحۀ جنگ، همکاری عکاسان 
معنوِی  و  مادی  و حمایت های  دنیا  معروف  خبرگزاری ها ی 
آرمان های  با  همگام  که  عکاسان  برخی  از  دولتی  نهادهای 
انقالب و ایدئولوژی قدرت حاکم بودند، در پیشرفت عکاسی 
مستند در دوران انقالب و جنگ مؤثر بودند و عواملی همانند 
آزادی های  اجتماعی و محدودشدن  انسداد فضای سیاسی- 
اجتماعی، نفوذ و نظارت قدرت سیاسی حاکم، اعمال سانسور 
و ممیزی در نشر عکس و عدم امنیت شغلی و جانی در عدم 
پیشرفت عکاسی مستند تأثیر داشته اند. درنتیجه رویداد ها و 
تحوالت سیاسی و اجتماعی دوران انقالب و جنگ به عنوان 
نقاط عطفی در تحول عکاسي مستند و فرصتي تکرارنشدني 
براي تجربه گرایي عکاسان ایران و سکوي پرش بسیار خوبی 

برای آنان بوده است.
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