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چکید ه
این مقاله د ر پی بررسی مضامین و مفاهیم موجود  د ر عکاسی جنگ تحمیلی و مقایسه آن با تاریخ مکتوب است. رویکرد  
نظری بینشی د ر این مطالعه بر مبنای د ید گاه تاریخ تحلیلی کالینگوود  شکل گرفته و روش تحلیل محتوای تجمیعی د ر 
حکم رویکرد  نظری روشی مقاله به کاررفته است. بازه زمانی موضوع مقاله از آغاز جنگ تا فتح خرمشهر یعنی حد ود  
22 ماه است و 667عکِس مورد  مطالعه از مجموعه مجلد ات»جنگ تحمیلی« انتخاب شد ه است. د ر بخش تاریخ مکتوب 
نیز مجموعه مجلد ات »تقویم تاریخ د فاع مقد س« نیروی زمینی ارتش د ر قالب 17039 صفحه، مرجع بررسی قرار گرفته 
است. پس از شناسایی و استخراج مقوالت تصویری و متنی، تاریخ مصور و تاریخ مکتوب جنگ با هم مقایسه شد ه است. 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد  که هم عکس ها حاوی برخی مفاهیم و پیام های مستقل از متن مکتوب هستند  و 
هم برخی اطالعاتی که متن مکتوب ارائه می د هد  د ر عکس ها نه وجود  د ارد  و نه قابل ارائه د ر قالب تصویر است. به طور 
کلی عکس های جنگ تحمیلی عمد تًا قلمرو مفاهیم متعین و آشکارسازی احساسات و د رونیات هستند  و متن مکتوب د ر 

بیشتر موارد  از قابلیت پرد ازش اطالعات تاریخی و طرح مفاهیم نامتعین بهره می برد .
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مقد مه
عراق  تحمیلی  جنگ  عکاسی  د ر  پژوهش  هد ف  با  مقاله  این 
بر ایران به رشته تحریر د ر آمد ه است. موضوع مقاله مقایسه محتوای 
منظور  به  است.  آن  مکتوب  تاریخ  با  تحمیلی  جنگ  عکس های 
یعنی  جنگ  آغاز  بین  فاصله  به  پژوهش  زمانی  بازه  تحقق پذیری، 
شد ه  محد ود    1361 خرد اد   یعنی  خرمشهر  فتح  تا   1359 شهریور 
مرجع  تحمیلی«  مجلد ات»جنگ  سری  عکس ها،  حوزه  د ر  است. 
د فاع  تاریخ  تقویم  مکتوب،  تاریخ  بخش  د ر  و  است  بود ه  مراجعه 
اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  توسط  شد ه  مد ون  مقد س 
ایران. رویکرد  نظری این پژوهش بر مبنای آراء کالینگوود  د ر تاریخ 
تحلیلی و روش شناسی پژوهش براساس تحلیل محتوای تجمیعی شکل 
گرفته است. پس از استخراج د اد ه های عکسی و متنی، این د اد ه ها د ر 

بخش نتیجه گیری مقاله مورد  تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند .

2. بیان مسأله
د وره  د ر طول یک  عراق  و  ایران  تحمیلی  عکاسی جنگ  آثار 
ایران  د ر  کتاب  عنوان   80 قالب  د ر   1389 تا   1359 از  ساله  سی 
نظر  به  کتاب ها  این  عناوین  بررسی  از  و  است  رسید ه  چاپ  به 
براساس  که  است  آثاری  مجموعه  شامل  آنها  تمامی  که  می رسد  
اند .  یا یک موضوع شکل گرفته  یا آثار یک عکاس و  یک د وره 
شکلگیری این کتب نتیجه ی کوشش هایی است که همواره معطوف 
بود ه  موضوع- محوری  رویکرد   با  چشمگیر  مجموعه سازی های  به 
است. اگر چه تد وین این مجموعه ها ود ر رأس آنها سری کتاب های 
همت  و  تالش  به  متکی   )The Imposed War(   تحمیلی جنگ 
متخصصان و صاحب نظران و د ستاند رکاران متعد د ی بود ه است، اما 
به نظر می رسد  منبعی که براساس یک د ید گاه نظری و با رویکرد ی 
پژوهشی به بررسی این آثار بپرد ازد  و آن چه را که د ر عنوان اد عا 
می کند ، د ر متن نیز محقق ساخته باشد - به استثنای تعد اد ی پایان نامه 
با موضوع عکاسی جنگ- تقریبًاً وجود  ند ارد . آن چه د ر این بین به 
آن پرد اخته نشد ه و با رعایت احتیاط، کم تر مورد  توجه واقع شد ه 
است تحلیل، ارزیابی و بازنگری آثار عکاسان جنگ به منزله اسناد  
تصویری از روید اد  تاریخی و تبیین روایت تصویری این روید اد  است.

د ر  عراق  و  ایران  تحمیلی  جنگ  عکس های  محتوای  مقایسه 
اسناد   با  تصویری،  اسناد   مثابه  به   1359-61 سال های  فاصله ی 
مقد س  د فاع  تاریخ  تقویم  قالب  د ر  روید اد ها که  همان  از  مکتوب 
د ر  مقایسه  این  است.  پژوهش  این  اصلی  هد ف  است،  شد ه  منتشر 
صورت تحقق هد ف خود ، آشکار خواهد  کرد  که محتوای عکس ها 
د ارد .  هم  با  شباهت هایی  و  تفاوت ها  مکتوب جنگ چه  اسناد   و 
تاریخ  از  شناخت  است  الزم  عکاسی  آثار  به  رویکرد   نوع  این  د ر 
د وباره سازی شود  و از آن چه بیش از حد  زبان محور و مسلط است 

و  فاصله گرفته  برمی آید   نوشتاری  متن  و  واژگان  به  شیفتگی  از  و 
برای  شود .  معطوف  بیشتری  توجه  مصور  متن  و  تصویرمحوری  به 
این منظور ضمن به کارگیری حساسیت و تجربه جد ید  د ر مشاهد ه 
روشمند  عکس ها، الزم است جزییات محتوایی آنها توصیف و تحلیل 
شود  و مضامین موجود  د ر عکس های جنگ د ر شکل د هی به تصور 
مخاطب از جنگ آشکار گرد د . د لیل انتخاب بازه زمانی 1359-61 
، برای ابتد ای د وره روشن است و به تاریخ آغاز جنگ اشاره د ارد . 
با شروع جنگ، عکاسان متعد د  با انگیزه ها و پشتیبانی ها و سطوح 
متنوع د انش فنی و بصری عکاسی به سرعت وارد  عمل شد ند  و د ر 
عکاس جنگ  عنوان  به  امروز  که  آنکس  هر  اند ک  زمانی  مد ت 
شناخته می شود ، د ر عرصه حضور یافت. د رگیری حرفه ای، روحی 
و عاطفی عکاسان با روید اد ی که بر تمام شئون زند گی مرد م تأثیر 
گذاشت، پس از گذشت د و سال از شروع جنگ به یک نقطه اوج 

مهم تاریخی می رسد  و آن فتح خرمشهر است. 
تا این تاریخ که سوم خرد اد  1361 است بهترین آثار عکاسان د ر 
اوج تعامل روحی و حرفه ای با روید اد  تاریخی شکل می گیرد . پس از 
آن همانگونه که روید اد ِ تاریخی وارد  یک د وره طوالنی فرسایشی 
به  انگیزشی،  و  آرمانی  فعالیت  از یک  نیز  میشود ، عکاسی جنگ 
یک وظیفه تکراری تغییر ماهیت می د هد  و د ر واقع نه عکاس مهمی 

ظهور می کند  و نه جریان مهمی د ر عکاسی جنگ شکل می گیرد .

2. 1. اهد اف پژوهش
و  عکس ها  د ر  موجود   مفاهیم  و  معانی  مضامین،  -   استخراج 
متن   مکتوب روزشمار مربوط به تاریخ جنگ تحمیلی عراق بر ایران؛

-   مقایسه روایت عکسی و مکتوب جنگ تحمیلی عراق بر ایران 
از حیث طرح مضامین و معانی مشترک و متفاوت.

2. 2. پرسش اصلی 
بیانگر  محتوایی،  لحاظ  به  مطالعه  مورد   بازه ی  عکاسان  -   آثار 
و یا معرف کد امین خصلت ها و یا پیام های تاریخِی مستقل از متن 

نوشتاری هستند ؟

2. 3. پرسش های فرعی 
-  مجموع عکس های موجود  د ر بازه زمانی مورد  پژوهش تا چه 

حد  معرف و بیانگر جزییات و اطالعات د رباره روید اد ها هستند ؟
به  متکی  حد   چه  تا  عراق  و  ایران  تحمیلی  جنگ  -  تاریخ 

اسناد  تصویری یا همان عکس های به جای ماند ه از روید اد ه است؟

3. مبانی نظری
به  د ستیابی  و  عکس های جنگ  تحلیل  د ر  پژوهش  این  تمرکز 
مضامین نهفته د ر محتوای این آثار، به منزله یک واکاوی علمی از 
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یک سو متکی به آرای رابین جرج کالینگوود  د ر حوزه تاریخ نگاری 
افکار  به  د ستیابی  تحلیلی،  تاریخ  هد ف  است.  تحلیلی  تاریِخ  و 
کنش گران عرصه تاریخ است؛ تأملی که هد ف از آن نه تنها بازسازی 
یک واقعه، بلکه رسید ن به فکر نهفته د ر پس آن است. تحقق این 
امکان پذیر  مورخ  خود   ذهن  د ر  فکر  این  بازاند یشی  »با  تنها  امر، 
خواهد  بود.«    )الیاسی، 1388: 4(. برای مورخ حاالت و احساسات 
اند یشه هایی که منتهی  افراد  اثرگذار د ر تاریخ اهمیت ند ارد  بلکه 
اهمیت است. »آن چه که مورخان د رباره  د ارای  اعمال شد ه اند   به 
انسان های مورد  مطالعه شان د قیقًا با آن سروکار د ارند ، حاالت آنها 

 .(Collingwood,  1946:  9(    »نیست بلکه افعال آنهاست
واقع شد ه  د ر گذشته  انسان هاست که  افعال  تاریخ  علم  موضوع 
فی نفسه  د ارد ،  سروکار  انسان ها  افعال  با  تاریخ  هرچند   اما  است 
انسانی د قیقًا موضوع پژوهش  اعمال را شامل نمی شود . »عملی  همه 
Mandel-(    باشد  د اشته  اجتماعی  اهمیت  و  «قرار می گیرد  که  معنا 

baum,  1938:  914) . کالینگوود  فقط یک راه را ممکن می د اند  

و  یافت  د ست  افکار گذشته  به کشف  می توان  آن  به  توسل  با  که 
آن اینست که مورخ افکار را د ر ذهن خود  بازاند یشی کند . امکان 
تحقق مفهوم بازآفرینی د ر نظریه او از این راه میسر می شود . مورخ 
که  د ریابد   تا  می کوشد   افالطون  آثار  خواند ن  هنگام  به  فلسفه 
افالطون وقتی که با واژه های خاصی مقصود  خود  را اد ا می کرد ، چه 
می اند یشید . یگانه راهی که با توسل به آن می توان این کار را کرد  
این است که اند یشه افالطون را برای خود  از نو بیند یشد . د ر واقع 
وقتی که کسی از فهم واژه ها سخن می گوید  مراد ش همین است. بد ین 
ترتیب »تاریخ، افکار و بنابراین کل تاریخ بازاند یشی افکار گذشته 
 Collingwood,(   » است که د ر ذهن خود  مورخ صورت می گیرد

 . (1946: 216

کالینگوود  معتقد  است: »روید اد های طبیعی را تنها از بیرون به 
عنوان اموری که ما صرفًا ناظر آن هستیم می توان تبیین کرد  و این 
با آن نوع شیوه هایی که د ر نظریه اثباتگرایی بیان می شود ، تناسب 
د ارد . اما افعال انسانی روید اد های صرف نیستند . آنها جنبه د رونی یا 
جنبه ذهنی د ارند . برای فهم آنها الزم است آن افکاری را که فاعالن 
د ر انجام آنها ابراز د اشته اند  تشخیص بد هیم و این چیزی جد ا از آن 
شاید    .)8 است«   )صالحی، 1380:  رخد اد   خود   بلکه  نیست،  رخد اد  
مفهومی که کالینگوود  از به کارگیری واژه »تبیین« به معنای د رست 
کلمه انتظار د ارد  د ر این تعریف آیزایا برلین   )1368:  151( روشن و 
آشکار شود : »تبیین عبارتست از کشف باطن یا پد ید ارساختن صورتی 
که د ر زیر است، وظیفه تبیین د ر علم یا د ر تاریخ کوششی است د ر 
این راه که آشفتگی های ظاهری به عنوان انعکاسی ناتمام و ناقص از 
نظم کامل تمام عیار باطن تلقی شود  تا بتوان هر چیز را د ر موضع 

خاص خود  مشاهد ه کرد .«

مورخ تاریخ فکر به هنگام خواند ن آثار سیاستمد اران و فالسفه 
باید  بکوشد  تا د ریابد  مؤلفان هنگامی که آثار خود  را به نگارش 
د ر می آورند ، چه اند یشه ای د ر سر د اشتند  و به چه می اند یشید ند . 
د ر  بعد ها  که  است  بود ه  کالینگوود   روش  همین  می رسد   نظر  به 
 Hans-Georg(  گاد امر نظیر  هرمنوتیک  نظریه پرد ازان  آراء 
Gadamer( تحت عنوان هم افق شد ن مفسر و متن توضیح د اد ه شد ه 

است. گاد امر فهم را واقعه ای می د اند  که د ر اثر امتزاج افق مفسر و 
افق متن پد ید  می آید . د ر نگاه گاد امر، فهم پیوند ی بنیاد ین با مفهوم 
افق د ارد  ود ر واقع افق د ر فراشد  فهم، نقطه کانونی است. به عبارت 

د یگر مفسر همان مورخ تحلیلگر است   )اسمالوود ،  1383(.
تاریخ تحلیلی اش،  از عبارات کلید ی کالینگوود  د ر نظریه  یکی 
که  است   )re-enactment(   »د وباره »کنشگری  بر مفهوم  تأکید  
White,  1989: 166-(   فـراوانی   قرار   گرفته   است مورد    انتقاد های 

نگاه  تاریخ  به  کالینگوود   »نگاه  است  معتقد   168).  والش 

 .)Walsh,  1964:  44-48(   »است تنگی  و  محد ود   خرد ورزانه 
آرنولد  توینبی   )Arnold Joseph Toynbee( نیز کالینگوود  را به 
 Louis(   کنار گذاشتن مطلق عواطف« متهم می کند  و لوییس مینک«
سؤال  زیر  معرفت شناختی«      کالینگوود را  »فرد گرایی   )Mink

از  انبوهی  فقط  و  فقط  فرد گرایی،  این  د ر  که  می گوید   و  برد ه 
پاتریک گارد ینر عقید ه  د یگر  از سوی  باقی می ماند .  زند گینامه ها 
د ارد  »کنشگری د وباره مورد  نظر کالینگوود  »قد رت اضافه د انستن« 
خود   مطالعات  بطن  د ر  می د هد   اجازه  مورخان  به  که  است 
واکاوی  ایکس  اشعه  با  را  خود   نیاز  مورد   د اد ه های  و  کنند   غور 
نمایند «   )Gardiner,  1952:  28-3( از نظر کالینگوود  کلید  کسب 

د انش نسبت به »کنش های پیشین« »کنش گری د وباره« است.
است  آن  کالینگوود   د وباره«  »کنش گری  د ید گاه  نقطه محوری 
مشترک،  قواعد   و  مفاهیم  است.  مشترک  و  عمومی  ذاتًا  زبان  که 
سوژه  آن  به  تاریخ  مخاطب  که  می کنند   فراهم  را  مشترکی  سوژه 
واکنش نشان د هد  و کنش های اشخاص د یگر را بر آن مبنا ارزیابی 
که  می اند یشد   را  چیزی  همان  مورخ  د وباره  کنش گری  »د ر  کند . 
می تواند   مورخ  که  کاری  بهترین  می اند یشد .  تاریخی  عامل  خود  
انجام د هد  عمل کرد ن د وباره به نسخه ای از اند یشه عامل تاریخی 

 .)Warrington, 2014:  34-40(   »است
عالوه بر محد ود یت های ناشی از د انش محصور د ر زمان و مکان 
هر مورخ، باید  اذعان د اشت که د ر تاریخ همچون همه امور جد ی 
تاریخ یک معرفت  بتوان گفت  نیست. شاید   نهایی  د ستاورد ی  هیچ 
آن  ذاتی  د ائمی،  د گرگونی  و  است  تحول  د ر حال  همواره  د انش  و 
است. »هر نسل جد ید  باید  تاریخ را به طریقه خود ش باز بنویسد ، 
هر مورخی که از د اد ن پاسخ های جد ید  به پرسش های قد یم خشنود  
باید  د ر خود  پرسش ها تجد ید  نظر کند . تاریخ رود خانه ای  نباشد ، 
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است که هیچ کس نمی تواند  د وبار د ر آن گام نهد «   )کالینگوود،  138
5:  313(.کالینگوود  د ر اشاره به مفهوم تخیل، هد ف آن را بازسازی 
گذشته د ر ذهن مورخ تحلیلگر می د اند . »تخیل   )Imagination( آن 
 Immanuel(   کانت چنانکه  آن،  بد ون  که  ناگزیر،  ولی  کور  قوه 
Kant( نشان د اد ه است نمی توانیم جهان پیرامونمان را د رک کنیم1، 

برای تاریخ هم به همان طریق ضروری است؛ این است که]تخیل[ 
Illu-(    وه مثل  هوسبازانه  شکل  به  نه  و  خویش  پیشینی  عمل  مبا 

sion( ، تمام کاِر بنای تاریخی را انجام می د هد «   )کالینگوود ، 1385: 

به  د ارد   بنیاد ی  تفاوت  وهم  با  که  زایند ه  تخیل  این   .)306-305
منزله جریانی از تفکر است؛ »اند یشه ای]است[ که بخشی از د ارایی 
ذهنی هرکسی است و خود  د ر حد ی که وقوف می یابد  د اشتن ذهن 
چیست، کشف می کند  که صاحب آن است... اند یشه تخیل تاریخی، 
صورت قائم به ذات، خود مختار و موجه است«   )کالینگوود، 1385: 
314(. اند یشه تخیل تاریخی، به اتکای تمامی شواهد  و قرائن موجود  
و از طریق همسویی با اند یشه تاریخ سازان پیشین، گذشته را می سازد  

و د ر حال زند ه می کند .
باشد ؛  قائل  ذهنی  زایش گری  شأن  خویش  برای  مورخ  اگر 
پرسشگر باشد ؛ تناقضات را نپذیرد ؛ مستقل و صاحب رای و اند یشه 
باشد ؛ چنین مورخی اقتد ار می یابد . این مورخی است که مطلوب نظر 
کالینگوود  است. »مورخ ]مقتد ر[ د ر جریان تألیف اثر تاریخی، خود  
به انتخاب ، ساخت و انتقاد  د ست می زند ... او به صراحت می د اند  
که می تواند  باعث و بانی نوعی انقالب کانتی2 د ر حوزه تاریخ شود . 
او می تواند  این انقالب را با کشفیاتش انجام د هد ...مورخ معیاری د ر 
اختیار د ارد  که اقتد ار خود  و شواهد  خود  را باید  با آن بسنجد  و با 
 Callingwood,(    » ارجاع به همین معیار از سوی د یگران نقد  شود
236 :1946( اما معیار چیست؟ چگونه و با کد ام میزان می توان 

بین روایات مختلف و د ر بسیاری مواقع متضاد  به د اوری پرد اخت؟ 
الف حاصل  مورخ  تاریخ  که  کرد   اطمینان حاصل  می توان  کجا  از 
جیره خواری قد رت نبود ه است و روایت مورخ ب مستقل و به د ور 
از خواست اربابان اقتد ار نگاشته شد ه است. پاسخ کالینگوود  به این 
پرسش چالش برانگیز و مهم، ساد ه است: »معیار مورخ همان د قت 
و تأمل ذهنی اوست« )همان جا(. توضیح کالینگوود  می تواند  توقع 
پرسشگرانه منتقد انش را د رباره این معیار مبهم و غیرقابل سنجش 
می بیند ،  آن چه  گر  توصیف  و  ناظر  صرفًا  »مورخ  سازد :  برطرف 
می زند «  خویش  مشاهد ه های  »خوانش«  به  د ست  مورخ  نیست. 
)Callingwood,1938: 11( اشاره به مفهوم خوانش مجد د اً شأن 

تحلیلگری مورخ را بیش از پیش مطرح می کند .
از نظر کالینگوود  تاریخ باید  به اتکا و اعتبار شواهد  نگاشته شود . 
بد ون شواهد  و اسناد  کافی، مورخ مجاز نیست براساس فرضیات و 
نمی کنند   پشتیبانی  را  آنها  تاریخی  اسناد   و  واقعیات  که  حد سیاتی 

پوشالی  بنایی  تاریخ همچون  این  بسازد .  تاریخ  و  ببرد   قلم  به  د ست 
بد ون اسکلت و پایه خواهد  بود  که تند باد  واقعیات و گذر زمان 
آنرا د ر هم خواهد  شکست. »اگر واقعه ای د ر زمانی روی د اد ه است 
که اکنون اند ک ارتباطی با شواهد ی که باقی ماند ه ند ارد ، آن واقعه 
بخشی از د نیای مورخ محسوب نمی شود  ، وظیفه هیچ مورخی نیست 
مورخی  هیچ  د انش  د ر  خألیی  آن  ند انستن  کند .  کشف  را  آن  که 
محسوب نمی شود . اگر او، هر عقید ه ای د رباره آن د اشته باشد ، همه 
الهامات ماوراءالطبیعه، خیال بافی های شاعرانه و حد س های بی پایه 
و اساس خواهند  بود ؛ این عقاید  هیچ بخشی از د انش تاریخی وی را 
شکل نخواهد  د اد «   )Callingwood,  1928: 215-222(. د ر واقع 
کالینگوود  د ر اینجا بر ذهن مورخ محد ود یت هایی را قائل می شود  تا 
راه بر منتقد انی ببند د  که شیوه کار مورخ مورد  نظر او را زیر سوال 
می برند  و به این ترتیب، مورخ خود  را از اتهام به خیال پرد ازی مبرا 
می کند . از نظر او اظهار نظر مورخ باید  مستند  به شواهد  باشد  و اگر 
د ر مورد  روید اد  گذشته شواهد ی کافی و اقناع کنند ه برای اظهار نظر 
وجود  ند اشته باشد  باید  مورخ از گزارش د رباره آن صرف نظر کند .

جمع بند ی کلی حاصل از این بخش مقاله نشان می د هد  که نظریه 
تاریخ تحلیلی کالینگوود  به منظور تد وین تاریخ، همچنان معاصریت 
که  است  فهمی  قابل  و  روشن  مؤلفه های  و  ارکان  د ارای  و  د ارد  
امکان به کارگیری آن د ر تد وین تاریخ تحلیلی و نقد  هر نوع تاریخ 
د یگر فراهم است. به عالوه د ر ارزیابی تمام ویژگی ها و جزییات 
این نظریه، نقاط ضعف و کور آن ناچیزند  اما از نقاط قوت کافی 
به  البته د ر پرتو »کنش گری د وباره«، تمسک  برخورد ار است که 
تخیل سازند ه، پرهیز از پیش د اوری، رعایت اصل بی طرفی و تالش و 

مجاهد ت مورخ تحلیلگر، محقق می شود .

4. روش تحقیق، شیوه هاي مورد  استفاد ه و جامعه آماری
روش  به  متکی  روش  لحاظ  به  و  کیفی  پژوهش،  این  رویکرد  
به  نیل  برای  که  است  تحلیلی- تبیینی  حد ی  تا  و  توصیفی- تاریخی 
محتوای  تحلیل  روش  از  پژوهش  های  سوال  پاسخ  یافتن  و  اهد اف 

تجمیعی با رویکرد  توصیفی- تحلیلی بهره می برد . 

4. 1. روش تحلیل محتوای تجمیعی 
د ر اجرای هد ف پژوهش، روش تحلیل محتوا به د لیل کارایی و 
قابلیت توأمان د ر استخراج مضامین عکس و متن مورد  کاربرد  قرار 
گرفته است. یکی از روش های استخراج مضامین و معانی نهفته د ر 
متون و عکس ها به منزله اسناد  تاریخی، روش تحلیل محتواست. این 
روش که از رویکرد های کمی و کیفی برخورد ار است هرگاه بسوی 
قرار  تفسیر  و  تعمق  اصحاب  نقد   مورد   د اشته  گرایش  کمی گرایی 
گرفته است و هرگاه بسوی کیفی گرایی متمایل شد ه است، انتقاد ات 

تجربه گرایان   )Empiricists( را به خود  معطوف د اشته است.
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»تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی است برای استنباط تکرارپذیر 
و معتبر از د اد ه ها د ر مورد  متن آنها«   )کریپند ورف، 1394: 25(. د ر 
همین جا توجه به چند  نکته اهمیت بسیار د ارد . نخست آنکه پیام ها 
و  شوند   آشکار  با یک کشف یک باره  که  ند ارند   واحد ی  معنای 
برای همیشه و همگان ثابت باشد . همواره می توان د اد ه ها را خاصه 
د ر جایی که ماهیتًا نماد ین هستند ، از د ید گاه های مختلفی نگریست. 
د ر هر پیام مکتوب واحد ی می توان به شمارش حروف، کلمات یا 
جمالت پرد اخت. می توان به طبقه بند ی و مقوله بند ی عبارت ها و 
توصیف ساختار منطقی آنها و تعیین پیوستگی ها، معنای ضمنی، معنای 
صریح و... پرد اخت یا می توان تفسیرهای روانشناسی، جامعه شناسی 
یا سیاسی ارائه کرد . همه اینها می تواند  همزمان معتبر باشد . خالصه 
برگیرند ه چند   د ر  برای یک مخاطب  پیام حتی  است یک  ممکن 
محتوا باشد . د ر چنین شرایطی اد عای تحلیل کامل یک پیام، د ال بر 
یکسان  برای همگان  لزومًا  معنا  آنکه  د وم  است.  نامعقول  موضعی 
پیام،  معنای  مورد   د ر  ذهنی  اشتراک  یا  اجماع  اینکه  گو  نیست؛ 
د ر  فقط  اجماعی  چنین  می سازد .  ساد ه  فوق العاد ه  را  محتوا  تحلیل 
مورد  واضح ترین یا آشکارترین وجه پیام یا برای معد ود ی از مرد م 
برخورد ارند ،  یکسانی  اجتماعی  سیاست  و  فرهنگی  د ید گاه  از  که 
پیش می آید ، آن هم مرد می که سطح د انش و شناخت آنها از امور 
عوامانه و سطحی باشد . عمومًا د ر تحلیل محتوا هیچ یک از این د و 
تحلیل  پیشفرض  تواند   نمی  عام  معنای  بنابراین  نیست.  نظر  مطمح 
محتوا باشد . بنابراین معانی همواره برای ارتباط گیرند گان نسبی اند . 

»مهم ترین د ل مشغولی ها د رباره معنای د اد ه ها د ر سطوح باالتر 
انتزاع نظیر اسناد  مکتوب، فیلم، مکالمات شفاهی، عکاسی و نقاشی 
مقاصد   به  نسبت  را  پیام  معنای  ارتباطات،  محقِق  می آید .  پیش 
پیام  انتقال  که  نهاد هایی  رفتاری،  آثار  یا  گیرند ه  شناخِت  فرستند ه، 
د ر آن صورت گیرد  یا فرهنگی که نقشی د ر آن ایفا می کند ، تفسیر 
می کن.«   ) همان: 29- 27(. تاریخد ان ها نیز فقط به گرد آوری اسناد  
گذشته  روید اد های  نماد ین  بازسازی  به  آنها  د لبستگی  نمی پرد ازند . 

است که ممکن است اسناد  موجود  رهگشای آن باشد .
به  محتوا،  تحلیل  مورد   د ر  روش شناختی  یافته های  بر اساس 
ارزش های  تأمین کنند ه  که  بینابینی  روشی  از  که  می رسد   نظر 
بین  د ر  کرد .  استفاد ه  باید   باشد ،  توأمان  به طور  کیفی  و  کمی 
روِش                            محتوا،  تحلیل  د ر  کیفی  و  کمی  گرایش های  متنوع  طیف 
  )Summative Content Analysis(   »3تحلیل محتوای تجمیعی«
به منظور تحلیل تصویر  و   متن های  مرتبط  یا  همراه   تصویر  از ویژگی های 
مناسبی  برخورد ار است. مطالعه اي که از روش تحلیل محتواي کیفي 
با رویکرد  تجمیعی استفاد ه مي کند  با شناسایي و کمي کرد ن کلمات 
فهم  هد ف  با  تصویر،  یا  مکتوب  متن  د ر  موجود   ویژة  مضامین  یا 
چگونگي کاربرد  این کلمات یا محتواي آنها د ر متن آغاز مي شود . 

این کمیت سازي نه تنها تالشي براي فهم معناي کلمات است، بیشتر از 
آن، کشف کاربرد  این کلمات د ر متن است. تحلیل کرد ن براي نمود  
یک کلمه یا مضمون ویژه د ر متن، نشاني از تحلیل محتواي واضح 

و مشخص است. 
نکته مهم د ر روش تجمیعی از همین جا آغاز می شود . اگر تحلیل 
د ر همین حد  باز ایستد ، تحلیلي کمي به شمار مي آید  که تمرکز آن 
محتواي  است. تحلیل  ویژه  واژگان  یا  مضمون  فراواني  شمار  روي 
همان  که  شمارش  آن  سوي  به  مي تواند   تلخیصي  رویکرد   با  کیفي 
برود .  نیز  است،  کلمات  د ر  موجود   نهفتة  و  پنهان  محتواي  تحلیل 
تحلیل محتواي پنهان به فرایند  تفسیر محتوا مربوط مي شود . د ر این 
آن  مضامین  یا  واژه  اصولي  معاني  کشف  روي  تمرکز  تحلیل،  نوع 
نوع تحلیل محتوا د ر مطالعات تحلیلي  این  از  است و پژوهشگران 
انواع مقاالت موجود  د ر مجالت علمي و همچنین کتاب هاي مرجع 

استفاد ه مي کنند . 
این حالت به محقق اجازه مي د هد  تا به تفسیر مضامین مربوط 
به هم بپرد ازد . محققان مي کوشند  بر این اساس، کاربرد  معاني اي را 
باشد ، کشف  یا یک مقوله تصویری مي تواند  د اشته  که یک کلمه 
کنند . تحلیل محتوا با رویکرد  تجمیع، د اراي مزیت هایي است. براي 
مثال، این نوع از تحلیل محتوا به علت تأکید  بر کلمات و مقوالت 
براي  بي د رد سر  و  منفعل  نظر محقق، روشي  ویژه و مورد   تصویری 
مطالعه و بررسي پد ید ه هاي مورد  عالقة محقق است و البته از سوی 
د یگر می تواند  بینشي بنیاد ین از این موضوع که چگونه افراد  کلمات 
را د ر متن به کار می برند  یا مضامین خاصی را د ر عکس هایشان نشان 
می د هند ، ارائه کند ؛  هرچند  یافته هاي حاصل از این رویکرد  به علت 
عد م توجه به گسترد گي معاني موجود  د ر هر واحد  متن یا عکس، 
مي تواند  محد ود یت هایي براي تحقیق ایجاد  کند ؛ محد ود یتی که د ر 
عد م د ستیابی به حقیقت غایی برای هر نوع پژوهشی با هر جهانبینی، 
شناخت شناسی و روشی وجود  د ارد . روش تحلیل محتوای تجمیعی 
که زیرگونه ای از روش تحلیل محتواست، به منزله روشی بهینه د ر 
کمی  روش های  مزایای  سویی  از  که  می شود   معرفی  محتوا  تحلیل 
امکان کاربرد  د ر تحلیل متن مکتوب  از سوی د یگر  و کیفی را و 
و عکس را، توأمان د ارد  و پژوهشگر با اتکای به آن و تد قیق د ر 
اجرای مراحل این روش می تواند  از کاستی های رویکرد های صرفًا 
کمی یا کیفی اجتناب کند . این روش تامین کنند ه اهد افی است که 
این مقاله د ر تحلیل محتوای عکس و متن د نبال می کند . اگر روش 
اید ه آل نباشد  اما روشی بهینه و قابل قبول به نظر می رسد  تا بر اساس 
که  پژوهش  هد ف  و  وظیفه  انجام  عهد ه  از  پژوهشگر  امکانات، 
همانا مقایسه مضامین و معانی نهفته د ر متن تاریخ مکتوب جنگ با 

عکس های جنگ است برآید .

4. 2. جامعه آماری عکس ها
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خصوصی،  بی شمار  آرشیوهای  د ر  تحمیلی  جنگ  عکس های 
بهره برد اری  امکان  که  آنجا  از  می شود .  نگهد اری  نظامی  و  د ولتی 
از هر یک از این آرشیوها با مشکالت ریز ود رشتی همراه است که 
بررسی  اد عای  می کند ،  غیرممکن  را  پژوهش  امر  متعد د   موارد   د ر 
تمامی عکس های جنگ تحمیلی د ر یک پژوهش فرضی گزافه گویی 
تمام  و  شود   فراهم  امکانی  چنین  که  محال  فرض  بر  بود .  خواهد  
امکانات  باشند ،  زمینه  این  د ر  همکاری  به  حاضر  افراد   و  نهاد ها 
تمام  بررسی  و  جمع آوری  عهد ه  از  علمی  پژوهش  یک  اجرایی 
عکس ها حتی با بهره برد اری از روش های نمونه گیری رایج مقد ور 
اساسًا جستجو و د ستیابی پر  مقاله  این  بنابراین هد ف  بود .  نخواهد  
مرارت به آرشیوهای مهجور یا کم ترمجاز یا حتی بد ون مجوز نبود ه 
است تا از این راه ارزش آفرینی کند . هد ف این مقاله مقایسه روایت 
عکسی و کالمی از تاریخ جنگ تحمیلی عراق بر ایران با رویکرد  
نقد  تاریخ نگاری رسمی متن و عکس بود ه است و انتشارات مراجع 
بررسی  اگرچه  است.  رسید ه  نظر  به  کافی  منظور  این  برای  رسمی 
منابع عکسی و کالمِی بیشتر حتما می تواند  نتایج بیشتری به ارمغان 
توانسته اند   رسمی  منابع  نگارند ه  نظر  به  پژوهش  این  د ر  اما  آورد  

وجاهت قابل قبول علمی را فراهم کنند .
تحمیلی  جنگ  عکس های  بررسی  منظور  به  رسمی  منبع 
برابر  در  دفاع  تحمیلی:  مجلد ات  »جنگ  مجموعه  بر  ایران  عراق 
این  اول  جلد   شش   .)1 است    )جدول  شد ه  گرفته  تجاوز«  د ر  نظر 
شد ه  منتشر   1365 از  پیش  تا  جنگ  سال های  همان  د ر  مجموعه 
است و توالی شماره جلد ها بر اساس وقایع نگاری و رخد اد ها و گذر 
این  د ر  بررسی  مورد   زمانی  بازه  بر اساس  است.  گرفته  زمان شکل 
سوم  جلد   از  بخشی  و  د وم  اول،  جلد   عکس های  تمامی  پژوهش، 
د ر جامعه آماری عکس ها قرار می گیرند . از جلد  هفتم، مجلد ات 
جنگ تحمیلی با محوریت موضوعی به زیور طبع آراسته شد ند . جلد  
د ر  د فاع مقد س«  د ر  »زن  عنوان  با  »جنگ تحمیلي«،  مجموعه  هفتم 
سال 86 منتشر شد . جلد  هشتم این مجموعه کتاب »خرمشهر« است 
که تصاویري با موضوع خرمشهر را شامل مي شود . جلد  نهم مجموعه 
با عنوان »شهد ا« منتشر شد ه است. جلد های د هم، یازد هم و د وازد هم 
با رویکرد  موضوعی و این بار با محور جنگ د ر استان های کشور 
منتشر شد ه اند  و به ترتیب به استان های اصفهان، همد ان و کرمانشاه 
عکسی  هر  د قیق  بررسی  با  اخیر  جلد   شش  د ر  یافته اند .  اختصاص 
که مربوط به بازه زمانی پژوهش می شد ه است، آن عکس انتخاب 
این ترتیب تعد اد  عکس های  به  و مورد  بررسی قرار گرفته است. 
مرتبط به مقاله حاضر از هر کتاب به تفکیک و جمعًا د ر جد ول 

1 زیر ارایه شد ه است. 

4. 3. شناسایی مقوالت تصویری 
گام مهم بعد ی شناسایی مقوالت یا همان کد ه است که با پیچید گی 

و د شواری روبروست. برای این منظور ابتد ا عکس های شناسایی شد ه 
از منابع بارها و د ر د فعاتی با فاصله زمانی مرور شد ند . ترجیح د اد ه 
شد  که با توجه به تعد اد  کل عکس های جامعه آماری، نمونه گیری 
اگرچه حجم  شود .  فراهم  تام  استقراء  تحقق  امکان  تا  نشود   انجام 
عکس ها  تمامی  می یافت،  افزایش  آن  مصروف  زمان  مد ت  و  کار 
د ید گاه  مقوله ها  شناسایی  د ر  کند .  کد گذاری  حاضر  مقاله  د ر  را 
تاریخ ساز  مقام  د ر  مورخ  به  ویژه  اختصاص جایگاه  د ر  کالینگوود  
مد د رسان بود ه است؛ هم د ر شناسایی مقوالت عکسی و هم متنی که 
د ر جای خود  مورد  بحث قرار خواهد  گرفت. تجربه زیسته نگارند ه 
فرهنگی  ارزش های  و  هنجارها  با  نسبی  آشنایی  جنگ،  زمان  د ر 
جامعه ایرانی د ر زمان جنگ، تحوالت جامعه د ر طول سال های پس 
از جنگ، معیارها و اید ئولوژی های نظام حاکم د ر کشور و سایر 
عواملی که د ر شکل گیری»مِن« نگارند ه د ر طول حد ود  نیمقرن نقش 
د اشته است، د ر تشخیص مقوالت نقش مهمی ایفا کرد ه است، اما این 
امکان د ر حکم نقطه آغازین حرکت د ر این مسیر محسوب می شود . 
نمی پرد ازند .  اسناد   گرد آوری  به  فقط  نیز  تاریخد ان ها 
د لبستگی    آنها به بازسازی نماد ین روید اد های گذشته موجب توجه 
ایجاد   یا  گذشته  بازآفرینی  د ر  است  ممکن  که  می شود   اسناد ی  به 
بود ،  امکان پذیر  اگر  قطعًا  باشند .  موجود  رهگشا  تاریخی  شناخت 
شهید   یا  خمینی   )ره(  امام  صد ام،  با  مصاحبه  خواهان  نیز  نگارند ه 
آبشناسان می بود . اما از آنجا که نام ها، کتاب ها، مصنوعات و اسناد  
را کسانی فراهم آورد ه اند  که پرسش های تاریخ د ان ها را پیش بینی 
به  با روش های غیرمستقیم  باید   پاسخ آنها را  بود ند ، الجرم  نکرد ه 
روید اد ها  پی  استنباط  د ر  تاریخ د ان ها  که  هنگامی  آورد .  د ست 
محتوا  تحلیل  به  تعریف،  طبق  واقع  د ر  برمی آیند   اسناد   روی  از 

جد ول 1. شمارگان عکس ها به تفکیک جلد ها. 
منبع: )  جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1-12، 1361- بی تا( 
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همواره  تاریخ د ان ها  که  نیست  شگفت انگیز  بنابراین  می پرد ازند . 
قرار  خود   مناسب  تاریخی  متن  د ر  اسناد   که  بود ه اند   آن  خواهان 
گیرند . وقتی این متن مشخص شد  شکاف د ر بین جزئیات مربوط به 
استنباطی که از روی د اد ه ها به عمل می آید ، پر می شود . روش های 
تاریخی به خلق رشته ای از روابط  که ممکن است نهایتًا پرسش های 
نخستین را پاسخ بد هند  کمک می کند . فرآیند  کاستن از عد م قطعیت 
واقع  د ر  که  است  استنباطی  فرآیند ی  مشاهد ه،  قابل  غیر  د ر حیطه 
همانی است که تحلیل محتوا د نبال می کند . همواره د ر تمام مراحل 
شناسایی و طبقه بند ی مقوالت این عبارت سرلوحه رویکرد  نگارند ه 

بود ه است که: »توصیف محض، تحلیل محتوا به شمار نمی آید .«
اگرچه هر توصیفی متضمن استنباط ولی استنباطی ابتد ایی است، 
اما قابلیت استنباط از مقوالت د لیل وجود ی هر تحلیل محتواست. 
د اد ه ها  رابطه  نحوه  د رباره  تحلیلگر  که  را  شناختی  تمام  استنباط 
استنباط  توفیق  با  شناخت  این  و  می گیرد   به کار  د ارد   شان  متن  با 
تحکیم می گرد د . د شواری مواجهه با مقوالت تصویری د ر عکس ها 
قابل  نماد های  د ارای  بصری  انگاره های  نمی شود .  همین جا ختم  به 
تحلیل هستند . عکس های سربازان مرد ه می تواند  ترس از جنگ را 
برای عد ه ای نماد ین کند  ولی برای عد ه ای د یگر تد اعی کنند ه احساس 
زیرمقوله ها  و  مقوله ها  مفهومی  پیچید گی  قد ر  هر  باشد .  پیروزی 
باید   یا  قبول، مشکل تر می شود .  قابل  پایایی  به  باشد ، رسید ن  بیشتر 
یا  کرد   مصرف  پیچید ه  تحلیل  یک  برای  زیاد ی  کوشش  و  وقت 
بر  غامض  وضعیت  این  کرد .  محد ود   ممکن  تا حد   را  تحقیق  باید  
د شواری های مقوله بند ی عکس ها و طبقه بند ی آنها می افزاید . وجود  
تعد اد  زیاد ی از مفاهیم پیچید ه د ر یک تحلیل محتوا احتمال اشتباه 

کد گزاری و کم شد ن پایایی را افزایش می د هد .
است  آسان تر  پایایی  به  رسید ن  باشد   آشکارتر  محتوا  چه  هر 
د رک  آسانی  به  را  محتوا  د ر  موجود   مفاهیم  پژوهشگران  زیرا 
می کنند . اما از سوی د یگر د رست است که هرچه محتوا آشکارتر 
باشد  رسید ن به پایایی آسان تر است ولی آشکارترین محتواها الزامًا 
مطالعات  بنابراین  نیستند .  مهم ترین ها  و  جالب ترین ها  همیشه 
محتوایی توجه  برانگیز است که با محتوای پنهان هم سرو کار د اشته 
باشد . این واقع بینی غیرقابل انکار همواره بر جان نگارند ه سنگینی 
کرد ه است که فرآیند  تقلیل د اد ن محتوای غنی موجود  د ر هر عکس 
به تعد اد ی کد  یا مقوله، تقلیلی است که بسیاری از چیزها د ر آن 

از د ست می رود .
این  بست  به کار  و  یاد د اشت  به  باید   که  امید بخش  نکته  اما 
است که تصاویری که باید  به بخش های تشکیل د هند ه تقلیل یابند ، 
تحلیلی  د اللت  واجد   که  شوند   کد گذاری  گونه ای  به  می توانند  
باشند . به بیان د قیق تر، کد های مورد  استفاد ه باید  مبتنی بر ارتباطی 
نظریه پرد ازی شد ه میان تصویر و بافت فرهنگی وسیع تری باشند  که 

د ر آن معنا ساخته می شود ، زیرا ایجاد  چنین ارتباطی مستلزم د رک 
میان  ارتباط  بنابراین  است.  بررسی  تحت  تصاویر  تجربی  و  نظری 
براساس  و  است  تفکری سنجید ه  نیازمند   و کد   بافت    )زمینه(  متن، 
یکپارچگی این ارتباط است که کد ها می توانند  معتبر ارزیابی شوند . 
و این همان رویکرد  و روشی است که تحت عنوان»تحلیل محتوای 
تجمیعی« مورد  تشریح قرار گرفت. نتیجه استخراج اطالعات از هر 
آن  فشرد ه سازی شد ه  نمونه  افتاد  که  اتفاق  د ر جد اولی  667 عکس 
جد اول ـ جدول های 2، 3 و 4 ـ به همراه عکس های مورد  اشاره د ر 
 )57( ،V12 )56( ،V1 )3( ،V1 )2( ،V1 )1( جداول ـ عکس های
ـ   اد امه و آمار نهایی مستخرج از جد اول، د ر   V12 )58( و V12

نمود ار 1 مشهود  است. 

4. 2.جامعه آماری متن مکتوب روزشمار
د ر بررسی هایی که به منظور شناسایی منابع مکتوب تاریخ جنگ 
و  نهاد ها  که  شد   مشخص  گرفت،  صورت  ایران  بر  عراق  تحمیلی 
سازمان های مختلفی د ر ایران به این مهم پرد اخته اند  و حتی موضوع 
انتشار کتاب یا کتاب هایی د ر مورد  تاریخ جنگ تحمیلی مورد  توجه 
کتاب ها  این  از  برخی  د ر  است.  گرفته  قرار  نیز  خصوصی  ناشران 
با  جنگ  تاریخ  که  نحوی  به  د ارد   وجود   آشکاری  سوگیری های 
د ید گاهی روایت شد ه است که بتواند  مواضع نهاد  سرمایه گذار را 
البته هم طبیعی است و هم سرمایه بسیار  تایید  و تحکیم کند  که 
د ر چاپ مجلد ات پرشمار آنها مصروف شد ه است. برخی از منابع 
به ویژه آنها که توسط ناشران خصوصی منتشر شد ه است با شکل و 
شمایلی مد ون شد ه اند  که بتوانند  توجه مخاطب عام را جلب کنند  
تا ضمانتی برای فروش فراهم شود . اما مهم ترین مسأله این بود ه است 
پشتوانه های  فقد ان  از  تاریخ جنگ  مکتوب  منابع  عمد ه  بخش  که 
اسناد ی و اعتبار د رونی و بیرونی رنج می برند .  د ر بین منابع موجود ، 
نگارند ه با مجموعه ای روبه رو شد  که تحت عنوان تقویم تاریخ د فاع 
مقد س به صورت روزشمار جنگ از اول شهریور 59 تا اسفند  67 
توسط مرکز  بالغ بر100 هزار صفحه  و  قالب 102 جلد  کتاب  د ر 
پژوهش های معاونت عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران به رشته تحریر د رآمد ه است. 
تعد اد    این  پژوهش  با  زمانی  مجموعه  د ر  بازه  این  جلد     از  هر 
تقریبی 774 صفحه300   کلمه ای به حواد ث و روید اد های یک ماه 
از جنگ اختصاص د ارد . نکته بسیار مهم که موجب شد  نگارند ه به 
عنوان منبع رسمی معتبر به سراغ این مجموعه برود ، پشتوانه بی شمار 
اطالعات  و  عملیات  معاونت  بایگانی  د ر  موجود   مد ارک  و  اسناد  
اخبار  از  بهره گیری  و  یک سو  از  ارتش  کل  ستاد   و  زمینی  نیروی 
جنگ د ر رسانه های د اخلی و خارجی از سوی د یگر بود ه است. د لیل 
د یگر ساختار یک د ست و منظم شرح حواد ث جنگ به تفکیک 
هر روز و د ر د و گروه اخبار نظامی و سیاسی است که د ر تد وین کل 
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جد ول 2. تحلیل محتوای تجمیعی« مجموعه عکس ها  به تفکیک شاخص های تعیین شده. منبع: )  جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1-12، 1361- بی تا(
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جد ول 4. تحلیل محتوای تجمیعی« مجموعه عکس ها  به تفکیک شاخص های تعیین شده. منبع: )  جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1-12، 1361- بی تا(

مجموعه رعایت شد ه است. با توجه به بازه زمانی پژوهش حاضر 
را  خرمشهر   )61/3/3(  فتح  تا  جنگ   )1359/6/21(  آغاز  از  که 
د ربرمی گیرد ، ضروری بود ه است که حد ود  20 ماه از تاریخ مذکور 
مورد  تحلیل محتوا و استخراج مقوالت قرار گیرد . نگارند ه ترجیح 
پایان خرد اد  61  تا  از آغاز شهریور 1359  بازه زمانی  این  د اد  که 
باشد . و به این ترتیب 22 ماه یعنی 22 جلد  معاد ل 17039 صفحه 
300 کلمه ای به منزله جامعه آماری تاریخ مکتوب، معین و مشخص 
شد . با رعایت تمامی مالحظاتی که پیش از این د ر خصوص مقوالت 
تصویری تشریح شد ، مقوالت متنی شناسایی، استخراج و طبقه بند ی 
از  به همراه آمار مستخرج  نظام طبقه بند ی آن  گرد ید  که ساختار 

17039 صفحه د ر نمود ار 2  قابل مشاهد ه است.
نکته نهایی اینکه شناسایی و طبقه بند ی مقوالت به معنی نسبت 
د ر  آنها  یا جستجوی  تصاویر  به  مقوله ها  یا  توصیفی  عناوینی  د اد ن 
توصیف  را  چیزی  که  عینی  کاماًل  مقوله هایی  است؛  مکتوب  متن 
د ر  و  جستجو  قابل  متن  د ر  یا  د ارد   وجود   تصویر  واقعًا  که  کنند  
نهایت استنباط پذیر است. همین جاست که می توان با تفسیری کرد ن 

مقوالت د رهای تحلیل محتوا و تحلیل کیفی را به روی هم گشود .

5. تحلیل یافته های پژوهش و نتیجه گیری
و  عکس  تطبیقی  مقایسه  از  مقاله،  هد ف  پایه  بر  مقاله  این  د ر 
سال های  فاصله  د ر  ایران  بر  عراق  تحمیلی  جنگ  مکتوب  تاریخ 
1361-1359 و د ر پاسخ به پرسش های اصلی و فرعی مقاله مشخص 
می شود  که عکس ها بیشتر معطوف به نمایش شرایط انسان و حاالت 
و وضعیت های روحی افراد  د رگیر د ر جنگ هستند  و متن مکتوب 

تمرکز بر روایت روید اد ها د ارد  )عکس های 5-1 و 2-5(.
آشکارسازی  به  می توانند   عکس ها  جنگ،  تاریخ  برای»تبیین« 
جنبه های د رونی افعال انسانی که د ر متن مکتوب به صورت بیرونی 
متن مکتوب  رابطه  تشریح  منظور  به  عرضه می شود ، کمک کنند . 
و  جسم  مثال  از  استفاد ه  شاید   جنگ،  عکس های  و  جنگ  تاریخ 
روح مفید  باشد ؛ متن جسم تاریخ است و عکس د ر این کالبد  روح 
تمام عیار  تا نظم  به نحو مؤثری کمک می کنند   می د مد . عکس ها 
و  روید اد ها  اطالعات  آشفته  ظاهر  بطن  از  تاریخی جنگ  رخد اد  
حواد ث آشکار شود  و تبلور پید ا کند . بنا به نظر کالینگوود  غایت 
شاخه های  از  یکی  تاریخ  است.  خود شناسی  افزایش  انسانی  علوم 
علوم انسانی است و د ر زمینه ایجاد  معرفت شاید  یکی از مهم ترین 
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عکس )V1 )2. بمباران حیاط گمرک خرمشهر توسط نیروهای عراقی، رسول مال 
قلی پور. منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1، 1361(

عکس )V1 )3. مناطق مسکونی آبادان توسط نیروهای عراقی، کاوه گلستان.
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1، 1361(

عکس )V12 )56. اسالم آباد غرب، حومه شهر/ 1 مهر 1359، عکس از آلبوم اکبر 
کریمی. منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، دالوران، ج. 12، بی تا(

عکس )V12 )56. پاوه، نودشه، ارتفاعات کله چنار، فروردین 1360، عکس از آلبوم 
علی رضا حیدری. منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز،

دالوران، ج. 12، بی تا(
عکس )V12 )58. امدادگران درمانگاه شهید نجمی، مریم کاظم زاده.
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، دالوران، ج. 12، بی تا(

عکس )V1 )1. تظاهرات گسترده در تهران، سعید صادقی.
 منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1، 1361(
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نمود ار 1. جمع بند ی آمار مقوالت د ر عکس ها. 
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5. 2. قربانی جنگ، محمود  کالری.
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1، 1361(

5. 1. منطقه د الپری، 29 اسفند 1360،  حسین ارکد ستانی.
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 10، بی تا(

نمود ار 2. جمع بند ی آمار 22 ماه مقوالت متنی.

سهم  و عکس جنگ،  مکتوب  تاریخ  بین  مقایسه  د ر  شاخه هاست. 
مراتب  به  مخاطب  برای  خود شناسانه  معرفت  تولید   د ر  عکس ها 
بیشتر از متن مکتوب است. از سوی د یگر کثرت به کارگیری مفاهیم 
کالمی  پشتوانه  د لیل  به  آنها  تنوع  و  مکتوب  متن  د ر  ارزش محور 
از  بیشتر  مراتب  به  د ینی  و  اخالقی  فلسفی،  ذهنی،  مفاهیم  بیان  د ر 

عکس هاست.
اگرچه رویکرد  کلی متن و عکس جنگ د ر نمونه های مورد  
برساخته  مفاهیم  به  اشارات صریح  اما  است،  ارزش مد اری  مطالعه 
د ارد ؛  تنوع  بیشتر است و هم  د ر متن هم  اید ئولوژیک  و  فرهنگی 

به عبارت د یگر متن و کلمه زمینه مساعد تری برای ترویج مفاهیم 
ارزشمد ارانه مورد  نظر حاکمیت بود ه است )تصویر 19-5(.

و  بازسازی  و  زمانه  روح  شناخت  د ر  کالینگوود   آراء  برمبنای 
کنشگری د وباره تاریخ به جرأت می توان گفت که مهم ترین عامل 
تبلیغ  و  تبیین  و  ایجاد   د شمن،  تجاوز  برابر  د ر  د فاع  برای  معناد ار 
امام  قیام  با واقعه کربال و  حلقه اتصال بین رخد اد  جنگ تحمیلی 
سوم شیعیان بود ه است. از این روست که مقوالت متعد د  مذهبی و 
ایثار، امت واحد ه و سایر  ارزشی بر پایه فرهنگ شهاد ت، کربال، 
معانی مرتبط با اند یشه اسالمی، شیعی و حسینی نه تنها د ر متن که د ر 
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عکس نیز تبلور می یابد . این خاصیت تبلیغی د ر متن مکتوب وجود  
ند ارد . عکس های جنگ تحمیلی واجد  عناصر بسیاری د ر تحریک و 
بر انگیزش مخاطب د رجانبد اری از جنگ و ترغیب برای مشارکت 

د ر آن هستند  )عکس 20-5(.
یکی از مهم ترین امتیازات تاریخ مکتوب، خصوصیت گاه شمارانه 
این منظور تهیه نمی شوند  و حتی  آن است که معمواًل عکس ها به 
اگر تهیه شوند  د ر ارایه جزییات متأثر از گذر زمان بر امور، اشیاء، 
انسان ها و مکان ها ناتوانند . د ر مطالعه تاریخ مکتوب هرگاه اقتضا 
کند ، می توان به سراغ برهه زمانی خاص یا یک روید اد  ویژه رفت و 
اطالعات الزم را د رآن باره کسب کرد . د ر حالیکه حتی اگر تجمیع 
کار عکاسان مختلف براساس ترتیب تقد م وتأخر زمانی تنظیم شد ه 
باشد-  کما اینکه کمابیش مجلد ات اول، د وم و سوم جنگ تحمیلی 
بر همین اساس شکل گرفته است -  مشاهد ه عکس ها نمی توانند  چشم 
بینند ه  اند ازی از زنجیره تحوالت و علت ها و معلول ها د ر اختیار 

بگذارند .
روایت  زبان  و  کلمات  مد د   به  تحمیلی  جنگ  مکتوب  تاریخ 
به  قاد ر  تصاویر  و  است  تصویر  عکس،  ابزار  حالیکه  د ر  می شود ، 
ارائه جزییات روید اد ها نیستند . متن مکتوب تاریخ جنگ از د ایره 
لغات مانوسی بهره می برد  که تقریبًا برای همه مخاطبان زبان مرجع 
و  حد س  و  تأویل  و  تفسیر  و  تعبیر  به  نیاز  و  است  تفاهم برانگیز 
گمان ند ارد . د ر مورد  اکثر عکس های جنگ تحمیلی اگر توضیحات 
زیرنویس همراه نباشد ، نه مکان، نه رخد اد  و نه ویژگی های افراد  

قابل تشخیص است )عکس های 5-39 و 43-5(.
منطقی است که د ر متن مکتوب اشارات به نیروهای ارتش به 
نیروهای  حضور  ضرورت  و  تحمیلی  جنگ  کالسیک  بعد   د لیل 
آموزش د ید ه زمینی، هوایی و د ریایی ارتش به مراتب بیش از بسیج و 
سپاه باشد . اما چرا د ر عکس ها چنین نیست، د و د لیل برای آن قابل 
طرح است؛ یکی اینکه به د الیل امنیتی به استثنای عکاسان نظامی، 
سایر عکاسان ایرانی و خارجی که وظیفه تغذیه رسانه ها را به عهد ه 
اقد امات و تجهیزات ارتش مجاز  د اشتند ، به عکاسی از عملیات و 
نبود ند . از سوی د یگر آن چه ضرورت د اشت، همانطور که پیش از 
این بیان شد ، تهییج و ترغیب مرد م برای حضور د ر جبهه و تامین 
نیروی انسانی و رزمند ه برای د فاع زمینی بود  که این هد ف د ر زمان 
انتشار عکس ها و تصاویر جنگ د ر مطبوعات، راد یو و  با  جنگ 
نیروهای  از  بیش  که  د اشت  پس ضرورت  می شد ؛  محقق  تلویزیون 
رسمی و ارتشی، تصاویر نیروهای مرد می یعنی سپاه و بسیج منتشر 

شود )عکس 49-5( .
جریان های  تشخیص  متن،  محتوای  تحلیل  د ستاورد های  از  یکی 
معاند  متعین د اخلی د رگیر با حکومت است که با وضوح و با اشارات 
صریح از آنها نام برد ه شد ه است    )کومله، د موکرات، مجاهد ین و 

...( که از تعد اد  اشارات می توان حتی به میزان اهمیت شان پی برد ؛ 
از  نیستند .  بازیابی  و  شناسایی  قابل  عکس ها  توسط  که  مقوالتی 
همین د ست، به روایت متن مکتوب، حضور سایر کشورها به ویژه 
ابرقد رت ها د ر زمان جنگ بود ه است. عالوه بر اشاره های آشکار به 
تأثیرگذاری کشورهای قد رتمند  د ر جریان تحوالت جنگ تحمیلی 
براساس نتایج تحلیل محتوای تقویم تاریخ د فاع مقد س، نقش تلویحی 
و پشت پرد ه آنها د ر بروز جنگ به خوبی د ر متن مکتوب مشاهد ه 
تحمیلی  جنگ  عکس های  مطالعه  با  رو  هیچ  به  مهم  این  می شود . 
اما از سوی د یگر به رغم متن  اساسًا قابل رد یابی و شناسایی نیست. 
مکتوب، موضوع تمایز سنی افراد  د رگیر د ر جنگ، قابل شناسایی و 
آمارگیری است اما این موضوع د ر متن مکتوب قابل رد یابی نیست، 
د ر  د رگیر  و  حاضر  افراد   سال  و  سن  د رباره  اطالعاتی  اساسا  زیرا 

جنگ، د ر متن مکتوب وجود  ند ارد )عکس های 5-26 و 27-5( .
را  خویش  ویژه  های  توانایی  مکتوب  متن  که  حوزه ای  آخرین 
اید ئولوژیک  برساخته  مقوالت  حوزه  می رساند ،  اثبات  به  آن  د ر 
از  پایه کلمات شکل می گیرند  زیرا  بر  اساسًا  و فرهنگی است که 
نامتعین ذهنی، اخالقی، فلسفی، مذهبی منشا می گیرند  که  مقوالت 
مطلقًا امکان طرح و توضیح و ترجمه به زبان عکس برای آنها میسر 
ُبعد ی به ساحت  نامتعین و چند   از ساحت  باشد   نیست و اگر هم 
In-(  تک ُبعد ی متعین تغییر جایگاه می د هند  و یا به صورتی نمایه ای

dexical( و یا شمایلی )Iconic( د رمی آیند )عکس 53-5( .

باید  گفت که نه تاریخ جنگ تحمیلی عراق بر ایران و نه هیچ 
تاریخ جنگ د یگری را نمی توان با اتکا به عکس های به جای ماند ه 
از آن ساخت. عکس ها د ر ارائه اطالعات و جزییاتی که تاریخ نگار 
اگر  ناتوانند .  بسیار  بنویسد ،  را  تاریخ  آنها  وسیله  به  د ارد   نیاز 
تاریخ نگار بخواهد  صرفا با عکس های به جای ماند ه از یک رخد اد ، 
تاریخ تد وین کند ، باید  از تخیل و یا حتی توهم خویش بسیار استفاد ه 
قابل  حد   تا  مکتوب  روایات  و  اسناد   که  است  حالی  د ر  این  کند . 
موفق  رخد اد ،  از  قبول  قابل  به چشم اند ازی  شکل د اد ن  برای  قبولی 
عمل می کنند . د ر کنار مجموعه اسناد  مکتوب د رباره یک رخد اد  
د ر  که  باشد   د اشته  را  تأیید   مهر  حکم  می تواند   عکس  تاریخی، 
صورت د اشتن اطالعات الزم یا اسناد  را تصد یق و تنفیذ کند  و یا از 
اعتبار ساقط کند . د ر کنار انبوه اسناد  و متون مکتوب د رباره یک 
رخد اد ، مخاطب تصد یق عکس را مالک قرار می د هد  زیرا عینیت 

د ارد  و نقش شمایلی آن مبرهن است.
اگر بنا به تعبیر کالینگوود  سرد مد اران و حاکمان و سیاستگذاران 
د و کشور ایران و عراق را د ر حکم کنشگران عرصه تاریخ محسوب 
عکس ها  و  ایشان  اقد امات  بروز  عرصه  بیشتر  مکتوب  متن  کنیم، 
عمد تًا  البته  که  است  ایشان  اقد امات  از  کنش پذیران  ظهور  حوزه 
تود ه مرد م و رزمند گان ایرانی هستند . ترکیب متن و عکس امکان 
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5-19. نمونه صفحه از بخش سیاسی روید اد های مورخ 1360/9/21.
منبع: )»تقویم تاریخ د فاع مقد س«، شکوه مقاومت، 1396(

 

5-39. رود  کارون، مهرزاد  ارشد ی. 
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 8، 1387(

5-20. تشییع جنازه کود کان ُخرد سال د ر شهر همد ان، محمد  فرنود. 
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 2، 1361(

  
5-49. منطقه عملیاتی بیت المقد س، د اریوش گود رزی کیا.
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 8، 1387(

5-43. حیاط گمرک خرمشهر، رسول مالقلی پور.
منبع: ) جنگ تحمیلی: دفاع در برابر تجاوز، ج. 1، 1361(

 

کنش پذیران  و  کنشگران  افعال  و  افکار  تحلیل  و  بررسی  د ستیابی، 
جنگ تحمیلی  و نهایتًا »تبیین« تاریخ تحلیلی عکاسی جنگ و تحلیل 

محتوای آن را فراهم می کند  و د ر این مقاله کوشش شد ه است تا حد  
ممکن محقق شود .



مطالعه تطبیقی عکس و تاریخ مکتوب جنگ تحمیلی عراق بر ایران در
فاصله سال های 1361-1359
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پی نوشت ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفکرمان  د ر  حد اقل  می توانیم  تخیل  قوه  از  استفاد ه  با  د ارد :  عقید ه  کانت   .1
آن چه را طبیعت به ما می بخشد  بگیریم و آن را به طبیعت د یگری مبد ل سازیم. 
ما د ر حکم موجود ات طبیعی فیزیکی مقید  به قوانین طبیعت و د ر حکم فاعل های 
قوه  د ارای  موجود ات  حکم  د ر  ولی  هستیم؛  عملی  عقل  قانون  به  مقید   اخالقی 
 Kneller,(   تخیل به آنها هیچ یک از مقید  نیستیم بنابراین قد رت خالقه د اریم

.)2007: 52
2. مسأله ی شناخت که همواره د غد غه ی اصلی کانت به شمار می رفت،

 او را بر آن د اشت تا با الهام از انقالب کپرنیک د ر عالم نجوم، جایگاه ذهن و 
عین را د ر منظومهی معرفت شناسی خویش، تغییر د هد  و با قول به محوریت ذهن، 
انقالبی د ر فلسفه پد ید  آورد . او با تشخیص گزاره های جد ید ی به نام گزاره های 
ترکیبی پیشینی، که هم حاکی از عالم خارج و هم د ارای کلیت و ضرورت اند ، 
به بررسی و تبیین ممکن بود ن شناخت د ر حوزه های ریاضیات محض، طبیعیات 
از  ناشی  مشکالت  کوشید   ترتیب  این  به  و  پرد اخت  مابعد الطبیعه  و  محض 
عقل گرایی و تجربه گرایی را مرتفع سازد . د ر واقع کانت با قائل شد ن به همکاری 
جزمیت  از  را  خود   تا  کوشید   خویش،  معرفت شناسی  نظام  د ر  فاهمه  و  حس 
موجود  د ر عقل گرایی و شکاکیت برخاسته از تجربه گرایی برکنار د ارد  و راهی 
میانه د ر پیش گیرد . وجود  عناصر پیشینی د ر شناخت، محور و مبنای فلسفه ی 
استعالیی کانت و انقالب کپرنیکی او می شود . اهمیت انقالب کپرنیکی کانت، تا 

جایی است که د ر تاریخ فلسفه محور و مبنا قرار می گیرد  و تأثیری آشکار بر 
جریان های فکری پس از خود  می گذارد    )نصیری، 1389: 41(.

3. معاد ل »تجمیعی« برای کلمه Summative پیشنهاد  نگارند ه است. د ر منابع 
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The photographic works of the Iran-Iraq war dur-
ing a period of thirty years from 1980 to 2010 have 
been published in the form of 80 books in Iran, and 
a review of the titles of these books shows that all of 
them include a collection of works based on A period 
or works of a photographer or a subject have been 
formed. What has not been addressed in the mean-
time and has received less attention with caution is 
the analysis, evaluation and review of the works of 
war photographers as visual documents of the histor-
ical event and the explanation of the visual narrative 
of this event which has been focused in this research. 
The reason for choosing the period 1980-82 in this 
article, is clear for the beginning of the period and 
refers to the date of the beginning of the war. The 
professional, spiritual and emotional conflict of the 
photographers with the event that affected all aspects 
of people’s lives, after two years from the beginning 
of the war, reaches an important historical climax, 
and that is the conquest of Khorramshahr. Until this 
date, which is the third of June 1982, the best works 
of photographers are formed at the peak of spiritual 
and professional interaction with a historical event. 
Then, just as a historical event enters a long period 
of erosion, war photography changes from an ideal 
and motivational activity to a repetitive task, and in 
fact neither an important photographer nor an im-
portant current emerges in War photography takes 
shape. The main purpose of this article is to com-
pare the content of photographs of the Iran-Iraq war 
between 1980-82 as visual documents with written 
documents from the same events that have been pub-
lished in the form of the calendar of the history of 
the holy defense. The theoretical approach of insight 
in this study is based on the analytic history view of 

Robin George Collingwood and the method of ana-
lyzing content that has qualitative and quantitative 
qualities combined in summative content analysis. 
The period of research from the beginning of the war 
to the conquest of Khorramshahr is about 22 months, 
and 667 photographs have been selected from the 
series of “imposed war” volumes. In the written his-
tory section, the collection of “Holy Defense History 
Calendar” series was reviewed by the Army Armed 
Forces Holy Defense Research Center in the form 
of a 17039 reference page. After identifying and ex-
tracting visual and textual categories, the illustrated 
history and the written history of the war are com-
pared. The results of this research show that both the 
photographs contain some concepts and messages 
independent of the written text, as well as some in-
formation that the written text does not exist in the 
photographs and cannot be presented in the picture. 
Generally, imposed war photographs are mainly the 
domain of determined concepts and the revealing 
of emotions and internalities, and the written text in 
most cases uses the ability to process historical infor-
mation and design undetermined concepts.
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