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 های ایرانی مایشنامهبازنمایی مسائل  اجتماعی جنگ ایران و عراق در ن

   2امین عظیمی، 1فرد سیدمهدی اعتمادی

 51/75/5933تاريخ پذيرش:   51/70/5931تاريخ دريافت: 

 چکیده 
ترین رخدادها در تاریخ  تحمیلی عراق و دفاع یکپارچۀ مردم ایران از سرزمین و اعتقاداتشان، از مهم جنگ

دهندۀ روندِ تحول  هی دارد. یکی از بسترهای بازتابمعاصر ایران است که ابعاد اجتماعی پیچیده و چندوج

های گفتمانی این رخداد، متون نمایشی است. در این پژوهش که برپایۀ الگوی تحلیل گفتمان  بندی صورت

)حسین جعفری(،  وقت وصالهای  های محوری نمایشنامه گرفته است، شخصیت  انتقادی فرکالف انجام

)علیرضا  13/6/77)سیدحسین فدایی حسین( و  کانال کمیلی(، )محمدمهدی رسول چکّه؛ صدای دریا

های بنیادینِ گفتمانی و نحوۀ تعامل با وجوه اجتماعی مسئلۀ جنگ،  نادری(، با هدف دستیابی به مؤلفه

های  منتشر و توسط گروه 3131تا  3131های  ها، در فاصلۀ زمانی سال وتحلیل شدند. این نمایشنامه تجزیه

های این پژوهش،  اند. یافته های معتبر داخلی بوده و همچنین منتخب جشنوارهشاخص اجرا شده 

آشکارکنندۀ سه گفتمان محوری درزمینۀ نحوۀ بازنمایی رزمندگان و پیامدهای مربوط به آن است: گفتمان 

جنگ و ایدئولوژی انقالبی، گفتمان دفاع مقدس و گفتمان پسا/ضدجنگ. در بطن گفتمان نخست، 

جویزگرانه از رزمندگان در تبیین رویکرد انقالب اسالمی، تاریخ تشیّع و دفاع از سرزمین و تصویری خودت

شود. در مرحلۀ دوم و پس از تداوم و گسترشِ محدودۀ فرهنگی جنگ،  همسو با گفتمان حاکم عرضه می

و عرفانی در های دینی  شود و جلوه شناختی و الوهی بدل می گری معرفت ای خودبیان گونه این رویکرد، به 

گیرد  گردد، اما پس از پایان جنگ و بروز تغییرات وسیع اجتماعی، نگاهی انتقادی شکل می تر می آن پررنگ

مطلوب گفتمانِ دفاع مقدس معلق است و درنهایت جایش  به ها و یا مقابله با مصادره که در برزخ حفظ ارزش

آنتروپی گفتمان حاکم، شکلی متفاوت را با دانشِ دهد که از طریق  را به رویکردی نقادانه و پرسشگرانه می

 کند. ای رویداد جنگ عرضه می زمینه

مقدس، رزمنده، نمایشنامۀ انقالب اسالمی، پسا/ضدجنگ، تحلیل گفتمان انتقادی، دفاع  واژگان کلیدی:

 ایرانی.
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 مقدمه و بیان مسئله

در مقابلِ نیروهای متجاوزِ حزب بعثِ  کشور ایران، برای دفاع از تمامیت ارضی خود 3131شهریور  13در 

ترین نبردهای مستقیم میانِ دو کشور در قرن  عراق، وارد جنگی ناخواسته شد. این جنگ که یکی از طوالنی

بس از سوی دو طرف خاتمه یافت. در  با قبولِ آتش 3167بیستم است، هشت سال به طول انجامید و در مرداد 

میلیارد دالر خسارت بر جا ماند 3311ون نفر جانشان را از دست دادند و میلی جریانِ این جنگ، بیش از یک

عالوه بر ایجاد تأثیرات گسترده و عینی بر  -همچون وقوع انقالب اسالمی -(. جنگ تحمیلی2132، 3)گیلینگ

های متفاوت فرهنگی در نحوۀ بازنمایی خود بوده است؛  های جامعۀ ایران، مولد گفتمان روساخت و زیرساخت

دهندۀ مراحل  صورت محوری تالش دارند بازتاب بندی آثار هنری و ادبی که به اساس، مطالعه و صورت براین

شناختی و  های دخیل در آن باشند، عالوه بر انعکاس تحوالت سبک گوناگون مسئلۀ اجتماعی جنگ و آدم

فرینش هنری و ادبی در این های متفاوت آ شناسانه، امکانی در جهت کاوش در وجوه گفتمانی و سیاست زیبایی

مثابه گفتمان  ها و الگوی روایی خود به حوزه است؛ امری که در پس نحوۀ مواجهۀ هر اثر در ترسیم شخصیت

های اخیر  کند و ابزاری کلیدی برای شناخت از درون تحوالت جامعۀ ایران در دهه سازنده/برآمده عمل می

 آورد. فراهم می

ه.ش بود که 3217های بسیاری درگرفته است اما در سال  نشیب ایران جنگباآنکه در طول تاریخ پرفرازو

بار در ایران تأسیس شدند تا امور جاری در کشور را  وزارتخانه برای نخستین 31شاه  به دستور ناصرالدین

دورۀ جز مدتی کوتاه در  نیز قرار داشت. این وزارتخانه به« وزارت جنگ»دهی کنند و در میان آنها نام  سازمان

به  3137وزیری محمد مصدق، تا زمان پیروزی انقالب اسالمی همین نام را داشت تا آنکه در سال  نخست

سایت دیپلماسی ایرانی،  تغییر نام داد )وب« وزارتِ دفاع»به  3161و درنهایت در خرداد « وزارتِ دفاع ملی»

ندی گفتمانی متفاوتی است که ناظر بر ب ساز و آشکارکنندۀ صورت (؛ این تغییر عنوان، در عمل، زمینه3117

های  نحوۀ آشکارگی ارادۀ ساختارهای اجتماعی حاکم در ایران است و در این پژوهش، از طریق تحلیل گفتمان

سازنده و برساختۀ متون نمایشی ایرانی، این مهم پیگیری خواهد شد که چگونه تحوالت اجتماعی در ایران در 

شده  ی برای بازنمایی تحوالت عمیق اجتماعی بدل شد و از طریق آثار خلقا نسبت با رخداد جنگ، به عرصه

های  گیری از ظرفیت واسطۀ بهره در حوزۀ ادبیات نمایشی، ماهیتی ابژکتیو یافت. نویسندگان متون نمایشی، به

حرکت وقایع  1و تفسیر 2روایتگری ادبی در پیوند با امکانات استتیک اجرای تئاتر، در مرز میان بازنمایی

نویسی در ایران همواره گرایشی آشکار در جهت انعکاس و  سالۀ نمایشنامه و در گسترۀ تاریخ صدوشصت

های متون  توان در نخستین نمونه اش را می های اجتماعی وجود داشته است که تجلّی بخشی به گفتمان شکل
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ

1 Gieling 
2 Mimesis 
3 Interpretation 



 

 

 

 

 

 37 های ایرانی  فرد، عظیمی/ بازنمایی مسائل اجتماعی جنگ ایران و عراق در نمایشنامه اعتمادی
 

 

های متأخر و معاصر شاهد بود  تبریزی، تا نمونه نمایشی ایرانی همچون آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقا

 (.313: 3111)عظیمی، 

ترین عناصر یک  عنوان محوری به ،بوطیقارنگ و شخصیت را برمبنای نظریۀ تراژدی ارسطو در  اگر پی

های معاصر  (، چیستی و چگونگی بازنمایی رزمندگان در نمایشنامه3133متن نمایشی در نظر آوریم )هالیول، 

تواند آشکارکنندۀ  های محوری و همچنین گفتمان روایی بسترساز حرکت ایشان، می عنوان شخصیت به ایرانی

اند؛  های نمایشی از جنگ بدل کرده ای موجود را به روایت های زمینه هایی باشد که دانش ابعاد اصلی گفتمان

ن، کارکردی افشاگرانه نسبت میا های محوری دراین رو، مطالعۀ روند تحول و دگردیسی پردازش شخصیت ازاین

های بازنمایی  ها و شیوه به تحوالت درونی و ذهنی ساختارهای قدرت در جامعۀ ایران در نسبت با فرم

ها در متون نمایشی خواهد داشت. پژوهش حاضر، برمبنای این فرضیه شکل گرفته است که تحلیل  شخصیت

گرِ بروز  برآمده از جنگ ایران و عراق، ترسیمهای محوری متون نمایشی  گفتمانِ نحوۀ بازنمایی شخصیت

اند؛ امری  برانگیز با گفتمان حاکم پیدا کرده هایی چالش های خالق در سیری تاریخی است که نسبت گفتمان

های موجود، به مطالعه و  بندی که در امتداد خود، عالوه بر آشکارگی نیروهای تأثیرگذار و سازندۀ صورت

های آتی ایران نیز یاری خواهد  نمایی جنگ ایران و عراق در آثار نویسندگان سالبینی روند تحول باز پیش

 اند از: ترین اهداف پژوهش حاضر عبارت اساس، مهم رساند؛ براین

 نویسان ایرانی درزمینۀ بازنمایی وجوه اجتماعی مسئلۀ جنگ؛ های محوری نمایشنامه دستیابی به گفتمان -

یافتن جنگ تحمیلی و نحوۀ  ان ایرانی در آغاز، میانه و پس از پایانبندی روند تحول رزمندگ صورت -

 های ایرانی؛ انعکاس آن در نمایشنامه

ای در ترسیم ابعاد گوناگون جنگ  های حاشیه های تعاملی میان گفتمان حاکم و گفتمان ترسیم نسبت -

 ایران و عراق؛

پردازی متون  د با ساختار و الگوی شخصیتهای فرامتنی و فرازبانی مسئلۀ جنگ در پیون بررسی زمینه -

 نمایشی ایرانی؛

های  ازآن به رویکرد ضدجنگ در نمایشنامه بازنمایی روند دگرگونی مفهوم جنگ به دفاع مقدس و پس -

 ایرانی پس از انقالب؛

های محوری در متون  دهندۀ شخصیت شناسی بازتاب های زیبایی بندی ایدئولوژی و سیاست دسته -

 وزۀ جنگ.نمایشی ح

های محوری  ای با گفتمان مرکزی در مسیر انعکاس شخصیت های حاشیه بررسی نحوۀ تعامل گفتمان

تواند آشکارکنندۀ ابعادِ گوناگون نحوۀ مواجهۀ جامعۀ ایران با  متون نمایشی برآمده از جنگ ایران و عراق می

دگرگونی جامعۀ  انداز آتی و روبه مکوشد با ترسیمِ چش رو می مسئلۀ جنگ باشد. در این مسیر، پژوهش پیش
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ماندۀاین مسئله نقشی تأثیرگذار ایفا کند.  ایرانی و نسل جدید در برخورد با مفهوم جنگ، در درک ابعاد مغفول

نویسان ایرانی در برخورد  توان به اهمیت انعکاس کنش درام های پژوهش حاضر می همچنین از دیگر ضرورت

ای  تواند در حوزۀ مطالعات بینارشته یل یک مسئلۀ اجتماعی اشاره کرد که میبا ایدئولوژی حاکم در روند تحل

ای کاربردی مورد توجه قرار گیرد. در انتها آنکه پژوهش حاضر  عنوان نمونه علوم اجتماعی و هنر در ایران، به

های  ذاریگ گر تحوالت سریع فرهنگی در جامعۀ ایرانی باشد و نشان دهد که چگونه سیاست تواند ترسیم می

ریزان  گذاران و برنامه شوند و ضرورت دارد سیاست سرعت دچار دگرگونی از درون می فرهنگی و اجتماعی به

 نویسان ایرانی مدنظر داشته باشند. اجتماعی، این مهم را در تعامل با آثار نویسندگان و درام

 پیشینۀ تجربی

یم جاری در جنگ ایران و عراق و بررسی وجوه فرهنگی های گوناگونی در ارتباط با تبیینِ مفاه مقاالت و رساله

میان موارد مربوط به تحلیل گفتمان در حوزۀ تئاتر و  اند که ازاین آن در حوزۀ هنر و ادبیات نوشته شده

شناسی نیز بیشتر به آثار  ها در حوزۀ تحلیل روایت و جامعه شمارند و دیگر نمونه نویسی انگشت نمایشنامه

 -اساس، بررسی متون نمایشی جنگ برپایۀ الگوی تحلیل گفتمان زند تا متون نمایشی؛ براینپردا سینمایی می

 مسبوق به سابقه نیست. -که در این پژوهش پی گرفته شده است

بررسی »( با عنوان 3112های مرتبط با مقالۀ حاضر، مطالعۀ متقی و کریمی ) ترین پژوهش ازجمله نزدیک 

های معنایی  است. این اثر در جریان تبیین تفاوت« رویکرد تحلیل گفتمان مفهوم شهادت در دفاع مقدس با

کارگیری الگوی مطالعاتی تحلیل گفتمان، به کندوکاو در باب شهادت و  میان جنگ و دفاع مقدس از طریق به

رو  تحول معنایی آن در حوزۀ جنگ و دفاع مقدس پرداخته است. روش پژوهش این اثر با الگوی مطالعۀ پیش

های  منظور دستیابی به مؤلفه جای مستندات عینی به ماهنگی دارد اما از جهت محورقراردادن آثار نمایشی بهه

گفتمانی، کامالً متفاوت است و برای به سرانجام رساندن پژوهش خود، به مستندات برآمده از رویدادهای 

 جنگ مراجعه نموده است.

، ضمن «ل مضمون و تطور زمان در ادبیات نمایشی جنگسیر تحو»( با عنوان 3133حسین ) مطالعۀ فدایی

بندی وقایع جنگ و تأثیرات اجتماعی آن بر پیکرۀ جامعۀ ایران، به بررسی تحول مضمونی این آثار  دسته

نویسی دفاع مقدس را به سمت  شناسی این متون کوشیده است جریان نمایشنامه پرداخته است. وی با آسیب

رو، مقالۀ مذکور بیشتر نگاهی تجویزی دارد و در چارچوب محدودِ  هدایت کند؛ ازاین رو های پیش آینده و جریان

زمینه را در نوشتارش انعکاس  های گفتمانی و تحول فراگیر اجتماعی دراین ماند و حوزه متون نمایشی باقی می

بت به رو تالش شده است از آن احتراز شود و نگاهی روشمند نس دهد؛ امری که در پژوهش پیش نمی

 های تحلیل گفتمان انتقادی در آن انجام شود. ظرفیت
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بندی  ، با دسته«نگاهی به ادبیات نمایشی دفاع مقدس»اش با عنوان  نامه ( در پایان3176خانی )

جای  نویسان ایرانی به کند که نمایشنامه های مشترک در آثار نمایشی این حوزه، این ایده را بیان می شخصیت

نویسان  اند، امری که نمایشنامه تهاجمی جنگ، به نقش و کارکرد دفاعی بهای بیشتری دادهپرداختن به وجوه 

کوشد به تبیین دوبارۀ مفهوم ایثار و  دانند. پژوهشگر با رویکردی ایدئولوژیک تنها می غربی آن را باطل می

های روایی  یان ویژگیشهادت و تجلی آن در متون نمایشی بپردازد و با ایجاد یک شبکۀ معنایی و ساختاری م

عنوان یک راهبرد اصلی، در پژوهش  متون و بافت اجتماعی برآمده از آنها فاصلۀ زیادی دارد؛ امری که به

 حاضر به کار بسته خواهد شد.

، «های نمایشی ایران بازتاب روانکاوانۀ جامعۀ بعد از جنگ بر شخصیت»( با عنوان 3133در مطالعۀ بیاتی )

یافتنش نمود خود را در  نژندی در هر جامعه معرفی شده است که پس از پایان نوعی روان عنوان پدیدۀ جنگ به

گیرد  کند. پژوهشگر ضمن تحلیل چند نمایشنامۀ ایرانی و غیرایرانی در این حوزه نتیجه می آثار ادبی آشکار می

داشته و تنها پس از شده در دوران جنگ ماهیت ترغیبی، شعارزده و تبلیغی  که تمامی متون نمایشی نوشته

جنگ است که متون نمایشی درخور خلق شده است. پژوهشگر همچنین در این اثر ضمن آنکه نگاهی جزمی 

های برآمده و متأثر از  نویسی متأثر از جنگ دارد، قدمی در مسیرِ تبیینِ گفتمان های نمایشنامه به تمامی دوران

نژندی پس از جنگ تأکید  به وجوه تأثیرگذار در ظهور رواندارد و تنها  جنگ در نسبت با متون نمایشی برنمی

 کند. می

مطالعه و بررسی تأثیر »( با عنوان 3131توان به رسالۀ مدنی ) های سینمایی در این حوزه نیز می از پژوهش

اشاره کرد. در این « ه.ش(3161-3131تحوالت اجتماعی در تغییر ساختار روایی سینمای جنگ در ایران )

بیش از آنکه به بحث از بررسی تطبیقی میان تحوالت اجتماعی و تغییر در ساختار روایی سینمای مطالعه 

ای میان تحوالت خاص حوزۀ سیاست و سینمای مزبور انجام شده است. روش  جنگ پرداخته شود، مقایسه

عنوان  بهتوان  تحقیق وی، نزدیک به روش تحلیل ساختارگراست که از جهت بررسی الگوی درونی متون می

یکی از ابزارهای مورداستفاده در تحلیل گفتمان به آن اشاره داشت. در خصوص فصل مربوط به چارچوب 

اشتراکاتی با بخش مربوط به مروری بر ادبیات نظری در مقالۀ حاضر وجود دارد. وی بیشتر به نقل   نظری،

درنهایت بتواند میان آنها ارتباطی در  ای از نظریات در خصوص ساختارگرایی پرداخته است، بدون آنکه مجموعه

 قالب یک تألیف مستقل ارائه کند.

های پیشین مورد بررسی قرار گرفت، به لحاظ روشی و موضوعی،  با توجه به آنچه از مطالعات و پژوهش

گیری از الگوی تحلیل گفتمان،  شده از طریق بهره ترانجام پژوهش حاضر در قیاس با مطالعات پیش

های حاضر در جنگ و سیر تحول سوبژکتیو نیروهای  ای از روند بازنمایی شخصیت ازهبندی ت صورت

 کند. دهندۀ جنگ را دنبال می بازتاب
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 روش تحقیق

گیری از چارچوب نظری و روشی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف، نحوۀ  این نوشتار، از طریق بهره

 23های آغاز جنگ تا  رسی کرده است؛ متونی که بین سالانعکاس گفتمان حاکم بر متون نمایشی ایرانی را بر

عنوان یکی از  اند. انتخاب شیوۀ تحلیل گفتمان به ( به رشتۀ تحریر درآمده3131تا  3131سال پس از آن )

اساس بوده است که در این روند به کنشی فراتر از  ای مطالعات حوزۀ علوم انسانی، براین الگوهای بینارشته

گیری  شکل 2به زمینۀ 3شود و با گسترش دامنۀ تحلیل از متن ، گفتار یا نوشتار پرداخته میتحلیل صرف متن

ها در نسبت جاری میان نویسنده، اثر و خواننده مورد بررسی قرار  آن، الگوهای تعاملی ارتباط میان این حوزه

ی، زمینۀ وقوع متن یا (. در این نوع تحلیل، مفاهیمی همچون اوضاع اجتماع371: 3171گیرد )فرکالف،  می

جای  گیرد و به ها در بستری کلی مورد تأمل قرار می نوشتار، گفتار، ارتباطات غیرکالمی، رابطۀ ساختار و واژه

تمرکز صرف بر بافت متن )شکل و ساختار(، به بافت موقعیتی متن )شرایط و ابعاد ایدئولوژیک( آن نیز پرداخته 

های گفتمانی متون نمایشی نیز بسیار کاربردی است. از دیگر وجوه  شود که در جهت دستیابی به ظرفیت می

های ویژۀ تولید  توان به تبیین موقعیت و زمینه حائز اهمیت این روش برای مطالعۀ نحوۀ بازنمایی رزمندگان می

طرفی  یثباتی و سیالیت معنا و آشکارسازی ارتباط میان متن و ایدئولوژی اشاره کرد که بر فقدان ب گفتمان، بی

های مطالعات پسامدرن را  فرض ای تمامی پیش گونه ورزد و به و وابستگی غیرعامدانه یا عامدانۀ متون تأکید می

 (.371در خود دارد )همان: 

های ملی  متون نمایشی موردمطالعه در این پژوهش، برپایۀ انتخاب هدفمند از میان آثار برگزیده در جشنواره

های مختلف جنگ ایران و عراق، مستنداتی  ن انعکاس رویکردهای حاکم در دورهاند که ضم کشور انتخاب شده

فرهنگ جامع دفاع »ای در منابع پژوهشی معتبر همچون  های حرفه ای آنها توسط گروه مبنی بر اجرای صحنه

ربط در حوزۀ تبیین  در دست است. همچنین این متون نمایشی، توسط نهادهای تأثیرگذار و ذی« مقدس

های دفاع مقدس، بخش فرهنگی سپاه  های فرهنگ جنگ و دفاع مقدس همچون بنیاد حفظ آثار و ارزش مؤلفه

گذاری بازنمایی جنگ و  عنوان نهادهای متولی درزمینۀ سیاست پاسداران و همچنین سازمان تبلیغات اسالمی به

ای این بررسی براساس سیر اند. متون نمایشی منتخب بر نیز ناشران مستقل معتبر و غیردولتی به چاپ رسیده

نوشتۀ محمدمهدی رسولی  چکّه؛ صدای دریا(، 3161نوشتۀ حسین جعفری ) وقت وصالاند از:  تاریخی عبارت

 (.3131نوشتۀ علیرضا نادری ) 13/6/77( و 3173نوشتۀ سیدحسین فدایی حسین ) کانال کمیل(، 3163)

شناس  ظری میشل فوکو، فیلسوف و جامعهشیوۀ تحلیل گفتمان نورمن فرکالف، متأثر از رویکردهای ن

شناسی  عنوان چهرۀ تأثیرگذار نیمۀ دوم قرن بیستم درزمینۀ تفکرات فلسفی و معرفت فرانسوی است. فوکو به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Text 
2 Context 
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، گسیختگی و فقدان 1و تبیین مفهوم گفتمان 2، تبارشناسی3شناسی هایی همچون دیرینه غرب از طریق شیوه

(. در نظر فوکو، 2113، 1ت اجتماعی بشر را مطالعه کرد )واالس و ولفیکپارچگی حقیقت در هر دوره از حیا

آورد؛ هر  ای را پدید می های ویژه گفتمان فرایندی مبتنی بر قوانین و ساختارهای نانوشته است که گزاره

ای از بایدها و نبایدها مبتنی است که با موضوعی واحد سروکار دارد و درنهایت آثاری  گفتمان بر مجموعه

ای از  حال، هر گفتمانی در هر دورۀ خاص برپایۀ دسته (. بااین313: 3131کند )میلز،  دهی می شابه را سازمانم

رو،  کنندۀ محورها و موضوعات موردبحث خویش است؛ ازاین قواعد ایجابی و سلبی شکل یافته است که تعیین

هایی را  بایست دیگر روال تلقی کرد، بلکه میهای منسجم  ای از گزاره عنوان مجموعه ها را تنها به نباید گفتمان

های دیگر مرز ایجاد کنند و از رواج برخی ممانعت به عمل آورند، در  کوشند تا میان آن گزاره و گزاره که می

 (.2137، 3کلیت آن در نظر داشت )اسکات

شناسی  روانسه رویکرد مهم درزمینۀ تحلیل گفتمان، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف، 

پردازان تحلیل گفتمان  میان، نظریه (. دراین33: 3113گفتمانی و رویکرد الکال و موف است )یورگنسن و فیلیپس، 

های صوری و واژگان،  انتقادی همچون فرکالف بر این باورند که در تحلیل متون ادبی، افزون بر جنبه

ارند. درواقع، پیروان این شیوه آنجا که به ادبیات های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز نقش د پرکتیس

دانند که حقیقت در پشت آن نهفته است و این، اثر ادبی است که  پردازند، آن را سرشار از اظهارات فراواقع می می

: 3133تواند در جایگاه سندی تاریخی مطالعه شود )قبادی،  های رفتاری و اجتماعی می از طریق بازتاب پرکتیس

  هایی ویژه های خاص بازنمایی جنبه ای برای تخصیص شیوه گفتمان در نظر فرکالف، مقولهدیگر،  ازسوی (.332

اند  هایی در ارتباط با این موضوع ها شامل بازنمایی (. گفتمان63: 3113از زندگی اجتماعی است )الکال و دیگران، 

های استفاده از زبان تلقین  ها و شیوه ر سبکتنها د صورت دیالکتیکی نه که چیزها چگونه بوده و حاضرند و به

(. 66-67شوند )همان:  های حرکت مادی، محقق و ابژکتیو می ها، شیوه شوند، بلکه در پیکرها، حاالت، ژست می

بندد: تحلیل  صورت ترکیبی برای تحلیل به کار می برپایۀ چنین خوانشی از مفهوم گفتمان، فرکالف سه شیوه را به

شناسانۀ کنش اجتماعی برپایۀ  شناسی برآمده از گرامر هالیدی، تحلیل جامعه متن در حوزۀ زبانگسترده و دقیق 

جای بررسی  (. او به337: 3113شناسی )یورگنسن و فیلیپس،  نظریۀ میشل فوکو و سنت تفسیری و خرد جامعه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
شناختی در کارهای فوکو است و در  ( از مفاهیم محوری و مخصوصاً مفهومی روشArcheologyشناسی ) شناسی یا باستان دیرینه 3

انه از سوی مورخ که بر تقدم آگاهی فرد و سوژه متمرکز نیست، بلکه سطوح ناآگاه و حقیقت روشی است برای خوانشی تاریخ نگار
 کند ای انتقادی بازخوانی می دار تولید و بازتولید آنها را به شیوه ریشه

 دانیم این عناصر دربرگیرندۀ مندی می هایی که آنها را فاقد تاریخ ( روشی است برای بررسی گزارهGenealogyتبارشناسی ) 2
پردازد،  ها یا بازسازی تکامل خطی رویدادها نمی اند تبارشناسی به کشف سرچشمه موضوعاتی نظیر جنسیت یا دیگر رفتارهای روزمره

 (12: 3116گیری حقیقت بررسی کند )محمدپور،  خواهد گذشتۀ متناقض را واکاوی و تأثیر قدرت را بر شکل بلکه می
3 Discourse  
4 Wallace & Wolf 
5 Scot 
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های ارتباطی میان زبان و  های گفتمانی، به مطالعۀ فرایندهای ایدئولوژیک، نسبت توصیفی ساختار و کارکرد کنش

اساس،  (؛ براین21: 3171پردازد )فرکالف،  های مبتنی بر رویکردهای ایدئولوژیک می فرض قدرت و همچنین پیش

ای از جامعه است و فرایندی  آورد که پاره شناختی در نظر می فرکالف زبان را در شمایل یک کنش جامعه

یر ارکان غیرزبانی جامعه قرار دارد و مبیّن ارتباطی دوسویه است اجتماعی است که در نسبتی مشروط با سا درون

سازد و در نسبتی جزء به کل موجب  (. در نظر فرکالف، این، زبان است که متن را می21: 3116، 3)فرکالف

 ای از گفتمان برآمده/سازندۀ آن است مثابه مطالعۀ پاره مبنا تحلیل هر متنی به شود. براین آفرینش گفتمان می

های اجتماعی تولید و تفسیر  (. در نظر فرکالف، گفتمان، ترکیبی از پدیدار متن و معرفت331: 3111زاده،  )آقاگل

مثابه زمینۀ متن )ارتباط بسترهای اجتماعی، فرهنگی  توان آن را در سه سطح بازخوانی کرد: به آن نیز است که می

مثابه اعمالِ گفتمانی و کنشِ دوسویه میان تولید  رنهایت بهمثابه خود متن و د های گفتمانی(، به و سیاسی با کنش

، 2(. تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف در حوزۀ عمل، بر سه سطح مبتنی است: توصیف13و تفسیر متن )همان: 

های صوری متن مانند واژگـان، دسـتور و  (. در سطح توصیف، ویژگی26: 3116)فرکالف،  1و تبیین 1تفسیر

های مربـوط  بایست در ارتباط با واژگان و دستور، بـه پرسـش گر می شود. تحلیل ـی مطالعه میهای متن سـاخت

یافته در متن( و  های ارتباطی )روابط اجتماعی انعکاس هـای تجربی )محتوا، دانش و اعتقادات(، ارزش بـه ارزش

های متنـی، بـه  سـاخت های بیانی مـتن )ارزشیابی تولیدکننده در نسبت با واقعیت( و در بخـش ارزش

تر پاسـخ دهد  های گسـترده های پیرامون نحوۀ استفاده از قراردادهای تعـاملی و ارتبـاط مـتن بـا سـاخت پرسش

 (.373-372: 3171فرکالف،  (

آمدۀ متن در سطح توصیف، در نسبت با  دست های صوری به شود ارتباط ویژگی در حوزۀ تفسیر تالش می

های تفسیری به متن و بافت دربرگیرندۀ  اجتماعی آن مطالعه شود. فرکالف با تقسیم حوزه جامعه و ساختارهای

های  فرض دهد تا نشان دهد کنشِ گفتمانی به پیش روی پژوهشگر قرار می متن، سه پرسش بنیادی را پیش

این سه پرسش از ای و نوع گفتمان وابسته است.  نشده اما برآمده از عقل سلیم و مندرج در دانش زمینه تبیین

چه انواعی از گفتمان مورد  -2 تفسیر افراد حاضر در بافت موقعیتی و بینامتنی گفتمان چیست؟ -3این قرارند: 

استفاده بوده و گفتمان جاری در متن، چه قواعدی را درزمینۀ نظام آوایی، دستوری، انسجام جمالت، واژگان و 

های اول و دوم،  کننده در گفتمان به پرسش اسخ افراد شرکتآیا پ -1های معنایی به کار گرفته است؟  نظام

 (.211)همان:  شود؟ متفاوت خواهد بود؟ آیا در جریان تعامل ایشان با گفتمان، تغییری حاصل می

واپسین سطح در تحلیل گفتمان فرکالف به تبیین اختصاص دارد. اگر تفسیر، چگونگی استفاده از دانش 

ای و  دهد، تبیین به شالودۀ اجتماعی و تغییرات دانش زمینه را محور خود قرار می ای در پرداخت گفتمان زمینه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
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مثابه بخشی از یک  کوشد گفتمان را به پردازد. تبیین می درنهایت بازآفرینی آن در جریان کنش گفتمانی می

ها چگونه  انجریان اجتماعی برساخته توسط نهاد قدرت نشان دهد و همچنین بر این مهم تأکید کند که گفتم

که واسطۀ  -ای های زمینه تأثیرات بازتولیدی بر ساختار قدرت دارند. در این فرایند اگر نهاد قدرت به دانش

ها  هایند و گفتمان های دانش نیز سازندۀ گفتمان بخشد، درعوض، این حوزه شکل می -اند پذیری اجتماعی شکل

توانند در فراگرد این چرخه موجب التزام یا  نهایت میای که در های زمینه هم حافظ و تغییردهندۀ این دانش

عنوان جزئی از روند مبارزۀ  دیگر، تبیین عبارت است از بررسی گفتمان به تغییر ساختار قدرت شوند. ازسوی

اندازی خاص دربارۀ دانش  (. مرحلۀ تبیین، مبیّن چشم217: 2131اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت )فرکالف، 

شوند.  های گوناگون فرض گرفته می عنوان ایدئولوژی طور معین به اندازها، به ـه ایـن چشـمای است ک زمینه

 -های اجتماعی هـای مربـوط بـه فرهنگ، مناسبات اجتماعی و هویت فرض ایـن بـدان معناسـت کـه پیش

ازنظر نقشی که در شوند و  توسـط مناسبات قدرت در جامعه تعیین می -اند ای کـه خـود جزئـی از دانش زمینـه

توان  شوند. می مبـارزه جهـت حفـظ یـا تغییـر روابط قدرت دارند، از منظری ایدئولوژیک نگریسته می

چه نوع از قدرت، در سطوح  -3های بنیادین فرکالف در مرحلۀ تبیین را به این شکل خالصه کرد:  پرسش

چه عناصری از دانش  -2تمان مؤثر است؟ دادن به یک گف گوناگون نهادی، اجتمـاعی و مـوقعیتی در شـکل

جایگاه این گفتمان نسبت  -1اند؟  اند، دارای خصوصـیات ایـدئولوژیک ای که مورد اسـتفاده واقـع شـده زمینه

به مبارزات در سطوح گوناگون نهادی، اجتمـاعی و مـوقعیتی چیسـت؟ آیا این مبارزات علنی است یا مخفی؟ 

ای هنجـاری اسـت یـا خالق؟ آیا در خدمت حفظ روابط موجود  بـه دانش زمینـهآیا گفتمان یادشده، نسـبت 

 (.231ساختن آن؟ )همان:  قدرت است یا در جهت دگرگون

ای است که در آنها تغییرات اجتماعی  ها و گستره درمجموع، هدف شاخص شیوۀ فرکالف، بیان علت، شیوه

های  ییرات در گفتمان و در دیگر عناصر یا لحظهمتضمن تغییر و دگرگونی در گفتمان و رابط میان تغ

ها نه قابل فروکاست به عناصر اجتماعی و نه  اند؛ برپایۀ این اصل که گفتمان غیرگفتمانی زندگی اجتماعی

شدۀ آنهایند  سازی سازی کرده و درونی روند، بلکه آنها رویدادهای اجتماعی را درونی گسسته از آنها به شمار می

(. در این پژوهش، متون نمایشی منتخب، برپایۀ الگوی تحلیل گفتمان فرکالف در سه 66: 2111، 3)آگامبن

 شوند. های برآمده/برسازندۀ این آثار مطالعه می سطح توصیف، تفسیر و تبیین در جهت بازشناخت گفتمان

 خوانی به رئالیسم انتقادی سطحِ توصیف: از شبیه

بندی  ظهور کرد، حاصل مفصـل 3137وری اسالمی در بهمن انقالب اسالمی که به شکل نظام سیاسی جمه

اساس، دال مرکزی این ساختار سیاسی/اجتماعی، برآمده از برتری یک  جمهوریت و اسـالمیت بود؛ براین

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Agamben 
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(. مفاهیمی 317: 3113رفت )نیکدار و فتحی،  اندیشۀ مذهبی و متکی بر نقش کلیدی روحانیت به شمار می

الت و تغییرات ساختاری مدنظر انقالبیون فقط به میانجی نقش کلیدی اسالم همچون آزادی، برابری، عد

های دانشی دیگر همچون رویکردهای چپ و غیراسالمی را  امکان بروز یافت و ساختارهای اجتماعی و زمینه

، در عمل، 3131سوی قرارگیری در این چارچوب هدایت کرد. وقوع جنگ ایران و عراق در شهریور  به

سونگر در درون و تدافعی/ترویجی در ورای  گرا/یک گری را دچار شتاب بیشتری درزمینۀ رویکرد اثبات انقالبی

کوشید فرهنگ و هنر  -هاست که تمایل درونی عمدۀ انقالب -سازی مرزهای کشور کرد. میل به یکسان

(. 133: 3111ان، ها را جایگزین فرهنگ و هنر مدرن معترض گذشته کند )سقائیان و همکار اثرگذار بر توده

پور   ، محمد جمال3131های جنگ در اهواز اجرا شد: آذر  چند ماه پس از حملۀ نیروهای بعثی نخستین نمایش»

طور همزمان،  و موسی فریدونی نمایش شب شکست را در سپاه اهواز اجرا کردند. عبدالرضا حیاتی نیز به

به صحنه برد... ]و[ در تهران، شاید اولین اجرا متعلق  روم را در همین شهر نمایش به مادرم بگویید به جبهه می

« در تاالر مولوی اجرا کرد 3131به عالءالدین رحیمی باشد که نمایشی به نام شلمچه در خون را در اسفند 

نوشتۀ حسین جعفریان نیز یکی از این نخستین متون نمایشی است که در  وقت وصال(. نمایشنامۀ 71)همان: 

آلود اتفاق  وقایع نمایشنامه، در گورستانی مه وزهای نخست پس از آغاز جنگ نوشته شده است.بافت موقعیتی ر

رود و رویدادهایی را که او از سر گذرانده است روی کاغذ  افتد. حسن بر مزار دوست شهیدش، حسین می می

ها، به روزهای  یکند. داستان مقاومت حسین در برابر شکنجۀ عراق آورد و گذشته را بر صحنه زنده می می

احمد، بازجوی عراقی، در جریان شکنجۀ حسین دو دست و یک پای  خورد. بن انقالب و مبارزه با شاه پیوند می

گیرد، هادی، سرباز ایرانی، با او با مالطفت برخورد  کند اما وقتی خود در موقعیتی مشابه قرار می او را قطع می

رود  ما در روز رستاخیز، این حسین است که به سمت نوری سبز میمیرند ا احمد هر دو می کند. حسین و بن می

 شود. جنگیده است، به درون آتش درافکنده می احمد عراقی که مدعی بود برای اسالم می و بن

پردازی در این نمایشنامه،  براساس شیوۀ تحلیل گفتمان فرکالف در سطح توصیف، الگوی شخصیت

ایرانی  3خوانی و شر و خوب و بد مطلق و یادآور نسبت اولیا و اشقیا در شبیههای دوتایی خیر  آشکارکنندۀ تقابل

خوانی، هم اولیا و هم اشقیا نسبت به حقیقت و مظلومیت امام حسین )ع( و  است؛ با این تفاوت که در شبیه

ه حقیقت های عراقی در نوعی جهل و ناآگاهی نسبت ب اند اما در این نمایشنامه شخصیت یارانش آگاه و معترف

برند و حتی پس از مرگ نیز در مقابل معرفت و آگاهی درونی رزمندۀ ایرانی، بر جهالت خود  امور به سر می

های این روایت در طول نمایشنامه، در فضایی تمثیلی و قراردادی و مبتنی  کنند. حرکت شخصیت پافشاری می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
های باستانی و نوشدن آنها پس از واقعۀ کربال در ایران پدید  خوانی یا تعزیه، نوعی نمایش ایرانی است که از تحول آیین شبیه  3

سرایی و نقالی و  رتی ترکیبی از هنر کهن داستاننمایشی و صو -عبادی یا یک بازی آیینی -خوانی آیینی مذهبی آمده است تعزیه

 (11: 3131سرایی در ایران است )شهیدی،  خوانی و نوحه سنت روضه
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ح زمانی حال، گذشته و آینده، در شکلی رنگی، سطو بر الگویی غیر ارسطویی شکل یافته است. در چنین پی

ای و روایتگری تعزیه است.  اند و نمایشنامه از این منظر نیز یادآور نظام نشانه گونه با یکدیگر ترکیب شده نقل

دادن به وجوه معناشناختی  های گوناگون زمانی و مکانی برای شکل در سنت نمایشی تعزیه، حرکت در الیه

(. 62: 3113هیچ محدودیتی، امری آشنا برای اجراگران و مخاطبان است )آقاعباسی،  روایت و انتقال پیام، بی

سویه و  ها ماهیتی یک های شخصیت در این بافت روایی، عنصر زبان و ترکیب واژگان مورداستفاده در دیالوگ

روهای عراقی، داری آشکار متن از نیروی خیر و نمایندگان آن در برابر نی خودآگاهانه دارد و از طریق جانب

طلبی است و در عمل  دهندۀ ایدۀ حق یابد که سخنگو و انتقال تصویری آرمانی از رزمندۀ ایرانی بازتاب می

نویس در پوستۀ  دیگر باآنکه نمایشنامه عبارت ای جز تبیین رسالت او ندارد؛ به احمد عراقی، زمینه وگو با بن گفت

احمد ترتیب داده است اما آنچه در نمایشنامه بازتاب  ن و بنمناظره را بین حسی بیرونی روایت، الگویی شبه

گویی منقطع است که در طول نمایشنامه یکسره ابزاری برای کنش خودتجویزگری  یابد، شکلی از تک می

 سازد: عنوان نمایندۀ نیروی خیر می حسین به

ا در مقابل ظالم. تا ظلم حسین: چشماتو بازکن، هابیل در مقابل قابیل، حسین در مقابل یزید، و ملت م»

 (.11: 3171)جعفری، « هست، مبارزه برای ملت ما ادامه دارد

های ارتباطی و بیانی متن در منظر فرکالف شخصیت حسین در طول نمایشنامه بارها  برپایۀ تبیین ارزش

همچون  احمد، از واژگانی های دفاعی بن بار نیروهای عراقی و همچنین واکنش در برابر رفتارهای خشونت

کند که در نسبت با ارادۀ ساختار اجتماعی  استفاده می« اشهد ان ال اهلل اال اهلل»و « اهلل اکبر»، «الاهلل االاهلل»

جامعۀ ایران، تأکیدی بر حقانیت این شخصیت در مقابل نیروی عراقی است و بازتابی از کنش واقعی جهان 

ل نیروهای عراقی، به دفاع از کشور و اعتقادات دینی خود بیرون اثر است که در آن، رزمندگان ایرانی در مقاب

سورۀ بقره را  231شدن، آیۀ  رفتند؛ همچنان که در لحظات شکنجه سوی شهادت می پرداختند و آگاهانه به می

 خواند: می

 (.21)همان: « 3حسین: ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین»

گیری از آن توسط حسین، تأکیدی  جریان مقابله با قوم جالوت و سپاهیان او نازل شده و بهرهای که در  آیه

نویس کوشیده است تا  مبنا، نمایشنامه بودن کنش نیروهای عراقی است؛ براین دیگر بر حقانیت او و باطل

نمایشی به وجود  تناظری میانِ قراردادهای روایی و ایدئولوژی خود نسبت به نحوۀ بازنمایی جنگ در متن

ای است که  کنندۀ ایدئولوژی هیچ لکنتی بیان جای نمایشنامه بی بیاورد. کنش زبانی شخصیت حسین در جای

نمایشنامه بر مبنا و در فضای آن نوشته شده است: این حقیقت که رزمندگان ایرانی، تنها نمایندگان حقیقی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
؛ ترجمه 231های ما را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز فرما )بقره،  صبر و شکیبایی بر ما فرو ریز و قدم پروردگارا، 3

 3116ای،  الهی قمشه
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وعی برپاداشتن پرچم اسالم راستین در برابر گمراهان زمان ن اند و نبرد آنها در مقابل نیروهای عراقی به اسالم

که نام رزمندۀ ایرانی، مشابه نام امام سوم شیعیان است که در راه برافراشتن پرچم اسالم  بوده است. درحالی

تنها آشکارکنندۀ نسبت خونی و نه  -احمد بن -قیام کرد و در این راه به شهادت رسید، نام شخصیت عراقی

ن شخصیت با سرچشمۀ تاریخی و جغرافیایی اسالم و اعراب است؛ همچنان که این شخصیت حقیقی ای

های طوالنی است و  پریشی و مکث برخالف رزمندۀ ایرانی در طول نمایشنامه ازلحاظ زبانی دچار لکنت، زبان

 گذارد. عنوان یک شخصیت دراماتیک، انسانی ضعیف، منفعل و از قبل محکوم به شکست را به نمایش می به

نویسندۀ این متن نمایشی نیز در فصل پایانی نمایشنامه ضمن اشاره به پَستی نیروهای عراقی حزب بعث،  

احمد از طریق آن دست و پای  کارگیری وجوه صریح و ضمنی نشانۀ ساطور قصابی که بن از طریق خلق و به

بینی نیروهای جبهۀ ضد رزمندۀ  ه جهانکند، شمایلی مالیخولیایی و بیمارگونه ب حسین را زیر شکنجه قطع می

کند و از طریق ارائۀ فهرستی از واژگان، بر عناصر  دهد. حسین جعفری به همین نیز بسنده نمی ایرانی می

همانی ارزش بیانی متن با واقعیت  گذارد و به نوعی این های دانشی انقالب اسالمی تأکید ویژه می کلیدی زمینه

 شود: ک میگفتمانی برآمده از آن نزدی

کردن  ها، بیرون نکردن ظالم، شکستن استبداد، فروریختن بت حسین: کشتن نفس اماره، تحمل»

 (.31)همان:  «استعمارگر...

 برد: صورت مستقیم زیر سؤال می اش را به و درمقابل، جنگجوی عراقی و منطق اعتقادی و فکری

 خواستیم، احمد: نه، ما نابودی اسالم را نمی بن»

 (.32)همان:  «ل شما مقابله با اسالم بودحسین: عم

وار روایت نمایشنامه، گفتار قصارگونۀ رزمنده در جهت ترسیم ایدئولوژی خود و  همبستگی ساختار مونولوگ

رسد، نمودی بارز  وار که در انتها به شهادت می همچنین شمایل ابرقهرمانی او در بافتی فرازمانی/مکانی و تعزیه

های میانی و  اساسی گفتمان برسازندۀ این متن است؛ امری که در متون نمایشی سالهای  از توصیف مؤلفه

بخشی مفاهیم و رویکردهای ایدئولوژیک مبادرت ورزید.  پایانی جنگ نیز تداوم یافت اما در درون خود به عمق

برای یافتن ( نوشتۀ محمدمهدی رسولی، روایتگر سفر پدری در ایام محرم 3163) چکه؛ صدای دریانمایشنامۀ 

فرزندش به جبهه است. سیدآقا که در گذشته برای نجات جان پسرش سیدحسین از بیماری مهلکی در 

کودکی، نذر کرده است فرزندش تمام عمر خدمتگزار تکیه باشد، مثل هرسال منتظر او بوده است تا برای 

نگران را برای یافتن خبری راهی برپایی مراسم عزاداری امام حسین )ع( به تکیۀ محل بیاید اما غیبتش، پدر 

شناسند اما خبر بیشتری از سیدحسین نیست.  جبهه کرده است. در آنجا بسیاری فرزندش را به حُسن اخالق می

میان دیدار کرده است، شمایلی همچون پسرش  یابد که تمامی جوانان بسیجی که با آنها دراین در انتها درمی

کردن یکی از وجوه تقابل دوتایی  ند. در این متن نمایشی، نویسنده با پنهاندارند و گویی تمامی آنها فرزند اوی

مبادرت  -اند که رزمندگان ایرانی -های گروه خیر های وجودی شخصیت تر الیه خیر و شر، به ترسیم عمیق
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ی و ورزد و از طریق گسترش ارتباط بینامتنی میان واقعۀ عاشورا و جنگ ایران و عراق، ماهیتی متافیزیک می

در  -چکّه؛ صدای دریا-آید  نویس همچنان که از نام اثر برمی بخشد. نمایشنامه فراانسانی به کنش آنها می

کنیم،  های شخصیتِ محوری که هرگز در زمان حاضر دیدارش نمی تالش است تا در مسیرِ بازنمایی ویژگی

(. سیدحسین یکی است 3111، را بازتاب دهد )پاکدل -تجلی وحدت وجود کثرت در وحدت و وحدت در کثرت

 حال همه است و گفتار پدرش و دیگر رزمندگان در انتهای نمایشنامه تأکیدی بر این مهم است: و درعین

دهد، بوی عشق،  رنگی و صفا می چیز بوی یک اند، اینجا همه رنگ  دانی پدر، اینجا همه یک رزمندگان: می»

اند، اما همه یک جور، همه یک رنگ، به رنگ  یو نسلِ فاتحدر جای جای اینجا، مردانی هستند، که انگار غر

خاک، بی تکلّف و مأنوس. این صد هزار، انگار یک نفرند، و آن یک نفر صد هزار! و آن صد هزار آن را 

خواهد که آن صد هزار! اینجا این مردان فاتح، آنقدر  گویند که آن یک نفر، و آن یک نفر آن را می می

 ...!اند: رنگ خاک کدیگر را گرفتهاند، که رنگ ی باهم

 تکلف! رنگ و یکجور، مأنوس و بی اند، یک گفت، اینجا همه مثل هم سیدآقا: درسته، سیدحسین راست می

 (.31-33:  3163)رسولی، 

مثال)شان( همچون حقیقتی آسمانی است)اند( که در لباسی انسانی  سیدحسین)ها( با آن فضایل اخالقی بی

ای حضورش)شان( را در ذهن مخاطب  گونه ( و غیبت او )آنها( بیش از هر امر دیگری بهتجلی یافته است)اند

رو، مدلول رزمندۀ آرمانی در این نمایشنامه خود به دالّی غایب/حاضر و البته ازلی/ابدی  کند؛ ازاین تداعی می

و پیگیری است. دهد که در شمایلِ تمامی دیگر رزمندگان حاضر در میدان جنگ، قابل مشاهده  داللت می

نیز شاهد « وقت وصال»شاعرانه همچنان که در نمایشنامۀ  کارگیری زبانی شبه نویس از طریق به نمایشنامه

 پرداز برگزیده است. جای الگویی داستان بودیم، دستور زبانی خطابی را به

شناختی( و  های زبان فرکالف با توجه به رابطۀ دیالکتیکی که بین ساختارهای خرد گفتمان )ویژگی 

ورزد که اگرچه  ساختارهای کالن جامعه )ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی( قائل است، بر این نکته تأکید می

نوبۀ  ممکن است ساختارهای کالن جامعه، ساختارهای خرد گفتمان را تعیین کنند، ساختارهای گفتمانی نیز به

توان این امر را در  (. می333: 3111زاده، نند )آقاگلک خود ساختارهای ایدئولوژیک و گفتمانی را بازتولید می

های این نمایشنامه، ماهیتی  گری شاهد بود که در عین ساختِ دیالوگ شخصیت نحوۀ استفاده از زبان توصیف

ای که  سازد. جبهه های گفتمان برآمده از آن را در قالب متن نمایشی می گونه دارد و چارچوب رسمی و مانیفست

دهندۀ نوعی ازخودگذشتگی فرازمینی است که  شمایل قهرمانش ظهور پیدا کرده است، بازتابسیدحسین در 

گیری زبان از جانب او، تجلی گفتمانی رویکرد ساختار کالن جامعه است و تنها در چارچوب کنش  بهره

 تیمارداری از دیگری، ایثار و وقف خود در متن نمود یافته است.

ده دستت، )به رزمنده اول( ببین  کنه، کار می دِ زخم پاتو عوض کن، چرک میسیدحسین:... تو هم برو، بان»

جعفر، تو هم خوب روتو بپوشون، سرما نخوری )به رزمنده سوم( علی جون تو هم رفتی سنگر، قصه حسین 
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 شاءاهلل...صبح که ای، حاال وقت زیاده، ان ان، خودتم که خسته ها نگو، بذار بخوابن، خسته کُرد واسه بچه

 (.21)همان:  «ات بگو خواد از خاطرات بچگی بیدار شدی، تا دلت می

در این متن  2جای الگویی صرفاً بازنمایانه به 3دهی به ساختاری نقلی نویس از طریق سازمان نمایشنامه

سوی انتقال ایده و  گرایانه، به کوشد دامنۀ تأویلی روایت خود را از طریق بازخوانی کلمات و فضای حداقل می

گویی، مخاطب را به جهانی رؤیاگون ببرد. برمبنای  مضمون هدایت کند تا آنکه بخواهد از طریق داستان

مند  گیرنده و ایجاد الگویی چارچوب رنگ اوج ساخت(، پی های ساختارِ روایت بازنمایانه )ارسطویی/خوش مؤلفه

وایت و بیان دیدگاه و ایدۀ ای ر براساس آن، ضرورتی اساسی دارد اما در آثاری که شکستن حفاظ شیشه

دراماتیک  کند و شکلی پست پردازی پیدا می صورت ایدئولوژیک جایگاهی فراتر از داستان نویس به نمایشنامه

های دیداری و شنیداری در  جای دیگر نظام یابد، الگوی روایت نقلی با تأکید بر کارکرد کلمات و واژگان به می

کوشد انتقال ایده  (. در نمایشنامۀ حاضر نیز نویسنده می3113ابد )فلودرنیک، ی نویسی ظهور می فرایند نمایشنامه

گیرنده دنبال کند. درنهایت،  رنگ اوج جای ایجاد پی کارگیری نقل به و رویکرد گفتمانی خود را از طریق به

عنوان  ن را بهگرایی در تصویر، سیدحسی حکایت مربوط به این واقعه از دریچۀ نوعی شاعرانگی در کالم و آرمان

کند؛ کسی که فداکار، ایثارگر و  جای قهرمان ِ جنگ معرفی می قهرمانِ محوری اندیشۀ دفاع مقدس به

ازخودگذشته است، فرازمینی است، غایب اما حاضر است، هیچ نیاز مادی، زمینی و جسمانی ندارد، در وجود 

ایت از طریق نوعی حرکتِ درزمانی از شود و از خود و من تهی شده است. اوست که درنه دیگری تعریف می

 واقعۀ کربال تا میدان نبرد با دشمن بعثی، افق تاریخی این رویدادها را به هم پیوند داده است.

از حیات اجتماعی خود شد که دیگر   ای تازه یافتن جنگ تحمیلی، جامعۀ ایران وارد مرحله در عمل، با پایان

های پس از پایان جنگ  ها و دهه گ بازگردد. متون نمایشی که در سالتوانست به روزهای پیش از آغاز جن نمی

کنند.  های محوری در آن آشکار می نوشته شدند، چرخشی راهبردی را در نحوۀ بازنمایی این رویداد و آدم

که « کانال کمیل»اند . در نمایشنامۀ  هایی شاخص نمونه 13/6/77و  کانالِ کمیلبین، دو متن نمایشی  دراین

شود؛ منصور  های تفحص شهدا اختصاص دارد، روایت دو تن از اعضای گردان کمیل بازگو می موضوع گروه به

ای که همگی در آن شهید شدند، عذاب وجدان پیدا کرده  رزمانش و فرار از مهلکه که به دلیل تنهاگذاشتن هم

فحص به آنجا بازگشته است، های ت است و اکنون برای بازیافتن پیکرهای شهیدان، در قالب راهنمای گروه

کند و رضا، عضو دیگر گردان که مدام تالش  رزمان شهیدش را پیدا نمی کند پیکرهای هم هرچه جستجو می

وجو منصرف کند و در انتها پیغامی را از فرمانده شهیدِ گردان کمیل برای  کند منصور را از ادامۀ جست می

وجه حاضر به ترک آنجا و بازگرداندن اجسادشان  هیچ ان بههای گرد کند مبنی بر اینکه بچه منصور نقل می

جا آرام بگیرد. نمایشنامۀ  کشد تا روح شهدا در همان نیستند. بعد از این نقل، منصور نیز دست از تفحص می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Diegetic 
2 Mimetic 
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ای برای بازنمایی و نقدِ بخشی از وجوهِ ناگفتۀ  کوشد دریچه از طریق پیونددادن گذشته و حال می کانال کمیل

گری جنگ بگشاید و همچنین نگاهی انتقادی نسبت به شرایط پساجنگ داشته باشد. ساختار روایت در روایت

ای که کشف ابعاد وضعیت حاضر، بر سفر به گذشته  گونه این نمایشنامه، بر پیوند گذشته و حال مبتنی است، به

نویس با ایجاد  نمایشنامهاساس،  ها در پیشینۀ تاریخی این موقعیت مبتنی است؛ براین و درک کنش شخصیت

سطحی از جدل کالمی میان منصور و رضا، عالوه بر بازنمایی فداکاری رزمندگان ایرانی، نگاه انتقادی خود را 

های جنگ و دفاع مقدس در بیرون از متن جنگ  برداری از ارزش نسبت به وضعیت پساجنگ و هرگونه بهره

 کند. صراحت آشکار می به

مثابه پرکتیس اجتماعی است )یورگنسن و  فتمان در منظر فرکالف، کاربرد زبان بهترین معنای گ انتزاعی

(. در این متن نمایشی نیز ماهیت جدلی زبان، تصویری متفاوت از رزمندگان را آشکار 333: 3113فیلیپس، 

ی این پرکتیس، اند. بازنمای اند که برای یافتن ردی از گذشتۀ خود به جبهه بازگشته کند. آنها اکنون مردانی می

شود تا از طریق قیاس با حال،  ای است که در فرایند آن، مخاطب بار دیگر به گذشته هدایت می همان نشانه

انگیز ایثارگری و اکنونِ واقعی ساکن و نمایشی باشد. تعامل این سطح از  شاهد گذشتۀ ذهنی پرشور و شگفت

که مدلول رشادت و ازخودگذشتگی شهیدان را روایت با شرایط حاکم در اجتماع، مبیّن این ایده است 

خواهد از این طریق  نویس می دیگر، نمایشنامه بیان های نمادین آنها تعویض کرد؛ به توان/نباید با دالِّ پیکره نمی

دادن به  اعتراض خود را به تغییرِ افق انتظارات مخاطبان نسبت به کارکرد تازۀ شهدا در جامعه، از طریق صورت

های ذاتی کنش  صور و رضا اعالم کند و هرگونه دستبرد به میراث رزمندگان را برخالف ارزشگفتگوی من

اند، حاال باید  فرازمینی آنها در نظر آورد. منصور و کسانی که در میانۀ میدان به گفتمان دفاع مقدس پشت کرده

نمایشی تازه دست بردارند، « وارآکساس»عنوان  رزمانشان به پیام شهدا را بشنوند و از تشبث به یاد و خاطرۀهم

چراکه گستردگی و شکوه نقش اولیۀ آنها در چارچوب این تصویر تازه زایل خواهد شد. منطق ساختاری این 

متن نمایشی، بر جدال با مصرف هالۀ معنوی گفتمان دفاع مقدس و اعتراض به شرایط نوین اجتماعی مبتنی 

های گفتمان دفاع مقدس هژمونی پیشین را دارد و نه  گاناست؛ وضعیتی برزخی که در آن نه بافت و رمز

های گفتمان اولیه  گفتمان تازه، توانِ تبیینی تازه و نوین از شرایط کنونی را؛ پارادوکسی عجیب که حتی نشانه

 ها پنهان کرد و استفاده از آنها حتی برای بستن زخم منصور نیز با تردید همراه است: را باید از دیده

 تمالی چیزی نداری ببندمش؟رضا: دس»

ام هست. ایناهاش. اینجاس دور کمرم. بازش کن. )رضا پیراهن منصور را کنار زده چفیه اش  منصور: چفیه

 کند(. را از دور کمر باز می

 کنی تو! رضا: چه کارهایی می

 منصور: مجبورم قایمش کنم. دوره این چیزها گذشته.

 (.26: 3173ین، )فدایی حس «رضا: پس خودت هم قبول داری؟
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انتشار  3131اثر علیرضا نادری که در سال  13/6/77، در نمایشنامۀ کانال کمیلرویکرد انتقادی نمایشنامۀ 

گیری  نویس در این اثر با بهره کند. نمایشنامه ای از تحول روایی و گفتمانی را آشکار می بندی تازه یافت، صورت

گیرنده دارد، رزمندگان پیشین و  هیتی معمایی و اوجساخت ارسطویی که ما از یک الگوی روایی خوش

کند که  ای بر پا می آورد و در عمل، محکمه همسرانشان را در یک میهمانی گرامیداشت یادِِ جنگ گرد هم می

گری و اعتراف،  غایب است و آنها در پس یک چرخۀ زبانی برآمده از خودبیان -فرمانده رزمندگان -در آن رضا

بودن منتج  زنند که درنهایت به فروپاشی هویت و معناباختگی از ماهیت رزمنده ادی میدست به خودانتق

های علیرضا،  میان، همسران آنها نیز در این چرخۀ روایتگری، نقش کاتالیزور دارند. شخصیت دراین شود. می

هایی برآمده از  نشانهجلیل، محمود و پیمان پیش از آنکه کاراکترهایی برآمده از مقتضیات اثری نمایشی باشند، 

اند که حاال در زمانۀ صلح و  تر خاموشِ جنگ های انقالب و دفاع مقدس و همچنین منتقد پیش ایدئولوژی

اند. بنیان معنابخش پیشین  گریبان به ای با کشاکش تصاویرِ ناخودآگاهِ ذهن خویش دست گونه امنیت، هریک به

ذره شروع  گی پیوند داده بود، حتی پیش از برقراری صلح، ذرهگاهی معنادهنده آنها را به زند که همچون تکیه

مند  کارگیری زبانی چالشگر و پرسش به ناپدیدشدن کرده است و حاال آنها در میانۀ نمایشنامه، از طریق به

 -پاسخ اعظم -گرایانه از رخداد جنگ عرضه کنند. در این روند، غیابِ رضای فرمانده کوشند تصویری واقع می

رسد. رزمندگان سرگشته به دلیل فقدان نشانۀ معنادهندۀ  های آنها، به حادترین مرحلۀ خود می بر پرسشدر برا

در چنگال اضمحاللی قطعی به سر  -اتمام جنگ -های برآمده از گفتمان آن ای مرگِ ارزش خویش و گونه

ر آنجا به لباس نظامی رضا گشاید و د برند. در جایی از اثر، محمود کنجکاوانه راه به زیرزمین خانه می می

پردازد و او را از  گون این شخصیتِِغایب می ای به قلب ماهیت نشانه گونه خورد. او با پوشیدن لباس رضا به برمی

 کند: درون ویران می

که لباس رضا را به تن دارد(: همه چی عوض شده... من دیگه سروان نیستم. تو هم  محمود )درحالی»

ره، اینطور نیس؟ همه  م شده کهنه سرباز. پاهای تو به کفش هفت سالگیت نمیسرباز نیستی. جنگ تمو

 (.11: 3131)نادری،  «گید؟ چیز تغییر کرده. خب چی می

تواند به معنای زدودن و حذف عامدانۀ نشانۀ وجودی رضا و تکمیل  برای محمود این درگیری حتی می

از رضا در زمان جنگ خورده است، پس از تحمل درد ای که او  زمینۀ موقعیتی حلول این شخصیت باشد. سیلی

سوزی، هنوز سوزاننده است و آتش خشم او  دادن به کارهایی متعفن همچون مرده و رنج زندگی در ژاپن و تن

های غایب و صداهای  نویس در این اثر، شخصیت ای فروکش نکرده است. درحقیقت، نمایشنامه لحظه

های قبل را به اثر خود راه داده است. در سوی دیگر اثر،  نگی دهههای ج شده از بافت نمایشنامه حذف

تواند نمودی از شخصیت  ای یکسر معتقد به آنچه انجام داده است و می شخصیت جلیل قرار دارد، رزمنده

های فیزیکی و  باشد که حاال باید شب و روز با زخم وقت وصالو  چکّه؛ صدای دریاحسین در نمایشنامۀ 
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عنوان پاسخ اعظم، او را یکسره به خود  وپنجه نرم کند. غیابِ رضای فرمانده به از جنگ دست روحی برآمده

توان  کارگیری زبانی خودتجویزگر حاال او به زبانی خودبیانگر پناه برده است که می جای به واگذاشته است و به

قدردان محبت و فداکاری همسرش قدر توان ندارد تا  تردید و درد را توأمان در آن شاهد بود و دیگر حتی آن

 کند: چشمداشتی تیمارداری می باشد که پیکر یک جانباز را بی

 (.33)همان: «جلیل: اون از خجالت خودشه که ولم نمی کنه!»

گذارد و در صحنۀ پایانی انگار که دوری از رضا، فقدان عنصر  حال جلیل، از میانۀ اثر، رو به وخامت می

دهد اما رنجِ علیرضا حتی در برابر دردهای جسمانی جلیل،  ذره به مرگ پیوندش می اش باشد ذره حیاتی زندگی

های مارکسیستی آشکاری داشته است و هنوز  های بیشتری برخوردار است. علیرضا که گرایش از پیچیدگی

ۀ حیط»کند جنگ را با نوشتن وارد  رو که تالش می خورد، ازآن هایش به چشم می اثراتی از آن در تحلیل

اش بهره  تر در روایت داستانی عنوان امکانی برای پرداخت ابعادی تازه تواند از غیاب رضا، به کند، می« نمادین

اش است. غیاب  بندی نوشته بگیرد اما وابستگی او به نشانۀ رضا، بیشتر برآمده از نیاز برای درک روایت و پایان

رو که توانایی مقابله با  گشتگی رها کند. علیرضا ازآنای از سر شود او روایتش را در هاله رضا نیز سبب می

خورده و ناتوان است، همسرش بر او  عقیم، شکست-اش ندارد را در زندگی« امر واقع»های  محدودیت

با اتکا  -داند و در برابرِ غیاب رضا درمانده است رفته می هایش را ازدست ها و آرمان کند، ایدهئال حکمروایی می

 گردان است. روی -امر واقع-های آن ها و رنج محدودیتبه نوشتن، از 

ای دیگر از امر  اش را از طریق تالش در حیطه عنوان رزمندۀ دیگر این روایت، سرگشتگی پیمان نیز به

ای تدارک دیده و واقعیت سالح و نارنجک و تی.ان.تی را  کند. او برای خودش از جنگ موزه نمادین سپری می

اش،  های واقعی و ازخودبیگانگی یئی تماشایی بدل کرده است که در فرایند مسخ ارزشای و ش به اثری موزه

سازی همکاری  های فیلم دیگر، پیمان با گروه هایی از تحول درونی پیمان را نیز به همراه دارد. ازسوی جلوه

حال به دلیل است که « امر واقع»داند. او تخریبچی  کند، کاری که خودش آن را نوعی تخریب مدام می می

پناه برده است  -فیلم و سینما-به حیطۀ نماد -رضا-اش غیبت نشانۀ معنادهندۀ واقعیت وجودی و اعتقادی

 (.3111)ژیژک، 

های جنگ و دفاع مقدس در این نمایشنامه فقط به رزمندگان محدود  دامنۀ ترسیم انتقادی گفتمان

ها  رود. زن نیز می -غایب یا به حاشیه رانده شده بودندکه در این میدان مردانه اغلب  -ها ماند و سراغ زن نمی

پذیر و  ، هر ویژگی و کاراکتری که داشته باشند، بازهم موجوداتی آسیب13/6/77در نمایشنامۀ 

کنندۀ خویش  گاه معنادهنده و کامل خود در جستجوی تکیه -مردان-های آنها گاه اند؛ تکیه خورده شکست

پذیری رزمندگان سابق توصیف  پایان، ماهیت تاریخی زنان نیز ذیل آسیب بی اند و در این زنجیرۀ وامانده

گاه کامل  دهندۀ جنگ، هیچ دیگر رمزگان اصلی گفتمان هویت بیان ها نیز بدون وجود رضا یا به شود. این زن می
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خود و اند که امید زندگی و فردای  هدف در جستجوی چیزی خورده، سرگردان و بی شوند و مغموم، شکست نمی

 همسرانشان بوده است.

 ترین بخش نوستالژی منه. علیرضا: جلیل پاک»

 س و یه کابوس. فخری: با قرص زنده

 (.62)همان: « علیرضا: وقتی رضا باشه کامله!

دهنده به خود را بیشتر احساس  های فروپاشی گفتمان هویت اما رضا غایب است و جلیل هرلحظه تکانه

آزارد. کنش او  وپابسته روحش را می نظامی رضا مبنی بر قتل اسرای دستکند. خاطرۀ اجرای فرمان  می

های گفتمانی رضا به آن نگاه  یابد که از دریچۀ ارزش دار تفاوت می کار سابقه هنگامی با قتل نفس یک جنایت

 میان حرکت از قلمرو نماد به حوزۀ امر واقع است که دستاوردی جز و تئوریزه شود اما غیاب رضا دراین

 فروپاشی جلیل و گفتمان معنادهندۀ او نخواهد داشت.

گیری از الگوی انتقادی بازنمایی رئالیستیِ رزمندگان و روایت  نویس با بهره درحقیقت، نمایشنامه

ای جنگ در قالب گفتمانی رهاشده از گسترۀ گفتمانی  برانگیز از دانش زمینه دربرگیرندۀ آنها، روایتی چالش

 کند. شمسی عرضه می 31در دهۀ  ساختار اجتماعی حاکم

 سطح تفسیر: متن، گفتمان جنگ و ساختار اجتماعی

 -وگو تولید و مصرف متن و گفت-برپایۀ الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، در هر پرکتیس گفتمانی

س شوند که بر سه جنبه مبتنی است: ]ابژه[ متن، پرکتی های گفتمانی به شکلی خاص به کار گرفته می گونه

کنندۀ متن و پرکتیس اجتماعی که آن رخداد ارتباطی به آن تعلق دارد )یورگنسن و  گفتمانی تولید/مصرف

(. وقوع جنگ ایران و عراق، رخدادی کلیدی در جهت ظهور دوبارۀ پرکتیس انقالبی و 321: 3113فیلیپس، 

همانی پرکتیس انقالبی و  اس، ایناس تداوم آن در عرصۀ دفاع از میهن در مقابل دشمن متجاوز بعثی بود؛ براین

ازجمله متون  صورت تدریجی به متون ادبی و هنری جنگ، به خلق گفتمان دفاع مقدس منجر شد که به

نمایشی نیز راه یافت. این رویکرد از جانب گفتمان رسمی حاکم در جامعه، به امری متفاوت با بازنمایی جنگ 

بدل شد و از دریچۀ مفهومی همچون خدامحوری  -تندمحور داش که ماهیتی انسان -در دیگر کشورها

(. درحقیقت، گفتمان حاکم، از 31: 3111مشروعیت خود را در میان مردم و ارکان اجتماع تثبیت کرد )ایشانی، 

گری در  طریق ایجاد پیوند میان گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان جنگ تحمیلی، به توسّع جبهۀ انقالبی

های بنیادین  دیگر، از طریق ایجاد پیوند میان ارزش یا مخالف پرداخت و ازسویمقابل نیروهای معارض 

راه را بر استحکام گفتمانی  -ویژه از منظر تاریخ تشیع به -های شاخص آن شده از تاریخ اسالم و چهره بازخوانی
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ن نسبتی تعاملی توا شده می (. در متون نمایشی بررسی2113، 3قدرتمند و مسلط در جامعه هموار کرد )کامروا

این ارتباط  وصال وقتمیان گفتمان حاکم در هر دوره و پرکتیس گفتمانی متن مشاهده کرد. در نمایشنامۀ 

های بنیادین  نویس از طریق آفرینش شخصیت رزمنده، مؤلفه گونه دارد و نمایشنامه ماهیتی آگراندیسمان

دهد و جهان مبتنی بر الگوی  خالقی/عقیدتی بازتاب میای ا گفتمان انقالب اسالمی را از زبان او در قالب بیانیه

ای نقلی و خودتجویزگرانه در جهت یکپارچگی با گفتمان  گویی تک دیالوجیک در شکل بنیادی خود را به شبه

 کنند: کند که تمامی ارکان آن به شکلی ایجابی از این گفتمان پاسداری می حاکم بدل می

 : بازگو کنید،2ناظر »

 اید. ه را که انجام داده: آنچ1ناظر 

 ایم، حسین: ما در خدمت اسالم بوده

 : و شما؟2ناظر 

 بن احمد: ما...؟

 )سکوت(

 : هر دو جنگیدید،1ناظر 

 : تاریخ را ساختید،3ناظر 

 : یکی در زمره ظالمان،2ناظر 

 : و یکی مظلومان،1ناظر 

 ناظران: جنگتان برای چه بود؟

 حسین: جنگمان...؟ نه...، دفاعمان.

 گوید. ن احمد: یاوه میب

 (.33: 3171)جعفری،  «های مقدس یاوه نیست. حقیقت است حسین: دفاع از آرمان

حتی در جهت رفع شبهات و گسترش دامنۀ گفتمانی  وقت وصالنمود پیوند این وجوه گفتمانی در متن ِ 

ای همگن در زنجیرۀ  ه حلقهکند و با تأکید بر وجوه مذهبی و اسالمی این گفتمان، ب برآمده از آن نیز عمل می

 شود: پرکتیس اجتماعی و گفتمانی بدل می

 شوید. ها پشتیبانی نکنند، موفق نمی احمد: تا ابرقدرت بن»

 (.31)همان:  «خبری حسین: پشتیبان خداست. نگفتم از اسالم بی

دهندۀ  زتابنیز با -های پایانی جنگ انتشار یافت که در سال -چکه؛ صدای دریااین روند در نمایشنامۀ 

گفتمانی یکپارچه موافق با گفتمان رسمی است و همچنان که نحوۀ انعکاس رویدادهای مربوط به جنگ، در 

گرفت، پرکتیس گفتمانی این نمایشنامه نیز در شکل تولیدی و دریافت خود  پرانتزِ بزرگ دفاع مقدس قرار می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Kamrava 
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دارد. گفتمان حاکم در این متن، از طریق سازی ایدئالِ رزمندۀ دفاع مقدس در کانون خود  سعی در نمونه

های جنگ، در قیاس با وجوه ابژکتیو و  ترکردن وجوه معنوی و دینی حضور رزمندگان در جبهه عمیق

زند و زبان را یکسره آغشته به  بخشی معناشناختی این رویداد دامن می گرایانۀ این کنش، به عمق ملی

(. از دیگر وجوه این گفتمان که در متن بازتاب یافته است 16 :3171گیرد )فرکالف،  ایدئولوژی به کار می

مثابه تجلّی معاصرِ نبرد ازلی/ابدی حق علیه  توان این امر را مدنظر داشت که اساساً جنگ ایران و عراق به می

های هنری و ادبی، به  دادن استعاره کوشد با صیقل باطل، فقط شکلی شعاری یا تجویزگرانه ندارد، بلکه می

قویت محورهای متافیزیکی و تأویلی جنگ همچون مفهوم شهادت و الوهیت دفاع در برابر دشمن نیز نزدیک ت

کنندۀ اجتماعی بازتابی از ارادۀ گفتمان حاکم در جهت مجازبرشمردنِ  مثابه یک ارزش تعیین شود؛ امری که به

های جاودان اخالقی و  یین ارزشای از تقدس و تب بازنمایی از وقایع هشت سال جنگ تحمیلی تنها در هاله

توان در واژگانی مشاهده کرد که مبین هدف اصلی تشکیل بنیاد  یافت. مستند این امر را می انسانی نمود می

هدف از تشکیل بنیاد، حفاظت و »آمده است:  3161های دفاع مقدس در سال  حفظ آثار و نشر ارزش

های جاودانه رزمندگان اسالم و جلوگیری از نابودی  ت حماسههای دفاع مقدس و ثب برداری از آثار و ارزش بهره

بهای خون پاک ایثارگران اسالم و دستاوردهای دفاع مقدس  سپردن میراث گران فراموشی و تحریف و یا به

های فرهنگی  (. آثار برآمده از چنین گفتمانی، تحت حمایت بخش331: 3111)سقائیان و دیگران،« باشد می

های مقاومت بسیج محالت بودند و اتحاد میان این  مچون ارتش، سپاه، بنیاد شهید و پایگاهنهادهای نظامی ه

های ستایشگر نسبت به وجوه  سطوح گفتمانی از طریق تولید و حمایت از عرضۀ آثاری مبتنی بر نگرش

یت حسین در کرد. شخص عقیدتی مربوط به جنگ، انقالب اسالمی و ایجاد ارتباط بینامتنی با واقعۀ عاشورا می

ها در آن به شیوۀ متعارف و  یابد که گفتمان نمایشنامۀ چکّه؛ صدای دریا در بستر پرکتیس گفتمانی ظهور می

اند و این امر نشانۀ ثبات نظم گفتمانی حاکم و درنتیجه نظم اجتماعی حاکم است و تأثیری  معمول ترکیب شده

(. اما چنین رویکردی برخالف روح 323: 3113س، مثبت در تداوم این ثبات داشته است )یورگنسن و فیلیپ

شود که  گفتمانیت هنگامی واقع می دهد. میان را تشکیل می 3گفتمانیت خالقیت گفتمانی است که اساس میان

(. با 333بندی شوند )همان:  ها و ژانرهایی مختلف، در یک رخداد ارتباطی واحد با یکدیگر مفصل گفتمان

میانجی گسترش  شمسی، گفتمان حاکم به 71های دهۀ  اعی ایران در میانهبازشدن فضای سیاسی و اجتم

نویسی که در ذات خود جامعه را  فضای بازنمایی رویدادهای اجتماعی در آثار هنری و ادبی ازجمله نمایشنامه

 کانالهای گفتمانی شد که نمود این امر را در متون نمایشی  کرد، موجب بروز خالقیت تشویق به تغییر می

شاهدیم. گفتمان حاکم در این متون نمایشی، از طریق انحراف از گفتمان حاکم، به بازنمایی  13/6/77و  کمیل

های صرفاً ستایشگر دفاع  گری و انعکاس تردید نسبت به مؤلفه پرکتیسی پرداخته است که از طریق پرسش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Interdiscursivity 
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با جنگ دامن زدند. در جریان این  برانگیز گفتمانی در ارتباط های تازه و چالش بندی مقدس، به بروز صورت

فرایند گفتمانیت نسبت تحوالت نوین جامعۀ ایرانی در بازخوانی مفاهیم دفاع مقدس مورد کندوکاو قرار گرفت 

بردن وجوه گفتمانِ حاکم، رویکردی ابژکتیو در نحوۀ بازنمایی جنگ و رزمندگان را پی  و از طریق زیرسؤال

رفت؛ امری که در عمل از طریق  پیش 13/6/77ضدجنگ در نمایشنامۀ گرفت و تا سر حد ایجاد گفتمانی 

گر نسبت به آیندۀ گفتمان  عنوان شرط الزم بقای گفتمانِ دفاع مقدس در میان رزمندگان پرسش غیاب رضا به

 رفت.  دهندۀ ایشان پیش هویت

 سطح تبیین: تقویت، تثبیت و آنتروپی گفتمان حاکم

تعامل و بستر اجتماعی و درواقع به تعیین اجتماعی فرایندهای تولید، تفسیر و  فرکالف در سطح تبیین به رابطۀ

های  اساس، بررسی تأثیر گفتمان (؛ براین331-333: 2113و همکاران،  3تأثیرهای اجتماعی آن نظر دارد )تیتچر

های آغازین،  لشده در سا دهد که آثار نوشته سازنده/برآمده متون نمایشی موردبررسی در این پژوهش نشان می

های گفتمان رسمی حاکم در جنگ همچون ایثار، دفاع از انقالب  میانه و پایان جنگ، از طریق تأکید بر مؤلفه

کننده برای گفتمان حاکم و ساختارهای اجتماعی رسمی برآمده  های اسالمی آن، نقشی تقویت و پیگیری آرمان

از طریق بازنمایی الگوهای آرمانی رزمندگانِ  ی دریاچکه؛ صداو  وقت وصالاند. متون نمایشی  از آن داشته

ای رویداد اجتماعی را در جهت تقویت ایدئولوژی  موردتأیید گفتمان حاکم کوشیدند در گفتمان خود دانش زمینه

واسطۀ خلق نمونۀ آرمانی رزمندۀ  انقالبی و دفاع مقدس به کار گیرند و از طریق ایجاد ارتباطی هنجارمند به

واسطۀ  یافتن جنگ، به پذیرش قطعنامه و پایانر تقویت و التزام این امر مؤثر باشند. این روند، پس از ایرانی، د

تالش برای حفظ و تداوم گفتمان دفاع مقدس از طریق تفحص و جستجوی پیکر شهدا در مناطق جنگی و 

های تازه  ساز بروز گفتمان نهبازگرداندن آنها به حیات فکری جامعه در حوزۀ اجتماعی ادامه یافت؛ امری که زمی

گرفتن از گفتمان حاکم، به نقد ارادۀ نهاد قدرت از  تدریج از طریق فاصله در عرصۀ هنر و ادبیات نیز شد که به

پرداخت. نمایشنامۀ  طریق بازتولید و پرسشگری دوبارۀ پرکتیس اجتماعی جنگ و نحوۀ برخورد با میراث آن می

های  ی دولتی و برآمده از گفتمان رسمی انتشار یافته و مورد تقدیر جشنوارهباآنکه توسط نهادها کانال کمیل

شمسی نشان دارد. شخصیت  71های دهۀ  ملی نیز قرار گرفته است، از چرخشی درونی در این حوزه در میانه

از  های تفحص کنونی است اما نشانی منصور در این نمایشنامه باآنکه یکی از رزمندگان پیشین و اعضای گروه

کنندۀ رزمندگانِ آرمانی گفتمانِ دفاع مقدس همچون ازخودگذشته، فرازمینی و غایبِ  های توصیف کلیدواژه

عنوان یک قهرمان در چارچوب  ای زمینی است که نجات جانش را به معنایافتن به حاضر را ندارد. او سوژه

دارد اما حاال زنده است و در لباس  گفتمان دفاع مقدس ارجح دانسته و هرچند وجدانی معذب و روحی پرتالطم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Titscher 
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های تفحص، در تالش برای نجات روح خویش است. در سوی دیگر رضا  دار و راهنمای گروه یک میراث

تر  گرایانه ای برآمده از همان گفتمان انقالبی حاکم باشد اما در شمایلی واقع تواند رزمنده ایستاده است. رضا می

کوشد به تثبیت گفتمان اولیۀ دفاع مقدس  کند و می سان و واسطه را ایفا میر که در نمایشنامه، نقش یک پیام

(؛ 31: 3173یاری برساند: وصیت شهدا آن است که پیکرشان در همان نقطۀ شهادت بماند! )فدایی حسین، 

گفتمانی نسبت به خطر سوءاستفاده از  امری که ضمن حفظ ساختار قدرت حاکم در متن، به انتقادی درون

دهد و شکلی از هنجارگریزی گفتمانی خفیف را  های اجتماعی جنگ و دفاع مقدس واکنش نشان می ارزش

که بر بازنمایی تقابل دوتایی خیر  -گونه تاباند. در بستر این گفتمان نوظهور، دیگر نشانی از رویکردی نقل بازمی

سوی نوعی نگاه ابژکتیو و  وجود ندارد و وجوه وجودشناختی نیروهای لشگر خیر نیز به -و شر مبتنی بود

 پرسشگرانه هدایت شده است.

ای در ارتباط با رویداد جنگ، در چارچوب گفتمانی تجلی یافته  های زمینه دانش 13/6/77در نمایشنامۀ 

کننده،  کارگیری هرگونه رویکرد تثبیت جای به کشد و به است که یکسره گفتمان مطلوب قدرت را به چالش می

ورزد.  واسطۀ ظهور شکلی از خالقیت گفتمانی مبادرت می از درون گفتمان حاکم بهیکسره به آنتروپی 

رضا » -نویس از طریق بناکردن منطقِ روایی اثر برپایۀ تأکیدگذاری بر غیبتِ شخصیت فرمانده سابق نمایشنامه

ای  مینهبخش گفتمانِ رزمندگانی بوده است که هویت خود را از دانش ز که سرچشمۀ نیروی تعادل« محذوف

های جنگ در ساختار  مثابه غیاب ارزش کند که غیاب رضا، به بر این مهم تأکید می -اند کرده جنگ دریافت می

اند و بیستمین بهار  به دنیا آمده 3163و  3161های  نوین اجتماع است. جداافتادگی نسلی که پس از سال

گ، معیارهای ارزشی آن عصر و شرایط زندگی اینکه درکی درست از جن اند، بی شان را پشت سر گذاشته زندگی

از جامعه که در سیر تحول   هایی عمده توجهی ناگزیر بخش ها داشته باشند و نیز فراموشی و بی در آن سال

اند. گفتمان دفاع  اند، نشانگانی زنده از این غیاب های جنگ را به فراموشی سپرده حیات خود آثار و ارزش

ای، از شنیدن  گ، ناگزیر از تحولی درونی بوده و رضا با درک چنین مسئلههای پس از جن مقدس در سال

یافتن دورانی است که  مثابه پایان یافتن جنگ برای او، به نامه ابراز ناخشنودی کرده است. پایان پذیرش قطع

هایی  سرعت جایش را به ارزش اش در آن به پایان رسیده است؛ دوران گذاری که به سروری و تسلط گفتمانی

های بعد داد؛  های فردی و سیاسی در سال همچون سازندگی و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و آزادی  تازه

کند و  توان رضا را نشانه و نماد گفتمانی دانست که تنها در بستر جنگ، دفاع و مبارزه معنا پیدا می پس می

های  ای مفقود در بستر رمزگان گفتمان ، به ابژهیافتن جنگ، ماهیت سوبژکتیوِ او حال، طبیعی است که با پایان

جدید اجتماعی بدل شده است. آنچه در این متن از منظر گفتمانی تبیین شده است، آشکارگی بروز گفتمانیِ 

یافتن جنگ و عبور از گفتمان دفاع مقدس، در  نوین در خارج از پرکتیس نظام حاکم است که پس از پایان

 اند. ز یافتهچارچوب گفتمان ضدجنگ برو
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 گیری بحث و نتیجه

های دشمنِ بعثی، تأثیرات  افکنی تحمیلی عراق به ایران و دفاع جانانۀ رزمندگان ایرانی در مقابل بحران جنگ

شگرف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعۀ ایران داشته است و آثار ادبی و هنری ازجمله متون نمایشی، در 

اند. پژوهش حاضر، برمبنای   مانی این پرکتیس تاریخی نقشی برجسته ایفا کردهبازنمایی، تثبیت و نقد وجوه گفت

مثابه  این فرضیه شکل گرفت که تحلیل روند بازنمایی رزمندگان در چارچوب متون نمایشی معاصر ایرانی، به

جنگ است های برآمده از  های گوناگون و مبتنی بر روند تاریخی تحول گفتمان بندی های برآمده از صورت دال

نویسان در  های محوری به این آثار مراجعه کرد، چراکه نمایشنامه توان در جهت تبیین بنیان گفتمان و می

های  آثارشان نوعی پیوستگی، ارتباط و تعامل با گفتمان حاکم و نحوۀ ساختاردهی به روایت و ترسیم شخصیت

ز روند تحلیل گفتمان انتقادی متون نمایشی آمده ا دست های به اند. برمبنای یافته محوری آثارشان داشته

تا ربع قرن پس از آن به رشتۀ  3131)براساس رویکرد فرکالف( که از زمان آغاز جنگ تحمیلی در سال 

توان سه حوزۀ گفتمانی و شکل تعاملی متون نمایشی را در نسبت با گفتمان حاکم  اند، می تحریر درآمده

ند از: گفتمان جنگ و ایدئولوژی انقالبی، گفتمان دفاع مقدس و گفتمان ا بازشناسی کرد. این سه حوزه عبارت

سو و ایجاد  ( ازیک3137پسا/ضدجنگ. گفتمان نخست، در پیوند و تداوم با تحول پیروزی انقالب اسالمی )

ارتباط بینامتنی با فرازهایی از تاریخ تشیع همچون واقعۀ عاشورا و رمزگان نبرد حق علیه باطل، به ترسیم 

دست آثار یکسره حیاتِ  شمایلی آرمانی و ایثارگر از رزمندگان در مقابل دشمن مبادرت ورزید. رزمندگان در این

هایی که به آن باور داشتند به نمایش گذاشتند و از تقدیم جانشان در  خود را در پاسداری از و پیگیری ارزش

ی( نمونۀ شاخص در این حوزۀ گفتمانی است )حسین جعفر وقت وصالاین راه هیچ ابایی نداشتند. نمایشنامۀ 

که در جهت تقویت گفتمان حاکم و بازتولید ساختار قدرت عمل کرده است. در گفتمان دوم، با توجه به 

گستردگی ابعادِ جنگ در طول هشت سال، گفتمان جنگ با تحولی درونی ذیل مفهوم دفاع مقدس، 

های فراملی،  درت ورزید و از طریق تأکید بر ارزشبخشی وجوه معناشناختی جنگ مبا ازپیش به عمق بیش

عنوان چهرۀ قطعی نبرد نیروهای ایرانی و  فرازمانی و فرامکانی پیرامون کنش رزمندگان، دالِ دفاعِ مقدس را به

شناسانه همچون وحدت وجود و استفاده  عراقی مورد استفاده قرار داد. برمبنای این رمزگان، رویکردهای معرفت

ای را برای ترسیم نگرش غیرمادی  پردازانۀ صرف، زمینه جای بازنمایی داستان ای نقلی/ایدئولوژیک بهه از نگره

صورت مستقیم به بازتابی از گفتمان  ها را به به کنش جنگ فراهم آورد و ساختار زبانی و کنش شخصیت

)محمدمهدی رسولی(  ریاچکّه؛ صدای دفرهنگی حاکم و نحوۀ تأویل تاریخ در آن زمان بدل کرد. نمایشنامۀ 

یافتن جنگ  بندی گفتمانی است. در گفتمان سوم، پس از پایان دهندۀ این صورت نمونۀ شاخص برساخته/بازتاب

های تحول از درون  از ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، زمینه  و ورود جامعۀ ایران به عصری تازه

شمسی  31و  71های  توان در آثار نمایشی دهه را میالذکر نیز فراهم شد و نمود این امر  های فوق گفتمان
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های تازه، از طریق زدودن وجوه الوهی از تمامی رزمندگان، در گام نخست تالش کردند  شاهد بود. این گفتمان

های دینی و اعتقادی رزمندگان، از  گرایانه و ملموس به جنگ داشته باشند و ضمن احترام به ارزش نگاهی واقع

دهندۀ آن را آشکار  روند تا ذات تکثرگرای گفتمان برآمده/شکل ساز در این حوزه طفره می رچهرویکردی یکپا

جای تقدیسِ صرف، به ظهور نوعی  دیگر، روند تحوالت گفتمانی پیرامون جنگ در این آثار به بیان کند؛ به

ی و اجتماعی از آن را های سیاس برداری شود و کنشی انتقادی نسبت به بهره انحراف از گفتمان حاکم بدل می

عنوان خط  های درگیر در آن که همواره به دست آثار، بازنمایی وجوهی از جنگ و آدم کند. در این آشکار می

دادن جان،  توجه است. مفاهیمی همچون ترس ازدست شد قابل قرمزهای ایدئولوژی دفاع مقدس از آن یاد می

جانبه، تناقض  های اخالقی، تردید فراگیر و همه ارزشتعصب کورکورانه در مجازات دشمن، سوءاستفاده از 

سوی بازنمایی تصویری فاقد آئورای گفتمان انقالبی، راه را بر بروز نوعی  روحی و درنهایت حرکت به

شود؛ همچنان که برزخ فکری حاکم  گشاید که در عمل، به واسازی گفتمان حاکم نزدیک می بیناگفتمانیت می

توسط  -برخورد با میراث جنگ و دفاع مقدس، در یکی از متون شاخص انتشاریافته پیرامون نحوۀ 71در دهۀ 

نیز  -)سیدحسین فدایی حسین( کانال کمیل -نهادهای رسمی همچون حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 مشاهده است. قابل

قالب رویکردی انتقادی  از این وضعیتِ برزخی را در  ای تازه بروز جنبه 31اما در انتهای این مسیر، در دهۀ 

کوشد به  شاهدیم که یکسره از طریق پرسشگری دربارۀ وجوه عینی و ذهنی وقوع و تداوم جنگ، می

 -اند که پس از پایان این واقعۀ تاریخی به دنیا آمده -های پیشین و نسل جدید های مخاطبان نسل پرسش

اخص از این دسته متون نمایشی است، فرمانده )علیرضا نادری( که نمونۀ ش 13/6/77پاسخ دهد. در نمایشنامۀ 

مثابه نشانۀ پاسخ اعظم و قطعی پنهان شده است و نیروهای او سرگشته و حیران همچون دالّی که مدلول  به

اند. روند پرسشگری در این اثر در برابر شکلی از  خود را گم کرده باشند، دچار نوعی معناباختگی وجودی شده

سازِ آنتروپی از درون گفتمان دفاع مقدس و  پرکتیسِ گفتمانی مطلوبِ نهاد قدرت، زمینهغیاب نشانۀ معنادهندۀ 

شود. درحقیقت، روند  خوان در برابر گفتمان حاکم از تجربۀ جنگ و دفاع مقدس می ظهور گفتمانی مخالف

ختم شده است شدگی و معناباختگی  ای از خودحذف شان، به گونه خودتجویزگری رزمندگان در تبیین ایدئولوژی

هایشان ، راهی جز غیاب نه در معنای حضور، بلکه غیاب در  و آنها در برابر تردیدهای ایجادشده پیرامون کنش

ابژکتیوترین حالتش ندارند. نتیجۀ حاصل از این تحول و دگردیسی سیاسی و اجتماعی که جنگ را تنها در 

آورد، بروز نوعی سرگشتگی گفتمانی و  اطر میقالب مانورهای نمایشی هفتۀ پایان شهریورماه هرسال به خ

کشیدن هویت  چالش تکامل، در عمل، ضمن به های این گفتمانِ درحال شناسانه است. رمزگان واسازی معرفت

غیبت -بست را برپایۀ تغییر شرایط فرهنگی و نمود آن پیشین رزمندگان، هرگونه تالش برای نجات از این بن

توان بازتابش را در گسترش رویکردهای  داند؛ امری که می ناممکن می -لیهفرمانده و رمزگان گفتمان او
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های گفتمان دفاع مقدس در سطح جامعه و آثار نمایشی، ادبی و هنری دیگر  کشیدن ارزش چالش ضدجنگ و به

حاضر  های بیشتری در امتداد نوشتار تر این روند جاری، به پژوهش نیز شاهد بود و برای دستیابی به ابعاد تازه

 نیاز هست.
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