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چکیده

یکــی از وظایــف رســانه، بازنمایــی رویدادهــای مهــم تاریخــی اســت. در تاریــخ معاصــر کشــور مــا، جنــگ ایــران 

ــن  ــار بســیاری شــده  اســت. هــدف ای ــد آث ــه دســتمایۀ تولی ــات مهمــی محســوب می شــود ک ــراق، از اتفاق و ع

ــدی،  ــت، در گام بع ــۀ 60 و 90 اس ــی ده ــنامه  های رادیوی ــراق در نمایش ــران و ع ــگ ای ــی جن ــش، بازنمای پژوه

بازنمایــی ایــن رویــداد بــا توجــه بــه گفتمان  هــای موجــود در ایــن دو دهــه، مــورد مقایســه قــرار می  گیــرد. روش   

ــای  ــت نمونه ه ــرای دریاف ــیو ب ــه آرش ــه ب ــزوم مراجع ــه ل ــه ب ــا توج ــت. ب ــی   اس ــوای   کیف ــل محت ــش، تحلی پژوه

ــد  ــان می  ده ــش نش ــای پژوه ــت. یافته ه ــنادی اس ــه  ای- اس ــات، روش کتابخان ــردآوری اطالع ــزار گ ــاز، اب موردنی

ــا  ــورد ب ــیوۀ برخ ــته، ش ــی داش ــنامه  های رادیوی ــی را در نمایش ــترین بازنمای ــگ، بیش ــی جن ــم ارزش ــه مفاهی ک

مــرگ، اشــتیاق بــه شــهادت بــوده و هراســی از کشته  شــدن، در میــان نیرو  هــای ایرانــی، وجــود نداشــته   اســت. 

همچنیــن درمــورد رنج  هــای ناشــی از جنــگ، پرداخــت زیــادی صــورت نگرفتــه و بازنمایــی نیرو  هــای عراقــی، بیشــتر 

به شــکلی منفــی انجــام   پذیرفتــه   اســت. ایــن یافته  هــا درمــورد هــر دو دهــۀ 60 و 90 صــدق می  کنــد. براســاس 

نتایــج به دســت آمده، بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق در نمایشــنامه  های رادیویــی دهــۀ 60 و 90، تغییــر زیــادی 

نداشــته و یکســان بــوده اســت، درحالی کــه فضــای جامعــه، تغییــر کــرده و الزم اســت ســالیق مخاطــب امــروزی 

ــار مفاهیــم ارزشــی آن، مــورد توجــه قــرار گیــرد. هــم در نظــر گرفتــه شــود و ناگفته هــای جنــگ در کن
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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 ســال های ابتدایــی پیــروزی انقــالب اســالمی تــا بــه امــروز، دســتمایۀ 

ــار  ــداد در آث ــن روی ــی ای ــت دارد، بازنمای ــه اهمی ــت. آنچ ــده  اس ــیاری ش ــار بس ــد آث تولی

هنــری و رســانه ای مختلــف اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در هــر دوره، جامعــه، تفکــر مرتبــط 

بــا زمانــۀ خــود را دارد، هنرمنــد و رســانه، بایــد از اندیشــه های موجــود در جامعــه مطلــع 

ــی  ــت بازنمای ــوان گف ــع، می ت ــد. درواق ــدم بردارن ــر ق ــم جلوت ــد گام ه ــی چن ــند و حت باش

در رســانه بــا مفهــوم گفتمــان گــره خــورده و درک و دریافــت مخاطــب بــا توجــه بــه دورۀ 

زمانــی ای کــه در آن زندگــی می کنــد، تحت تأثیــر افــکار غالــب و گفتمان  هــای جدیــد اســت. 

بــه همیــن دلیــل، توجــه رســانه بــه مفاهیــم جدیــدی کــه زندگــی مــردم را تحت تأثیــر قــرار 

داده، اهمیتــی بســزا پیــدا می  کنــد و ســبب بقــای هرچــه بیشــتر رســانه می شــود. دغدغــۀ 

ــران و  ــگ ای ــی جن ــه، بازنمای ــت اینک ــت؛ نخس ــش اس ــه دو پرس ــخ ب ــش، پاس ــن پژوه ای

ــی  ــوده و دوم، رابطــۀ بازنمای ــه  ب ــی دهــۀ 60 و 90، چگون ــراق در نمایشــنامه های رادیوی ع

ــت؟  ــورت بوده اس ــه ص ــه چ ــور، ب ــۀ مذک ــود در دو ده ــای موج ــا گفتمان ه ــگ ب ــن جن ای

در نهایــت، فرضیــۀ پژوهــش، بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه بازنمایــی جنــگ ایــران و 

عــراق در نمایشــنامه  های رادیویــی دهــۀ 60  و 90، یکســان بــوده و تغییــر چندانــی نداشــته 

 اســت. 

پیشینۀ پژوهش

ــگ در  ــی جن ــوان »بررســي تحــول بازنماي ــا عن ــان، و قاســمی )1393( در پژوهشــی ب آزادی

ــن نتیجــه  ــه ای ــور(« ب ــار رســول مالقلی پ ــر آث ــد ب ــا تأکي ــاع مقــدس )ب ــار ســينمايی دف آث

دســت  یافتنــد کــه کارگــردان، تــالش کــرده  متناســب بــا فضــا و شــرايط اجتماعــی هــر دوره، 

ــه  ــردازد ک ــات بپ ــازی و اصالح ــگ، بازس ــه دورۀ: جن ــع س ــا و وقاي ــی رويداده ــه بازنماي ب

ــد. در پژوهشــی  ــان می  کن ــی نماي ــر را به خوب ــن ام ــق، اي يافته هــای به دســت آمده از تحقي

دیگــر، ودیعــه، )1381( بــا عنــوان »تحلیــل جامعه شــناختی جنــگ ایــران و عــراق در قالــب 

نظریــۀ پارســونز«، تــالش کــرده تــا جنــگ عــراق علیــه ایــران را در چهارچــوب خرده نظام هــای 

پارســونز تحلیــل کنــد. در نهایــت، ایــن نتایــج حاصــل شــده کــه جنــگ، خرده نظــام زیســتی، 

شــخصیتی و اجتماعــی را دچــار آســیب کــرد، امــا خرده نظــام فرهنگــی، تحت تأثیــر جنــگ، 
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ــه  ــد و در ســطح جامع ــا کن ــی را احی ــف، ارزش  هــای گوناگون توانســت در برهه هــای مختل

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــای جامع ــایر خرده نظام ه ــه س ــتور های الزم را ب ــد و دس ــترش ده گس

پیامدهــای ناشــی از جنــگ، ارائــه کنــد. البتــه ایــن خرده نظــام نیــز در اواخــر جنــگ، کارایــی 

خــود را به صــورت نســبی از دســت  داد.

ــون  ــی همچ ــه مباحث ــه ب ــه اگرچ ــد ک ــان  می ده ــین، نش ــای پیش ــی پژوهش ه بررس

بازنمایــی و جنــگ ایــران و عــراق پرداختــه  شــده اســت، امــا پژوهشــی  مســتقل، به منظــور 

ــت. ــده  اس ــام نش ــی، انج ــنامه های رادیوی ــگ در نمایش ــن جن ــی ای ــناخت بازنمای ش

چهارچوب نظری پژوهش

ــتوار  ــال، اس ــتوارت ه ــی اس ــۀ بازنمای ــاس نظری ــش، بر اس ــن پژوه ــری ای ــوب نظ چهارچ

اســت. طبــق رویکــرد هــال، ســه برداشــت اصلــی و متفــاوت از بازنمایــی رســانه ای وجــود 

دارد:

ــاور  ــن ب ــر ای ــی، ب ــرد بازتاب ــی )The reflective Theories(: رویک ــای بازتاب - نظریه ه

اســت کــه کارکــرد زبــان، ماننــد یــک آینــه، بازتــاب معنــای صحیــح و منطبــق بــا جهــان 

اســت؛

ایــن رویکــرد، »کلمــات«  - نظریه هــای تعمــدی )The Intentinal Theories(: در 

ــد؛ ــل می کنن ــود حم ــا خ ــا را دارد، ب ــال آنه ــد انتق ــف، قص ــه مؤل ــی ای را ک معان

- نظریه هــای برســاختی )The Constructive Theories(: براســاس ایــن رویکــرد، 

ــم و  ــی مفاهی ــای بازنمای ــطۀ نظام  ه ــل را به واس ــن عم ــازیم و ای ــی را می س ــا معان م

)25-Hall. 1997: 24( .انجــام می دهیــم نشــانه ها 

هــال بــا پذیــرش رویکــرد ســوم، یعنــی رویکــرد برســاخت گرایانۀ بازنمایــی، ایــن بحــث 

ــورت  ــه آن را به ص ــد، بلک ــاب نمی دهن ــت را بازت ــانه ها واقعی ــه: »  رس ــد ک ــرح می کن را مط

رمــز و نشــانه درمی آورنــد و به صــورت نمادیــن- و نــه مبتنــی بــر واقعیــت- انعــکاس 

)Ibid:72( می  دهنــد«. 

ــا از  ــه م ــد ک ــاخت گرایان معتقدن ــت. برس ــان اس ــق زب ــا از طری ــد معن ــی، تولی بازنمای

ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــده اند، ب ــازمان دهی ش ــف، س ــای مختل ــه در زبان ه ــانه ها، ک نش

دیگــران اســتفاده می کنیــم. هیــچ رابطــۀ سرراســتی از بازتــاب، تقلیــد و تناظــر یک به یــک، 
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ــان،  ــدارد. جهــان، آن »دیگــری«ای نیســت کــه در زب ــان و جهــان واقعــی وجــود ن میــان زب

ــق  ــان و از طری ــا در زب ــد. معن ــل نمی کن ــه عم ــد آین ــان، همانن ــت. زب ــه  اس ــاب یافت بازت

نظام هــای بازنمایــی گوناگــون- کــه مــا آن را به طــور ســاده، زبــان می نامیــم- تولیــد 

ــی  ــم مدع ــیم، آن گاه می توانی ــته  باش ــیا داش ــی اش ــی را از برخ ــا مفهوم ــر م ــود. اگ می ش

ــک  ــتن ی ــدون داش ــا را ب ــن معن ــم ای ــا نمی توانی ــم، ام ــای آن را می دانی ــه معن ــویم ک ش

نظــام بازنمایــی انتقــال  دهیــم. زبــان، دربرگیرنــدۀ نشــانه هایی اســت کــه روابــط گوناگــون 

میان شــان برقــرار  اســت. )Ibid:28( درواقــع، می تــوان این گونــه بیــان  کــرد کــه طبــق نظــر 

ــن  اســت بخشــی از آن،  ــه ممک ــرد ک ــم ک ــک ســاختار، فه ــد درون ی ــی را بای هــال، بازنمای

ــر،  ــی دیگ ــازی و بخش ــه برجسته س ــوط ب ــی مرب ــد، بخش ــر باش ــدۀ اث ــه تولید کنن ــوط ب مرب

ــا شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و...  باشــد.  متناســب ب

ــتور کار  ــانه ها در دس ــط رس ــتراتژی توس ــی، دو اس ــیر بازنمای ــال، در مس ــدۀ ه به عقی

کلیشه ســازی،  بدیهی نمایــی«.  یــا  »طبیعی ســازی  و  »کلیشه ســازی«  می گیرنــد:  قــرار 

ــت،  ــد. در حقیق ــل می  ده ــاده تقلی ــی س ــا ویژگ ــه ی ــد خصیص ــد چن ــده را در ح ــک پدی ی

قابل فهــم  به ســادگی  پایــدار،  ســاده،  از خصیصه هــای  اندکــی  تعــداد  کلیشه ســازی، 

و منفــی را در یــک پدیــده، در نظــر می گیــرد و همه چیــز را دربــارۀ آن پدیــده، بــه آن 

ــدی  ــت و اب ــز و ســاده ســاخته و ثاب ــات را اغراق آمی ــل می دهــد، آن صف ــا تقلی خصیصه ه

ــرد تقســیم کردن، ویژگی هــای بهنجــار  ــا اتخــاذ راهب ــن ب ــدارد. کلیشه ســازی، همچنی می  پن

ــزی را کــه  ــد و ســپس، هــر چی ــرش، جــدا می کن ــول را از نابهنجــار و غیر قابل پذی و قابل قب

ــد.  ــرد می کن ــد، ط ــود باش ــا خ ــد ب ــاوت و ض ــد و متف ــول نگنج ــار و قابل قب در دروِن بهنج

کلیشــه، به طــور نمادیــن، مرز هــا را مشــخص می کنــد و هــر چیــزی را کــه بــه »مــا« تعلــق 

نــدارد، طــرد و نفــی می  کنــد. در یــک کالم، کلیشه ســازی، نوعــی مــرز نمادیــن میــان 

ــن  ــه ای ــد. ب ــر می کن ــیم و تصوی ــمن، ترس ــت و دش ــری(، دوس ــودی )دیگ ــودی و غیر خ خ

ــده،  ــک پدی ــاده لوحانه از ی ــی و س ــی غیرواقع ــه معنای ــه به مثاب ــازی، ن ــب، کلیشه س ترتی

ــۀ ساده ســازی یــک پدیــده و موضــوع پیچیــده، چند الیــه و چند خصیصــه ای،  بلکــه به منزل

بــرای فهم پذیــر و باورپذیــر شــدن ویژگی هــای واقعــًا موجــود آن اســت. از ایــن   رو، 

»کلیشه ســازی«، یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای گفتمان ســازی یــا بازنمایــی رســانه ای 

ــن خــودی و دشــمن )دیگــری(،  ــی و تثبیــت مرز هــای بی ــل ذات ــا هــدف تقلی ــه ب اســت ک

ــز  ــر، مبالغه آمی ــاده، فراگی ــی س ــد ویژگ ــه چن ــت ب ــا موجودی ــت ی ــک هوی ــزل ی ــدد تن به م
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ــال،  ــتوارت ه ــه اس ــت ک ــوان گف ــت، می ت ــرد. در نهای ــورت می  پذی ــی، ص ــوالً منف و معم

)Hall. 2003: 258( نمایــش دیگــری را بــا کلیشه ســازی پیونــد می دهــد

ــی و  ــی، فرهنگ ــاخت های اجتماع ــق آن، س ــه از طری ــت ک ــدی اس ــازی، فراین طبیعی س

تاریخــی، به گونــه ای عرضــه می  شــوند کــه گویــی، امــوری طبیعــی هســتند. طبیعی ســازی، 

به شــکل ضمنــی، کارکــرد ایدئولوژیــک دارد. بــارت، ســازوکار اســطوره را طبیعــی جلــوه دادن 

امــور تاریخــی، معرفــی می کنــد. »اســطوره، تاریــخ را بــه طبیعــت بــدل می  کنــد. اســطوره، 

گفتــاری اســت کــه به شــیوۀ مفــرط، موّجــه جلــوه داده  می شــود« )بــارت، 1380: 105(.

هــال بیــان می کنــد کــه واقعیــت، دارای هیچ گونــه معنــای ثابتــی نیســت تــا بازنمایــی 

شــود و بازنمایی  هــا و معانــی متنــوع نسبت داده شــده بــه آنهــا نیــز در طــول زمــان و اینکــه 

دیــدگاه چــه کســی مطــرح شــود، تغییــر خواهــد  یافــت. هــال اســتدالل می کنــد واقعیــت، 

ــت.  ــد معناس ــی تولی ــیوه های اساس ــی از ش ــی، یک ــدارد. بازنمای ــود ن ــادار وج ــو معن به نح

ــا لغزنــده   ــات ی ــا شــفاف نیســت و از طریــق بازنمایــی در گــذر زمــان، بی ثب ــا صریــح ی معن

اســت و همیشــه قــرار مالقاتــش بــا حقیقــت مطلــق را بــه تأخیــر می انــدازد، همیشــه بــرای 

ــد،  ــر می یاب ــرد و تغیی ــره قرار می گی ــد، موردمذاک ــای جدی ــا موقعیت ه ــدن ب ــن ش هم طنی

ــی،  ــت. معان ــده  اس ــگ ش ــر آن جن ــر س ــدت، ب ــی به ش ــوده و گاه ــه ب ــب، موردمجادل اغل

.)Hall & Jhally. 2007: 19( ــت و حــک می شــود ــا قــدرت، ثب به شــدت در رابطــه ب

ــی  ــای گفتمان ــدودۀ قیدوبند ه ــم، در مح ــیا داری ــا از اش ــه م ــی ک ــال، درک ــاور ه ــه ب ب

شــکل می گیــرد؛ ویژگی  هــای گفتمــان از طریــق »تعییــن حــدود حــوزه ای از اشــیا، تعریــف 

ــرای شــرح و بســط  ــی ب ــیت هنجار های ــش و تثبـ ــل دان ــرای عامـ ــروع ب ــدگاه مشـ ــک دی ی

مفاهیــم و نظریه هــا« مشــخص می شــود. نخســتین چیــزی کــه بایــد در نظــر داشــت، ایــن 

اســت کــه از نظــر هــال، گفتمــان باعــث می شــود کــه حــوزۀ دیــد شــخص محــدود شــود و 

ــی کــه واقعــی تلقــی می  شــوند  ــزرگ از پدیده هــا را از جرگــۀ پدیده های شــخص، طیفــی ب

یــا شــایان توجه هســتند و یــا حتــی وجــود دارنــد، کنــار بگــذارد؛ از ایــن رو، تعییــن حــدود 

یــک حــوزه، نخســتین مرحلــه در تأســیس مجموعــه ای از رویه هــای گفتمانــی اســت 

 .)Ibid:36(

ــم  ــی از مفاهی ــه برخ ــه ب ــا دارد ک ــش، ج ــای پژوه ــش یافته ه ــه بخ ــش از ورود ب پی

ــود.  ــاره  ش ــق اش ــن تحقی ــتفاده در ای مورداس
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نمایشنامۀ  رادیویی

مثــل هــر نمایــش دیگــری، نمایشــنامه های 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 می  کنــد، تنهــا از طریــق گوش هایــش 

ــق  ــد، از طری ــق کن ــنونده خل ــن ش ــنده آرزو دارد در ذه ــه نویس ــری ک ــام تصاوی ــت. تم اس

ــاخت  ــرای س ــه ب ــی را ک ــنونده، اطالعات ــد. ش ــود می آین ــه وج ــود، ب ــنیده می ش ــه ش آنچ

ــد: گفت وگــو، جلوه هــای صــدا،  ــج طریــق دریافــت می  کن ــاز دارد، از پن ــه آنهــا نی ــر ب تصوی

ــن، گاتــورپ، 1391: 168( گفت وگــو در نمایشــنامۀ  ــه، موســیقی، ســکوت )بُ جــّو پس زمین

رادیویــی، نقشــی اساســی دارد و به نوعــی، بــار اصلــی انتقــال اطالعــات بــر دوش دیالــوگ 

یــا همــان گفت وگــو اســت. نمایشــنامۀ رادیویــی، برخــالف دیگــر متــون نمایشــی کــه بــه 

تصویــر تبدیــل می شــوند، جنبــۀ شــنیداری دارد و تصویــر نهایــی در ذهــن مخاطــب شــکل 

می گیــرد. در واقــع، می تــوان گفــت بخشــی از نمایشــنامۀ رادیویــی، بعــد از نــگارش، 

توســط تیــم تولیــد، اجــرا می شــود و بخــش مهــم دیگــر آن، در ذهــن مخاطــب بــه مرحلــۀ 

اجــرا می رســد. در ایــن پژوهــش، منظــور از نمایشــنامۀ رادیویــی، متنــی اســت کــه بــرای 

بازنمایــی جنــگ هشت ســالۀ ایــران و عــراق، نوشــته و ســپس ســاخته  شــده  اســت.

گفتمان

مفهــوم گفتمــان در دســت فوکــو، به شــکل تولیــد دانــش از طریــق زبــان درآمــد؛ یعنــی ایــن 

گفتمــان اســت کــه بــه اُبــژه ای مــاّدی و عملکرد هــای اجتماعــی معنــا می بخشــد. نیــازی بــه 

گفتــن نیســت کــه اُبژه هــای مــاّدی و عملکرد  هــای اجتماعــی، خــارج از زبــان وجــود دارنــد. 

امــا زبــان بــه آنهــا معنــا می دهــد و جلــوی چشــم قــرار می  گیرنــد، لــذا به لحــاظ گفتمانــی، 

ــام  ــًا به ن ــه نوشــتۀ فوکــو، ایــن شــکل بندی ها غالب ــد. )بارکــر، 1387: 64( ب شــکل می گیرن

ــا تعریف کــردن و کنارگذاشــتن دیوانــگان،  ــه نهاد هــا داده انــد کــه ب ــم، ایــن امــکان را ب عل

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 نهاد هــا و 

ــوان  ــز را می ت ــد چــه چی ــن می  کن ــه تعیی ــان اســت ک ــن گفتم ســامان دهندۀ آنهاســت. ای

گفــت، معیارهــای حقیقــت کدام انــد، چــه کســی مجــاز اســت بــا اقتــدار صحبــت کنــد و 

ــز،  ــر چی ــش از ه ــو بی ــان: 164( فوک ــود. )هم ــان ش ــد بی ــا می توان ــی در کج ــن صحبت چنی
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ــون:  ــی همچ ــت. چیزهای ــوده  اس ــذار ب ــدی، تأثیرگ ــی ج ــیای تاریخ ــداع اش ــبب اب به س

جنــس، مجــازات و جنــون کــه پیــش از ایــن، فکــر نمی کردیــم تاریخــی داشــته  باشــند. در 

آثــار او ایــن چیزهــا بــه منزلــۀ ســازه های تاریخــی بررســی می شــوند و بنابرایــن ترغیب مــان 

می کننــد تــا دقــت کنیــم کــه رویه هــای گفتمانــی یــک دوره، از جملــه ادبیــات، چگونــه بــه 

ــر،1382: 17-16(. ــد )کال چیز  هایــی کــه مســّلم می انگاشــتیم، شــکل داده ان

از  اســت  ایجــاد تاریخــی  فوکــو در »ســوژه و قــدرت1« می نویســد: هــدف مــن 

ــن  ــا، انســان، ســوژه می شــود. ای ــگ م ــه واســطۀ آن، در فرهن ــه ب ــاوت ک ســبک های متف

ــراد، ســوژه می  ســازد. واژۀ ســوژه، دارای دو معناســت:  ــه از اف ــی از قــدرت اســت ک صورت

ســوژه به معنــای تحت کنتــرل یــا وابســته  بــه کســی بــودن و دیگــری، وابســتگی بــه هویــت 

ــدرت را در خــود  ــی از ق ــا، صورت ــر دو معن ــم. ه ــه و از روی عل خــود، به صــورت خودآگاهان

ــر  ــی آورد )Foucault, 1982: 208-212( ه ــاد درم ــازد و تحت انقی ــوژه را می س ــه س دارد ک

کــس بایــد از ســوژۀ ســازنده اش رهــا شــود تــا از خــود ســوژه خالصــی یابــد، بدین معنــا بــه 

شــرایطی برســد کــه بتوانــد ساخته شــدن ســوژه را درون چارچوبــی تاریخــی، درک و تحلیــل 

.)Foucault. 1980: 115( ــد کن

گفتمان و بازنمایی

ــه  اســت،  ــن یافت ــا تکوی ــی در بریتانی ــات فرهنگ ــه در مطالع ــه ک ــی، آن گون از منظــر فوکوی

می تــوان گفــت بازنمایــی همیشــه در یــک گفتمــان صــورت می  پذیــرد و گفتمــان تعییــن 

ــذا  ــت. ل ــوان گف ــه نمی ت ــت و چ ــوان گف ــه می ت ــاص، چ ــن خ ــک مت ــه در ی ــد ک می کن

ــه  گفتمان هــا ســازمان های دانــش هســتند و همــواره در بطــن نهادهــای اجتماعــی، نهفت

ــد )مهــدی زاده، 1387: 29( ــد می کنن ــد و شــیوه های فهــم را تولی ــا قــدرت گره خورده ان و ب

گفتمان انقالب اسالمی

انقــالب اســالمی ایــران از بــدو تأســیس، گفتمانــی جدیــد را ایجــاد کــرد. حکومــت 

ــن  ــاع از محرومی ــی، دف ــتکبار جهان ــوت و اس ــا طاغ ــارزه ب ــتقالل، مب ــی، اس ــرای دین مردم گ

ــری و  ــینی و براب ــا کوخ نش ــه ب ــا، مقابل ــاع از پابرهنه ه ــالمی، دف ــت اس ــتضعفین ام و مس

مســاوات، مجموعــۀ به هم پیوســته ای از مفاهیــم را تشــکیل می دهنــد کــه در جریــان 

انقــالب اســالمی، 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 قابل فهــم اســت کــه می تــوان آن را پارادایــم 

ــی،1380: 25-24( ــد )ایوب ــی نامی ــالم سیاس اس

معرفی گزاره های گفتمان رسمی جمهوری اسالمی

- تالش برای صدور انقالب اسالمی؛

- اعتقاد به جهاد و شهادت در راه حفظ آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی؛

- تأکیــد بــر حقانیــت ســربازان و رزمنــدگان ایــران در دفــاع از آرمان هــای انقــالب 

اســالمی )مدنــی و نظــری، 1386: 141(؛ 

تقسیم بندی گفتمان های مرتبط با جنگ

- گفتمان جنگ؛

- گفتمان ضّد جنگ؛

- گفتمان بازاندیشانه )انتقادی(.
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گفتمان جنگ

ایــن گفتمــان، عمدتــًا در زمــان جنــگ شــکل می گیــرد و هدفــش، تهییــج یکــی از طرفیــن 

ــت  ــه ای اس ــود، به گون ــه می  ش ــان ارائ ــن گفتم ــه در ای ــناختی ک ــت. ش ــرد اس ــر در نب درگی

ــر مســیر باطــل نشــان می دهــد. انتظــار  ــر حــق و دیگــری را ب کــه یکــی از متخاصمیــن را ب

مهمــی کــه از ایــن گفتمــان مــی رود ایــن اســت کــه بــه نیروهــای خــودی، اطمینــان و اعتماد 

ببخشــد )جوادیــان زاده،1390: 68(. حاکمیــت و قــدرت کــه بازتولید کننــدۀ اصلــی گفتمــان 

حاکــم درمــورد جنــگ هســتند، دغدغــۀ آن را دارنــد کــه: جنــگ چگونــه بایــد روایــت شــود 

تــا انقــالب اســالمی در تــداوم نســل ها همچنــان حفــظ شــود و خطــر تحریــف، آن را تهدیــد 

نکنــد؟ )جمشــیدی،1387: 2(

گفتمان ضّد جنگ:

هــدف اصلــی گفتمــان ضــّد جنــگ، خنثــی کــردن گفتمــان جنــگ اســت. در ایــن گفتمــان، 

ــه  ــود ک ــه می ش ــناختی ارائ ــود و ش ــیده می ش ــش کش ــه چال ــی، ب ــان قبل ــم گفتم مفاهی

هدفــش، تردیــد در شــناخت گفتمــان جنــگ اســت. تأثیــری کــه انتظــار مــی رود گفتمــان 

ــدۀ  ــه پدی ــبت ب ــه نس ــدگاه جامع ــر دی ــذارد، تغیی ــی بگ ــالت اجتماع ــر تعام ــگ ب ــّد جن ض

ــوند.  ــل می ش ــگ متحم ــۀ جن ــع از ناحی ــه جوام ــت ک ــیب هایی اس ــی آس ــگ و بازنمای جن

ایــن گفتمــان، عمدتــًا از ســوی نهادهــای حامــی جنــگ حــذف می شــود و در زمــان جنــگ، 

ــان زاده، 1390: 68( ــود. )جوادی ــی می ش ــز تلق ــربازان، تردیدبرانگی ــرای س ب

گفتمان بازاندیشانه )انتقادی(

در ایــن گفتمــان، زبــان از خصلتــی انتقــادی و بازنگرانــه برخــوردار اســت. در اینجــا 

جهت گیــری مشــخصی وجــود نــدارد و هــدف اصلــی، شــناخت ابعــادی از جنــگ اســت کــه 

در دو گفتمــان قبلــی، مغفــول مانــده  اســت. در گفتمــان بازاندیشــانه، از حّب وبغض هــای 

شــدید و نگرش هــای تنــد ایدئولوژیــک خبــری نیســت و عمدتــًا در زمانی کــه فاصلــۀ 

ــان: 69( ــود )هم ــد می ش ــد، تولی ــود می آی ــه وج ــگ ب ــدۀ جن ــی از پدی تاریخ

جنگ ایران و عراق

ــه  جنــگ یکــی از مهم تریــن عوامــل ایجــاد پیوســتگی و عنصــر مقــاوم هویت هــای ملــی ب

ــه  ــت ک ــاله ای اس ــگ هشت س ــران، جن ــر ای ــخ معاص ــگ تاری ــن جن ــد. مهم تری ــمار می آی ش
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بــا کشــور عــراق، همســایۀ غربــی ایــران در خــالل ســال  های 1359 تــا 1367 رخ داد. ایــن 

جنــگ از لحــاظ تاریخــی در فاصلــۀ زمانــی کوتاهــی پــس از انقــالب ســال 1357 آغــاز شــد 

و در طــول دهــۀ اول انقــالب ادامــه یافــت؛ دهــه ای کــه به نوعــی، دهــۀ اســتقرار نظــام 

جمهــوری اســالمی محســوب می شــد. از ایــن رو، بســیاری از مســائل ایــن دو واقعــۀ مهــم، 

ــه  ــا توج ــلطانی، 1384: 14( ب ــدند )س ــه ش ــر آمیخت ــا یکدیگ ــر ب ــکلی تفکیک ناپذی به ش

ــراق را  ــران و ع ــگ ای ــری، جن ــود و دیگ ــش خ ــال و نمای ــتوارت ه ــی اس ــۀ بازنمای ــه نظری ب

ــران( و دیگــری )عــراق( دانســت.  ــل خــود )ای ــوان تقاب می ت

روش شناسی پژوهش

ــود در  ــان موج ــوای پنه ــن و محت ــف مضامی ــال کش ــش به دنب ــن پژوه ــه ای ــا ک از آن ج

ــر از متــن برســد، تحلیــل  ــه فهمــی جامع ت نمایشــنامه های رادیویــی اســت و قصــد دارد ب

محتــوای کیفــی به عنــوان روش پژوهــش انتخــاب شــده  اســت. در همیــن راســتا، نمونه هــا 

از هــر دهــه انتخــاب و بــا توجــه بــه گفتمــان انقــالب اســالمی، گفتمــان جنــگ، گفتمــان 

ضــّد جنــگ و گفتمــان انتقــادی، مقوله هــا و زیرمقوله هــا در نظــر گرفتــه  شــدند. به عــالوه، 

ــرای  ــدی ب ــا، زیرمقوله هــای جدی ــک از آنه ــل هــر ی ــا و تحلی ــا انتخــاب نمونه ه ــان ب همزم

ــا توجــه بــه داده هــای موردبررســی، اضافــه شــد. ســپس کدگــذاری مقوله هــا  مقوله هــا ب

ــه  ــه ب ــای جداگان ــا در جدول ه ــک از آنه ــر ی ــی ه ــت آمده و فراوان ــج به دس ــاز و نتای آغ

ــه همــۀ ایــن مــوارد، تحلیــل نهایــی صــورت گرفــت. از آن جــا  ــا توجــه ب ثبــت رســید و ب

ــنامه  های  ــد و نمایش ــه می ش ــیو مراجع ــه آرش ــد ب ــش، بای ــن پژوه ــام ای ــرای انج ــه ب ک

رادیویــی مــورد بررســی قــرار می  گرفــت، ابــزار گــردآوری اطالعــات، روش کتابخانــه ای - 

اســنادی اســت. در ایــن پژوهــش، هفــت نمایشــنامۀ  رادیویــی از دهــۀ 60 و ده نمایشــنامۀ 

رادیویــی از دهــۀ 90 کــه بــه جنــگ ایــران و عــراق پرداخته  انــد، مــورد بررســی قــرار گرفتــه  

ــد  ــش، واح ــن پژوه ــده اند. در ای ــاب ش ــد انتخ ــورت هدفمن ــا به ص ــک از نمونه ه ــر ی و ه

ــا،  ــد معن ــن واح ــت و همچنی ــۀ 90 اس ــۀ 60 و ده ــی ده ــنامه های  رادیوی ــل، نمایش تحلی

ــه از  ــت ک ــت، مضمونی اس ــد ثب ــت، واح ــی و در نهای ــنامه های رادیوی ــای نمایش دیالوگ ه

دل ایــن نمایشــنامه ها و دیالوگ هــا دریافــت می شــود.
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 یافته های پژوهش

تقسیم بندی نمایشنامه های رادیویی نوشته شده براساس دورۀ زمانی آنها:

نمایشنامه های رادیویی دهۀ 90نمایشنامه های رادیویی دهۀ 60

1. چهلمین نفر1. پیوند

2. ساده مثل سرباز2. تا عرش کبریا

3. نفوذی3. مجید به جبهه می رود

4. آسمان کبود4. خلبان هواپیمایی عّیاران تهران

5. لحظۀ تصمیم5. آشنای همه

6. پس از پیروزی6. پشت دیوار شب

7. پوتین های عموبابا7. این جنگ، خیر است

8. خاطرۀ تلخ

9. اسیر

10. ماجرای یک تصمیم

مقوله ها و زیرمقوله های موردبررسی در این پژوهش:

مفاهیم جزئیزیرمقوله هامقوله ها

بازنمایی مفاهیم 
ارزشی جنگ 

در بین مردم و 
نیرو های ایرانی

عدم  توجه به تعلق  های ماّدی )زندگی  ساده و بدون تجمل(

حضور داوطلبانه در جنگ )تکلیف( )احساس وظیفه(

اعتقاد دینی و مذهبی

مهربانی، احترام، اخالق نیکو
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 مقوله ها و زیرمقوله های موردبررسی در این پژوهش:

بازنمایی شیوۀ 
برخورد با مرگ 
در بین نیرو های 

ایرانی

اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ

ترس از کشته شدن

بازنمایی رنج های 
ناشی از جنگ 
در بین مردم و 
نیرو های ایرانی

تنهایی، انتظار، غصه، آسیب های روحی
ترس، مشکل روانی، 

افسردگی و...

آسیب های جسمی

ویرانی

حضور به اجبار در جنگ

کشته شدن و تلفات مردم و نیروها

مرگ ناشی از فقدان عزیزان در جنگ

اسارت

شکنجه

بحران های اجتماعی
فقر و بی  پولی، 

آوارگی  و  مهاجرت، 
محرومیت  زنان  و 
 فرزندان  از  داشتن 

سرپرست و...

بازنمایی نیرو های 
عراقی

ترس از کشته شدن

نهراسیدن از مرگ

بی ادبی

بی رحمی

حضور به اجبار در جنگ

حضور داوطلبانه در جنگ

گرفتار عذاب وجدان

انسان دوستی

دارای اعتقاد دینی و مذهبی

شجاعت

قدرت

ــا و  ــاس دیالوگ ه ــۀ 60 براس ــی ده ــنامه های رادیوی ــذاری نمایش ــدی و کدگ مقوله بن

ــا: ــده از آنه ــم برداشت ش مفاهی
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ــا  ــی از آنه ــه بخش ــا ب ــا، تنه ــاد دیالوگ ه ــداد زی ــل تع ــه به دلی ــت ک ــر اس ــه ذک )الزم ب

به عنــوان مثــال اشــاره می شــود.(

نمایشنامۀ »پیوند«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در میان مردم و نیروهای ایرانی؛

زیرمقوله : اعتقاد دینی و مذهبی؛

1. حمیــد: اگــه میخــوای روح مــن، تــو اون دنیــا شــاد باشــه، نمــازت و تــرک نکــن. بــه 

اســالم و قــرآن و خمینــی پشــت نکــن. ایــن و بــدون، راهــی کــه بــرادر تــو و بــرادرای تــو 

دارن میــرن به خاطــر خداســت. راه مــا راه مقدســیه کــه بــه خــدا ختــم میشــه. 

نمایشنامۀ »تا عرش کبریا«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : شهید و شهادت؛

1. امیر: تو می دونی که شهید تا عرش کبریا راه داره. 

مبارزه و دفاع از وطن، اسالم و مردم؛

1. امیر: من اسلحه به دست می گیرم تا از قرآن و اسالم دفاع کنم.

مقولۀ بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در میان نیرو های ایرانی؛ 

زیرمقوله : اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ؛

1. امیــر: مادرجــون انقــدر نگــران مــن نباشــید. مگــه نمی دونیــد جنــگ شــروع شــده. 

می دونیــد چقــدر از جوون هــای مــا دارن تــو جنــگ از دســت میــرن. اونهــا شــهادت رو 

بــا آغــوش بــاز اســتقبال می کنــن.

مقولۀ بازنمایی رنج های ناشی از جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : مرگ ناشی از فقدان عزیزان در جنگ؛

1. پدرامیر: شاید مثل همۀ مادرها طاقت نیاورد.  
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نمایشنامۀ »مجید به جبهه می رود«

مقولۀ بازنمایی رنج های ناشی از جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : ویرانی؛

1. پــدر: مگــه االن تــو ایــن شــهر منظــره ی جالــب هــم پیــدا میشــه کــه اونــو بــه مــن 

ــه ســاعت رو ســر مــردم  ــه دم ب ــاره  ای ک ــا اون خمپ ــن بی شــرف هــا ب ــدی. ای نشــون ب

میریــزن، مگــه چیــزی هــم باقــی گذاشــتن کــه جالــب باشــه؟

آسیب جسمی:

1. حمیــد: ولــی ای کاش بعضی هــا اقــالً یــه جــو غیــرت تــو وجودشــون حــس می کــردن 

کــه ایــن طــور عاطــل و باطــل نشــینن و بــرن تــو بیمارســتان ها، ایــن مــردم بدبخــت و 

کــه زیــر توپ هــای عراقــی لــه و لــورده شــدن، پرســتاری کنــن. 

نمایشنامۀ »خلبان هواپیمایی عّیاران تهران«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : اخالق نیکو؛

1. یوسف: قوای اسالم با اسیراش بدرفتاری نمیکنه. ما کسی رو شکنجه نمیدیم.

جانباز:

1. یوسف: من یه پای خودمو دادم. حاضرم جونمم بدم.

مقولۀ بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در بین نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : اشتیاق به شهادت و نهراسیدن از مرگ؛

1. عراقی: می کشمت!

یوسف: تازه به آرزوم می رسم.

مقولۀ بازنمایی نیرو های عراقی ؛

زیرمقوله : بی رحمی؛

1. یوســف: تــو شــهر مــا رو بمب بــارون کــردی. خونــه رو، رو ســر خواهــران و بــرادران و 
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ــردی. ــراب ک ــاه خ ــلمون های بی  گن مس

حضور به اجبار در جنگ:

1. عراقــی: 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 نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : اعتقاد دینی و مذهبی؛

1. ســرباز: هنــوز فریــاد اهلل اکبــر حســین تــوی گوشــمه. ایــن فریادهــای اهلل اکبــِر کــه 

تانک هــا رو از کار مینــدازه.

مقولۀ بازنمایی رنج های ناشی از جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : ویرانی؛ 

ــگ داشــت. خونه هــای ســوخته، درخت هــای  1. عــکاس )راوی(: همه  چــی نشــان از جن

ــا  ــر کوچه ه ــه س ــنگرهایی ک ــا و س ــار خیابون ه ــدۀ کن ــین های داغون ش ــته، ماش شکس

ســاخته بــودن. 

نمایشنامۀ »پشت دیوار شب«

مقولۀ بازنمایی نیرو های عراقی؛

زیرمقوله : بی رحمی؛

1. افســر عراقــی: منظــورت از ایــن مزخرفــات چیــه؟ مــا کــه حتــی ســگ و گربه هــای ایــن 

آبــادی رو هم کشــتیم.

ترس از کشته شدن:

1. پاس بخــش ســوم: التمــاس می کنــم قربــان. خواهــش می کنــم 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 رنج های ناشی از جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : آسیب جسمی؛

1. راوی )رزمنــده(: وقتــی بــه نزدیــِک دِر آسایشــگاه رســید، تــازه متوجــه شــدم  کــه فقــط 

دســت چپــش کار می کنــه و از دســت راســت خبــری  نیســت.

مقوله بنــدی و کدگــذاری نمایشــنامه های رادیویــی دهــۀ 90 براســاس دیالوگ هــا 

و مفاهیــم برداشت شــده از آنهــا: )الزم بــه ذکــر اســت کــه به دلیــل تعــداد زیــاد 

ــود.( ــاره می ش ــال اش ــوان مث ــه عن ــا ب ــی از آنه ــه بخش ــا ب ــا، تنه دیالوگ ه

نمایشنامۀ »چهلمین نفر«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : اعتقاد دینی و مذهبی؛

ــه  ــان از خــط فاصل ــه. فرمانده ــاال میزن ــر، آســتین  ها رو ب ــا شــنیدن اذان  ظه 1. راوی: ب

ــر. ــدن نماز  ظه ــرای  خوان ــر و ب ــنگر های عقب  ت ــمت س ــه  س ــد ب می  گیرن

نمایشنامۀ »ساده مثل سرباز«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : حضور داوطلبانه در جنگ )تکلیف( )احساس وظیفه(؛

1. نرگس: هیچ کس تو رو مجبور نمی کنه لباس نظامی تنت کنی و بری جبهه!

امیــر: درســته. هیچ کــس مجبــورم نمی کنــه. اصــالً مــن می خــوام داوطلبانــه بــرم 

ــه!! جبه

مقولۀ بازنمایی رنج های ناشی از جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : بحران های اجتماعی )آوارگی و مهاجرت(؛

1. نرگــس: دیــروز بابــام زنــگ زد بــه یکــی از دوســتاش کــه تــو خرمشــهِر ! گفــت مــردم 

ــن.   ــرون می کن ــرن! گفــت دارن زن و بچه هاشــونو از شــهر بی دارن از خرمشــهر می
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 نمایشنامۀ »نفوذی«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : اعتقاد دینی و مذهبی؛

1. ســید: 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  نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ؛

1. محمــد جهــان آرا: خدایــا پــس جــای محمــد کجاســت؟ شــما بگیــد! وقتــی محمــد 

ــن.  ــاید نمردی ــه. ش ــس نمی کن ــون رو ح ــردی مرگت ــه، س ــون میکش ــت روی تابوتت دس

چــرا محمــد میــون شــما جایــی نــداره؟!

 نمایشنامۀ »لحظۀ تصمیم«:

مقولۀ بازنمایی نیرو های عراقی؛

زیرمقوله : انسان دوستی؛

1. سروان صالح: ما نباید بذاریم یه مشت پیرمرد و پیرزن و بچه سالخی بشن.

گرفتار عذاب وجدان:

ــه رو  ــگ میزن ــو گوشــم زن ــه ت ــی ک ــم اون صدای ــه نمی تون ــن دیگ ــح: م 1. ســروان صال

تحمــل کنــم. نمی تونــم خودمــو گــول بزنــم و فکــر کنــم کــه اونهــا کافــرن. حتــی اگــر 

ــار بشــه! هــم باشــن، حــق نیســت کــه باهاشــون این طــوری رفت

نمایشنامۀ »پس از پیروزی«:

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : اعتقاد دینی و مذهبی؛

ــر  ــی س ــر کس ــد در براب ــگاه خداون ــه پیش ــز ب ــوام ج ــی(: می خ ــار فالح 1. راوی )تیمس

ــاوری!  ــرود نی ــم ف تعظی
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نمایشنامۀ »پوتین های عموبابا«

مقولۀ بازنمایی رنج های ناشی از جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : آسیب روحی؛

1. مادربــزرگ: حــاال دیگــه همــه فقــط حــرف از جنــگ می زنــن. کســی نمی دونــه جنــگ 

چــه بچه هایــی رو از مادراشــون گرفــت، کســی نمی فهمــه مــادر بچه هــای جنــگ چــی 

ــی(. ــه و ناراحت ــس )غص ــه. هیچ ک ــس نمی فهم ــادر رو هیچ ک ــن. درد م می کش

نمایشنامۀ »خاطرۀ تلخ«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی؛

زیرمقوله : شهید و شهادت؛

ــهادت  ــت ش ــیاِه. لیاق ــده ش س ــت پرون ــود، می گف ــه آرزوش ب ــم: همیش ــاج قاس 1. ح

ــه. ــت چین می کن ــو دس ــای مخلصش ــدا بنده  ه ــد. خ ــهید ش ــداره. ش ن

نمایشنامۀ »اسیر«

مقولۀ بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیرو های ایرانی؛

زیرمقوله : عدم توجه به تعلق های ماّدی )زندگی ساده و بدون تجمل(؛

1. عبــاس: پیراهــن آبیــش از بــس آفتــاب خــورده  بــود، رنگــش پریــده بــود... راســتش 

از خــودم خجالــت کشــیدم، فرمانــدۀ لشــکرمون انقــدر ســاده بــود، اون وقــت مــن...

اخالق نیکو

1. یاسر: 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 نیرو های ایرانی؛ 

زیرمقوله : اشتیاق برای شهادت و نهراسیدن از مرگ؛

1. مســعود: تــو عملیــات چنــد مــاه پیــش، ســعید بــرای بــاز کــردن راه رزمنده هــا رفــت 

روی میــن و بــه آرزوش   رســید.
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تعداد نمایشنامه هایی که به مقولۀ »بازنمایی مفاهیم ارزشی جنگ در بین مردم و نیروهای ایرانی« پرداخته اند: 

)از بین هفت نمایشنامۀ دهه 60 و ده نمایشنامۀ دهه 90(

نمایشنامه ها
زیرمقوله ها

نمایشنامه های دهۀ 90نمایشنامه های دهۀ 60

عدم توجه به تعلق های ماّدی )زندگی ساده 
و بدون تجمل(

12

610اعتقاد دینی و مذهبی

حضور داوطلبانه در جنگ )تکلیف( )احساس 
وظیفه(

3  4

34اخالق نیکو

43ایثار و فداکاری

48شهید و شهادت

34رزمنده )سرباز(

20جانباز

00اسیر

56مبارزه و دفاع از اسالم، وطن و مردم

24قدرت

22شجاعت

تعداد نمایشنامه هایی که به مقولۀ »بازنمایی شیوۀ برخورد با مرگ در بین نیرو های ایرانی« پرداخته  اند: )از بین 

هفت نمایشنامۀ دهۀ 60 و ده نمایشنامۀ دهۀ 90(

نمایشنامه ها
زیرمقوله ها

نمایشنامه های دهۀ 90نمایشنامه های دهۀ 60

اشتیاق برای شهادت و 
نهراسیدن از مرگ

37

00ترس از کشته شدن
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تعداد نمایشنامه هایی که به مقولۀ »بازنمایی رنج های ناشی از جنگ در بین مردم و نیرو  های ایرانی« پرداخته اند: 

)از بین هفت نمایشنامۀ دهۀ 60 و ده نمایشنامۀ دهۀ 90(  

نمایشنامه ها
زیرمقوله ها

نمایشنامه های دهۀ 90نمایشنامه های دهۀ 60

27آسیب های روحی

43آسیب های جسمی

40ویرانی

00حضور به اجبار در جنگ

33کشته شدن و تلفات مردم و نیرو  ها

11مرگ ناشی از فقدان عزیزان در جنگ

02اسارت

01شکنجه

13بحران های اجتماعی

تعداد نمایشنامه  هایی که به   مقولۀ »بازنمایی   نیروهای عراقی«   پرداخته  اند: )از بین هفت   نمایشنامۀ دهۀ 60 و ده 
نمایشنامۀ   دهۀ 90(1

نمایشنامه ها
زیرمقوله ها

نمایشنامه های دهۀ 90نمایشنامه های دهۀ 60

22ترس از کشته شدن

00نهراسیدن از مرگ

11بی ادبی

44بی رحمی

10حضور به اجبار در جنگ

 حضور داوطلبانه
 در جنگ

00

11گرفتار عذاب وجدان

11انسان دوستی

11دارای اعتقاد دینی و مذهبی

00شجاعت

01قدرت

1. الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام نمونه هــای )نمایشــنامه های رادیویــی( بررسی شــده در ایــن پژوهــش، از آرشــیو 
صــدا و ســیما اســتخراج شــده  اســت. 
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نتیجه گیری

براساس یافته های به دست آمده، از دو منظر می توان به جمع بندی رسید.  

1. نخســت، نحــوۀ بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق در نمایشــنامه های رادیویــی دهــۀ 60 

و 90 را مــورد بررســی قــرار می دهیــم. الزمــۀ ایــن کار، توجــه بــه چهــار مقولــه ای اســت کــه 

ــی  ــا، بازنمای ــن مقوله ه ــی از ای ــت. یک ــده اس ــه  ش ــر گرفت ــنامه ها در نظ ــن نمایش ــرای ای ب

ــۀ  ــی دو ده ــا بررس ــه ب ــود ک ــی ب ــای ایران ــردم و نیرو ه ــن م ــگ در بی ــی جن ــم ارزش مفاهی

ــالب  ــی انق ــۀ ابتدای ــه ده ــۀ 60- ک ــه در ده ــه چ ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــر، ای موردنظ

اســالمی و دهــۀ رخــداد جنــگ بــود- و چــه در دهــۀ 90- کــه نزدیــک بــه چهاردهــه از دوران 

جنــگ، گذشــته و ایــن پژوهــش، در ایــن دهــه انجــام پذیرفتــه- مفاهیــم ارزشــی جنــگ 

بیشــترین کاربــرد و بازنمایــی را در نمایشــنامه های رادیویــی مرتبــط بــا جنــگ داشــته اســت 

ــی، شــهید و شــهادت،  ــی و مذهب ــم ارزشــی، به ترتیــب، اعتقــاد دین و از بیــن ایــن مفاهی

مبــارزه و دفــاع از اســالم، وطــن و مــردم، باالتریــن میــزان بازنمایــی را در هــر دو دهــه به خود 

ــا مــرگ در بیــن نیرو هــای  ــۀ بعــدی، بازنمایــی شــیوۀ برخــورد ب ــد. مقول اختصــاص داده ان

ــه تقســیم می شــود؛ اول، اشــتیاق بــه شــهادت و  ایرانــی اســت کــه خــود بــه دو زیرمقول

ــه، تــرس از کشــته شــدن اســت کــه نتایــج نشــان  نهراســیدن از مــرگ و دومیــن زیرمقول

داد از بیــن هفــت نمایشــنامۀ  دهــۀ 60 ، شــش نمایشــنامه و از بیــن ده نمایشــنامۀ دهــۀ 

90، نـُـه نمایشــنامه، اشــتیاق بــه شــهادت و نهراســیدن از مــرگ را در بیــن نیرو هــای ایرانــی 

ــا  ــن بازنمایی ه ــی در ای ــدن، جای ــته ش ــرس از کش ــۀ ت ــالً زیرمقول ــد و اص ــی کرده ان بازنمای

ــۀ موردبررســی، بازنمایــی رنج هــای ناشــی از جنــگ در بیــن  نداشــته  اســت. ســومین مقول

مــردم و نیرو هــای ایرانــی اســت کــه بــا توجــه بــه زیرمقوله هــای درنظرگرفته شــده، 

ــگ،  ــار در جن ــور به اجب ــون حض ــواردی همچ ــه م ــۀ 60 و 90، ب ــت در دو ده ــوان گف می ت

کشــته شــدن و تلفــات مــردم و نیرو  هــا، اســارت، شــکنجه، مــرگ ناشــی از فقــدان عزیــزان 

در جنــگ و بحران هــای اجتماعــی، پرداخته نشــده و یــا خیلــی کــم مورداشــاره قــرار 

ــه  ــت ک ــه ای اس ــن مقول ــن و آخری ــی، چهارمی ــای عراق ــی نیرو  ه ــۀ بازنمای ــد. مقول گرفته  ان

ــه  ــی ب ــداد اندک ــده، تع ــار نوشته ش ــان آث ــت. در می ــده  اس ــی ش ــش، بررس ــن پژوه در ای

ــه  ــد، ب ــی اشــاره کرده ان ــه مــردم و نیروهــای ایران ــد و بیشــتر ب نیرو  هــای عراقــی پرداخته ان

ــت.  ــر اس ــی، کمت ــوارد قبل ــه م ــبت ب ــا نس ــک از زیرمقوله ه ــر ی ــی ه ــل، فراوان ــن دلی همی

بــا   توجــه بــه نتایــج، می تــوان گفــت تغییــر زیــادی در بازنمایــی نیروهــای عراقــی در ایــن 
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دو دهــه صــورت نگرفتــه  و همیشــه نیروهــای عراقــی- برخــالف نیرو  هــای ایرانــی- از مــرگ 

هــراس داشــتند و افــرادی بی رحــم و بــی ادب بودنــد. امــا در میــان نیروهــای عراقــی، افــراد 

دارای اعتقــاد دینــی، مذهبــی و انسان دوســت هــم پیــدا می شــدند کــه به اجبــار در جنــگ 

حاضــر شــده و گرفتــار عــذاب وجــدان بودنــد و تمایلــی بــه کشــتن مــردم و نیروهــای ایرانــی 

ــی  ــت بازنمای ــوان گف ــای آن، می  ت ــه و زیرمقوله ه ــار مقول ــن چه ــح ای ــا توضی ــتند. ب نداش

ــًا به طــور کامــل مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن رویــداد، تقریب

ــرای جمع بنــدی و نتیجه گیــری ایــن پژوهــش، بایــد رابطــۀ بازنمایــی  ــۀ دوم، ب 2.  در مرحل

ــل و  ــورد تحلی ــای 60 و 90 را م ــود در دهه ه ــای موج ــا گفتمان ه ــراق ب ــران و ع ــگ ای جن

بررســی قــرار داد.  

نمایشــنامه های رادیویــی کــه  بــه موضــوع جنــگ می  پردازنــد، بــه دو دورۀ زمانــی جنــگ 

ــان  ــه زم ــه ب ــنامه هایی ک ــن دو دوره، نمایش ــه از ای ــوند ک ــیم می ش ــگ تقس ــس از جن و پ

جنــگ می پردازنــد، خــود بــه دو بخــش جبهه هــای جنــگ و پشــت جبهه هــای جنــگ )درون 

ــار دهــۀ 60- کــه دهــۀ وقــوع جنــگ  شــهرها( دســته   بندی می شــوند. بنابرایــن، بیشــتر آث

ــن انتظــار وجــود داشــت کــه در دهــۀ 90،  ــا ای ــه اســت. ام ــن دوران پرداخت ــه ای ــود- ب ب

ــا  ــود ت ــه  ش ــر پرداخت ــکلی براب ــگ، به ش ــس از جن ــان پ ــه زم ــگ، ب ــان جن ــار زم ــار آث در کن

ــی  ــه آگاه ــب ب ــود و مخاط ــن ش ــی، روش ــداد تاریخ ــن روی ــان ای ــای پنه ــا و زوای ناگفته ه

ــان شــد، در  ــالً   بی ــه قب ــه ک ــاده  اســت. همان گون ــاق نیفت ــن اتف ــا متأســفانه ای ــد، ام برس

دهــۀ 60، گفتمــان انقــالب اســالمی و گفتمــان جنــگ، قــّوت زیــادی داشــتند و ایــن امــر 

ســبب شــد حضــور در جبهه هــای جنــگ، پررنــگ شــود و در کنــار ایــن قضیــه، رســانه های 

مختلفــی کــه تریبــون نظــام اســالمی بودنــد، از جملــه رادیــو، بــا ایــن موضــوع همراه شــدند 

و مــردم را بــرای حضــور در جبهــۀ نبــرد و پشــتیبانی مــاّدی و معنــوی از رزمنــدگان تشــویق 

کردنــد. درواقــع، بازنمایــی جنــگ در دهــۀ 60، نشــان دهندۀ شــرایط برخاســته از جریان هــای 

فکــری و اجتماعــی حاکــم بــر جامعــه بــود؛ بــرای تهییــج افــراد بــه مبــارزه و تشــویق آنهــا 

بــرای حضــور در جبهــه، جنبــۀ تقدس گرایــی دفــاع، برجســته  شــد و قطعــًا پذیرفتــه نبــود 

ــود.  ــه   ش ــرد، پرداخت ــرس می  ک ــاد ت ــردم، ایج ــرای م ــه ب ــده ک ــوارد مأیوس کنن ــه م ــه ب ک

بنابرایــن بــرای حفــظ روحیــۀ عمومــی، نمایشنامه نویســان و ســفارش دهندگان، بایــد 

مفاهیــم مثبــت را بــه کار می گرفتنــد کــه ایــن کار را هــم انجــام دادنــد، امــا در دهــۀ 90، 

ــواره ای،  ــبکه های ماه ــون ش ــی همچ ــانه های گوناگون ــات و رس ــترش ارتباط ــود گس ــا وج ب
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شــبکه  های مجــازی و...، گفتمان  هــای متفاوتــی ماننــد: گفتمــان ضدّ جنــگ و گفتمــان 

ــا گفتمــان  ــد کــه از قضــا ب ــار گفتمان هــای موجــود، در جامعــه رشــد کردن انتقــادی در کن

رســمی کشــور زاویــه داشــتند و ذهــن مخاطبــان را تحت تأثیــر خــود قــرار می  دادنــد، پــس 

ــی مخاطــب  ــرا وقت ــه همــان شــکل گذشــته، ســراغ مخاطــب رفــت، زی ــوان ب ــر نمی ت دیگ

حــرف تــازه ای 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 

اثــر، بخشــی مربــوط بــه برجسته ســازی و بخــش  دیگــر، طبــق شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی 

باشــد کــه براســاس ایــن نظــر، بایــد بــه شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی امــروز جامعــۀ ایــران 

ــورد  ــۀ 90 برخ ــۀ ده ــا جامع ــۀ 60 ب ــۀ ده ــرایط جامع ــق ش ــد طب ــع، نبای ــه کرد.درواق توج

ــانه ها در  ــط رس ــتراتژی توس ــی، دو اس ــیر بازنمای ــه در مس ــد ک ــاره می  کن ــال اش ــم. ه کنی

دســتور کار قــرار می گیرنــد: کلیشه ســازی و طبیعی ســازی. بازنمایــی جنــگ در دهــۀ 90، در 

ورطــه ای میــان ایــن دو اســتراتژی، گرفتــار مانــده و بــا شــعارزدگی و ســطحی نگری بــا ایــن 

ــد  ــازی می کن ــادی ساده س ــد زی ــا ح ــده را  ت ــک پدی ــه، ی ــود. کلیش ــورد می ش ــئله برخ مس

ــه  ــردازد ک ــده می پ ــه آن پدی ــده، ب ــاده و اغراق ش ــای س ــی از خصیصه ه ــداد اندک ــا تع و ب

همیــن اتفــاق، در بازنمایــی رویــداد جنــگ در دهــۀ 90، به وضــوح قابــل دریافــت اســت؛ 

چــه در خــط داســتانی، چــه در مفاهیــم و چــه در نــوع روایــت آنهــا. )البته شــاید زمــاِن کمی 

ــغ اندکــی کــه  ــد و مبل ــه نویســندگان می دهن ــه فراخوان هــای موضوعــی ب ــا توجــه ب کــه ب

ــد، به عــالوه، تفکــری کــه از ســوی ســفارش دهندگان  ــرای هــر نمایشــنامه درنظــر می گیرن ب

ــه  ــه ب ــد.( کلیش ــمار آی ــه ش ــا ب ــن ضعف  ه ــل ای ــود، از عل ــل می ش ــندگان تحمی ــر نویس ب

دنبــال مرزبنــدی اســت. مــرز بیــن خــود و دیگــری، دوســت و دشــمن؛ کــه ایــن مرزبنــدی در 

بازنمایــی جنــگ ایــران و عــراق، خــود را نشــان می دهــد. مــردم و نیرو هــای ایرانــی، مثبــت 

و نیروهــای عراقــی، منفــی تلقــی می شــوند. البتــه ممکــن اســت در بیــن نیروهــای عراقــی، 

انســان های باایمــان و معتقــدی هــم پیــدا شــوند کــه مخالــف حــزب بعــث هســتندکه ایــن 

هــم در جهــت اثبــات برحق بــودن نیروهــای ایرانــی اســت. اینکــه نیروهــای ایرانــی بر حــق 

ــا ایــن  ــد و نیروهــای عراقــی، باطــل، موضــوع بحــث نیســت، بلکــه شــیوۀ برخــورد ب بودن

مــوارد و بازنمایــی آنهــا، موردبحــث اســت.

 همان گونــه کــه در ابتــدای ایــن پژوهــش اشــاره  شــد، اســتوارت هــال ســه برداشــت 
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از بازنمایــی رســانه  ای دارد: نخســت، نظریــۀ بازتابــی، کــه معنــا را همچــون یــک آینــه بازتــاب 

می دهــد. دوم، نظریــۀ تعمــدی، کــه معنــا را براســاس قصــد مؤلــف بیــان می  کنــد و ســوم، 

ــام  ــد اجتماعــی به ن ــا در یــک فراین ــه، معن ــه ایــن نظری ــا توجــه ب ــۀ برســاختی، کــه ب نظری

نظــام بازنمایــی ســاخته می شــود کــه ایــن نظــام، برســاخت گرایانه اســت، یعنــی معنــا در 

رابطــه بــا افــراد، مفاهیــم، محیــط و اشــیا شــکل می گیــرد و در گــذر زمــان، تغییــر می  کنــد. 

جنــگ، بــه خــودی خــود، مفهومــی منفــی را بازتــاب می دهــد، حــال ممکــن اســت به شــکل 

تعمــدی، جنبــۀ تقدس گرایــی آن برجســته شــود غافــل از آن کــه در نظــام برســاخت گرایانه، 

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 90 انجــام 

ــه گفتمان هــای  ــژه داشــت و ب ــه بخشــی از گفتمان هــای موجــود، توجــه وی ــا ب شــد، تنه

ــدند.  ــش ش ــم گزین ــی، مفاهی ــن نظام  بازنمای ــع، در ای ــرد. درواق ــادی نک ــه زی ــر، توج دیگ

بخش هایــی همچــون مفاهیــم ارزشــی جنــگ بــه رســمیت شــناخته شــدند و بخش هــای 

ــا  ــۀ 60، ب ــگ در ده ــی جن ــد. بازنمای ــیه رفتن ــه حاش ــیب ها ب ــا و آس ــل رنج  ه ــر مث دیگ

توجــه بــه قــدرت شــدید گفتمــان انقــالب اســالمی، گفتمــان جنــگ و بــا تکیــه بــر مفاهیــم 

ارزشــی، توجیه پذیــر اســت، امــا اگــر بخواهیــم در حــال حاضــر، مســائل گذشــته ، همچــون 

جنــگ را بازنمایــی کنیــم، بایــد بــه شــرایط کنونــی جامعــه و افــکار و گفتمان هــای موجــود 

در آن توجــه کنیــم تــا از ایــن طریــق، بتوانیــم بــه جــذب حداکثــری مخاطــب برســیم، البتــه 

ــار گذاشــته  شــود و موردتوجــه  ــدان معنــی نیســت کــه مفاهیــم ارزشــی جنــگ کن ایــن ب

قــرار نگیــرد، زیــرا نمی  تــوان ارزش هــای 8 ســال دفــاع از وطــن اســالمی را نادیــده  گرفــت 

و رشــادت  های رزمنــدگان را ارج ننهــاد، امــا بایــد بــه ناگفته  هــای جنــگ هــم پرداخــت تــا 

مخاطــب انگیــزه ای داشــته  باشــد محصــول رســانه  ای را دریافــت کنــد و در ایــن محصــول 

ــن  ــان مت ــای پنه ــود در الیه ه ــورت می ش ــد. در این ص ــدا کن ــازه  ای را پی ــرف ت ــانه  ای، ح رس

ــا به صــورت ناخــودآگاه در ذهــن مخاطــب،  ــه مفاهیــم ارزشــی جنــگ هــم اشــاره کــرد ت ب

ــب  ــگ در قال ــم ارزشــی و ناگفته هــای جن ــر مفاهی ــه اگ ــرد. البت ارزش هــای جنــگ جــای گی

داســتان های جدیــد و بــا روایتــی نــو بازنمایــی شــوند، قطعــًا تأثیرگذارتــر خواهنــد بــود.
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