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 جنگ نگاری

های رزمندگان ایرانی جنگ ایران و  شناسی نامه شناسی و معنا )زیبایی

 عراق( 
1نژاداللهیطیبهعزت

 چکیده
ترین و  آغاز شد. این جنگ بـه اذعان مفسرین و محققان، جدی1131شهریور  11جنگ ایران و عراق در 

های  ترین جنگ ترین جنگ از زمان جنگ جهانی بود و از همین منظر یکـی از ترسـناک سـخت

آمد.  شمار می هـا در تاریخ کشـورهای جهان سـوم به تریـن آن فرسایشـی در دوران معاصـر و طوالنی

ها و  رغم ویژگی لیجامانده است. ع ترین اسناد به های رزمندگان در مقاطع مختلف جنگ، یکی از مهم نامه

ویژه آنکه در  انجام نشده، به  فرد این جنگ، در ایران در این زمینه مطالعاتی گسترده ساختار منحصربه

است. از همین روی در این  های رزمندگان صورت نگرفته  ای بر نامه شناسی هنر، مطالعه حوزة انسان

شناسی هنر مورد مطالعه و  ان از منظر انسانهای رزمندگ شناسی و معناشناسی نامه مقاله، ابعاد زیبایی

های رزمندگان در دوران جنگ چه ابعاد  نامه ها و پاکت است. پرسش اصلی: نامه بررسی قرار گرفته 

نامه از رزمندگان، متعلق به آرشیو نگارنده در مقاطع  35بیش ازای دارند؟  شناسی و معناشناختی زیبایی

شناسی تصاویر و نوشتارهای چاپی  دهد که بعد زیبایی نشان می ها مختلف جنگ مطالعه شدند. یافته

های مکانی،  ها در راستای تولید و بازتولید گفتمان غالب جنگ است که اغلب نمایشی از هویت نامه

دهد که گفتمان غالب جنگ، توجه  اند. معناشناسی تصاویر و نوشتارها نشان می دینی، سیاسی و ملی

ویژه  پنداری با وقایع صدر اسالم به و همچنین تالش برای ایجاد همذات خاصی به هویت دینی دارد

ها مشهود است.  شناسی و معناشناسی نامه های آن دوران با جنگ ایران و عراق در ابعاد زیبایی جنگ

های رزمندگان به دو قطب مخالف من  گفتمان غالب من و دیگری در معناشناسی متن و نوشتار نامه

 ، دشمن کافر، در حال تولید و بازتولید است.مسلمان و دیگری

 شناسی، معناشناسی، جنگ ایران و عراق، نامۀ رزمندگان  شناسی هنر، زیبایی انسان واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، پیامدهای که است اجتماعی های پدیده ترین پیچیده از جنگ یکی

 11مصادف با  1105سپتامبر سال 22ان و عراق درجنگ ایر .ماند  می جوامع برجای در آن

ادامه یافت، به  1101، با تهاجم سراسری عراق به خاک ایران آغاز شد و تا سال 1131شهریور 

اذعان مفسران، این جنگ، دومین جنگ طوالنی جهان در قرن بیستم پس از جنگ ویتنام بود 

های فرسایشـی در  ترین جنگ ناک( و همچنین آن را یکـی از ترسـ19: 1102)صادقی یکتا، 

برخـی  اند. هـا در تاریخ کشـورهای جهان سـوم دانسـته تریـن آن دوران معاصـر و طوالنی

طور کلـی جنگ ایـران و  نیز بـر ایـن باورند که بـه دیگـر از تحلیلگـران نظامی و اسـتراتژیک

جنگ »عنوان  توان از آن به عراق، جنگی متعارف و معمول نبوده است و از بسـیاری جهات می

نگاری جنگ ایران و عراق در غرب، اندکی پس از آغاز این نبرد،  تاریخ نام برد. «جهانی سـوم

های غربی قرار گرفت و تا امروز با دستاوردهایی قابلِ  مورد اهتمامِ کارشناسان و استراتژیست

ت و بر همین اساس پس از کتاب و صدها مقاله و سخنرانی  ادامه یاف 95تأمل، شامل بیش از 

نگاری جنگ ایران و عراق در غرب و آثار متعددی چاپ شد  گذشت چهار دهه، تاریخ

ای از منظرهای مختلف در  که مطالعات گسترده ( و این در حالی است151: 1119)شمشیرگرها،

رغم وجود اسناد مکتوب و غیرمکتوب فراوان از دوران جنگ  خال  ایران انجام نشده و علی

های  ترین منابع مطالعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نامه مطالعاتی وجود دارد. یکی از مهم

به همین دلیل در این مقاله سعی شده با رویکردی رزمندگان در مقاطع مختلف جنگ است، 

های رزمندگان مورد مطالعه و بررسی  شناسی و معناشناسی نامه شناسانه، هنر ابعاد زیبایی انسان

 .قرار گیرند

 مسئله طرح 
ها   اند و با بازخوانی اسناد آن ترین مؤلفۀ اجرایی ساختار و اهداف جنگ عنوان مهم رزمندگان به

های شاکله جنگ پی برد. پس از انجام بررسی منابع و اسناد  توان به برخی از ساختار می

ن دوران جنگ بسیار های رزمندگا شناسی هنر نامه مطالعاتی، خالء و فقدان مطالعات انسان

محسوس بود، از همین روی در این مقاله بدین حوزه پرداخته شد. جامعۀ آماری این مقاله شامل 

شناسانۀ هنر، اساساً هنر در مطالعات انساننامه از آرشیو شخصی محقق است.  35بیش از 
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یرد، گ های جامعه شکل میاجتماعی است که بر اساس ادراکات و انگیزش -محصولی فرهنگی

پردازی نظری تمرکز دارند، شناسان هنر بر چهار بعد پژوهشی و مفهوم بر همین اساس انسان

های جمعی جامعه،  شناسی، ارزش شناسی، معناشناسی، کارکرد و عاطفی ، در بعد زیبایی زیبایی

های فیزیکی و غیرفیزیکی آثار بر  گیری آثار دارند و از سویی دیگر ویژگی نقش مهمی در شکل

شود و هنر،  گذارند. در بعد معناشناسی، بیشتر به خلق معنا توجه می ها تأثیر می واس انسانح

اند که این  های رزمندگان، حاوی تصاویر و نوشتارهایی چاپی ای برای انتقال پیام نامه وسیله

از  ویژه در دوران جنگ است. های جمعی جامعه به ها نشئت گرفته از ساختار و ارزش مؤلفمؤلفه

های رزمندگان در دوران جنگ، چه ابعاد  همین روی پرسش اصلی مطرح شده این است که نامه

 ای دارند؟   شناسی و معناشناسی زیبایی

 تحقیق روش 
های مورد نظر مقاله از  تحلیلی است و داده -روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی 

اند. اسناد مطالعاتی با استفاده از نظریات  شدهآوری  ای و اسنادی جمع های کتابخانه طریق روش

 .اند تحلیل قرار گرفته و صورت کیفی مورد تجزیه هنر به  شناسی انسان

 انسان شناسی هنر
محدود به حیطۀ دین و تعاریفش    شناسی، مباحث انساناغلب  پس ازگذشت بیش از یک قرن،

و اقتصاد نیز ، جنسیت، حقوق ندیسحر، جادو، خویشاوعالوه بر آن موضوعاتی همچون بود؛ 

شناسی حضوری  هنر و مباحث مرتبط با آن در مطالعات انسان  گرفت، اما مورد توجه قرار می

و نشانی از تمدن   در قرن نوزدهم، جامعۀ علمی اروپا، هنر را مانند دین، مزیتی برترپویا نداشت. 

نشانی از قرارگیری  رهنگ اروپایی، دانست، از همین روی هنر و دین در ف پیشرفته در جوامع می

بود و این دو مؤلفه باعث تمایز و برتری   های باالتری از نردبان تطور )تکامل( و پیشرفت در پله

.  )1 : 2559رفت )مورفی و پرکینز، شمار می ماندگی جوامع دیگر به جامعۀ اروپایی و معیار عقب

اهمیت چندانی    ات هنری در اروپانگارش موضوع  این در حالی است که پیش از رنسانس،

ی در حوزة هنر رخ داد و این  ، اما پس از رنسانس تحوالت چشمگیر (1:1111نداشت )بورکه،

گیری نگرشی موسوم به برتری جامعۀ اروپایی نسبت به دیگر جوامع شد، که  امر باعث شکل

غربی برای پیشگامان  مع غیرشناسان تأثیرگذار بود. هنر جوا این دیدگاه بر مطالعات انسان  بعدها
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مرور زمان  (. به v :1111، بیشتر جنبۀ کنجکاوانه داشت )فریث، دیدند را می  بار آن غربی که نخستین 

شناسی هنر، اساساً متمرکز  شناسی شکل گرفت، در واقع انسان مطالعاتی در حوزة هنر در انسان

اجتماعی  -نر را محصولی فرهنگیه و بر هنرهای تجسمی در جوامع کوچکـ مقیاس و سنتی بود

رو همواره  گیرد. از این های بومی شکل می دانست که بر اساس ادراکات و انگیزش می

توان با ذهن ملهم از نظریات جوامع دیگر در خصوص هنر و  شناسان تأکید دارند که نمی انسان

ها و  گیهای مختلف رفت، چراکه تعریف، ویژ شناسی به سوی بررسی هنر فرهنگزیبایی

شناسان هنر بر  تواند متفاوت از جوامع دیگر باشد. انسان ای می کارکردهای هنر در هر جامعه

 پردازی نظری تمرکز دارند: چهار بعد پژوهشی و مفهوم

های فیزیکی و غیر فیزیکی آثار بر حواس انسان  بیشتر به تأثیر ویژگی 1شناختی بعد زیبایی .1

 . (10-19: 1101توجه دارد )مورفی، 

شناسانی چون  که بیشتر به خلق معنا توسط آثار تأکیدتأکید دارد و انسان 2بعد معناشناختی .2

1«آنتونی فورگ»
4«نانسی مان»شناس انگلیسی و  انسان (1929-1991)

( انسان شناس 1191-) 

؛ 1199هایی برای اعضای جامعه است ) استرالیایی معتقدند که هنر، وسیلۀ ارتباطی حامل پیام

1111 .) 

 

توان به  کند که در این میان می به بعد کاربردی و عملکرد آثار هنری توجه می 3بعد عاملیتی .1

گذار تحلیل بعد عاملیتی از هنر اشاره کرد که  عنوان بنیان شناس انگلیسی به انسان 9آلفرد جِل

ک مثابۀ اشخاص قلمداد کرد. لذا شیء همچون ی معتقد بود، باید در بررسی هنر، اشیاء را به

های اجتماعی شده و به همین دلیل تأثیرگذار است )جِل،  فرد وارد روابط و شبکه

  21:1110 .) 

شناس  انسان 0«پل سلیلیتو»پردازد، همانند ها می به نقش رابط هنر با حس 1بعد عاطفی .4

( که معتقد است، در تحلیل هنر باید به تأثیر عاطفی و هیجانی آن 1113؛ 1105انگلیسی )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1Aesthetics  
2 Semantic 

3 Anthony Forge 

4 Nancy D. Munn 

5 Agentive 

6Alfred Gell  
7 Affective 

8 Paul Sillitoe 
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ای داشت. این قدرت برانگیزانندگی هنر است که حجم عظیمی از فعالیت و  توجه ویژه

 (.119-113: 1100شود )سلیتو،  انرژی برای تولید و نمایش آن صرف می

ترین  های نظری در ابعاد مختلف هنر، یکی از مهم پردازی ها و مفهوم در کنار این تحلیل

( به دست آمد 1109شناس استرالیایی ) سانشناسی هنر، توسط نانسی مان ان دستاورد نظری انسان

 (.2551( )همچنین نک. مورفی  212: 1109درگیر است )مان، خلقارزشکه هنر با فرآیند 

 جنگ ایران و عراق
آن،  ابعاد و اهداف ماهیت، دلیل به که است اجتماعی های پدیده ترین پیچیده از یکی جنگ

 برجای آن درگیر با جوامع ای در  بینی پیش غیرقابل فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، پیامدهای

روبروست  جنگ پیامدهای با مستقیم غیر یا مستقیم آن، از پس و جنگ زمان در جامعه. گذارد می

که تقریباً از آن -ترین مشـخصۀ جنگ ایران و عراق  (. مهم11: 1104)کارکنان نصرآبادی،

ـخت بودن آن اسـت و بـه اعتقاد همۀ طوالنی و س -ترین ویژگی یاد شـده  عنـوان اساسـی بـه

ترین جنگ از  ترین و سـخت روز به طول انجامید، جدی 2001کارشناسـان، ایـن نبـرد کـه 

عنوان مطلعِ  توان این ویژگی را به ِ آید و از این جهت می شمار می زمان جنگ جهانی دوم به

تحلیلگر برجسـتۀ  1لیپ هیروهـای غربی قلمداد کرد، حتی برخی مانند دی نگاری مشترک تاریخ

های جدی دورة مدرن مقدم  نظامی، ایـن جنـگ را از این نظر بر درگیری ویتنام و دیگر جنگ

آشـنا بـه مسـائل و  که1و آنتونـی کردزمـن 2دانند. دیگر تحلیلگـران بنام آبراهـام واگنر می

های فرسایشـی در  ترین جنگ رویدادهـای نظامی هسـتند، ایـن جنگ را یکـی از ترسـناک

برخـی  اند. هـا در تاریخ کشـورهای جهان سـوم دانسـته تریـن آن دوران معاصـر و طوالنی

طور کلـی جنگ ایـران و  نیز بـر ایـن باورند که بـه دیگـر از تحلیلگـران نظامی و اسـتراتژیک

جنگ جهانی »ان عنو توان از آن به عراق، جنگی متعارف و معمول نبود و از بسـیاری جهات می

ها و تلفات انسانی و مادی آن ناظر است.  یاد کـرد. وجه عمدة سختی این جنگ، به هزینه «سـوم

نگاران بـه اتفـاق برآننـد که بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ جنگ محلی یا جهانی  همۀ تاریخ

عنوان یکی از  دیگری، تلفات جانی و مالی با این وسـعت در پی نداشـته و از این جهت آن را به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Dilip Hiro 

2 Abraham R.Wagner 

3 Anthony H Cordesman 
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ها در یک نگاه کلی، مجموع کسانی را که زندگی  اند. آن های دنیا معرفی کرده ترین جنگ خونین

اند، بیش از دو میلیون نفر  یا بخشی از سالمتی یا خانمان خود را در این جنگ از دست داده

عاصر بـود های نظامی دوران م ترین درگیری کنند. جنگ ایران و عراق یکی از مهم گزارش می

کـه منافـع همـه کشـورهای جهـان را تهدید کـرد و از این جهـت، این نبرد بیشتـر از یک 

درگیری دوسویه، در بازتعریف روابط منطقۀ خلیج فارس به کار آمد و آرایشی وسیع و خاص از 

 هریزی و هم های بیرونی شـامل آمریکا، فرانسـه، ترکیه، اسرائیل و شـوروی سابق طرح قدرت

رزمندگان در این جنگ نقش مهمی را ایفا کردند. اغلب این رزمندگان ایرانی، نیروهای داوطلبی 

عنوان مرجع دینی و براساس عقاید ایدئولوژیک و دفاع از  بودند که برای تبعیت از فرمان رهبر به

ترین،  (؛ در جنگی که یکی از طوالنی125 :1111میهن در جنگ حضور یافتند )شمشیرگرها،

های دنیاست. اسناد متنوعی نیز برجای مانده که یکی از  ترین جنگ ترین و خونین رسناکت

های رزمندگان است. نامۀ رزمندگانی که در این جنگ شرکت کردند و یکی  ها، نامه ترین آن مهم

ها بودند. از  ویژه وابستگانشان همین نامه های ارتباطی آنان با جامعه و به ترین رسانه از مهم

ها کارکردهای مختلفی همچون رسانۀ ارتباطی داشتند، بستری مهم نیز جهت به  اکه این نامهآنج

توانند از ابعاد  نمایش گذاشتن وضعیت جامعۀ ایرانی در برخورد با این جنگ بودند که می

ها رمزگشای  مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. این نامه

های قرن شرکت داشتند. در  ترین جنگ باور رزمندگانی است که در یکی از طوالنی شیوة تفکر و

شناسی و معناشناسی در حوزه انسان  زیبایی  های نامه رزمندگان با مؤلفه 35این مقاله بیش از 

 شناسی هنر بررسی خواهند شد. 

 بعد زیبایی شناسی 
های فیزیکی و  تأثیر ویژگیهنر،  شناسی نتر نیز بدان اشاره شد، در حوزة انسا همانگونه که پیش

گیری این نوع نگرش را در  غیر فیزیکی آثار بر حواس انسان مورد توجه است، چگونگی شکل

   تا اواخر قرن نوزدهم بر اثر تفکرات کانتی در فرهنگ و مطالعات غربی تاریخ باید بررسی کرد.

ها با تجربۀ  نیز بستگی به ارزش  باییشناسی، هنر و آثار هنری بودند و درک زی مصداق زیبایی

مباحث     هنر، شناسی  مطالعۀ انسان  با رواج   در اواخر قرن  شد. حسی از اشیاء یا حوادث میسر می

 شناسی پدیدار شد. دیدگاه جدیدی در مباحث زیبایی  شناسی نیز همزمان بروز کرد و افق زیبایی
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شناسی و  ای با مضمون انسان مقاله  1011در سالشناس آلمانی  انسان 1ارنست گروس

ای برای مطالعات هنر مطرح کند و از نظر  شناسی باید شیوه داشت که انسان  شناسی اظهار زیبایی

 (.152 :2515شناسی دارد )وندام، هایی برای مشکالت اساسی زیبایی حل راه  شناسی، انسان  او

توان به  گرفت که از جمله می مطالعات گسترده در طی قرون متمادی در این حوزه صورت

اشاره کرد. مورفی معتقد بود که زیبایی، باعث شناس استرالیایی انسان 2مطالعات هوارد مورفی

،  شود و زیبایی با احساس لذت در ارتباط است برانگیختگی احساس یا پاسخ مثبت عاطفی می

طور مثال  عی مالکیت باشد بهنو   اما صرفاً لذت بردن نیست. شاید یکی از تأثیرتأثیرات زیبایی

برای جلب توجه مخاطب دارای پیامی است و مخاطب با دریافت آن، جزئی از حیطۀ   شی زیبا

 (152-111: 2559کند. )مورفی، زیبایی را دریافت می

از نظر مورفی،   .گذارد کننده تأثیر می گیرد و بر بازدید حس شکل می شناسی بر محور زیبایی

درک  و ، مزه، بو و غیره است طعم، نور، سایه، بافت، شامل شکلطورگسترده  شناسی به زیبایی

وی معتقد بود که مطالعۀ  .گیرد را دربرمی های کیفی فرم و پاسخ به جنبه، تفسیر کیفیت و ارزیابی

شناسی  که زیبایی ارد و با اینبه درک عوامل ایجاد انگیزة خلق اثر و اهداف آن نیاز د  شناسی زیبایی

)مورفی  توان محدود به ]امر[ زیبایی کرد  آن را نمیاست، اما  های حسی از اشیاء در ارتباط با جنبه

های  ، فرم شناس بلژیکی انسان 1(. از سوی دیگر از نظر ژاکوب مکت211-22: 2559و پرکینز،

تأثیرتأثیر گذارند و   و ساختار اجتماعی تولید، هویت  شناسانه با معنا رابطه دارند و در زیبایی

 (.41-15: 1111شناسی در سراسر جامعه حضوری پویا و فعال دارد )مکت،  زیبایی

شک این  ای بسیار تأثیرگذار است و بی هر جامعه  جنگ در هویت و ساختار اجتماعی

آثار زیادی تأثیرات در جامعه، حضوری پویا و فعال دارد، در جنگ هشت ساله ایران و عراق، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Ernst Grosse ( 1862 - 1927 ) 

2 Howard Morphy 

3Jacques Jérôme Pierre Maquet(1919-2013)  

شاید تقارن و ، نرمی و زرق و برق، دارد که صفاتی مانند: وزن اظهار میمورفی 
  ارند، برهمین اساس صرف نظر از زمینۀ فرهنگیگذ تعادل بر سیستم عصبی تأثیرمی

های غیر مادی در  وجود ویژگی  شناسی کند. از خواص زیبایی ها را تجربه می فرد آن
 (.0: 1112)مورفی، ها به سیستم ارزش و معنا است دانش فرهنگی و تبدیل آن

https://de.wikipedia.org/wiki/1862
https://de.wikipedia.org/wiki/1927
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های  ای در حوزه برجای ماند و با وجود آنکه دومین جنگ مطرح قرن بود، مطالعات گسترده

ها، به اسناد  سال طور مثال در مطالعات طی این شناسی هنر انجام نشد، به مختلف به ویژه انسان

م از توان به مکتوبات رزمندگان اع مکتوب رزمندگان کمتر توجه شده است که از آن جمله می

ای از وقایع و گفتمان غالب در این عرصه را به نمایش  ها عصاره ها اشاره کرد. نامه نامه

نامه از رزمندگان جنگ ایران و  35بار در این مقاله بیش از گذارند، از همین رو برای نخستین می

ها  نامه پاکتها و  اغلب این نامه گیرند. شناسی هنر مورد بررسی قرار می های انسان عراق با مؤلفه

 .شدند داران مناطق مختلف کشور با کمک مردمی چاپ می توسط انجمن اسالمی صنف چاپخانه

در اوایل جنگ شروع شد و تا  1195و  1131های  ها، هشت سال و از حدود سال چاپ نامه

آخرین روز جنگ حتی پس از آن نیز ادامه داشت، چرا که سربازان همچنان در جبهه بودند. پس 

ها ظرف سه یا چهار ماه قطع شد، در این میان،  چاپ پاکت نامه 310دور قطعنامۀ از ص

داران تهران برای  ها در دوران جنگ از سوی چاپخانه و پاکت  نامهمیلیون قطعه کاغذ  115حدود

ها تمبر خورده و  نامه هایشان چاپ شد. این پاکت نوشتن و ارسال نامه رزمندگان به خانواده

نوشتند  ها می هایشان را در این کاغذها و پاکت شدند. سربازان نامه ت پذیرفته میتوسط اداره پس

اختصار وجود داشت و  کنندگان روی نامه به و به دلیل مسائل امنیتی و اطالعاتی، نشانی ارسال

 .شد ها توسط رزمندگان نگاشته می تنها نشانی گیرنده، روی پاکت جهت ارسال نامه

های اسالمی  ها، ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ بود که به اتحادیۀ انجمن دهندة این پاکت سفارش

خواست تا  کرد و این اتحادیه نیز از انجمن اسالمی صنف چاپ می بازار و اصناف اعالم نیاز می

ها، براساس  شک نوع تصاویر و مضامین چاپی روی نامه بی 1این اقالم را به چاپ برساند.

ها  نامه شد و این کاغذها و پاکت تقادی و فرهنگی انتخاب میساختار اجتماعی، سیاسی، اع

نوعی بستری برای اعالن بیانیۀ جنگ بود، این تصاویر و جمالت بیشتر در راستای  به

های  ها ویژگی تصویرسازی آرمانی و قدسی از جنگ طراحی شده بودند. گرافیک و طراحی آن

ها   ها و نامه نامه کرد. در این پاکت متمایز می های رایج نامه ها را از پاکت خاصی داشتند که آن

گونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد،  عناصری چون تصویر و نوشتار بسیار اهمیت دارد، همان

 های فیزیکی و غیر فیزیکی آثار بر حواس انسان تأثیر دارد. ویژگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1yun.ir/08q4w ) 1399/5/16  13:15) 
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 های رزمندگان  تصاویر نامه
های برگرفته از ساختار جامعه است  مادها و نشانهها، دربرگیرندة ن شده روی نامه تصاویر چاپ

طور کلی این تصاویر بر  اند، به که جهت دستیابی به اهداف مدنظر سیستماتیک استفاده شده

. قومیت، 1مذهبی، -دینی.2. مکان، 1شوند: گونۀ هویتی تقسیم می اساس مضامین مختلف به چند

 . سیاست.3. ملیت و 4

اند. در این تصاویر،  رزار جنگ و جبهه را به نمایش گذاشتهدستۀ نخست این تصاویر، کا

ها وضعیتی همچون وحشت، ترس، ویرانی و  رزمندگان در حال مبارزه و دفاع هستند و در آن

شود. در گفتمان غالب، جبهه فضایی معنوی است که با حضور رزمندگانی با  مرگ دیده نمی

اند، دائماً در  ترین جنگ قرن یاد کرده نوان خونینع ایمان، تصویری متفاوت از جنگی که از آن به

شود،  وضوح دیده می های صدر اسالم به حال بازتولید است. نمادسازی جنگ با فضای جنگ

اند، زیرا جغرافیای این مناطق شبیه  ویژه آنکه تصاویر مناطق جنوبی ایران بیشتر مورد توجه به

ز آن دارند که رزمندگان در اوج توانمندی و با های صدر اسالم است. تصاویر، حکایت ا  سرزمین

ها مؤمنانی  کنند، تا در راه اسالم پیروز شوند. در گفتمان جنگ، آن توکل بر خدا تالش می

دانند و بر هر مسلمانی ادای این فریضه  معتقدند که جنگ در راه خدا را یک فریضه الهی می

روی امداد الهی بوده که در جنگ با کفار و واجب است. یکی از مقوالت اساسی در باور دینی، نی

های دینی، انسان، موجودی دو بعـدی اسـت؛  در آموزه رسان مسلمین است. دشمنان خدا، یاری

( و از دیگر سو 21؛ حجر: 14ای از صفات ارزشمند )مؤمنون:  سرشـت او از یـکسـو آمیـزه

(؛ چنین موجودی در 13؛ فاطر: 20؛ نساء: 11)حج:  هاسـت  هـایی از کاسـتی آمیخته با گونـه

گری خداوند وابسته است. قرآن کریم نیز با  هـای گونـاگون زنـدگی، بـه یاری سـاحت

جانبه از  کند که خداوند آماده حمایت همه های انـسان، همـواره گوشـزد می بازشماری ناتوانی

که هدفمند است؛  ت آنکـم دو ویژگی اساسی دارند: نخس هـا دسـت اوست، البتـه ایـن حمایـت

شوند؛ این  یعنی در راستای سیر تعالی انسان بـه سـوی ِ هدف آفرینش ـ قرب الهی ـ تعریف می

معنا البته در نوع مثبت امداد، یعنی امداد مؤمنان قابل فهم است؛ نه امداد غیرمؤمنان در مسیر 

هایی  وده و بر پایۀ فرمولسبب و علت نب ها بی شان. دوم، قانونمندند؛ یعنی این حمایت گمراهی

ای مناسـب و  گونه کارگیری ارادة الهی به تر، سنت الهی، در واقع به به بیان روشن گیرند. انجام می

گیرند. امداد در جهاد  متناسـب با اعمال انسان است. امدادهای الهی، طیفی وسـیع را دربر می
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ان خـود و خداوند پایداری کنند، بدین معناست که چنانچه مؤمنان مجاهد در پیکار با دشـمن

(. 1: 1113سرا،  حبیبی سی )  گیرد کار می ها به خداوند نیروهای غیبی خود را برای حمایت از آن

طور که پیشتر  های حضور در مبارزه است. همان این باور دینی در میان مسلمین یکی از ارزش

درگیر  خلقارزشکه هنر با فرآیند معتقد بود شناس استرالیایی  اشاره شد، نانسی مان، انسان

های جمعی است که در  های هنر، نمایش ارزش ترین رسالت است، از همین روی یکی از مهم

های رزمندگان در دوران جنگ ایران و عراق نیز بازنمایی و خلق  های نامه مورد تصاویر و نوشته

ها،  تفاده از تصاویر و نوشتهها سعی بر آن است که با اس شود. در نامه وضوح دیده می ارزش به

عنوان یک ارزش و فریضۀ الهی مطرح  گفتمان غالب جنگ بازتولید شود تا مشارکت در آن به

ای برای تطهیر افراد از پلیدی و گناه تصویر شود. در باور دینی، بهترین  جبهه نیز عرصهشده و 

شود، از سویی  نوع مرگ، مرگ در راه خداست و این سعادت نصیب بندگان مخلص او می

ها نیز جهاد در راه خداست و جهاد در راه خدا از  دیگر، مشارکت در مبارزات و جنگ

ارزشمندترین نوع مبارزات بوده و بهای آن، چیزی جز بهشت موعود نیست. در این 

های صدر اسالم، اغلب در تصاویر، جبهه مکانی  پنداریِ جنگ ایران و عراق با جنگ همذات

ای الهی، بسیار مشهود است و  شود و تأکیدتأکید بر مبارزه به نمایش گذاشته میآرمانی و قدسی 

ترین آن وجود  های تاریخی ایران تفاوت داشته و مهم در گفتمان غالب این جنگ با همه جنگ

 هدفی مقدس است. 

  
 (1تصویر شماره )

 آرشیو شخصی نگارندهمنبع: 

دانی مبارز و جوان دارند که با اشتیاق و (، حکایت از حضور مر2( و )1تصاویر شماره )

ها از نظر کیفیت  نامه  ها و پاکت اند و در حال جنگیدن هستند. این نامه ایمان به جبهه آمده
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ندرت براق بوده و از آنجا که در شرایط جنگ کمبود  ظاهری، اغلب از جنس کاغذهای مات و به

ها، کاغذ پارس  ت آمده برای چاپ این نامهدس مواد اولیه بسیار محسوس است، اما طبق اسناد به

رنگ  1.گرفت داران قرار می ها در اختیار چاپخانه صورت ویژه برای رزمنده تپه خوزستان به هفت

ها شامل  ها از تنوع باالیی برخوردار نیست. اغلب تصاویر نامه شده نامه در تصاویر چاپ

طراحی یا نقاشی ساده استفاده شده هاست و در برخی موارد از  شده از جبهه های تهیه عکس

است. از آنجاکه عوامل فیزیکی چون رنگ، نقش، شیوة اجرا و فرم در انتقال مفهوم بسیار مؤثر 

طورکه پیشتر اشاره شد، مورفی  ها از کیفیت باالیی برخوردار نیستند. همان است، تصاویر نامه

تقارن و تعادل بر سیستم عصبی تأثیر  شاید، نرمی و زرق و برق، معتقد بود که صفاتی مانند: وزن

توان در خلق ارزش و انتقال مضمون مؤثر دانست،  گذارد، از همین رو نقش این موارد را می می

افراد، از طریق این مقوالت نیز به   برهمین اساس طبق نظر مورفی، صرف نظر از زمینۀ فرهنگی

های غیر مادی در دانش  ویژگی  ،شناسی توان رسید. از آنجا که در زیبایی دریافت حسی می

وضوح تبدیل  ها به سیستم ارزش و معنا اهمیت دارد. در این تصاویر نیز به فرهنگی و تبدیل آن

 توان دید. ارزش و معنا را به نمادهای تصویری و نوشتاری می

 

 
 (2تصویر شماره )

 آرشیو شخصی نگارندهمنبع: 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1yun.ir/08q4w ) 1399/5/16  13:15)  

https://yun.ir/08q4w
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 مذهبی -هویت  دینی
شود. این هویت از دین  در گفتمان جنگ ایران و عراق بسیار تأکید میبر هویت دینی و مذهبی 

مذهبی نشئت گرفته و در واقع فرد، جایگاه خویش را از این منظر تعریف -و باورهای دینی

 شود: های هویت مذهبی در تعلق خاطر با عناصر ذیل بیان می کند. گرایش می

 ر زندگی؛ اهمیت دادن به مذهب و تسری نقش آن در همه امو -

 ارجاع به مذهب در اغلب امور زندگی جاری؛  -

 تعریف خود به عنوان شخص مذهبی؛ و -

شود،  (،از آنجا که تالش می41: 1101تعلق به اجتماعات دینی )حاجیانی و فوالدی سپهر،  -

-های دینی های صدر اسالم صورت گیرد، دستیابی به آرمان پنداری این جنگ با جنگ همذات

های  های تصویری و نوشتاری در رسانه ای مؤثر بر جنگ بود که در قالب پیام  لفهمذهبی، مؤ

ها به اشکال گوناگون انتقال  ها نیز پیام نامه ها و پاکت شوند. در نامه متعدد دائماً بازتولید می

(، در این گفتمان، رزمندة جبهۀ ایران، مصداق رزمندة مسلمانی 1یابد؛ مانند تصاویر شماره ) می

های مقدس اسالمی، یکی از  جنگد، در این جنگ، آزادسازی مکان ست که علیه کفر میا

مذهبی، امام حسین نماد استقامت، -های مهم بود و از سویی دیگر در باورهای دینی آرمان

شیعی این -مذهبی  های ترین نماد رشادت و شهادت است، به همین دلیل کربال نیز یکی از مهم

در روزگار جنگ ایران و عراق، این نماد در اسارت دشمن متخاصم شود؛  باور محسوب می

ها و  نامه عنوان دومین قبلۀ مسلمین در پاکت حزب بعث قرار داشت. تصویر قدس شریف به

های مقدس  شد، از آنجا که یکی از اهداف و آمال رزمندگان، آزادسازی مکان ها چاپ می نامه

در اشکال گوناگون هستیم. در گفتمان غالب جنگ ایران و بود، شاهد تولید و بازتولید این تفکر 

های  بر حفظ اراضی میهن خویش، تعهدی دینی در مقابل سرزمین عراق، رزمندگان ایران عالوه

 یادآور باید البته کنند. کنند این مناطق را آزاد  شده توسط دشمنان اسالم دارند و سعی می اشغال

 آغاز در محوری  امت و داراالسالمی تفکرهای غلبۀ وجود با اسالم، اندیشی   جهان نگرش که شد

 مقننین شورای عقیدتی و دینی  اندیشۀ از برخاسته ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون تدوین

 اختصاص اسالم، جهان فرهنگی مرزهای بر تاکید و کشور کالن سازان  تصمیم و اساسی قانون

 آن بارز های ویژگی از آن ارضی تمامیت داشتپاس و حفظ ضرورت ملی، قلمرو به اصل هفت

 . (221 :1115ذکی، و دانست)زارعی پایه  ملت حکومت یک ساخت ساز  زمینه و
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 (1تصویر شماره )

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده

 هویت قومی
ها با هویت ملی یکی از مسائل اساسی در جامعۀ چندفرهنگی ایران  گرایی و رابطه قومیت قوم

های متعدد، حفظ این انسجام و وفاق ملی با امنیت قومی اهمیت دارد و  وجود قومیت است که با

(. 41: 1110است )زارعی،  ای برخوردار  ها و دولت مرکزی نیز از جایگاه ویژه پیوند میان قومیت

شک آنچه از گذشته تا امروز موجب انسجام و بقای این تنوع شده، حفظ هویت قومی و ملی  بی

جانبه  باشد که اقوام مختلف در حفظ تمامیت ارضی و هویتی آن مشارکت همه می این سرزمین

 مرزهای با که است جغرافیایی ای پهنه سرزمین، جهانی، شده پذیرفته و رایج تعاریف در داشتند.

 بخشد.  می بدان جغرافیایی ساختاری و حقوقی جنبۀ حاکمیت، و شود می مشخص آن پیرامونی

 شده پذیرفته جهانی اصل یک عنوان به ها کشور مرزی و ارضی تمامیت و لاستقال حفظ امروزه،

 نگرشی چنین منادی ترین مهم ها، کشور اساسی قانون و الملل بین حقوق ملل، سازمان است. 

 جغرافیایی قلمروی و حکومت  سازة حاضر قرن در که رسد می  نظر  به چند هر شوند. می شناخته

 خواهد ناپذیر  خدشه ارضی، تمامیت حفظ اصل اما شد، خواهد تحول دچار حدودی تا کشور

 مختلف های قومیت با آن ساکن مردمان ایران، تاریخ طول در (.221 :1115یاشار، و )زارعی ماند

 از یکی عراق و ایران جنگ اند، کرده دفاع سرزمین این دشمنان هجوم مقابل در ارضی تمامیت از

گیری  (، تعهد ملی با بهره4رزمندگان مانند تصاویر شماره) های نامه تصاویر در بود. تعرضات این

عنوان نماد رشادت و دالوری در تهییج  ها به اند و از آن از هویت قومی به نمایش گذاشته شده

ای برای به نمایش  اند. جبهه عرصه عواطف و حس مشارکت حداکثری در جنگ بهره برده
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ا باری دیگر تعهد و دلیری خویش را به میهن و دین گذاشتن رشادت و دلیری همه اقوام بود ت

 به اثبات برسانند.

  
(4تصویرشماره)

منبع:آرشیوشخصینگارنده

 هویت ملی 
های سیاسی و اجتماعی است، همچنین یکی از اهداف  هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام

شود که با  محسوب می های سیاسی پذیری سیاسی در همۀ نظام های اصلی جامعه و حوزه

تولید هویت ملی سعی در تقویت آن دارند، اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق  باز

ها و  توان ابعاد، عناصر و مؤلفه وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است که می

رای گیری علمی را ارزیابی کرد. هویت ملی دا های هویت ملی تعیین و تا امکان اندازه شاخص

ای، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است که هر یک از این ابعاد دارای  ابعاد جامعه

ترین  (. هویت ملی یکی از اساسی1: 1101)ابوالحسنی، های خاص هستند ها و شاخص مؤلفه

های اقتدار و  عناصر دستیابی به وحدت و همبستگی ملی است، وحدت ملی نیز خود از مؤلفه

توانند گامی مؤثر در راستای وحدت  ها می شک با تقویت هویت ملی، نظام ده که بیامنیت ملی بو

(. یکی از نمادهای مهم هویت ملی هر 151-151: 1115 ملی بردارند )قاسمی و ابراهیم آبادی،

عنوان نماد آن کشور جایگاه مهمی دارد.  المللی به ویژه در عرصۀ بین کشوری، پرچم است که به

(، از این نماد هویت ملی استفاده شده است، 3ها مانند تصاویر شماره ) نامه تدر تصاویر پاک

گاهی در برخی از این تصاویر، به جای آرم جمهوری اسالمی ایران، تصویری از رزمندگانی به 
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طور سمبلیک در گفتمان غالب جنگ آنان را حافظ  توان گفت، به نمایش گذاشته شده که می

 دهد.  جانفشانی در راه استقالل وطن نشان می هویت ملی دانسته و نماد

   
(5تصویرشماره)

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده

 هویت سیاسی
شده در مقطع زمانی حال حاضر، هویت سیاسی است که در پی  ترین مباحث مطرح یکی از مهم 

 تحوالت عصر جدید در غرب مطرح شد و تعریف جدیدی از انسان و حیات سیاسی ارائه داد.

پردازی سیاسی و اندیشۀ سیاسی اهمیت  بحث از هویت، فارغ از ابعاد تجربی آن در کانون نظریه

دارد. خصلت بارز هویت سیاسی در دوران مدرن، تأکید بر تکثرگرایی، فردگرایی و عقالنیتِ 

بنیاد بشری است. هویت سیاسی، کلیت روابط میان شهروندان و نهادها، همانند رفتار و  خود

گیرد )شکوری و  های جمعی را دربرمی شارکت در فرایند سیاسی و همچنین ایجاد ارزششیوه م

(. یکی از نمادهای هویت سیاسی، رهبران و فعاالن این حوزه هستند و 43-41: 1103بهروز لک،

های سیاسی  ( حکایت از اهمیت نقش، تفکر و کنش9بازتولید تصاویر آنان مانند تصاویر شماره )

 ارد.آنان در جنگ د
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 (6تصویرشماره)

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده

سیاستمداران در ایجاد گفتمان و ساختار اصولی مقاطع مختلف جنگ ایران و عراق، نقش 

ای برای بازتولید گفتمان و ساختار  های رزمندگان نیز عرصه کردند، تصاویر نامه مؤثری ایفا 

و سخنان آنان بود. این نمادهای سیاسی اساسی جنگ با اهداف سیاسی کشور در قالب تفکرات 

ترین نماد هویت سیاسی کشور و برخی از  عنوان شاخص کشور مانند رهبر انقالب اسالمی به

 شد.   فرماندهان جنگ را شامل می

های  ها، یکی دیگر از مؤلفه های نامه بر مضامین و محتوای تصاویر و نوشته  عالوه

جرای این تصاویر است. شیوه اجرای تصاویر اغلب به دو شناسی، کیفیت و کمیت شیوة ا زیبایی

یا نقاشی بود و از آنجاکه به علت وضعیت جنگ و کمبود منابع اولیه   شیوة چاپ مستقیم عکس

ها ازکیفیت باالیی برخوردار نبودند، و برخی از   در آن مقطع زمانی، تصاویر چاپ شده نامه

شناسانه  های زیبایی ترین مؤلفه د. بدین ترتیب مهمان تصاویر از کمترین میزان رنگ بهره جسته

 جانبه است. های مختلف در راستای دفاع همه گیری از هویت ها تولید ارزش و بهره نامه

 معنا شناسی
عنوان حامل  شناسی هنر اهمیت دارد، نقش ارتباطی هنر به آنچه از نظر بازتولید معنا در انسان

که پس   هنر شناسی  و از همین رو یکی از رویکردهای انسانهایی برای اعضای جامعه است  پیام

برای بازنمایی رابطۀ   رواج یافت، رویکرد نمادگرایی بود. در این رویکرد نظری،  از دهۀ شصت

، ادبیات، اسطوره و روایات غیر کالمی  شکل کالمی به  سازی در زبان با جهان بیرون از نماد  حس

  (.10-19: 1111شد )فکوهی، ده می)نمایش و مناسک و ...( استفا
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توان  ها را می فرد شکل گرفت که یکی از آن گفتمان انقالب اسالمی در تحوالتی منحصربه

 گیری گفتمان جدیدی در جامعه شد، تحول در نظام معنایی دانست، این تحول موجب شکل

لف دید، بر همین ویژه در مقاطع مخت توان انعکاس این گفتمان را در زندگی به طوری که می به

اساس رابطۀ خاص حسی با جهان بیرون در جامعۀ ایرانی پدیدار شد. در راستای دستیابی به 

های خاصی دائماً در حال بازتولید است. در  اهداف گفتمان غالب، نمادهای کالمی و ارزش

ینی بود، های د ویژه ارزش ها متأثر از گفتمان حاکم به مقطع جنگ، ساختار و محتوای بیشتر نامه

طور مثال آیات قرآنی، احادیث و روایات در راستای اهمیتِ جهاد در راه خدا استفاده  به

های صدر اسالم در گفتمان غالب منعکس بود و در معناسازی متون  شدند. شرح وقایع جنگ می

ای ه شدند، نوشته ها متون به دو دسته تقسیم می شد. در این نامه وضوح دیده می ها نیز به نامه

نویس رزمندگان. این دو دسته در تولید معنا و مفهوم همسو هستند،  شده و متن دست چاپ

طوری که برای تثبیت گفتمان، شاهد تداوم و تکرار در قالب اشعار تبلیغاتی، سخنان رهبران  به

شود:  ها به دو دسته تقسیم می شده نامه ها، سرودها و مکالمات افرادیم. متون چاپ سیاسی، نغمه

های چاپی شامل مفاهیم مذهبی: آیات، احادیث و دعا )جهاد در راه حق علیه باطل،  . متن1

. مفاهیم سیاسی: سخنان رهبران سیاسی و فرماندگان جنگ )اسالم و آزادی 2شهادت و بهشت(

 های اسالمی( و اشعار هستند. های مقدس سرزمین مکان

های مسلمان واقعی از نظر  ون ویژگیها، اغلب محتوایی همچ متون آیات و روایات در نامه

کنند و در تعاریف، جهاد بهترین عمل، ستون دین، راه سعادتمندان و نمایشی از  دین را بیان می

بر مبارزة مسلحانه با کالم خویش نیز  اوج مسلمانی است. در این احادیث، مسلمانان عالوه

قتی مسلمان از واژگان در راه خدا و توانند در راه خدا و اسالم جهاد کنند، بدین معنا که و می

برد، همانند آن است که از سالح خویش در جنگ استفاده  برای گسترش دین اسالم بهره می

توان مصادیق  ( می1ای دارند. در تصاویر شماره ) کرده، در این گفتمان، واژگان نیز جایگاه ویژه

 این گفتمان را دید.
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(7تصویرشماره)

ودعا)جهاددرراهحقعلیهباطل(آیات،احادیث

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده

در فرهنگ دینی و مذهبی، نمادهای ایثار و شهادت، جایگاه رفیعی دارند و به همین دلیل 

طور مثال، امام حسین )ع(  این نوع دیدگاه و باورند ، به  برخی از پیامبران و امامان نماد شاخص

ه خدا و اسالم در مذهب شیعه است و در ادیان توحیدی نیز نماد بارز شهادت و جهاد در را

در  حضرت اسماعیل )ع( و حضرت ابراهیم )ع( نماد تابعیت محض در برابر امر الهی هستند.

یعنی دوست خداست و طبق آیات قرآنی او پس از  خلیل اهلل باور دینی، حضرت ابراهیم،

نیز  امامت به مقام نبوت بر مقام های متعدد ازجمله ذبح فرزندش به فرمان الهی، عالوه شدن آزموده

نائل شد؛ از همین روی یکی از شاخص های بارز در رسیدن به مقام الوهیت و دوستی با خدا، 

شدن در جبهه،  شود، کشته میدر گفتمان غالب جنگ نیز تالش  .تابعیت و پذیرش امر الهی است

شک در رسیدن به قرب الهی  های مطیع امر الهی باشد که بی نمادی از به قربانگاه رفتن اسماعیل

ها به چنین باور و تفکری  مذهبی جامعه و رسانه-بسیار مؤثر است و در سخنان رهبران سیاسی

 توان دید. ی( م0شود. بازتولید این تفکر را در تصاویر شماره) صحه گذاشته می

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 (0تصویر شماره)

منبع:آرشیوشخصینگارنده

در گفتمان جنگ، جمالت بیشتر جنبۀ تبلیغاتی، ترغیبی و نویدبخش دارند و از سویی دیگر 

رسانی نیروی الهی  کنند و یاری این جمالت بر جنبۀ ماورایی و معنوی این جنگ تأکید می

شود. در این شعارها، اغلب تکیه بر  یادآوری میعنوان باالترین قدرت به رزمندگان دائماً  به

( که در این باور، پیروزی واقعی 1وضوح مشهود است، مانند تصاویر شماره ) باورهای مذهبی به

اش رضای خدا باشد و برای او بجنگد،  شود که رزمنده، هدف اصلی در جنگ، زمانی محقق می

اگر در جنگ شکست خورد و دشمن  جهاد و مبارزه کند و تابع محض فرمان او باشد، حتی

 پیروز شود.

 
(1تصویرشماره)

 سخنانرهبرانسیاسیوفرماندگانجنگ
 منبع: آرشیو شخصی نگارنده
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در گفتمان جنگ ایران و عراق، رزمندگان جبهه ایران، مصداق رزمندگان اسالم علیه کفر  

که در آن محور اصلی خدا،  کردند بودند و از سویی دیگر مردم ایران نیز از حزبی تبعیت می

در این مقاطع بسیار رواج یافت که مصداق « حزب اللهی»پیامبر و دین بود و اصطالحی با عنوان

و ایدئولوژی  افکار برآمده از توان دید. این گفتمان، ( می11( و )15آن را در تصاویر شماره )

ها و باورهای  ید. دیدگاهتوان د های تبلیغاتی جنگ می بود که بازتاب آن را در پیام غالب

 ایدئولوژیکی ایمان باور های افراد مؤثر بود. افراد به ها و کنش برداشت ایدئولوژیکی که در

محقق حوزة سیاست  1فریدن مایکل بودند. بدین مقوله مشترک ها  دارای حس داشتند و اغلب آن

 و ساختار سیاست از نظر وی،کند و  می تأکید اعمال برگرفته از ساختار ایدئولوژیکی و بر باورها

 سیاسی رویدادهای و اجتماعی های آورد و واقعیت را پدید می فرد یک اجتماعی جامعه، دنیای

 رمزگشایی و تفسیر را ها آن که دارند نیاز فرایندی به همواره زنند؛ بلکه نمی حرف خودشان هرگز

 رویدادها و ها واقعیت تفسیر و همف به است که همین دارد، ها  ایدئولوژیک نقش که کاربردی کنند.

 (.3: 1110کند )صدیق اورعی و اصغرپور ماسوله،  می کمک

 
(21تصویرشماره)

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Michael Freeden(1944- ) 



 

 

 

 

 

  هایرزمندگانایرانی...شناسیومعناشناسینامهری)زیبایینگاجنگ

  

 

 

71 

 
(22تصویرشماره)

 آرشیو شخصی نگارنده منبع:

به گواه تاریخ در جنگ عراق و ایران، کشور عراق، آغازگر جنگ بود و ایران در مقام دفاع 

شد که ایران،  (، دائماً این مسئله یادآوری می12آمد. در گفتمان جنگ مانند تصویر شماره )بر

نقش مدافع را داشته و عراق کشور متخاصم بوده است و در این جنگ، عراق از سوی 

شد. بازتولید مفاهیمی همچون عدم رضایت و  های جهان علیه ایران حمایت می ابرقدرت

های بزرگ از دشمن، خشم انقالبی، خشم مقدس،  مایت قدرتپیشگامی در جنگ، دفاع، ح

 شود. های مدرن، مقابله با امپریالیسم و استکبار جهانی در مکتوبات دیده می سالح

 
(21تصویرشماره)

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده

ها  ها و نامه نامه شعارهای تبلیغاتی در راستای دستیابی اهداف جنگ تدوین و روی پاکت

کننده  شدند، شعارهایی که اغلب محتوای ترغیب و تشویق ( چاپ می11تصاویر شماره ) مانند

های  سازی مکان برای رزمندگان در راستای رسیدن به پیروزی در جنگ داشتند،  همچنین آزاد

شد. نقش این شعارها اغلب  مقدس و مذهبی که یکی از ارکان شعارهای تبلیغاتی محسوب می
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ها بود. در برخی از این اشعار،  همۀ اقشار برای حضور در جبههجلب مشارکت حداکثری 

شد و در مقابل شکست،  ترین هدف انقالبی بیان می پیروزی در جنگ، نماد سربلندی و مهم

 است.  های انقالبی و خفت مردم ایران مطرح شده  موجب از دست رفتن ارزش

 
(29تصویرشماره)

شعارهایتبلیغاتیجنگ

 شخصی نگارندهآرشیو  منبع:

 ها گفتمان رایج رزمندگان متن نامه
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، در گفتمان غالب جنگ ایران و عراق، سعی در برساخت 

عنوان  های صدر اسالم بود و از همین رو رزمندگان ایران به پنداری این جنگ با جنگ همذات

و پیروی از فرمان رهبر سیاسی و مذهبی رزمندگان اسالم در راه خدا با اطاعت از فرمان الهی 

( و 14های رزمندگان مانند تصاویر شماره ) نوشته ها حضور داشتند. در دست کشور در جبهه

ها اغلب خود را رزمندگان اسالم خطاب کرده و همچنین از آیات و روایات مرتبط با  ( آن13)

 اند.  وقایع صدر اسالم بهره گرفته
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 (24تصویرشماره)

ع:آرشیوشخصینگارندهمنب

 
(25تصویرشماره)

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده
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ویژه پیامبران مبارز علیه  دینی و مذهبی به  ( بر نمادهای19ها مانند تصاویر شماره ) در نامه

شکن، حضرت  طاغوت و کفر همانند حضرت ابراهیم )ع( نماد طغیان علیۀ طاغوت و بت

ر برابر امرالهی، امام زمان منجی بشریت، امام حسین نماد اسماعیل )ع( نماد تابعیت محض د

 شود.  شهید اسالم تأکید می

 

 

 
(26تصویرشماره)

 منبع: آرشیو شخصی نگارنده

ای از خیر و شر دائماً در حال تولید و بازتولید است. دو مؤلفه مهم  در گفتمان غالب، دوگانه

و نماد شر  منمسلماندر این گفتمان نماد خیر است. « دیگری کافر»و « من مسلمان»این گفتمان

است که نمادهای من مسلمان شامل: جهادگر، حق، خیر، شهید، آزاده، نور، ایثار،  دیگریکافر

منجی، بت شکن، سیدالشهدا، پیروزی انقالب، قدس، کربال، حزب اهلل، صبر، مقاومت، توکل، 
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نیز مزدور، باطل، شر، هالکت، کرامت و دعا  است و در مقابل نماد های دیگری کافر 

 خوار، تاریکی، خودخواهی، شکست، حزب شیطان و... است. جیره

 
(2نمودارشماره)

 هاگفتمانغالبنامه
 منبع: نگارنده

شوند، از آنجا که در  ها به دو صورت تصویری و نوشتاری بازتولید می این گفتمان در نامه

های  جتماعی است و بر اساس ادراکات و انگیزشا -هنر، هنر محصولی فرهنگی  شناسی انسان

هایی برای اعضای جامعه است، در این  ای ارتباطی و حامل پیام گیرد و وسیله جامعه شکل می

 شوند. ها نیز باورهای جمعی در یک مقطع زمانی منعکس می نامه

 گیری نتیجه
تأثیرات متقابل جامعه و جنگ  ترین منابع مطالعاتی است که وقایع و های رزمندگان یکی از مهم نامه

ترین و  ترین، ترسناک کند. در نظر مفسران جنگ ایران و عراق به عنوان طوالنی را روایت می

شک خوانش روایت چنین جنگی، حاوی  است، بی های دنیا در قرن گذشته ترین جنگ خونین

اد و منابع مکتوب و غیر برانگیزی خواهد بود. بالطبع این بازخوانی با استفاده از اسن مطالب تأمل

های  ترین منابع مکتوب برآمده از متن واقعی جنگ، نامه یابد، یکی از مهم مکتوب غنای بیشتری می

 متأثر از پیامدهای آن مستقیم غیر یا مستقیم آن از پس و جنگ زمان در ایرانی رزمندگان است. جامعۀ
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های مؤثر در  ترین مؤلفه یکی از مهم عنوان های جمعی به دهد که ارزش ها نشان می است، بررسی 

گفتمان غالب جنگ مورد استفاده قرارگرفته است و انعکاس آن را در محتوا و مضمون نامۀ 

بر آنکه رسانۀ ارتباطی در جنگ بودند، نقش مؤثری نیز در  ها عالوه توان دید. نامه رزمندگان می

های مورد مطالعه در این مقاله،  رسی نامهبازتولید اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشتند. در بر

ترین ابزار دستیابی به اهداف جنگ است که در قالب  دهد که هویت، یکی از مهم ها نشان می یافته

ای در مشارکت  شوند. همخوانی با چنین اهدافی، نقش برانگیزاننده تصاویر و نوشتار بازتولید می

مذهبی، سیاسی و ملی در  -مقطع زمانی، هویت دینیحداکثری در مبارزه علیۀ دشمن دارند. در آن 

ها نیز نشان  شک گفتمان غالب نامه جامعۀ ایرانی تحت تأثیر انقالبی ایدئولوژیک و اسالمی بود، بی

سازی وقایع جامعۀ ایرانی با جامعۀ صدر  ویژه آنکه تالش برای همسان از چنین ساختاری دارد، به

ا جنگ ایران و عراق بسیار مشهود است، در این میان نیز، های مسلمانان ب ویژه جنگ اسالم به

های  دائماً در حال تولید و بازتولید است و در نامه دیگریکافرو  منمسلمانای به نام  دوگانه

ها  نامه ها و پاکت رزمندگان چنین تفکری نیز منعکس شده است، از همین رو تصاویر و متون نامه

 شده دارند.  اهداف تعیین نیز نقش مؤثری در دستیابی به
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 منابع
. فصلنامه سیاست«. های هویت ملی با رویکردی پژوهشی مؤلفه» (.1101ابولحسنی، سیدرحیم ) .1

 .22-1،صص 0زمستان شماره 

های منتقد  های سیاسی در نظریه هویت» (؛1103) شکوری، ابوالفضل ؛بهروز لک، غالم رضا .2
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