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تاریخ دریافت 1399/11/27 :تاریخ پذیرش1400/06/06 :

چکیده
یکــی از وظایــف رســانه ،بازنمایــی رویدادهــای مهــم تاریخــی اســت .در تاریــخ معاصــر کشــور مــا ،جنــگ ایــران
و عــراق ،از اتفاقــات مهمــی محســوب میشــود کــه دســتمایۀ تولیــد آثــار بســیاری شــدهاســت .هــدف ایــن
پژوهــش ،بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق در نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ  60و  90اســت ،در گام بعــدی،
بازنمایــی ایــن رویــداد بــا توجــه بــه گفتمانهــای موجــود در ایــن دو دهــه ،مــورد مقایســه قــرار میگیــرد .روش
محتــوای کیفــیاســت .بــا توجــه بــه لــزوم مراجعــه بــه آرشــیو بــرای دریافــت نمونههــای

پژوهــش ،تحلیــل
موردنیــاز ،ابــزار گــردآوری اطالعــات ،روش کتابخانــهای -اســنادی اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد
کــه مفاهیــم ارزشــی جنــگ ،بیشــترین بازنمایــی را در نمایشــنامههای رادیویــی داشــته ،شــیوۀ برخــورد بــا
مــرگ ،اشــتیاق بــه شــهادت بــوده و هراســی از کشتهشــدن ،در میــان نیروهــای ایرانــی ،وجــود نداشــتهاســت.
همچنیــن درمــورد رنجهــای ناشــی از جنــگ ،پرداخــت زیــادی صــورت نگرفتــه و بازنمایــی نیروهــای عراقــی ،بیشــتر
بهشــکلی منفــی انجــامپذیرفتــهاســت .ایــن یافتههــا درمــورد هــر دو دهــۀ  60و  90صــدق میکنــد .براســاس
نتایــج بهدس ـتآمده ،بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق در نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ  60و  ،90تغییــر زیــادی
نداشــته و یکســان بــوده اســت ،درحالیکــه فضــای جامعــه ،تغییــر کــرده و الزم اســت ســایق مخاطــب امــروزی
هــم در نظــر گرفتــه شــود و ناگفتههــای جنــگ در کنــار مفاهیــم ارزشــی آن ،مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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مقدمه
یکــی از وقایــع مهــم تاریــخ معاصــر ایــران ،جنــگ هشــت ســالۀ ایــران و عــراق بــوده کــه از
زمــان شــروع آن در ســا لهای ابتدایــی پیــروزی انقــاب اســامی تــا بــه امــروز ،دســتمایۀ
تولیــد آثــار بســیاری شــدهاســت .آنچــه اهمیــت دارد ،بازنمایــی ایــن رویــداد در آثــار
هنــری و رســانهای مختلــف اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در هــر دوره ،جامعــه ،تفکــر مرتبــط
بــا زمانــۀ خــود را دارد ،هنرمنــد و رســانه ،بایــد از اندیش ـههای موجــود در جامعــه مطلــع
باشــند و حتــی چنــد گام هــم جلوتــر قــدم بردارنــد .درواقــع ،میتــوان گفــت بازنمایــی
در رســانه بــا مفهــوم گفتمــان گــره خــورده و درک و دریافــت مخاطــب بــا توجــه بــه دورۀ
زمانـیای کــه در آن زندگــی میکنــد ،تحتتأثیــر افــکار غالــب و گفتمانهــای جدیــد اســت.
بــه همیــن دلیــل ،توجــه رســانه بــه مفاهیــم جدیــدی کــه زندگــی مــردم را تحتتأثیــر قــرار
داده ،اهمیتــی بســزا پیــدا میکنــد و ســبب بقــای هرچــه بیشــتر رســانه میشــود .دغدغــۀ
ایــن پژوهــش ،پاســخ بــه دو پرســش اســت؛ نخســت اینکــه ،بازنمایــی جنــگ ایــران و
ه بــوده و دوم ،رابطــۀ بازنمایــی
عــراق در نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ  60و  ،90چگونــ 
ایــن جنــگ بــا گفتمانهــای موجــود در دو دهــۀ مذکــور ،بــه چــه صــورت بودهاســت؟
در نهایــت ،فرضیــۀ پژوهــش ،بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه بازنمایــی جنــگ ایــران و
عــراق در نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ  60و  ،90یکســان بــوده و تغییــر چندانــی نداشــته
اســت.
پیشینۀ پژوهش
آزادیــان ،و قاســمی ( )1393در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســي تحــول بازنمايــی جنــگ در
آثــار ســينمايی دفــاع مقــدس (بــا تأکيــد بــر آثــار رســول مالقلیپــور)» بــه ایــن نتیجــه
دس��تیافتن��د ک��ه کارگــردان ،تــاش کــرده متناســب بــا فضــا و شــرايط اجتماعــی هــر دوره،
بــه بازنمايــی رويدادهــا و وقايــع ســه دورۀ :جنــگ ،بازســازی و اصالحــات بپــردازد کــه
يافتهه��ای بهدس�تـآمده از تحقيـ�ق ،اي��ن امـ�ر را بهخوب��ی نماي��ان میکنـ�د .در پژوهشــی
دیگــر ،ودیعــه )1381( ،بــا عنــوان «تحلیــل جامعهشــناختی جنــگ ایــران و عــراق در قالــب
نظریــۀ پارســونز» ،تــاش کــرده تــا جنــگ عــراق علیــه ایــران را در چهارچــوب خردهنظامهــای
پارســونز تحلیــل کنــد .در نهایــت ،ایــن نتایــج حاصــل شــده کــه جنــگ ،خردهنظــام زیســتی،
شــخصیتی و اجتماعــی را دچــار آســیب کــرد ،امــا خردهنظــام فرهنگــی ،تحتتأثیــر جنــگ،
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توانســت در برهههــای مختلــف ،ارزشهــای گوناگونــی را احیــا کنــد و در ســطح جامعــه
گســترش دهــد و دســتورهای الزم را بــه ســایر خردهنظامهــای جامعــه بــرای مقابلــه بــا
پیامدهــای ناشــی از جنــگ ،ارائــه کنــد .البتــه ایــن خردهنظــام نیــز در اواخــر جنــگ ،کارایــی
خــود را بهصــورت نســبی از دســت داد.
بررســی پژوهشهــای پیشــین ،نشــان میدهــد کــه اگرچــه بــه مباحثــی همچــون
بازنمایــی و جنــگ ایــران و عــراق پرداخت ـه شــده اســت ،امــا پژوهشــیمســتقل ،بهمنظــور
شــناخت بازنمایــی ایــن جنــگ در نمایشــنامههای رادیویــی ،انجــام نشــدهاســت.
چهارچوب نظری پژوهش
چهارچــوب نظــری ایــن پژوهــش ،براســاس نظریــۀ بازنمایــی اســتوارت هــال ،اســتوار
اســت .طبــق رویکــرد هــال ،ســه برداشــت اصلــی و متفــاوت از بازنمایــی رســانهای وجــود
دارد:
 نظریههــای بازتابــی ( :)The reflective Theoriesرویکــرد بازتابــی ،بــر ایــن بــاوراســت کــه کارکــرد زبــان ،ماننــد یــک آینــه ،بازتــاب معنــای صحیــح و منطبــق بــا جهــان
اســت؛
 نظریههــای تعمــدی ( :)The Intentinal Theoriesدر ایــن رویکــرد« ،کلمــات»معانــیای را کــه مؤلــف ،قصــد انتقــال آنهــا را دارد ،بــا خــود حمــل میکننــد؛
 نظریههــای برســاختی ( :)The Constructive Theoriesبراســاس ایــن رویکــرد،مــا معان��ی را میســازیم و اینــ عم��ل را بهواس��طۀ نظامهــای بازنمایــی مفاهیــم و

نشــانهها انجــام میدهیــم)25-Hall. 1997: 24( .
هــال بــا پذیــرش رویکــرد ســوم ،یعنــی رویکــرد برســاختگرایانۀ بازنمایــی ،ایــن بحــث
را مطــرح میکنــد کــه« :رســانهها واقعیــت را بازتــاب نمیدهنــد ،بلکــه آن را بهصــورت
رمــز و نشــانه درمیآورنــد و بهصــورت نمادیــن -و نــه مبتنــی بــر واقعیــت -انعــکاس
میدهنــد»)Ibid:72( .
بازنمایــی ،تولیــد معنــا از طریــق زبــان اســت .برســاختگرایان معتقدنــد کــه مــا از
نشــانهها ،کــه در زبانهــای مختلــف ،ســازماندهی شــدهاند ،بــرای برقــراری ارتبــاط بــا
دیگــران اســتفاده میکنیــم .هیــچ رابطــۀ سرراســتی از بازتــاب ،تقلیــد و تناظــر یکبهیــک،
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میــان زبــان و جهــان واقعــی وجــود نــدارد .جهــان ،آن «دیگــری»ای نیســت کــه در زبــان،
بازتــاب یافتــهاســت .زبــان ،هماننــد آینــه عمــل نمیکنــد .معنــا در زبــان و از طریــق
نظامهــای بازنمایــی گوناگــون -کــه مــا آن را بهطــور ســاده ،زبــان مینامیــم -تولیــد
ه باشــیم ،آنگاه میتوانیــم مدعــی
میشــود .اگــر مــا مفهومــی را از برخــی اشــیا داشــت 
شــویم کــه معنــای آن را میدانیــم ،امــا نمیتوانیــم ایــن معنــا را بــدون داشــتن یــک
نظــام بازنمایــی انتقــالدهیــم .زبــان ،دربرگیرنــدۀ نشــانههایی اســت کــه روابــط گوناگــون
میانشــان برقــراراســت )Ibid:28( .درواقــع ،میتــوان اینگونــه بیــانکــرد کــه طبــق نظــر
هــال ،بازنمایــی را بایــد درون یــک ســاختار ،فهــم کــرد کــه ممکــن اســت بخشــی از آن،
مربــوط بــه تولیدکننــدۀ اثــر باشــد ،بخشــی مربــوط بــه برجستهســازی و بخشــی دیگــر،
متناســب بــا شــرایط اجتماعــی ،فرهنگــی و ...باشــد.
بهعقیــدۀ هــال ،در مســیر بازنمایــی ،دو اســتراتژی توســط رســانهها در دســتور کار
قــرار میگیرنــد« :کلیشهســازی» و «طبیعیســازی یــا بدیهینمایــی» .کلیشهســازی،
یــک پدیــده را در حــد چنــد خصیصــه یــا ویژگــی ســاده تقلیــل میدهــد .در حقیقــت،
کلیشهســازی ،تعــداد اندکــی از خصیصههــای ســاده ،پایــدار ،بهســادگی قابلفهــم
و منفــی را در یــک پدیــده ،در نظــر میگیــرد و همهچیــز را دربــارۀ آن پدیــده ،بــه آن
خصیصههــا تقلیــل میدهــد ،آن صفــات را اغراقآمیــز و ســاده ســاخته و ثابــت و ابــدی
میپنــدارد .کلیشهســازی ،همچنیــن بــا اتخــاذ راهبــرد تقســیمکردن ،ویژگیهــای بهنجــار
و قابلقبــول را از نابهنجــار و غیرقابلپذیــرش ،جــدا میکنــد و ســپس ،هــر چیــزی را کــه
درون بهنجــار و قابلقبــول نگنجــد و متفــاوت و ضــد بــا خــود باشــد ،طــرد میکنــد.
در
ِ
کلیشــه ،بهطــور نمادیــن ،مرزهــا را مشــخص میکنــد و هــر چیــزی را کــه بــه «مــا» تعلــق
نــدارد ،طــرد و نفــی میکنــد .در یــک کالم ،کلیشهســازی ،نوعــی مــرز نمادیــن میــان
خــودی و غیرخــودی (دیگــری) ،دوســت و دشــمن ،ترســیم و تصویــر میکنــد .بــه ایــن
ترتیــب ،کلیشهســازی ،نــه بهمثابــه معنایــی غیرواقعــی و ســادهلوحانه از یــک پدیــده،
بلکــه بهمنزلــۀ سادهســازی یــک پدیــده و موضــوع پیچیــده ،چندالیــه و چندخصیص ـهای،
ً
واقعــا موجــود آن اســت .از ایــنرو،
بــرای فهمپذیــر و باورپذیــر شــدن ویژگیهــای
«کلیشهســازی» ،یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای گفتمانســازی یــا بازنمایــی رســانهای
اســت کــه بــا هــدف تقلیــل ذاتــی و تثبیــت مرزهــای بیــن خــودی و دشــمن (دیگــری)،
بهمــدد تنــزل یــک هویــت یــا موجودیــت بــه چنــد ویژگــی ســاده ،فراگیــر ،مبالغهآمیــز
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و معمــوالً منفــی ،صــورت میپذیــرد .در نهایــت ،میتــوان گفــت کــه اســتوارت هــال،
نمایــش دیگــری را بــا کلیشهســازی پیونــد میدهــد ()Hall. 2003: 258
طبیعیســازی ،فراینــدی اســت کــه از طریــق آن ،ســاختهای اجتماعــی ،فرهنگــی و
تاریخــی ،بهگون ـهای عرضــه میشــوند کــه گویــی ،امــوری طبیعــی هســتند .طبیعیســازی،
بهشــکل ضمنــی ،کارکــرد ایدئولوژیــک دارد .بــارت ،ســازوکار اســطوره را طبیعــی جلــوه دادن
امــور تاریخـ�ی ،معرف��ی میکندــ« .اسطــوره ،تاری�خـ را ب��ه طبیع��ت بـ�دل میکنــد .اســطوره،
گفتــاری اســت کــه بهشــیوۀ مفــرط ،موجّ ــه جلــوه داده میشــود» (بــارت.)105 :1380 ،
هــال بیــان میکنــد کــه واقعیــت ،دارای هیچگونــه معنــای ثابتــی نیســت تــا بازنمایــی
شــود و بازنماییهــا و معانــی متنــوع نسبتدادهشــده بــه آنهــا نیــز در طــول زمــان و اینکــه
دیــدگاه چــه کســی مطــرح شــود ،تغییــر خواهــدیافــت .هــال اســتدالل میکنــد واقعیــت،
بهنحــو معنــادار وجــود نــدارد .بازنمایــی ،یکــی از شــیوههای اساســی تولیــد معناســت.
معنــا صریــح یــا شــفاف نیســت و از طریــق بازنمایــی در گــذر زمــان ،بیثبــات یــا لغزنــده
اســت و همیشــه قــرار مالقاتــش بــا حقیقــت مطلــق را بــه تأخیــر میانــدازد ،همیشــه بــرای
همطنیــن شــدن بــا موقعیتهــای جدیــد ،موردمذاکــره قرارمیگیــرد و تغییــر مییابــد،
اغلــب ،موردمجادلــه بــوده و گاهــی بهشــدت ،بــر ســر آن جنــگ شــدهاســت .معانــی،

بهشــدت در رابطــه بــا قــدرت ،ثبــت و حــک میشــود (.)Hall & Jhally. 2007: 19
بــه بــاور هــال ،درکــی کــه مــا از اشــیا داریــم ،در محــدودۀ قیدوبندهــای گفتمانــی
شــکل میگیــرد؛ ویژگیهــای گفتمــان از طریــق «تعییــن حــدود حــوزهای از اشــیا ،تعریــف
یــک دیــدگاه مشـــروع بــرای عامـــل دانــش و تثبـــیت هنجارهایــی بــرای شــرح و بســط
مفاهیــم و نظریههــا» مشــخص میشــود .نخســتین چیــزی کــه بایــد درنظــر داشــت ،ایــن
اســت کــه از نظــر هــال ،گفتمــان باعــث میشــود کــه حــوزۀ دیــد شــخص محــدود شــود و
شــخص ،طیفــی بــزرگ از پدیدههــا را از جرگــۀ پدیدههایــی کــه واقعــی تلقــی میشــوند
یــا شــایانتوجه هســتند و یــا حتــی وجــود دارنــد ،کنــار بگــذارد؛ از ایــن رو ،تعییــن حــدود
یــک حــوزه ،نخســتین مرحلــه در تأســیس مجموعــهای از رویههــای گفتمانــی اســت
(.)Ibid:36
پیــش از ورود بــه بخــش یافتههــای پژوهــش ،جــا دارد کــه بــه برخــی از مفاهیــم
مورداســتفاده در ایــن تحقیــق اشــاره شــود.
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نمایشنامۀ رادیویی
مثــل هــر نمایــش دیگــری ،نمایشــنامههای رادیویــی ،نیــاز بــه پیــروی از قواعد اصلــی ،یعنی
شــخصیت ،گفتگــو و ســاختار دارنــد .امــا یــک تفــاوت مهــم وجــود دارد کــه نویســنده بایــد
بــه آن توجــه کنــد .اطالعاتــی کــه شــنونده دریافــت میکنــد ،تنهــا از طریــق گوشهایــش
اســت .تمــام تصاویــری کــه نویســنده آرزو دارد در ذهــن شــنونده خلــق کنــد ،از طریــق
آنچــه شــنیده میشــود ،بــه وجــود میآینــد .شــنونده ،اطالعاتــی را کــه بــرای ســاخت
تصویــر بــه آنهــا نیــاز دارد ،از پنــج طریــق دریافــت میکنــد :گفتوگــو ،جلوههــای صــدا،
جــوّ پسزمینــه ،موســیقی ،ســکوت (بُــن ،گاتــورپ )168 :1391 ،گفتوگــو در نمایشــنامۀ
رادیویــی ،نقشــی اساســی دارد و بهنوعــی ،بــار اصلــی انتقــال اطالعــات بــر دوش دیالــوگ
یــا همــان گفتوگــو اســت .نمایشــنامۀ رادیویــی ،برخــاف دیگــر متــون نمایشــی کــه بــه
تصویــر تبدیــل میشــوند ،جنبــۀ شــنیداری دارد و تصویــر نهایــی در ذهــن مخاطــب شــکل
میگیــرد .در واقــع ،میتــوان گفــت بخشــی از نمایشــنامۀ رادیویــی ،بعــد از نــگارش،
توســط تیــم تولیــد ،اجــرا میشــود و بخــش مهــم دیگــر آن ،در ذهــن مخاطــب بــه مرحلــۀ
اجــرا میرســد .در ایــن پژوهــش ،منظــور از نمایشــنامۀ رادیویــی ،متنــی اســت کــه بــرای
بازنمایــی جنــگ هشتســالۀ ایــران و عــراق ،نوشــته و ســپس ســاخته شــدهاســت.
گفتمان
مفهــوم گفتمــان در دســت فوکــو ،بهشــکل تولیــد دانــش از طریــق زبــان درآمــد؛ یعنــی ایــن

گفتمــان اســت کــه بــه اُبــژهای مـ ّ
ـادی و عملکردهــای اجتماعــی معنــا میبخشــد .نیــازی بــه
گفتــن نیســت کــه اُبژههــای مـ ّ
ـادی و عملکردهــای اجتماعــی ،خــارج از زبــان وجــود دارنــد.

امــا زبــان بــه آنهــا معنــا میدهــد و جلــوی چشــم قــرار میگیرنــد ،لــذا بهلحــاظ گفتمانــی،
ً
غالبــا بهنــام
شــکل میگیرنــد( .بارکــر )64 :1387 ،بــه نوشــتۀ فوکــو ،ایــن شــکلبندیها

علــم ،ایــن امــکان را بــه نهادهــا دادهانــد کــه بــا تعریفکــردن و کنارگذاشــتن دیوانــگان،
بیمــاران و منحرفــان ،قــدرت و ســلطۀ خــود را اعمــال کننــد .از نظــر فوکــو ،گفتمــان ،همواره
در پیونــدی تنگاتنــگ بــا قــدرت اســت .گفتمــان ،همــان فضــای حاکــم بــر کلیــۀ نهادهــا و
ســاماندهندۀ آنهاســت .ایــن گفتمــان اســت کــه تعییــن میکنــد چــه چیــز را میتــوان
گفــت ،معیارهــای حقیقــت کدامانــد ،چــه کســی مجــاز اســت بــا اقتــدار صحبــت کنــد و
چنیــن صحبتــی در کجــا میتوانــد بیــان شــود( .همــان )164 :فوکــو بیــش از هــر چیــز،
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بهســبب ابــداع اشــیای تاریخــی جــدی ،تأثیرگــذار بــوده اســت .چیزهایــی همچــون:
ه باشــند .در
جنــس ،مجــازات و جنــون کــه پیــش از ایــن ،فکــر نمیکردیــم تاریخــی داشــت 
آثــار او ایــن چیزهــا بــه منزلــۀ ســازههای تاریخــی بررســی میشــوند و بنابرایــن ترغیبمــان
میکننــد تــا دقــت کنیــم کــه رویههــای گفتمانــی یــک دوره ،از جملــه ادبیــات ،چگونــه بــه

ّ
مســلم میانگاشــتیم ،شــکل دادهانــد (کالــر.)17-16 :1382،
چیزهایــی کــه

فوکــو در «ســوژه و قــدرت »1مینویســد :هــدف مــن ایجــاد تاریخــی اســت از
ســبکهای متفــاوت کــه بــه واســطۀ آن ،در فرهنــگ مــا ،انســان ،ســوژه میشــود .ایــن
صورتــی از قــدرت اســت کــه از افــراد ،ســوژه میســازد .واژۀ ســوژه ،دارای دو معناســت:
ســوژه بهمعنــای تحتکنتــرل یــا وابســته بــه کســی بــودن و دیگــری ،وابســتگی بــه هویــت
خــود ،بهصــورت خودآگاهانــه و از روی علــم .هــر دو معنــا ،صورتــی از قــدرت را در خــود
دارد کــه ســوژه را میســازد و تحتانقیــاد درمــیآورد ( )212-Foucault, 1982: 208هــر
کــس بایــد از ســوژۀ ســازندهاش رهــا شــود تــا از خــود ســوژه خالصــی یابــد ،بدینمعنــا بــه
شــرایطی برســد کــه بتوانــد ساختهشــدن ســوژه را درون چارچوبــی تاریخــی ،درک و تحلیــل
کنــد (.)Foucault. 1980: 115
گفتمان و بازنمایی
از منظــر فوکویــی ،آنگونــه کــه در مطالعــات فرهنگــی در بریتانیــا تکویــن یافتــهاســت،
میت��وان گف��ت بازنماییــ همیش��ه در ی��ک گفتماــن ص��ورت میپذیــرد و گفتمــان تعییــن
میکنــد کــه در یــک متــن خــاص ،چــه میتــوان گفــت و چــه نمیتــوان گفــت .لــذا
گفتمانهــا ســازمانهای دانــش هســتند و همــواره در بطــن نهادهــای اجتماعــی ،نهفتــه
و بــا قــدرت گرهخوردهانــد و شــیوههای فهــم را تولیــد میکننــد (مهــدیزاده)29 :1387 ،
گفتمان انقالب اسالمی
انقــاب اســامی ایــران از بــدو تأســیس ،گفتمانــی جدیــد را ایجــاد کــرد .حکومــت
مردمگــرای دینــی ،اســتقالل ،مبــارزه بــا طاغــوت و اســتکبار جهانــی ،دفــاع از محرومیــن
و مســتضعفین امــت اســامی ،دفــاع از پابرهنههــا ،مقابلــه بــا کوخنشــینی و برابــری و
مســاوات ،مجموعــۀ بههمپیوســتهای از مفاهیــم را تشــکیل میدهنــد کــه در جریــان
انقــاب اســامی ،وارد ادبیــات سیاســی شــد و در مجمــوع ،گفتمانــی واحــد را تشــکیل داد
1 1.The subject and power
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کــه ایــن گفتمــان جدیــد در پارادایــم خاصــی قابلفهــم اســت کــه میتــوان آن را پارادایــم
اســام سیاســی نامیــد (ایوبــی)25-24 :1380،
معرفی گزارههای گفتمان رسمی جمهوری اسالمی
 تالش برای صدور انقالب اسالمی؛ اعتقاد به جهاد و شهادت در راه حفظ آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی؛ تأکیــد بــر حقانیــت ســربازان و رزمنــدگان ایــران در دفــاع از آرمانهــای انقــاباســامی (مدنــی و نظــری)141 :1386 ،؛
تقسیمبندی گفتمانهای مرتبط با جنگ
 گفتمان جنگ؛ گفتمان ّضد جنگ؛
 -گفتمان بازاندیشانه (انتقادی).
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گفتمان جنگ
ایــن گفتمــان ،عمدتـ ً
ـا در زمــان جنــگ شــکل میگیــرد و هدفــش ،تهییــج یکــی از طرفیــن
درگیــر در نبــرد اســت .شــناختی کــه در ایــن گفتمــان ارائــه میشــود ،بهگونــهای اســت
کــه یکــی از متخاصمیــن را بــر حــق و دیگــری را بــر مســیر باطــل نشــان میدهــد .انتظــار
مهمــی کــه از ایــن گفتمــان مـیرود ایــن اســت کــه بــه نیروهــای خــودی ،اطمینــان و اعتماد
ببخشــد (جوادیــانزاده .)68 :1390،حاکمیــت و قــدرت کــه بازتولیدکننــدۀ اصلــی گفتمــان
حاکــم درمــورد جنــگ هســتند ،دغدغــۀ آن را دارنــد کــه :جنــگ چگونــه بایــد روایــت شــود
تــا انقــاب اســامی در تــداوم نسـلها همچنــان حفــظ شــود و خطــر تحریــف ،آن را تهدیــد
نکنــد؟ (جمشــیدی)2 :1387،
گفتمان ّ
ضد جنگ:
هــدف اصلــی گفتمــان ضـ ّ
ـد جنــگ ،خنثــی کــردن گفتمــان جنــگ اســت .در ایــن گفتمــان،
مفاهیــم گفتمــان قبلــی ،بــه چالــش کشــیده میشــود و شــناختی ارائــه میشــود کــه
هدفــش ،تردیــد در شــناخت گفتمــان جنــگ اســت .تأثیــری کــه انتظــار م ـیرود گفتمــان
ّ
ضــد جنــگ بــر تعامــات اجتماعــی بگــذارد ،تغییــر دیــدگاه جامعــه نســبت بــه پدیــدۀ
جنــگ و بازنمایــی آســیبهایی اســت کــه جوامــع از ناحیــۀ جنــگ متحمــل میشــوند.
ایــن گفتمــان ،عمدتـ ً
ـا از ســوی نهادهــای حامــی جنــگ حــذف میشــود و در زمــان جنــگ،

بــرای ســربازان ،تردیدبرانگیــز تلقــی میشــود( .جوادیــانزاده)68 :1390 ،
گفتمان بازاندیشانه (انتقادی)
در ایــن گفتمــان ،زبــان از خصلتــی انتقــادی و بازنگرانــه برخــوردار اســت .در اینجــا
جهتگیــری مشــخصی وجــود نــدارد و هــدف اصلــی ،شــناخت ابعــادی از جنــگ اســت کــه
حبوبغضهــای
در دو گفتمــان قبلــی ،مغفــول مانــدهاســت .در گفتمــان بازاندیشــانه ،از
ّ
ً
عمدتــا در زمانیکــه فاصلــۀ
شــدید و نگرشهــای تنــد ایدئولوژیــک خبــری نیســت و
تاریخــی از پدیــدۀ جنــگ بــه وجــود میآیــد ،تولیــد میشــود (همــان)69 :
جنگ ایران و عراق
جنــگ یکــی از مهمتریــن عوامــل ایجــاد پیوســتگی و عنصــر مقــاوم هویتهــای ملــی بــه
شــمار میآیــد .مهمتریــن جنــگ تاریــخ معاصــر ایــران ،جنــگ هشتســالهای اســت کــه
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بــا کشــور عــراق ،همســایۀ غربــی ایــران در خــال ســالهای  1359تــا  1367رخ داد .ایــن
جنــگ از لحــاظ تاریخــی در فاصلــۀ زمانــی کوتاهــی پــس از انقــاب ســال  1357آغــاز شــد
و در طــول دهــۀ اول انقــاب ادامــه یافــت؛ دهــهای کــه بهنوعــی ،دهــۀ اســتقرار نظــام
جمهــوری اســامی محســوب میشــد .از ایــن رو ،بســیاری از مســائل ایــن دو واقعــۀ مهــم،
بهشــکلی تفکیکناپذیــر بــا یکدیگــر آمیختــه شــدند (ســلطانی )14 :1384 ،بــا توجــه
بــه نظریــۀ بازنمایــی اســتوارت هــال و نمایــش خــود و دیگــری ،جنــگ ایــران و عــراق را
میتــوان تقابــل خــود (ایــران) و دیگــری (عــراق) دانســت.
روششناسی پژوهش
از آن جــا کــه ایــن پژوهــش بهدنبــال کشــف مضامیــن و محتــوای پنهــان موجــود در
نمایشــنامههای رادیویــی اســت و قصــد دارد بــه فهمــی جامعتــر از متــن برســد ،تحلیــل
محتــوای کیفــی بهعنــوان روش پژوهــش انتخــاب شــدهاســت .در همیــن راســتا ،نمونههــا
از هــر دهــه انتخــاب و بــا توجــه بــه گفتمــان انقــاب اســامی ،گفتمــان جنــگ ،گفتمــان
ضـ ّ
ـد جنــگ و گفتمــان انتقــادی ،مقولههــا و زیرمقولههــا در نظــر گرفتــهشــدند .بهعــاوه،
همزمــان بــا انتخــاب نمونههــا و تحلیــل هــر یــک از آنهــا ،زیرمقولههــای جدیــدی بــرای
مقولههــا بــا توجــه بــه دادههــای موردبررســی ،اضافــه شــد .ســپس کدگــذاری مقولههــا
آغــاز و نتایــج بهدســتآمده و فراوانــی هــر یــک از آنهــا در جدو لهــای جداگانــه بــه
ثبــت رســید و بــا توجــه بــه همــۀ ایــن مــوارد ،تحلیــل نهایــی صــورت گرفــت .از آن جــا
کــه بــرای انجــام ایــن پژوهــش ،بایــد بــه آرشــیو مراجعــه میشــد و نمایشــنامههای
رادیویــی مــورد بررســی قــرار میگرفــت ،ابــزار گــردآوری اطالعــات ،روش کتابخانــهای-
اســنادی اســت .در ایــن پژوهــش ،هفــت نمایشــنامۀرادیویــی از دهــۀ  60و ده نمایشــنامۀ
رادیویــی از دهــۀ  90کــه بــه جنــگ ایــران و عــراق پرداختهانــد ،مــورد بررســی قــرار گرفت ـه
و هــر یــک از نمونههــا بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــدهاند .در ایــن پژوهــش ،واحــد
تحلیــل ،نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ  60و دهــۀ  90اســت و همچنیــن واحــد معنــا،
دیالوگهــای نمایشــنامههای رادیویــی و در نهایــت ،واحــد ثبــت ،مضمونیاســت کــه از
دل ایــن نمایشــنامهها و دیالوگهــا دریافــت میشــود.
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یافتههای پژوهش
تقسیمبندی نمایشنامههای رادیویی نوشتهشده براساس دورۀ زمانی آنها:
نمایشنامههای رادیویی دهۀ 60

نمایشنامههای رادیویی دهۀ 90

 .1پیوند

 .1چهلمین نفر

 .2تا عرش کبریا

 .2ساده مثل سرباز

 .3مجید به جبهه میرود

 .3نفوذی

 .4خلبان هواپیمایی ع ّیاران تهران

 .4آسمان کبود

 .5آشنای همه

 .5لحظۀ تصمیم

 .6پشت دیوار شب

 .6پس از پیروزی

 .7این جنگ ،خیر است

 .7پوتینهای عموبابا
 .8خاطرۀ تلخ
 .9اسیر
 .10ماجرای یک تصمیم

مقولهها و زیرمقولههای موردبررسی در این پژوهش:
مقولهها

زیرمقولهها

مفاهیم جزئی

عدمتوجه به تعلقهای ّ
مادی (زندگیساده و بدون تجمل)
حضور داوطلبانه در جنگ (تکلیف) (احساس وظیفه)
اعتقاد دینی و مذهبی
بازنمایی مفاهیم
ارزشی جنگ
در بین مردم و
نیروهای ایرانی

اخالق نیکو

مهربانی ،احترام،
فروتنی و...

ایثار و فداکاری
شهید و شهادت
رزمنده (سرباز)
جانباز
اسیر
مبارزه و دفاع از اسالم ،وطن و مردم
قدرت
شجاعت
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ادامه مقولهها و زیرمقولههای موردبررسی در این پژوهش:
بازنمایی شیوۀ

اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ

برخورد با مرگ

ترس از کشته شدن

در بین نیروهای
ایرانی

آسیبهای روحی

تنهایی ،انتظار ،غصه،
ترس ،مشکل روانی،
افسردگی و...

بازنمایی رنجهای

آسیبهای جسمی

ناشی از جنگ

ویرانی

در بین مردم و
نیروهای ایرانی

حضور بهاجبار در جنگ
کشتهشدن و تلفات مردم و نیروها
مرگ ناشی از فقدان عزیزان در جنگ
اسارت
شکنجه
فقر و بیپولی،
بحرانهای اجتماعی

آوارگی و مهاجرت،
محرومیت زنانو
فرزنداناز داشتن
سرپرست و...

ترس از کشته شدن
نهراسیدن از مرگ
بیادبی
بیرحمی
حضور بهاجبار در جنگ

بازنمایی نیروهای

حضور داوطلبانه در جنگ

عراقی

گرفتار عذاب وجدان
انساندوستی
دارای اعتقاد دینی و مذهبی
شجاعت
قدرت

مقولهبنــدی و کدگــذاری نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ  60براســاس دیالوگهــا و
مفاهیــم برداشتشــده از آنهــا:
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(الزم بــه ذکــر اســت کــه بهدلیــل تعــداد زیــاد دیالوگهــا ،تنهــا بــه بخشــی از آنهــا
بهعنــوان مثــال اشــاره میشــود).
نمایشنامۀ «پیوند»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در میان مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اعتقاد دینی و مذهبی؛
 .1حمیــد :اگــه میخــوای روح مــن ،تــو اون دنیــا شــاد باشــه ،نمــازتو تــرک نکــن .بــه
اســام و قــرآن و خمینــی پشــت نکــن .ایـنو بــدون ،راهــی کــه بــرادر تــو و بــرادرای تــو
دارن میــرن بهخاطــر خداســت .راه مــا راه مقدســیه کــه بــه خــدا ختــم میشــه.
نمایشنامۀ «تا عرش کبریا»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :شهید و شهادت؛
 .1امیر :تو میدونی که شهید تا عرش کبریا راه داره.
مبارزه و دفاع از وطن ،اسالم و مردم؛
 .1امیر :من اسلحه به دست می گیرم تا از قرآن و اسالم دفاع کنم.
مقولۀ بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در میان نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ؛
 .1امیــر :مادرجــون انقــدر نگــران مــن نباشــید .مگــه نمیدونیــد جنــگ شــروع شــده.
میدونیــد چقــدر از جوونهــای مــا دارن تــو جنــگ از دســت میــرن .اونهــا شــهادت رو
بــا آغــوش بــاز اســتقبال میکنــن.
مقولۀ بازنمایی رنجهای ناشی از جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :مرگ ناشی از فقدان عزیزان در جنگ؛
 .1پدرامیر :شاید مثل همۀ مادرها طاقت نیاورد.
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نمایشنامۀ «مجید به جبهه میرود»
مقولۀ بازنمایی رنجهای ناشی از جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :ویرانی؛
 .1پــدر :مگــه االن تــو ایــن شــهر منظــرهی جالــب هــم پیــدا میشــه کــه اونــو بــه مــن
نشــون بــدی .ایــن بیشــرف هــا بــا اون خمپــارهای کــه دم بــه ســاعت رو ســر مــردم
میریــزن ،مگــه چیــزی هــم باقــی گذاشــتن کــه جالــب باشــه؟
آسیب جسمی:
 .1حمیــد :ولــی ای کاش بعضیهــا اقــاً یــه جــو غیــرت تــو وجودشــون حــس میکــردن
کــه ایــن طــور عاطــل و باطــل نشــینن و بــرن تــو بیمارســتانها ،ایــن مــردم بدبخ ـتو
کــه زیــر توپهــای عراقــی لــه و لــورده شــدن ،پرســتاری کنــن.
نمایشنامۀ «خلبان هواپیمایی ع ّیاران تهران»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اخالق نیکو؛
 .1یوسف :قوای اسالم با اسیراش بدرفتاری نمیکنه .ما کسی رو شکنجه نمیدیم.
جانباز:
 .1یوسف :من یه پای خودمو دادم .حاضرم جونمم بدم.
مقولۀ بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در بین نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اشتیاق به شهادت و نهراسیدن از مرگ؛
 .1عراقی :میکشمت!
یوسف :تازه به آرزوم میرسم.
مقولۀ بازنمایی نیروهای عراقی ؛
زیرمقوله :بیرحمی؛
 .1یوســف :تــو شــهر مــا رو بمببــارون کــردی .خونــه رو ،رو ســر خواهــران و بــرادران و
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مســلمونهای بیگنــاه خــراب کــردی.
حضور بهاجبار در جنگ:
 .1عراقــی :مجبــورم کــردن .مــن و عبدالــرزاق همیشــه از حملــه بــه ایــران ســر بــاز زدیــم.
ولــی ایــن بــار بــه دســتور صــدام آمدیــم.
نمایشنامۀ «آشنای همه»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اعتقاد دینی و مذهبی؛
 .1ســرباز :هنــوز فریــاد اهلل اکبــر حســین تــوی گوشــمه .ایــن فریادهــای اهلل اکب ـ ِر کــه
تانکهــا رو از کار مینــدازه.
مقولۀ بازنمایی رنجهای ناشی از جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :ویرانی؛
 .1عــکاس (راوی) :همهچــی نشــان از جنــگ داشــت .خونههــای ســوخته ،درختهــای
شکســته ،ماشــینهای داغونشــدۀ کنــار خیابونهــا و ســنگرهایی کــه ســر کوچههــا
ســاخته بــودن.
نمایشنامۀ «پشت دیوار شب»
مقولۀ بازنمایی نیروهای عراقی؛
زیرمقوله :بیرحمی؛
 .1افســر عراقــی :منظــورت از ایــن مزخرفــات چیــه؟ مــا کــه حتــی ســگ و گربههــای ایــن
آبــادی رو هم کشــتیم.
ترس از کشته شدن:
 .1پاسبخــش ســوم :التمــاس میکنــم قربــان .خواهــش میکنــم قربــان .بــه مــن رحــم
کنیــد .اونهــا االن حاضــر و آمــاده اون تــو منتظــرن تــا مــا وارد بشــیم و آبکشــمون کنــن!
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نمایشنامۀ «این جنگ ،خیر است»
مقولۀ بازنمایی رنجهای ناشی از جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :آسیب جسمی؛
 .1راوی (رزمنــده) :وقتــی بــه نزدیـ ِ
ـک د ِر آسایشــگاه رســید ،تــازه متوجــه شــدم کــه فقــط
ی نیســت.
دســت چپــش کار میکنــه و از دســت راســت خبــر 
مقولهبنــدی و کدگــذاری نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ  90براســاس دیالوگهــا
و مفاهیــم برداشتشــده از آنهــا( :الزم بــه ذکــر اســت کــه بهدلیــل تعــداد زیــاد
دیالوگهــا ،تنهــا بــه بخشــی از آنهــا بــه عنــوان مثــال اشــاره میشــود).
نمایشنامۀ «چهلمین نفر»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اعتقاد دینی و مذهبی؛
 .1راوی :بــا شــنیدن اذان ظهــر ،آســتینها رو بــاال میزنــه .فرماندهــان از خــط فاصلــه
میگیرنــد بــهســمت ســنگرهای عقبتــر و بــرای خوانــدن نمازظهــر.
نمایشنامۀ «ساده مثل سرباز»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :حضور داوطلبانه در جنگ (تکلیف) (احساس وظیفه)؛
 .1نرگس :هیچکس تو رو مجبور نمیکنه لباس نظامی تنت کنی و بری جبهه!
امیــر :درســته .هیچکــس مجبــورم نمیکنــه .اصــاً مــن میخــوام داوطلبانــه بــرم
جبهــه!!
مقولۀ بازنمایی رنجهای ناشی از جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :بحرانهای اجتماعی (آوارگی و مهاجرت)؛
 .1نرگــس :دیــروز بابــام زنــگ زد بــه یکــی از دوســتاش کــه تــو خرمشــه ِر ! گفــت مــردم
دارن از خرمشــهر میــرن! گفــت دارن زن و بچههاشــونو از شــهر بیــرون میکنــن.
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نمایشنامۀ «نفوذی»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اعتقاد دینی و مذهبی؛
 .1ســید :خوشــا بــه ســعادتت مرتضــی .شــب عزیــزی بــه شــهادت رســیدی .شــب 19
رمضــان .شــب ضربــت خــوردن مــوال.
نمایشنامۀ «آسمان کبود»
مقولۀ بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در بین نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ؛
 .1محمــد جهــانآرا :خدایــا پــس جــای محمــد کجاســت؟ شــما بگیــد! وقتــی محمــد
دســت روی تابوتتــون میکشــه ،ســردی مرگتــون رو حــس نمیکنــه .شــاید نمردیــن.
چــرا محمــد میــون شــما جایــی نــداره؟!
نمایشنامۀ «لحظۀ تصمیم»:
مقولۀ بازنمایی نیروهای عراقی؛
زیرمقوله :انساندوستی؛
 .1سروان صالح :ما نباید بذاریم یه مشت پیرمرد و پیرزن و بچه سالخی بشن.
گرفتار عذاب وجدان:
 .1ســروان صالــح :مــن دیگــه نمیتونــم اون صدایــی کــه تــو گوشــم زنــگ میزنــه رو
تحمــل کنــم .نمیتونــم خودمــو گــول بزنــم و فکــر کنــم کــه اونهــا کافــرن .حتــی اگــر
هــم باشــن ،حــق نیســت کــه باهاشــون اینطــوری رفتــار بشــه!
نمایشنامۀ «پس از پیروزی»:
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اعتقاد دینی و مذهبی؛
 .1راوی (تیمســار فالحــی) :میخــوام جــز بــه پیشــگاه خداونــد در برابــر کســی ســر
تعظیــم فــرود نیــاوری!
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

215

بازنمایی جنگ ایران و عراق در نمایشنامههای رادیویی

نمایشنامۀ «پوتینهای عموبابا»
مقولۀ بازنمایی رنجهای ناشی از جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :آسیب روحی؛
 .1مادربــزرگ :حــاال دیگــه همــه فقــط حــرف از جنــگ میزنــن .کســی نمیدونــه جنــگ
چــه بچههایــی رو از مادراشــون گرفــت ،کســی نمیفهمــه مــادر بچههــای جنــگ چــی
میکشــن .درد مــادر رو هیچکــس نمیفهمــه .هیچکــس (غصــه و ناراحتــی).
نمایشنامۀ «خاطرۀ تلخ»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :شهید و شهادت؛
 .1حــاج قاســم :همیشــه آرزوش بــود ،میگفــت پرونــدهش ســیا ِه .لیاقــت شــهادت
نــداره .شــهید شــد .خــدا بندههــای مخلصشــو دســتچین میکنــه.
نمایشنامۀ «اسیر»
مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :عدم توجه به تعلقهای ّ
مادی (زندگی ساده و بدون تجمل)؛
 .1عبــاس :پیراهــن آبیــش از بــس آفتــاب خــوردهبــود ،رنگــش پریــده بــود ...راســتش
از خــودم خجالــت کشــیدم ،فرمانــدۀ لشــکرمون انقــدر ســاده بــود ،اونوقــت مــن...
اخالق نیکو
 .1یاسر :من این جونور رو به حرف میارم.
محمد :حق نداری با اسیر اینجوری رفتار کنی!
نمایشنامۀ «ماجرای یک تصمیم»
مقولۀ بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در بین نیروهای ایرانی؛
زیرمقوله :اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ؛
 .1مســعود :تــو عملیــات چنــد مــاه پیــش ،ســعید بــرای بــاز کــردن راه رزمندههــا رفــت
روی میــن و بــه آرزوشرســید.
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تعداد نمایشنامههایی که به مقولۀ «بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی» پرداختهاند:
(از بین هفت نمایشنامۀ دهه  60و ده نمایشنامۀ دهه )90
نمایشنامههای دهۀ 60

نمایشنامهها

نمایشنامههای دهۀ 90

زیرمقولهها
عدم توجه به تعلقهای ّ
مادی (زندگی ساده

2

1

و بدون تجمل)
اعتقاد دینی و مذهبی

6

10

حضور داوطلبانه در جنگ (تکلیف) (احساس

3

4

وظیفه)
اخالق نیکو

3

4

ایثار و فداکاری

4

3

شهید و شهادت

4

8

رزمنده (سرباز)

3

4

جانباز

2

0

اسیر

0

0

مبارزه و دفاع از اسالم ،وطن و مردم

5

6

قدرت

2

4

شجاعت

2

2

تعداد نمایشنامههایی که به مقولۀ «بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در بین نیروهای ایرانی» پرداختهاند( :از بین
هفت نمایشنامۀ دهۀ  60و ده نمایشنامۀ دهۀ )90
نمایشنامهها

نمایشنامههای دهۀ 60

نمایشنامههای دهۀ 90

زیرمقولهها
اشتیاق برای شهادت و

3

7

نهراسیدن از مرگ
ترس از کشته شدن

0

0
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تعداد نمایشنامههایی که به مقولۀ «بازنمایی رنجهای ناشی از جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی» پرداختهاند:
(از بین هفت نمایشنامۀ دهۀ  60و ده نمایشنامۀ دهۀ )90
نمایشنامههای دهۀ 60

نمایشنامهها

نمایشنامههای دهۀ 90

زیرمقولهها
آسیبهای روحی

2

7

آسیبهای جسمی

4

3

ویرانی

4

0

حضور بهاجبار در جنگ

0

0

کشتهشدن و تلفات مردم و نیروها

3

3

مرگ ناشی از فقدان عزیزان در جنگ

1

1

اسارت

0

2

شکنجه

0

1

بحرانهای اجتماعی

1

3

تعداد نمایشنامههایی که بهمقولۀ «بازنمایی نیروهای عراقی»پرداختهاند( :از بین هفت نمایشنامۀ دهۀ  60و ده
نمایشنامۀدهۀ )90

1

نمایشنامهها

نمایشنامههای دهۀ 60

نمایشنامههای دهۀ 90

زیرمقولهها
ترس از کشته شدن

2

2

نهراسیدن از مرگ

0

0

بیادبی

1

1

بیرحمی

4

4

حضور بهاجبار در جنگ

1

0

حضور داوطلبانه

0

0

در جنگ
گرفتار عذاب وجدان

1

1

انساندوستی

1

1

دارای اعتقاد دینی و مذهبی

1

1

شجاعت

0

0

قدرت

0

1

 .1الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام نمونههــای (نمایشــنامههای رادیویــی) بررسیشــده در ایــن پژوهــش ،از آرشــیو
صــدا و ســیما اســتخراج شــدهاســت.
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نتیجهگیری
براساس یافتههای بهدستآمده ،از دو منظر میتوان به جمعبندی رسید.
 .1نخســت ،نحــوۀ بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق در نمایشــنامههای رادیویــی دهــۀ 60
و  90را مــورد بررســی قــرار میدهیــم .الزمــۀ ایــن کار ،توجــه بــه چهــار مقولـهای اســت کــه
بــرای ایــن نمایشــنامهها در نظــر گرفتــهشــده اســت .یکــی از ایــن مقولههــا ،بازنمایــی
مفاهیــم ارزشــی جنــگ در بیــن مــردم و نیروهــای ایرانــی بــود کــه بــا بررســی دو دهــۀ
موردنظــر ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه چــه در دهــۀ  -60کــه دهــۀ ابتدایــی انقــاب
اســامی و دهــۀ رخــداد جنــگ بــود -و چــه در دهــۀ  -90کــه نزدیــک بــه چهاردهــه از دوران
جنــگ ،گذشــته و ایــن پژوهــش ،در ایــن دهــه انجــام پذیرفتــه -مفاهیــم ارزشــی جنــگ
بیشــترین کاربــرد و بازنمایــی را در نمایشــنامههای رادیویــی مرتبــط بــا جنــگ داشــته اســت
و از بیــن ایــن مفاهیــم ارزشــی ،بهترتیــب ،اعتقــاد دینــی و مذهبــی ،شــهید و شــهادت،
مبــارزه و دفــاع از اســام ،وطــن و مــردم ،باالتریــن میــزان بازنمایــی را در هــر دو دهــه به خود
اختصــاص دادهانــد .مقولــۀ بعــدی ،بازنمایــی شــیوۀ برخــورد بــا مــرگ در بیــن نیروهــای
ایرانــی اســت کــه خــود بــه دو زیرمقولــه تقســیم میشــود؛ اول ،اشــتیاق بــه شــهادت و
نهراســیدن از مــرگ و دومیــن زیرمقولــه ،تــرس از کشــته شــدن اســت کــه نتایــج نشــان
داد از بیــن هفــت نمایشــنامۀ دهــۀ  ، 60شــش نمایشــنامه و از بیــن ده نمایشــنامۀ دهــۀ
 ،90نُــه نمایشــنامه ،اشــتیاق بــه شــهادت و نهراســیدن از مــرگ را در بیــن نیروهــای ایرانــی

بازنمایــی کردهانــد و اصــاً زیرمقولــۀ تــرس از کشــته شــدن ،جایــی در ایــن بازنماییهــا
نداشــتهاســت .ســومین مقولــۀ موردبررســی ،بازنمایــی رنجهــای ناشــی از جنــگ در بیــن
مــردم و نیروهــای ایرانــی اســت کــه بــا توجــه بــه زیرمقولههــای درنظرگرفتهشــده،
میتــوان گفــت در دو دهــۀ  60و  ،90بــه مــواردی همچــون حضــور بهاجبــار در جنــگ،
کشــته شــدن و تلفــات مــردم و نیروهــا ،اســارت ،شــکنجه ،مــرگ ناشــی از فقــدان عزیــزان
در جنــگ و بحرانهــای اجتماعــی ،پرداختهنشــده و یــا خیلــی کــم مورداشــاره قــرار
گرفتهانــد .مقولــۀ بازنمایــی نیروهــای عراقــی ،چهارمیــن و آخریــن مقولــهای اســت کــه
در ایــن پژوهــش ،بررســی شــدهاســت .در میــان آثــار نوشتهشــده ،تعــداد اندکــی بــه
نیروهــای عراقــی پرداختهانــد و بیشــتر بــه مــردم و نیروهــای ایرانــی اشــاره کردهانــد ،بــه
همیــن دلیــل ،فراوانــی هــر یــک از زیرمقولههــا نســبت بــه مــوارد قبلــی ،کمتــر اســت.
بــاتوجــه بــه نتایــج ،میتــوان گفــت تغییــر زیــادی در بازنمایــی نیروهــای عراقــی در ایــن
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ه و همیشــه نیروهــای عراقــی -برخــاف نیروهــای ایرانــی -از مــرگ
دو دهــه صــورت نگرفت ـ 
هــراس داشــتند و افــرادی بیرحــم و بـیادب بودنــد .امــا در میــان نیروهــای عراقــی ،افــراد
دارای اعتقــاد دینــی ،مذهبــی و انساندوســت هــم پیــدا میشــدند کــه بهاجبــار در جنــگ
حاضــر شــده و گرفتــار عــذاب وجــدان بودنــد و تمایلــی بــه کشــتن مــردم و نیروهــای ایرانــی
نداشــتند .بــا توضیــح ایــن چهــار مقولــه و زیرمقولههــای آن ،میتــوان گفــت بازنمایــی

ایــن رویــداد ،تقریبـ ً
ـا بهطــور کامــل مــورد بررســی قــرار گرفــت.

 .2در مرحلــۀ دوم ،بــرای جمعبنــدی و نتیجهگیــری ایــن پژوهــش ،بایــد رابطــۀ بازنمایــی
جنــگ ایــران و عــراق بــا گفتمانهــای موجــود در دهههــای  60و  90را مــورد تحلیــل و
بررســی قــرار داد.
نمایشــنامههای رادیویــی کــه بــه موضــوع جنــگ میپردازنــد ،بــه دو دورۀ زمانــی جنــگ
و پــس از جنــگ تقســیم میشــوند کــه از ایــن دو دوره ،نمایشــنامههایی کــه بــه زمــان
جنــگ میپردازنــد ،خــود بــه دو بخــش جبهههــای جنــگ و پشــت جبهههــای جنــگ (درون
شــهرها) دســتهبندی میشــوند .بنابرایــن ،بیشــتر آثــار دهــۀ  -60کــه دهــۀ وقــوع جنــگ
بــود -بــه ایــن دوران پرداختــه اســت .امــا ایــن انتظــار وجــود داشــت کــه در دهــۀ ،90
در کنــار آثــار زمــان جنــگ ،بــه زمــان پــس از جنــگ ،بهشــکلی برابــر پرداختــهشــود تــا
ناگفتههــا و زوایــای پنهــان ایــن رویــداد تاریخــی ،روشــن شــود و مخاطــب بــه آگاهــی

قبــاً بیــان شــد ،در

برســد ،امــا متأســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت .همانگونــه کــه
دهــۀ  ،60گفتمــان انقــاب اســامی و گفتمــان جنــگ ،قــوّ ت زیــادی داشــتند و ایــن امــر
ســبب شــد حضــور در جبهههــای جنــگ ،پررنــگ شــود و در کنــار ایــن قضیــه ،رســانههای
مختلفــی کــه تریبــون نظــام اســامی بودنــد ،از جملــه رادیــو ،بــا ایــن موضــوع همراه شــدند
و مــردم را بــرای حضــور در جبهــۀ نبــرد و پشــتیبانی مـ ّ
ـادی و معنــوی از رزمنــدگان تشــویق
کردنــد .درواقــع ،بازنمایــی جنــگ در دهــۀ  ،60نشــاندهندۀ شــرایط برخاســته از جریانهــای
فکــری و اجتماعــی حاکــم بــر جامعــه بــود؛ بــرای تهییــج افــراد بــه مبــارزه و تشــویق آنهــا
بــرای حضــور در جبهــه ،جنبــۀ تقدسگرایــی دفــاع ،برجســتهشــد و قطعـ ً
ـا پذیرفتــه نبــود

کــه بــه مــوارد مأیوسکننــده کــه بــرای مــردم ،ایجــاد تــرس میکــرد ،پرداختــهشــود.
بنابرایــن بــرای حفــظ روحیــۀ عمومــی ،نمایشنامهنویســان و ســفارشدهندگان ،بایــد
مفاهیــم مثبــت را بــه کار میگرفتنــد کــه ایــن کار را هــم انجــام دادنــد ،امــا در دهــۀ ،90
بــا وجــود گســترش ارتباطــات و رســانههای گوناگونــی همچــون شــبکههای ماهــوارهای،
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شــبکههای مجــازی و ،...گفتمانهــای متفاوتــی ماننــد :گفتمــان ّ
ضدجنــگ و گفتمــان
انتقــادی در کنــار گفتمانهــای موجــود ،در جامعــه رشــد کردنــد کــه از قضــا بــا گفتمــان
رســمی کشــور زاویــه داشــتند و ذهــن مخاطبــان را تحتتأثیــر خــود قــرار میدادنــد ،پــس
دیگــر نمیتــوان بــه همــان شــکل گذشــته ،ســراغ مخاطــب رفــت ،زیــرا وقتــی مخاطــب
حــرف تــازهای را از رســانه دریافــت نکنــد ،رســانۀ خــود را تغییــر خواهــد داد .اســتوارت هال
کــه ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر نظریــۀ بازنمایــی او بنــا شــده ،اعتقــاد داشــت بازنمایــی را
بایــد درون یــک ســاختار فهــم کــرد کــه ممکــن اســت بخشــی از آن ،مربــوط بــه تولیدکننــدۀ
ش دیگــر ،طبــق شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی
اثــر ،بخشــی مربــوط بــه برجستهســازی و بخـ 
باشــد کــه براســاس ایــن نظــر ،بایــد بــه شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی امــروز جامعــۀ ایــران
توجــه کرد.درواقــع ،نبایــد طبــق شــرایط جامعــۀ دهــۀ  60بــا جامعــۀ دهــۀ  90برخــورد
کنیــم .هــال اشــاره میکنــد کــه در مســیر بازنمایــی ،دو اســتراتژی توســط رســانهها در
دســتور کار قــرار میگیرنــد :کلیشهســازی و طبیعیســازی .بازنمایــی جنــگ در دهــۀ  ،90در
ورط ـهای میــان ایــن دو اســتراتژی ،گرفتــار مانــده و بــا شــعارزدگی و ســطحینگری بــا ایــن
مســئله برخــورد میشــود .کلیشــه ،یــک پدیــده را تــا حــد زیــادی سادهســازی میکنــد
و بــا تعــداد اندکــی از خصیصههــای ســاده و اغراقشــده ،بــه آن پدیــده میپــردازد کــه
همیــن اتفــاق ،در بازنمایــی رویــداد جنــگ در دهــۀ  ،90بهوضــوح قابــل دریافــت اســت؛
ـان کمی
چــه در خــط داســتانی ،چــه در مفاهیــم و چــه در نــوع روایــت آنهــا( .البته شــاید زمـ ِ
کــه بــا توجــه بــه فراخوانهــای موضوعــی بــه نویســندگان میدهنــد و مبلــغ اندکــی کــه
بــرای هــر نمایشــنامه درنظــر میگیرنــد ،بهعــاوه ،تفکــری کــه از ســوی ســفارشدهندگان
بــر نویســندگان تحمیــل میشــود ،از علــل ایــن ضعفهــا بــه شــمار آیــد ).کلیشــه بــه
دنبــال مرزبنــدی اســت .مــرز بیــن خــود و دیگــری ،دوســت و دشــمن؛ کــه ایــن مرزبنــدی در
بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق ،خــود را نشــان میدهــد .مــردم و نیروهــای ایرانــی ،مثبــت
و نیروهــای عراقــی ،منفــی تلقــی میشــوند .البتــه ممکــن اســت در بیــن نیروهــای عراقــی،
انســانهای باایمــان و معتقــدی هــم پیــدا شــوند کــه مخالــف حــزب بعــث هســتندکه ایــن
هــم در جهــت اثبــات برحقبــودن نیروهــای ایرانــی اســت .اینکــه نیروهــای ایرانــی برحــق
بودنــد و نیروهــای عراقــی ،باطــل ،موضــوع بحــث نیســت ،بلکــه شــیوۀ برخــورد بــا ایــن
مــوارد و بازنمایــی آنهــا ،موردبحــث اســت.
همانگونــه کــه در ابتــدای ایــن پژوهــش اشــار ه شــد ،اســتوارت هــال ســه برداشــت
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از بازنمایــی رســانهای دارد :نخســت ،نظریــۀ بازتابــی ،کــه معنــا را همچــون یــک آینــه بازتــاب
میدهــد .دوم ،نظریــۀ تعمــدی ،کــه معنــا را براســاس قصــد مؤلــف بیــان میکنــد و ســوم،
نظریــۀ برســاختی ،کــه بــا توجــه بــه ایــن نظریــه ،معنــا در یــک فراینــد اجتماعــی بهنــام
نظــام بازنمایــی ســاخته میشــود کــه ایــن نظــام ،برســاختگرایانه اســت ،یعنــی معنــا در
رابطــه بــا افــراد ،مفاهیــم ،محیــط و اشــیا شــکل میگیــرد و در گــذر زمــان ،تغییــر میکنــد.
جنــگ ،بــه خــودی خــود ،مفهومــی منفــی را بازتــاب میدهــد ،حــال ممکــن اســت بهشــکل
تعمــدی ،جنبــۀ تقدسگرایــی آن برجســته شــود غافــل از آن کــه در نظــام برســاختگرایانه،
مخاطــب ،بــا توجــه بــه شــرایط زمانــه ،برداشــت خــودش را از ایــن مســئله دارد .بــا توجه به
نظــر اســتوارت هــال ،بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق در رســانۀ ملــی کــه در دهــۀ  90انجــام
شــد ،تنهــا بــه بخشــی از گفتمانهــای موجــود ،توجــه ویــژه داشــت و بــه گفتمانهــای
دیگــر ،توجــه زیــادی نکــرد .درواقــع ،در ایــن نظامبازنمایــی ،مفاهیــم گزینــش شــدند.
بخشهایــی همچــون مفاهیــم ارزشــی جنــگ بــه رســمیت شــناخته شــدند و بخشهــای
دیگــر مثــل رنجهــا و آســیبها بــه حاشــیه رفتنــد .بازنمایــی جنــگ در دهــۀ  ،60بــا
توجــه بــه قــدرت شــدید گفتمــان انقــاب اســامی ،گفتمــان جنــگ و بــا تکیــه بــر مفاهیــم
ارزشــی ،توجیهپذیــر اســت ،امــا اگــر بخواهیــم در حــال حاضــر ،مســائل گذشــته ،همچــون
جنــگ را بازنمایــی کنیــم ،بایــد بــه شــرایط کنونــی جامعــه و افــکار و گفتمانهــای موجــود
در آن توجــه کنیــم تــا از ایــن طریــق ،بتوانیــم بــه جــذب حداکثــری مخاطــب برســیم ،البتــه
ایــن بــدان معنــی نیســت کــه مفاهیــم ارزشــی جنــگ کنــار گذاشــته شــود و موردتوجــه
قــرار نگیــرد ،زیــرا نمیتــوان ارزشهــای  8ســال دفــاع از وطــن اســامی را نادیــده گرفــت
و رشــادتهای رزمنــدگان را ارج ننهــاد ،امــا بایــد بــه ناگفتههــای جنــگ هــم پرداخــت تــا
مخاطــب انگیــزهای داشــتهباشــد محصــول رســانهای را دریافــت کنــد و در ایــن محصــول
رســانهای ،حــرف تــازهای را پیــدا کنــد .در اینصــورت میشــود در الیههــای پنهــان متــن
بــه مفاهیــم ارزشــی جنــگ هــم اشــاره کــرد تــا بهصــورت ناخــودآگاه در ذهــن مخاطــب،
ارزشهــای جنــگ جــای گیــرد .البتــه اگــر مفاهیــم ارزشــی و ناگفتههــای جنــگ در قالــب
داســتانهای جدیــد و بــا روایتــی نــو بازنمایــی شــوند ،قطعـ ً
ـا تأثیرگذارتــر خواهنــد بــود.
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