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پذیرش6920/62/69 :

چکیده

نشانهشناسی تصویر ،رویکردی انتقادی است که با بررسی و تحلیل محتوای
تصاویر میکوشد به الیههای پنهان مفهومی در آنها دست پیدا کند ،بیآنکه
ارزش زیباییشناختی تصاویر را مورد قضاوت قرار دهد .نشانهشناسی تصویر به
طور عمده از دهههای  06و  ۰6میالدی در مکتب نشانهشناسی پاریس مورد
توجه قرار گرفت؛ اما مفهوم نشانهشناسی اجتماعی را اولینبار مایکل هالیدی،
زبانشناس انگلیسی مطرح کرد .این ایده بعدها توسط شاگردان و همکاران او
دنبال شد و توسعه یافت .پس از آن ،گونتر کرس و تئو ونلیوون تالش کردند
تا نشانهشناسی اجتماعی را به حیطههای دیگری بهجز کالم نیز گسترش دهند.
نتیجه تالش آنها الگویی شد برای تحلیل تصویر که آن را نشانهشناسی اجتماعی
تصویر نامیدند .این پژوهش با استفاده از الگوی کرس و ونلیوون برای
نشانهشناسی اجتماعی تصویر ،تصاویر کتابهای درسی دوره راهنمایی را با
محوریت موضوع بازنمایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بررسی کرده است.
بازنمایی جنگ بهدلیل اهمیت و تأثیرگذاری زیاد آن در جامعه بهعنوان یک
پدیده اجتماعی معاصر مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه بررسیها نشان داد که در
بازنمایی جنگ ،گفتمان غالب عدم تقارن «ما/آنها» است .دشمن یا در تصاویر
بازنمایی نمیشود یا شیطانصفت ،احمق و بیعرضه و حتی زشت تصویر
میشود؛ در حالی که نیروهای خودی ،باهوش ،پاک و باایمان ،با لیاقت و پیروز
و زیبا تصویر میشوند.
واژگااا اصاالی نشااانهشناساای اجتماااعی تصااویر ،کتااابهااای درساای دوره
راهنمایی ،تحلیل تصویر ،جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.

 .6کارشناسی ارشد پژوهش هنر -دانشگاه هنر.
 .9دکترای مردمشناسی -عضو هیئت علمی دانشگاه هنر (نویسنده مسئول)
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مقدمه

از دیاادگاه برخاای از تحلیلگااران مسااادل راهبااردی ،جنااگ یااک اختااراع فرهنگاای بساایار برجسااته و
انعطافپذیر است .موضوع جنگ ،کشتن و کشته شدن است؛ اما در عین حاال ،باا هنار ،داناش ،دیان،
شعر ،ورزش و همچنین هویت مردانه نیز ارتباط تنگاتنگ دارد .جنگ از دیرباز عناصر پررناگ آیینای و
هنری داشته و همچنان نیز با گذشت زمانی طوالنی ،آنها را حفظ کرده است (.)Pauw, 2000: 9-10
به سبب همین ماهیات فرهنگای ،جناگ باهعناوان یاک نشاانه کاالن در نرار گرفتاه شاده،
نشانهشناسی جنگ معنا مییابد« .هدف مطالعه نشانهشاناختی جناگ ،شاناخت باافتی اسات کاه باه
شکلگیری متنهای جنگ منجر شده است .جنگ از منرر نشانهشناسی ،بهمثاباه فرایناد معنااپردازی
در ارتباطات انسانی و در بافتی اجتماعی ،فرهنگی تلقی میشود و این طرز تلقی است کاه جناگ را
موضوعی با اهمیت معرفی میکند» (ساسانی.)۱6 :6926 ،
از دیگر سو ،با توجه به اهمیت روزافازون ارتباطاات تصاویری و غلباه آن بار ارتباطاات کالمای،
بررسیهای نشانهشناسانه نیاز نمایتواناد محادود باه نشاانهشناسای کاالم بااقی بماناد و بررسایهاای
چندوجهی 6الزم است .کتابهای درسی هم از این قاعده مستثنی نیساتند .باا پیشارفت فنرااوری چااپ و
راحت و ارزانتر شدن امکان چاپ تصاویر ،کتابهای درسی هم بهسمت تصویریتر شدن پیش رفتهاناد
) .(Bezemer and Kress, 2010: 12نشانهشناسی تصاویر کتابهای درسی میتواند ما را به داللتهاای
ضمنی نهفته در تصاویر و تأثیری که بر ذهن دانشآموزان خواهند گذاشت ،رهنمون کند.
این پژوهش قصد دارد با استفاده از چارچوب نرری نشانهشناسی اجتماعی تصاویر (برگرفتاه
از نرریات کرس و ونلیوون) ،به این پرسشها پاسخ دهد :جنگ تحمیلی عراق علیاه ایاران چگوناه
در تصاویر کتابهای درسی (دوره راهنمایی) بازنمایی شده است؟ چاه تصاویری از طارفین درگیار
اراده میشود؟ رزمندگان ایرانی چگونه بازنمایی میشوند؟ بدین منرور ،نخست درباره مباانی نراری
نشانهشناسی اجتماعی تصویر توضیحاتی خواهد آمد و سپس ،بهکمک همان مبانی ،تصاویر منتخاب
کتابها بررسی خواهند شد.
پیشینه و اهمیت پژوهش

درباره کتابهای درسی ایران ،پس از وقوع انقالب اسالمی پژوهشهای زیادی هم در ایاران و هام
خارج از مرزها انجام شده است .پژوهشهایی که بیرون از ایران انجام شدهاناد ،باهطاور عماده بار
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مفاهیم سیاسی ،مذهبی ،حقوق بشر و گاهی حقوق زنان متمرکز بودهاند .باهعناوان مثاال ،پاژوهش

مفصّلی با عنوان «نگرش به دیگران و صلح در کتابهای درسی و راهنمای معلم در ایران» در مرکز
مطالعات برای نرارت بر صلح و تسامح فرهنگی در آماوزش مادارس،کاه یاک مرکاز غیاردولتای
در سال  69۳6چاپ شده بودند ،به روش تحلیل محتوا بررسای کارده اسات .برخای از نتاای ایان
برنامه پژوهشی اشاره به این دارد که «داستانها ،شعرها و تمرینهای کتابهای درسای ،شاهادت را
باشکوه نشان می دهند و بر اهمیت دفاع از جمهوری اسالمی برای رسیدن به ساعادت ابادی تأکیاد
میکنند» ).(Science Applications International Corporation, 2007: 9
همچنان که دیده میشود ،بررسی نحوه نگرش کتابهای درسی به مفاهیم ماذهبی و سیاسای
و مفاهیم مرتبط با شهادت ،اسالم و جمهوری اساالمی(که همگای باه جناگ تحمیلای نیاز مارتبط
میشوند) ،موضوع مورد اهمیت در همه این پژوهشهاست که خود بار اهمیات پارداختن باه ایان
موضوع در بررسیهای داخلی نیز مایافزایاد .از دیگار ساو ،جناگ پدیادهای اسات کاه در تااریخ

بررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتابهای درسی

صهیونیستی است ،انجام شده و همه کتابهای درسی ایران را بههمراه کتابهای راهنمای معلم کاه

اجتماعی معاصر ایران تأثیرات فراوانی داشته و دارد .از آنجا که ایان نوشاتار بررسای تصااویر را باا
چارچوب نشانهشناسی اجتماعی انجام میدهد و بافات فرهنگای و اجتمااعی تصااویر را در معناای
آنها مؤثر میداند ،پرداختن به این پدیده ،ضروری بهنرر میرسد.
نشانهشناسی اجتماعی تصویر

عبارت «نشانهشناسی اجتماعی» را مایکل هالیدی در سال  62۰۳ابداع کارد .در آن زماان ،او یکای از
زبانشناسان برجسته انگلیسی محسوب میشد .این موقعیت او باعث شاد تاا اصاطالحی کاه اباداع
کرده بود بهسرعت و با نفوذ زیادی پخش شود و بهکار رود؛ هارچناد خاود او بیشاتر روی بررسای
زبانهای کالمی متمرکز بود .از نرر او ،صورتبندی «زبان بهعنوان نشانهشناسی اجتماعی» ،بهمعناای
تفسیر کردن زبان در بافتی اجتماعیفرهنگای اسات کاه در آن ،خاود فرهناگ هام باا اصاطالحات
نشانهشناسی تفسیر میشود (.)Halliday, 1978: 2
با وجود آنکه میتوان هالیدی را اولین کسی دانست که این اصطالح را بهکار برد ،اما بهنرار
میرسد این مفهوم برای او چندان دقیق و نسبت آن با زبانشناسی چندان روشن نبوده است .پاس
از هالیدی ،کتاب باب هاج و گونتر کرس بهناام نشاانهشناسای اجتمااعی ( )62۳۳توانسات ایان

اصطالح را در چارچوبی کامالً نشانهشناسانه رواج دهاد .هااج و کارس در کتااب نشاانهشناسای
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اجتماعی سعی کردهاند با دشواریهای مفهومی که مانع رشد ایان حاوزه از تحقیقاات مایشاود،
مقابله کنند و نشان دهند چگونه نشانهشناسی میتواند باا تحلیال اجتمااعی قادرت ،ایاددولویی،
جنسیت و طبقه ،یکپارچه شود .نشاانهشناسای اجتمااعی برسااخته آنهاا ،بار پایاه دیادگاههاای
ولوشینف بنا شده بود؛ کسی که نشانهشناسی را با مطالعه ایددولویی پیوند داده و معتقد باود فارم
نشانهها نهتنها بهوسیله نهادهای اجتماعی شرکتکننده ،بلکه بهوسیله شرایط لحرهای تعامل آنهاا
تعیین میشود .هاج و کرس این نرریه را تعمیم و گسترش دادند .برای نشان دادن این که چگوناه
این روش میتواند مسادل کلیدی در نرریه ادبی و ارتباطات را روشن کند ،آنها پیامهای مختلفای
را تحلیل کردند؛ از متون ادبی ،تلویزیون و تابلوهای تبلیغاتی بزرگ گرفته تاا تعاامالت اجتمااعی
در خانه و مدرسه (.)Hodge, 1988: 261-263
نشانهشناسی اجتماعی شیوه تحلیل هالیدی را در تشخیص سه نوع اصلی از کار نشاانهشناسای
دنبال میکند .هالیدی این سه نوع کار را فرانقش 6مینامد و باین ساه ناوع مختلاف آن تماایز قادال
میشود :فرانقش ذهنی ،کاربرد تولید بازنمایی؛ فرانقش بین فردی ،نقشی کاه زباان در ایجااد تعامال
بین نویسنده و خواننده یا گوینده و شنونده بازی میکند؛ فرانقش متنی ،که اجزای منفارد بازنماایی و
تعامل را کنار هم گرد میآورد تا ما بهعنوان متن یا پدیده ارتباطی آن را درک کنیم.
کرس و ونلیوون این ایده را با کمی تغییر در وایگان ،درباره تصاویر بهکار باردهاناد؛ باهجاای
«ذهنی» از «بازنمودی» استفاده کردهاند ،بهجای «بین فردی» از «تعاملی» و بهجای «متنی» از «ترکیبای».
بهعقیده کرس و ونلیوون ،هر تصویری نهتنها جهان را بازنمایی مایکناد ،بلکاه در تعاامالت نقاش
بازی میکند و نوعی متن ترکیبی بهوجود میآورد (.)Kress and Van Leeuwen, 2006 (1996):6
کارکرد بازنمودی (مثالً در یک پوستر) بخشی است که رابطه بین افاراد موجاود در تصاویر را
نشان میدهد و فضایی که آنها در آن قرار دارند (برای مثال ،رابطه خانوادگی در فضای داخل خاناه
و سر میز غذا).
جهت نگاه افراد داخل تصویر ،وضعیت نسبی قرارگیاری شخصایتهاا در تصاویر و پیاام یاا
درخواستی که همراه تصویر مطرح میشود ،کارکرد تعاملی تصویر را میسازند.
طرحبندی و جاگذاری نقاط برجسته تصویر و متن یا رابطه تصویری کاه در اداماه ماتن قارار
گرفته با آن ،کارکردهای ترکیبی را میسازند تا برای مثال ،تشخیص بدهیم این پوستری اسات بارای
تبلیغ بهداشت عمومی.
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معنای بازنمودی

معنای بازنمودی ،قبل از هر چیز با اجزای سازنده تصویر (اشخاص ،مکانها و اشیا) مرتبط میشاود؛
برای مثال ،چهره و لباس پوشیدن اشخاص داخل تصویر به چه چیزی داللت مایکناد! ایان معاادل
کااری بیشااتر از نشااانهشناساان ساااختارگرا و آیکونوگرافرهااا انجاام نماایدهنااد .ایادههااای جدیااد
نشانهشناسی اجتماعی برای تحلیل بصری معنای بازنمودی مرباوط باه تأکیاد آن بار نحاو 6تصااویر
بهعنوان یک منبع معنای بازنمودی است .در بازنماییهای زمانمحور مثال ادبیاات و موسایقی ،نحاو
بهترتیب چیدن اجزا پشت سر هم مربوط میشود (مثالً ترتیب کلمات) .در نشانهشناسی مکانمحاور
مثل تصویر و معماری ،نحو به موقعیت نسبی قرارگیری در فضاا مرباوط مایشاود؛ اینکاه اجازا در
فضای نشانهشناسی کجا قرار گرفتهاند؟ آیا بهوسیله خطوط و هارمونی رنگ و شکل ،باههام مارتبط
شدهاند یا نه؟ و پرسشهایی از این دست .البته ایان شاکل از نحاو فضاایی ،پایش از آن باهوسایله
نرریهپردازان هنر از جمله آرنهایم ،بهکار گرفته شده اسات ولای عمادتاً در بیاانهاای فرمالیساتی و
زیباییشناسانه ،نه برای ساخت معنای بازنمودی.
کرس و ونلیوون الگوهای نحوی بصری را برحسب کاربردشاان در ایجااد ارتبااط معناادار

بررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتابهای درسی

تصویری ،همان کاری است که وایگان در زبان انجام میدهند و از این جنبه ،نشانهشناسان اجتمااعی

بین اجزای تصویر ،دستهبندی میکنند .دو نوع الگو وجود دارد :نخست ،بازنمایی روایتی که اجازا
را براساس انجام و رخ دادن بههم مرتبط میکند و بهعبارتی ،براسااس نمایاان کاردن اتفااقهاا و
رویدادها یا فرایندهای تغییرات .نوع دوم ،الگوهای مفهومیاند که اجزا را باراسااس خصوصایات
عمومی و پایدار ذاتیشان بازمینمایانند .این الگوها اجزا را در حال انجام کاری نشان نمایدهناد،
بلکه آنها را در وضعیت چیزی بودن یا معنایی داشاتن یاا باه دساتهای متعلاق باودن یاا اجازا و
ویژگیهای معیّنی داشتن مینمایانند .انتخاب یکی از این الگوها مهم است؛ چارا کاه تصامیم بار
بازنمایی با الگوی روایتی یا مفهومی ،کلیدی است برای فهم گفتمانی ،که واساطه بازنماایی اسات
(.)Lister and Wells, 2001
 .1ساختهای روایتی :2تصاویر روایتگر بهواسطه وجود یک بُردار شاناخته مایشاوند .ایان بُاردار،
خطی است که دو سر آن اجزای مختلف تصویر را بههم مارتبط و متصال مایکناد و نشااندهناده
حرکت و پویایی در تصویر است که به انجام فعل یا روی دادن اتفاق منجر میشود .به ایان ترتیاب،
در چنین تصاویری ،همواره حداقل با یک رویداد یا کنش سروکار داریم کاه یاک فاعال یاا کنشاگر

1. Syntax
2. Narrative Structures
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دارد .کنشگر ،جزدی از تصویر است که بردار را شکل میدهد یا مبدأ بردار روی آن قارار دارد .بارای
مثال ،شخصی که دستهایش را بهسوی آسمان دراز کرده ،کنشگری است که با دستهاایش باردار
را شکل داده است.
در مقابل هر کنشی ،یک هدف و مقصد مشخص میشود که همان جزدی است که نوک باردار
به آن اشاره میکند و مفعول آن کنش است .اگر هم کنشگر و هم هادف کانش در تصاویر حضاور
داشته باشند ،آن کنش را گذرا مینامیم و اگر تصویر فقط شامل کنشگر و باردار نشااندهناده کانش
باشد ،آن را ناگذر میخوانیم.
خط نگاه افراد موجود در تصویر (اگر بهسمت بیننده تصویر نباشد) ،ناوع ویاژهای از بُاردار را
شکل میدهد که بیش از آنکه کنش و رویداد ایجاد کند ،واکنش میسازد .این واکنش میتواند گاذرا
باشد؛ در صورتی که هم صاحب نگاه و هم موضوع نگاه در تصویر حضور داشته باشاند .اگار فقاط
صاحب نگاه در تصویر حضور داشته باشد و ما نتوانیم ببینیم کاه او باه چاه چیازی نگااه مایکناد،
واکنش ناگذر خواهد بود.
استفاده از مفاهیم پیشگفته (کنش ،واکنش ،گذرا ،ناگذر) کمک میکند تا در تحلیل یاک ماتن
بصااری بتااوانیم پرسااشهاایی مشااخصتاار در چااارچوب اجتماااعی بپرساایم؛ از جملااه اینکااه :در
مجموعهای از تصاویر ،نقش کنشگر به چه کسانی داده شده و چه کسانی بیشتر نقش هدف کانش را
داشتهاند؟ صاحب نگاه و موضوع نگاه چاه کساانی باودهاناد؟ چاه کساانی در برابار یاک موضاوع
مشخص ،کنشگر و کدام گروه واکنشگر بودهاند؟
 .2ساختهای مفهومی :1تصاویری که حاوی بُردار کنش نیستند ،با الگوی مفهومی تحلیل مایشاوند.
در این تصاویر ،افراد و مکانها و اشیا به شکل بصری تعریف میشوند یا مورد تحلیال و دساتهبنادی
قرار میگیرند .الگوهای مفهومی را میتوان در ساه سااختد دساتهبنادی ،نماادین و تحلیلای ماورد
بررسی قرار داد .ساختهای دستهبندی اشیا ،آدمها یا مکانهای مختلف را کنار هم در یاک تصاویر
میآورند و آنها را به شکلی متقارن و متوازن در فضای تصویر قرار میدهند تا نشان دهناد کاه ایان
اجزا ،دارای یک وجه مشترکاند و به یک دسته تعلرق دارند .در ساختهای نمادین کاه باا تکیاه بار
آیکونوگرافی انجام میشوند ،صفات نمادین با مشخصات مختلفی بازشناخته مایشاوند :وجاوهی از
تصویر با استفاده از رنگ ،نور ،ترکیببندی ،اندازه یا با حاالت مختلف بدن یاا باا نگااه باه نقطاهای
بیرون از تصویر در بازنمایی برجسته میشود .این صفات هماواره باا ارزشهاای نماادین همراهناد.

1. Conceptual Structures
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ساختهای تحلیلی نیز اجزا را با یک ساخت جزء -کال باههمادیگر مارتبط مایکنناد .نقشاههاا و
نمودارهای دایرهای از این نوع ساخت استفاده میکنند .در تمام این موارد ،یک مفهوم یاا موجاود باا
نمایش اینکه چگونه از اجزا تشکیل شده ،تعریف میشود.
مرتبط با آنها را نشان میدهد.

بررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتابهای درسی

نمودار  6که به شیوه سیستم -شبکهای هالیدی رسم شاده ،اناواع معاانی باازنمودی و اجازای

نمودار  :1معنای بازنمودی (ساخت روایتی)

معنای تعاملی

1

تصاویر میتوانند رابطههای مشخصی بین بیننده تصاویر و جهاان درون قااب ایجااد کنناد .باه ایان
ترتیب ،آنها با بیننده خود تعامل کرده ،او را ترغیب میکنند که گارایش مشخصای در قباال آن چاه
بازنموده میشود ،داشته باشد .سه عامل مهم در درک این معناها توسط مخاطب تأثیرگذارند :فاصاله،
تماس و زاویه دید .این عوامل با هم میتوانند ارتباطی پیچیده و زیرکاناهای باین باازنموده و بینناده
برقرار کنند .برآیند این عوامل ممکن است باعث شود مخاطب زن و مارد ،تعامال متفااوتی باا یاک
تصویر داشته باشند یاا گاروههاای سانی ،طبقاات اجتمااعی و اقاوام مختلاف ،احسااس دوری یاا
نزدیکیشان به یک تصویر ،متفاوت باشد.
 .1تماس :2تصاویر فراوانی هستند که در آنها افراد درون تصویر ،مستقیم باه بینناده نگااه کارده و از
این طریق ،با بیننده تماس برقرار میکنند و تصوّری از ایجاد یک رابطه بهوجود مایآورناد .کارس و
ونلیوون چنین تصاویری را درخواستکننده مینامناد؛ بادون ایان ناوع تمااس فرضای ،ماا کاامالً
1. Interactive Meaning
2. Contact
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متفاوت به افراد درون تصویر نگاه خواهیم کرد .ما آنها را در وضعیتی گسساته ،غیارشخصای و در
حالتی نمایشی خواهیم دید .این حالت را ارادهدهنده مینامند .دو وایه اراده و درخواسات ،از ادبیاات
هالیدی قرض گرفته شدهاند.
 .2فاصله :1تصاویر میتوانند افراد ،اشیا و مکانها را به بیننده نزدیک کنند یاا آنهاا را باا فاصاله از او
نگه دارند .در تعامالت روزمره ،هنجارهای ارتباط اجتماعی تعیینکننده فاصله فیزیکای مناساب باین
افرادند .در زبان تصویر ،این فاصله به «اندازه قاب» ترجمه میشود .بهعنوان معیاری کلی میتاوان باا
استفاده از تعاریف نماهای سینمایی چنین تناظری برقرار کرد :کلاوزآپ (سار و شاانههاا یاا کمتار)،
رابطهای صمیمی و شخصی را پیشنهاد (اراده) میکند؛ مدیومشاات (بادن انساان تاا کمار یاا زاناو)،
نشاندهنده رابطه اجتماعی است و النگشات (تمام بدن که قاب را اشغال کند یاا دورتار) ،رابطاهای
غیرفردی را نشان میدهد.
البته این بدان معنا نیست که افرادی که در نمای نزدیک میبینیم واقعاً به ما نزدیک و آنهاا کاه
در قاب دور میبینیم ،دورند؛ بلکه این نوعی بازنمایی از این معناست که انگار آن افراد به «گروه ماا»
تعلرق دارند یا باید داشته باشند و به این ترتیب ،به نوعی ،مخاطب و بیننده خود را نشاندار مایکنناد.
در واقع ،این باعث میشود که گروهی از مخاطبان به یک تصویر مشخص ،بیشتر جلب شوند.
 .3زاویه دید :2سومین عامل تأثیرگذار بر درک مخاطب از تصویر ،زاویاه دیاد بینناده اسات .یکای از
پرسشهای مهم هنگام تحلیل هر تصویر ،این است که چه کسی و با قارار گارفتن در چاه ماوقعیتی
این تصویر را به این صورت میبیند؟ زاویه دیدهای مختلف مایتوانناد معاانی مختلفای را باهطاور
ضمنی و بالقوّه به مخاطب برسانند .میتوان بهطور خاص به رابطه نمادین بین تصاویرگر /بینناده باا
افراد و اشیا و مکانهای درون تصویر اشاره کرد .برای مثال ،زاویه دید عمودی ،بهشاکل نماادین باه
مفهوم قدرت مربوط میشود .اگر از باال به چیزی نگاه کنیم ،نشانه قدرت و تسلرط نمادین ماا بار آن
است و اگر از پایین به آن نگاه کنیم ،قدرت نماادین او نسابت باه ماا نشاان داده مایشاود .تصاویر
همسطح چشم ،نشان از تعادل و تساوی در قدرت دارد .زاویه دید افقی به میزان درگیاری بینناده باا
موضوع یا جدایی آنها از هم مربوط میشود .دید از روبهرو ،بیشترین میازان دخالات و درگیاری را
بهوجود میآورد و در حالتی که تصویر از کنار یا نیمرخ موضوع است ،بیننده ،هم باهشاکل عینای و
هم بهشکل استعاری در کناره موضوع میماند.

1. Distance
2. Point of View
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مؤلفههای شکلدهنده معنای تعاملی را میتوان در نمودار  9دید.

بررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتابهای درسی

نمودار  :2مؤلفههای شکلدهنده معنای تعاملی

معنای ترکیبی

1

تحلیلهای مربوط به معنای ترکیبی ،بیشتر به کار تحلیل متنهایی میآیند که برای رساندن یک معناا،
تصویر و نوشته را در کنار هم بهکار میگیرناد؛ مثال صافحات مجلاههاا یاا کتاابهاای مصاوّر یاا
گزارشهای وابسته به تصویر .مؤلفههای شکلدهنده معنای ترکیبی عباارتاناد از :ارزش اطالعاات،
تنریم چارچوبها ،برجستهسازی.
 .1ارزش اطالعات :2ارزش اطالعات با توجه بهنحوه جاگیری عناصر مختلاف هار ترکیاب فهمیاده
میشود .نقش هر جزء مشخص نسبت به کل به این بستگی دارد که سمت چپ قرار گرفته باشد یاا
راست ،در مرکز یا حاشیه ،یا در بخش باالیی یا پایینی فضای تصویر و صفحه.
تفاوت سمت چپ و راست و باال و پایین تا حد زیادی به این مرباوط اسات کاه نوشاتن در
صفحه ،فرآیندی جهتدار است .در جوامعی که نوشتار از چپ به راست (یا راست به چاپ) و بااال

1. Compositional Meaning
2. Information Value

73



فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،3شماره چهارم ،زمستان 6337

به پایین خوانده میشود ،مثل زبان انگلیسی یا فارسی ،این دو جهت معناای متفااوتی بار نوشاته باار
میکنند .جاگیری چپ به راست ،یک ساخت «داده شده-جدید» میسازد« .جدیاد» ،محال بحاث و
مجادله ،قابل اعتراض و اطالعات نتیجهگیری شده است؛ در حالی که «داده شده» (معلوم) ،باهشاکلی
بدیهی قابل پذیرش همگانی و مطابق عقل سلیم است .به همین قیاس میتاوان در فارسای جااگیری
راست به چپ را معادل ساخت «داده شده -جدید» دانست .در مورد باال و پایین نیز آنهاا معتقدناد
آنچه در باال قرار میگیرد ،ایدهآل و آنچه در پایین قرار میگیرد ،واقعی خوانده میشود .سارانجام ،در
مورد معنای قرار گرفتن در مرکز میتوان گفت که آنچه در مرکز قرار میگیرد بهعناوان متحادکنناده
عناصر «حاشیهای» دیده میشود .بنابراین ،عناصر حاشیهای گاهی به شکل عناصری متعلاق باه مرکاز
یا کمارزشتر از آن یا تابع آن دیده میشوند که عنصر مرکزی ،آنها را کناار هام نگاه داشاته اسات
(.)Kress and Van Leeuwen, 1996:45
 .9تنریم چارچوبها :6عبارت چارچوب ،نشاندهنده آن است که عناصر هر ترکیاب مایتوانناد باه
تنهایی و جداگانه هویت داشته باشند یا بهعنوان کلای ،یکپارچاه و باههام پیوساته بازنماایی شاوند.
بهعبارت دیگر ،تنریم چارچوب باعث پیوند یا گسست عناصر میشود .در هر ماورد ،پیوساتگی یاا
گسست بین عناصر ،به یک معنا توضیح میدهد که آیا آنها عناصری جداگانهاند یا سااخته شادهاناد
که بههم تعلرق داشته باشند .این ظرفیت معنای بیرونی ،با توجه به بافت و زمینه و همچنین با در نرار
گرفتن وسیله مورد استفاده در چارچوب ،دقیقتر میشود.
 .3برجستگی :2برجستگی ،اصطالحی است که کرس و ونلیوون برای اشاره به ایان موضاوع باهکاار
بردهاند که برخی از عناصر تصویر ،بیشتر از بقیه چشم را درگیر میکنناد .ایان جلاب توجاه ممکان
است از طریق اندازه ،تضاد رنگ یا تضاد تنالیته یا استفاده از سایه و حروف ک یا کلفات در نوشاته
اتفاق بیفتد و بهطور خالصه ،هر چیزی که باعث شود یک عنصر خاص از پسزمینهاش جادا شاود
و «جلو بایستد»؛ برای مثال ،رنگ قرمز همواره خود را جلو میکشد و رنگ برجستهای است.
نمودار  9مؤلفههای شکلدهنده معنای ترکیبی را نشان میدهد.

1. Framing
2. Salience
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مدالیته

1

یکی از موضوعات اساسی در ارتباطات ،قابل اعتماد بودن است؛ آیا چیزی که میبینیم و مایشانویم،
واقعی ،حقیقی و درست است یا دروغ ،ساختگی و غیرحقیقی؟ مدالیته با این مسئله مرتبط است کاه
اغلب در مورد مدالیته آن قضاوت میکنند .آنها امکانپذیر بودن ،واقعی بودن ،باورپذیری و درساتی
متون را در بازنمایی واقعیات ارزیابی میکنند .این کار بر پایه دانش آنها نسبت باه جهاان (رمزگاان
اجتماعی) و رسانه (رمزگان متنی) استوار است (چندلر.)999 :69۳۰ ،
در مطالعات نشانه شناسانه ،بارای قضااوت در ماورد درساتی ماتن در بازنماایی واقعیاات ،از
نشانگرهای مدالیته 9استفاده میشود که میتواند شامل جنبههای صوری و محتاوایی باشاد .کارس و
ونلیوون از هشت نشانگر مختلف مؤثر بر میزان مدالیته تصویر نام بردهاند:
 .6اشباع رنگی :از اشباع کامل رنگ تا نبود رنگ و سیاه و سفید شدن تصویر؛
 .9تفاوت رنگ :از تکرنگ تا بازه گستردهای از رنگهای مختلف؛

بررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتابهای درسی

هر نشانه ،متن یا یانر ،چقدر با واقعیت منطبق است یا ادّعای آن را دارد .در فهام هار ماتن ،مفسّاران

 .9پردههای رنگ :استفاده از سایههای مختلف یک رنگ یا استفاده از رنگ به شکل کامالً تخت؛
 .۴زمینه داشتن :از تصویر کامالً بدون پسزمینه تا زمینهای با جزییات دقیق و زیاد؛
 .۱بازنمایی :از بیشترین انتزاع تا بیشترین بازنمایی جزییات تصویری؛
 .0عمق :از نبود عمق تا پرسپکتیو کامالً عمیق؛
 .۰نورپردازی :از بیشترین مقدار کاربرد نور و سایه در تصویر تا نبود آنها؛
 .۳روشنایی :درجات مختلف روشنی و تیرگی رنگ یا خاکستری تیره و روشن؛
).(Kress and Van Leeuwen, 2006:160

در ادامه بحث ،به تحلیل تصاویر مرتبط با جنگ در کتابهای درسی پرداخته شده و ایان ساه
نوع معنا را به تفکیک و با توجه به مؤلفههای گفتهشده در تصاویر بررسی شده است.

1. Modality
2. Modality Markers
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نمودار  :3مؤلفههای تشکیلدهنده معنای ترکیبی

تحلیل تصاویر مرتبط با جنگ

در مجموع 69 ،تصویر در کتابهای سه سال دوره راهنمایی ،به نوعی به جنگ مربوط میشاوند کاه
در کتابهای تاریخ ،فارسی ،قرآن و عربی آمدهاند .دو درس از کتابهای عربی سال دوم و سوم نیاز
به شکل کمیک استریپ ،داستانی مرتبط با جناگ تحمیلای عاراق علیاه ایاران را روایات مایکناد.
موضوعات این تصاویر در جدول پیش رو آمدهاند.
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ردیف

محل درج

 .1ویرانیهای ناشی از جنگ

معنای بازنمودی :دو تصویری که ویرانیهای ناشی از جنگ را نشان میدهند ،از ناوع مفهاومیاناد و
کنش و کنشگری در آنها دیده نمیشود .هر دو تصویر ،فضاای شاهری را نماایش مایدهناد و در
پسزمینه ،درختهای خشکیده نیز دیده میشوند؛ اما از اشیا و لاوازمی کاه مایتوانسات در چناین
تصویری از ویرانی وجود داشته باشد ،خبری نیست و بینناده نمایتواناد اطالعااتی از زمیناه مسائله
بهدست بیاورد (محل وقوع ویرانی ،خصوصیات فرهنگی مردم ،زماان وقاوع و  .)...نشاانهای دال بار
اینکه خرابی ناشی از جنگ است یا مثالً زلزله به چشم نمیخورد.
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معنای تعاملی :هر دوی این تصاویر ،قاببندی نمای دور (النگشات) دارند و جزییات ویرانایهاا را
به بیننده نشان نمیدهند .از آنجا که عنصر انسانی در هیچ یک از این دو تصویر وجود ندارد ،تماسای
با بیننده برقرار نمیشود و انتخاب زاویه دید مایل در یکی از تصاویر نیز باعاث جادا باودگی بیشاتر
بیننده از تصویر میشود.
ترکیببندی :هر دو تصویر ،ساختمانهای ویران شده را در مرکز قارار دادهاناد کاه باعاث برجساتگی
بیشتر ویرانی و جلب توجه بیننده به آن مای شاود .در مجماوع ،باا وجاود آنکاه تصاویر مایکوشاد
ویرانیها را بهنمایش بگذارد ،اما ویرانیها طوری نمایش داده میشاوند کاه انگاار متعلاق باه دنیاایی
دیگرند و برای بیننده غریبهاند .مدالیتاه هار دو تصاویر باا در نرار گارفتن جهاتگیاری رمزگاذاری
طبیعتگرایانه زیاد است.
 .2رزمندگان در خاکریز

معنای بازنمودی :در تصاویر دیگر که از نوع روایتیاند ،تقریباً هیچجا کنش نراامی دیاده نمایشاود،
بهجز سه تصویر که رزمندگان را در روی خاکریز در حال تیراندازی نشان مایدهاد .اینجاا کنشاگر،
نیروهای ایرانیاند و کنششان ناگذر است؛ زیرا مقصد کنش ،دیده نمیشاود .بینناده فقاط نیروهاای
ایرانی را در حال تیراندازی میبیند و حدس میزند که به دشمن تیراندازی میکنند ،اماا تصاویری از
دشمن اراده نمیشود .بُردارهای کنش را دستها و سالحهاای رزمنادگان مایساازند و همگای باه
جایی خارج از کادر اشاره میکنند .تصاویر در فضای خارجی و در پسزمینه خااکی و خاالی اتفااق
میافتند .در هر سه تصویر ،رزمندگان روی خاکریز نشستهاند .تصویری از سنگر یا جنگ هاوایی یاا
دریایی دیده نمیشود .لباس افاراد ،سااده و شابیه لبااس خااکی بسایجی اسات .تجهیازات نراامی
پیچیدهای در هیچیک از این تصاویر دیده نمیشود .نشانی از فنراوری یاا ادوات نراامی هام نیسات؛
پیشرفتهترین سالحی که در تصویر دیده میشود ،آر.پی.جی است.
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معنای تعاملی :افراد حاضر در تصاویر به دوربین نگاه نمیکنند ،بهجز یک نفر که در پاسزمیناه یکای
از تصاویر ،برگشته و به بیننده نگاه میکند .بنابراین ،تصاویر در حالات اراداهدهنادهاناد و قصدشاان،
نشان دادن صحنه جنگ است ،نه برقراری تماس با بیننده .قاببندی همه تصاویر از نمای دور اسات
بودگی بیشتر بیننده از موضوع مؤثر است .در عین حال ،دوربین نسبت به رزمنادههاا پاایینتار قارار
گرفته است و این داللت بر قدرت رزمندهها دارد؛ هر چند بهدلیال قااببنادی نماای دور ،ایان اثار
تضعیف شده است .مدالیته تصاویر نیز زیاد است و این تصوّر را در بیننده بهوجاود مایآورد کاه باا
تصاویری مستند روبهروست که واقعیت جناگ را نشاان مایدهناد .تصااویر از ماتن اطاراف خاود
گسیختهاند و بیشتر وجه تزیینی دارند.
 .2نوجوان بسیجی
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و این نیز بر فاصله بین بیننده و موضوع تأکید میکند .زاویه دید مایل در هر سه عکس نیاز بار جادا

معنای بازنمودی :دسته دیگری از تصاویر ،آنهاییاند که نوجوان رزمنادهای را تنهاا باا اسالحهای در
دست نشان میدهند .در این تصاویر نیز کنشی مشاهده نمیشود .واکنش نااگزیر در تصاویر وجاود
دارد .نوجوان بسیجی به جایی بیرون از کادر نگاه میکند و بیننده ،مقصد نگااه او را نمایبیناد؛ تنهاا
بُردار واکنش را میبیند که بهسمت بیرون کادر است .این دو تصویر نیاز در فضاای خاارجی اتفااق
میافتند و در پسزمینه طبیعتی خشک و خاکی دارند .لباس هر دو نوجوان ،لبااس بسایجی اسات و
هر دو جثه نسبتاً نحیفی دارند؛ بهطوری که کاله آهنی به سرشان گشاد بهنرر میرسد .هار دو بسایار
کمسنوسال بهنرر میرسند و صورت بچهگانه دارند ،اما نگاهشان ،نگاه معصاومانه کاودکی نیسات،
بلکه آنچه در نگاهشان دیده میشود ،جدّیت است.
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معنای تعاملی :هر دو تصویر قاببندی نمای متوسط -نزدیاک دارناد .ایان باار جزدیاات تصاویر و
صورت شخص بخوبی دیده میشود و قاببندی در جهت ایجاد صمیمیت و نزدیکای باه موضاوع
انتخاب شده است .زاویه دیدد همسطح و تصویر از روبهرو نیاز باعاث مشاارکت و درگیاری بیشاتر
بیننده با موضوع میشود .بیننده موضوع را فردی همچون خود میانگارد.
ترکیببندی :هر دو تصویر ،مرکزگرا و چهره پسار نوجاوان را در مرکاز توجاه قااب قارار دادهاناد.
عناصر دیگر نسبت به چهره در حاشیه قرار دارند .باه هماین جهات ،برجساتهتارین عنصار هار دو
تصویر ،چهره نوجوان است و نگاه او که سازنده بُردار واکنش است .اما هر دو تصویر نسبت به ماتن
خود ،گسیختهاند و عنصری که بین متن و تصویر پیوند برقرار کند ،دیده نمایشاود .مدالیتاه هار دو
تصویر زیاد است و هر دو حالتی مستند و واقعگرایانه دارند.
 .4بدرقه و خداحافظی

معنای بازنمودی :این تنها تصویر مرتبط با جنگ است که یک زن در آن دیده میشود .تصویر از ناوع
روایتی است؛ عاملیت و کنش گذرا یکطرفه در آن دیده میشود .کنشاگر ،ماادری اسات کاه پسار
خود را میبوسد و بدرقه میکند و دستانش که به دور گاردن پسار حلقاه شادهاناد بُاردار کانش را
تشکیل میدهند .مقصد کنش ،پسر نوجوان است که به دوربین نگاه میکند .چندین واکنشگر فرعای
نیز در تصویر دیده میشوند :بسیجیهای دیگری که در حال اعازاماناد و کساان دیگاری کاه بارای
بدرقه آمدهاند .افراد حاضر در تصویر ،یا لباس بسایجی باه تان دارناد یاا لبااسهاای ساادهای کاه
نشاندهنده تعلرقشان به طبقه متوسط و پایین است .نحوه لباس پوشایدن و ظااهر افاراد ،داللات بار
زمینه مذهبی آنها دارد :مادر ،چادر به سر دارد و مردان حاضر در تصاویر ،هماه ریاش نسابتاً بلناد
دارند و پیراهنهایشان را روی شلوار انداختهاند .بسیجی نوجوان و چند نفر دیگر نیز ساربندهایی باا
شعارهای مذهبی به پیشانیشان بستهاند.
38

معنای تعاملی :پسر نوجوانی که در مرکز کادر قرار گرفته ،مستقیم به دوربین نگاه میکند .مرد جاوانی
هم که پشت سر او ایستاده همینطور .مادر که در حال بوسیدن پسر است ،هرچند به سمت دورباین
برنگشته ،اما بهنرر میرسد چشمهای او هم بُردار واکنشی به سمت بیننده دارد .وجود این خط نگااه
درخواستکننده پیدا میکند .انتخاب زاویه دید روبهرو و نمای متوسط -نزدیک نیز فاصاله بینناده را
از موضوع کم میکند و باعاث درگیار شادن و مشاارکت هارچاه بیشاتر او باا موضاوع مایشاود؛
بهخصوص که زاویه دید همسطح انتخاب شده و تأکید بار همساانی مخاطاب باا موضاوع دارد .در
مجموع ،تصویر سعی میکند بیننده را به موضوع نزدیک کند ،از سطح یک واقعه اجتماعی بگاذرد و
رابطهای صمیمی و عاطفی بین مخاطب و موضوع بهوجود بیاورد.
ترکیببندی :مادر و پسر نوجوانش در مرکز کادر قرار گرفته ،ترکیببندی مرکزگرایی سااختهاناد کاه
بقیه افراد را در حاشیه قرار میدهد .به این ترتیب ،برجستهترین عنصر در این تصویر ،هماان ارتبااط
عاطفی بین مادر و پسر است و موضوعات دیگر اهمیت بسیار کمتری دارناد؛ باا وجاود آنکاه چناد
موضوع دیگر بیرون از کادر وجود دارند که در کادر منعکس شدهاند :دو نفار در حاال گریاه کاردن
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بهسمت بیننده ،باعث برقراری تماس باین بینناده باا موضاوع مایشاود و در واقاع ،تصاویر حالات

دیده میشوند و بیننده دلیل گریهشان را نمیداند و سمت نگااه افاراد حاضار در تصاویر باهسامت
نقطهای مشترک بیرون کادر است که بهنرر میرساد اتفااقی در حاال وقاوع اسات .باا وجاود ایان،
عکاس به هیچ کدام از این موضوعات اهمیت نمیدهد و بوسه خداحافری مادر و پسار را موضاوع
کار خود قرار میدهد و به این ترتیب ،بر اهمیت این موضوع تأکید میکند.
مدالیته این عکس بهدلیل سیاه و سفید بودن ،کمتر از وقتی است که تصویر رنگای مایباود.
اما بهدلیل حضور عناصر مختلفی که فضای واقعی را بازنمایی میکنند ،تصاویر ،مساتند و واقعای
بهنرر میرسد.
 .5صف رزمندگان در حال حرکت
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معنای بازنمودی :تصویر با وجود آنکه واکنش سربازان نوجوان نسبت به دوربین را نشان میدهد ،اماا
بیشتر ساختار مفهومیدارد .زیرنویس عکس نیز (رزمندگان اسالم در زماان حملاه صادام باه ایاران)
نشاندهنده وجه تحلیلی تصویر اسات .در واقاع ،ایان تصاویر مایکوشاد مفهاوم رزمناده باودن را
بازنمایی کند و مختصات و تعریفی تصویری از آن اراده دهد .رزمندگانی کاه در ایان تصاویر دیاده
میشوند ،همه بسیجیهای نوجوان و جوانیاند که بدون پشتیبانی ادوات نرامی و با تجهیزات بسایار
اندک و پیش پا افتاده در حال حرکت به سمت مقصدی نامعلوماند؛ زیرا مقصد حرکتشان در تصاویر
دیده نمیشود و نشانهای که آن را معلوم کند نیز وجود ندارد .ظاهر و چهره افراد مثل تصاویر قبلای،
ساده و روستایی است و پسران نوجوان جثه هایی نحیف دارناد کاه باا لبااس نراامی و کااله آهنای
تناسبی ندارد.
معنای تعاملی :نفرات جلوی ردیف سربازان به بیننده نگاه میکنند و به این ترتیب ،تماس باین بینناده
و موضوع برقرار میشود ،اما عمق تصویر زیاد است و ردیف تا افق اداماه دارد .بناابر ایان ،در اداماه
ردیف سربازانی که در نمای دور دیده میشوند ،جزدیات ندارند .این باعث فاصلهگذاری باین بینناده
با بقیه افراد حاضر در تصویر میشود .عالوه بر این ،زاویه دید انادکی مایال انتخااب شاده کاه بااز
درگیری بیننده با موضوع را کم میکند .زاویه دید از پایین نیز به قدرت موضاوع داللات مایکناد و
احساس همسانی و نزدیکی بیننده با موضوع را کمتر میکند.
ترکیببندی :این تصویر در کنار دو تصویر دیگر که ویرانیهای ناشی از جنگ را نشان میدهناد ،در
یک صفحه قرار گرفته است .هرچند تصاویر از هم گسیختهاند و عنصر بصاری پیونددهنادهای باین
تصاویر با هم و تصویر با متن وجود ندارد ،اما با توجه به زیرنویس عکسها و متن صفحات قبال و
بعد از تصاویر ،میتوان این تصویر را نتیجه دو تصویر قبل از خود دانست :حضور ماردم در جناگ،
و با تأکید زیرنویس «حتی نوجوانان و جوانان» ،به نیت دفاع و برای جلوگیری از ویرانی وطان باوده
است .با توجه به ساختار مفهومی -تحلیلی تصویر ،نحوه ترکیببندی ،تکمیلکننده تعریفی است کاه
از رزمندگان ایرانی در تصویر اراده شده است« :نیروهای مردمای کاه فقاط بارای دفااع از زنادگی و
میهن خود وارد جنگ شدهاند» .این مفهومی است که زیرنویس هم بر آن تأکید میکند.
مدالیته عکس با انتخاب جهتگیری رمزگذاری طبیعتگرایانه زیاد است .البتاه باهعلات زیااد
کردن عمق تصویر ،جزدیات در پسزمینه از دست رفتهاند و تأکید تصویر بر تعاداد زیااد ساربازان و
مسیر ادامهدار آنها تا انتهای افق ،واقعیبودگی تصویر را کم کرده است.
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 .6بازگشت اسرا

طوالنی از اتوبوسها دیده میشود که اسرا با پرچم ایران در دست ،روی سقف ماشین ایساتادهاناد و
کنشگر تصویرند و در دیگری ،دو نفر در کوچه ،جلوی یک پارچاهنوشات ،همادیگر را در آغاوش
گرفتهاند و زیرنویس عکس توضیح میدهد کاه ایان تصاویر مرباوط اسات باه «اساتقبال ماردم از
آزادگانی که پیروزمندانه به میهن بازگشتهاند» .در هایچکادام از دو تصاویر ،حضاور جمعیتای بارای
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معنای بازنمودی :تصاویر ،بازگشت اسرا و استقبال مردم از آنها را روایت میکنند .در یکای ،ردیفای

استقبال از اسرا دیده نمیشود.
معنای تعاملی :در هیچکدام از تصاویر ،چهاره اشاخاص بدرساتی دیاده نمایشاود .در تصاویر اول،
قاببندی نمای دور است و چهره افراد را نمیتوان تشخیص داد و در دومی ،که قااب بنادی نماای
متوسط دارد ،دو نفر همدیگر را طوری در آغوش گرفتهاند که پشت هر دو به دوربین است و چهاره
هیچیک را نمیبینیم .در نتیجه ،هیچکدام از تصاویر تماسی با بیننده برقرار نمیکنند .قاببندیهاا هام
بر فاصلهگذاری بین بیننده و موضوع تأکید میکنند و بیننده با موضوع درگیر نمیشود.
 .7استراق سمع
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در این صفحات یک درس به شکل کمیک استریپ روایت شاده اسات .موضاوع داساتان ،اساتراق
سمع یک نیروی عراقی از چادر فرماندهی نیروهای ایرانی است ،که البته اطالعات را اشتباه میشانود
و باعث تصمیمگیری غلط و عقبنشینی نیروهاای عراقای مایشاود .اینجاا اولاینبااری اسات کاه
تصویری از نیروهای نرامی عراق در کتاب دیده میشود .در این داستان گفته میشاود کاه نیروهاای
ایرانی کم و زخمیاند و قصد بازگشت دارند؛ اما در انتهای داستان ،این نیروهای عراقایاناد کاه باه
دلیل بیتدبیری و اشتباه در محاسباتشان ،مجبور به عقبنشینی مایشاوند .شخصایتهاای عراقای
تصویر شده ،ابله و دست و پاچلفتی ،ترسو ،کوتهفکر و عجولاند .فرماندهان عراقی ،خپل و تنومناد،
میانسال با چهرههایی خشن و ابله و لباسهای نرامی با تعداد زیادی مدال و نشاان بار ساینه دیاده
میشوند.
 .8عملیات سرّی

این تصاویر هم مربوط به درسیاند که به شکل کمیکاساتریپ روایات شاده و داساتان نفاوذ یاک
نیروی ایرانی به مواضع عراقیها ،بهدست آوردن اطالعات درباره آنهاا و برگشات او باا پیاروزی و
حتی گرفتن یک اسیر عراقی در راه را نشان میدهد .در این داستان گفته میشود که تعاداد نیروهاای
دشمن زیاد است ،اما با وجود این ،در انتهای داستان نیروهای ایرانی به سابب پیاروزیشاان خادا را
شکر میکنند .شخصیتهای ترسیمشده در ایان تصااویر ،شاجاع ،باعرضاه و بااهوش ،باا ایماان و
چاالک و زرنگاند .فرمانده ایرانی که در تصویر دیده میشود ،جوان ،زیبارو ،قدبلند و کشیده اسات؛
لباس بسیجی پوشیده و درجه یا نشان نرامی روی لباسش ندارد.
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خصوصیاتی که از نیروهای ایرانی و عراقی در ایان دو داساتان اراداه شاده ،کاامالً منطباق بار
استعارهای است که لیکاف از آن با عنوان افسانه پریان یاد میکند :نیروهای ایرانای در نقاش قرباانی/
قهرمان دیده میشوند و نیروهای عراقی در نقش تبهکار شرور .قهرمان ،عاقل است و جنگیادن او باا
شکست میخورد .گفتمان غالب در این تصاویر ،گفتماان ماا /آنهاسات (ساجودی .)699 :69۳۳ ،عادم
تقارن ما /آنها نیز بهخوبی در این تصاویر بارز است :وقتی نیروهای عراقای قصاد نفاوذ دارناد ،ناام
درس استراق سمع است که بار منفی دارد و اطالعاتی هم که به دست میآید اشتباه است؛ اماا وقتای
نیروهای ایرانی قصد نفوذ به خط دشمن را دارند ،نام درس مأموریت سرری است که باار مثبات دارد
و مأموریت هم با پیروزی به پایان میرسد.
جمعبندی

 دشمن بهطور عمده در تصاویر بازنمایی نشده است .در تنها موردی که دشمن بازنماایی شاده نیاز
تصویری که از او دیده میشود ،قالبی و کلیشهای است :احمق ،ناتوان و شیطانی؛ که اساتعاره افساانه
پریان و جنگ عادالنه لیکاف را یادآوری میکند (.)Lakoff, 1991

بررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتابهای درسی

دشمن ،ناگزیر است .دشمن که خوی شیطانی دارد ،حسابگر و قدرتمند است؛ اما باالخره از قهرماان

 تصویری که از رزمندههای ایرانی دیده میشود ،جوان یا نوجوان ،باا چهاره و ظااهر ماذهبی و از
طبقه متوسط و پایینشهری یا روستایی است .رزمندگان با پیشاانیبنادهایی باا شاعارهای ماذهبی و
تجهیزات اندک و سالحهایی که حتی عموماً در حال شلیک نیستند ،دیده میشوند.

 زنان در هیچکدام از بازنماییهای جناگ حضاور ندارناد؛ باهجاز یکای کاه در آن هام ،در حاال
خداحافری و جدا شدن از مردان هستند و کنش فعالی در زمینه کمک به جنگ ندارند.

 کنش نرامی در تصاویر بهندرت دیده میشود .تنها در  96درصد از تصویرها فعل جنگیادن دیاده

میشود .در هیچکدام از تصاویر ،ادوات جنگی سنگین یا استفاده از فنراوری در جنگ دیده نمیشاود.
نیروهای نرامی رسمی نیز در هیچکدام از تصاویر حضور ندارند .بهنرر میرسد تنهاا نیاروی حاضار
در جنگ ،بسی بوده و جنگ بهشکلی کامالً مردمی و غیرحرفهای اداره شده است .تصویر نیروهاای
نرامی همواره آشفته و بدون نرم ارتشی است؛ هم از نرر وضع ظاهر و لباس پوشایدن افاراد و هام
از نرر موقعیت قرارگیری در فضا.

 رویکردی که در تمام تصاویر به شکل مشترک وجاود دارد ،همبساتگی تصاویری باین دو مفهاوم
جنگ و ایمان است .از دیدن مجموعه این تصاویر ،بیننده به این نتیجه میرساد کاه جناگ ماا تنهاا
جنگی با یک همسایه متجاوز نیست ،بلکه نوعی ازجانگذشتگی در راه مذهب و انسانیت اسات کاه
38
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با سلوکی عرفانی بهدست آمده است .اینجاست که جنگ از یک مسئله نرامی به یک مسائله معناوی
و مذهبی تغییر شکل پیدا میکند و به این ترتیب ،حضور افارادی کاه چناین دیادگاهی ندارناد ،در
جنگ نادیده انگاشته میشود.

 تصویری که در کتابهای درسی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اراده مایشاود ،ادعاای مساتند
بودن و انطباق بر واقعیت بیرونی را دارد ،اما در عین حال ،مانند هار بازنماایی دیگاری تحات تاأثیر
ایددولویی تولیدکنندگان آن است .همچنان که باارت مایگویاد :هار بازنماایی ،راهای اسات بارای
طبیعیسازی ایددولوییای که در پس آن نهفته است و کارکرد اساطورههاا در جهاان اماروز هماین
طبیعیسازی است (.)Barthes, 1991[1957]: 117,118
بهنرر میرسد این نگاه ایددولوییک ،در گفتمان مرتبط با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ریشاه
داشته باشد .بروز این نگاه را هم در طول جنگ و هم بعد از آن میتوان در رفتارهای مختلاف دیاد:
جایگزینی وایه جنگ با عبارت دفااع مقادس و در نتیجاه ،ورود آن باه جرگاه مقدّساات و طبیعتااً
مذهب؛ بهکارگیری اذکار مذهبی و نام ادمه(ع) بهعنوان رمز آغاز عملیاات؛ هادفگاذاری بلندمادت
جنگ برای رسیدن به کربال یا فتح قدس (بهعنوان دو نماد عمده مذهبی) بهجای بازگرداندن متجااوز
به مرزهای خود یا دیگر اهداف معمول جنگهای دفاعی؛ جاایگزین کاردن مفهاوم کشاته شادن در
جنگ با شهادت در راه خدا که سویه و انگیزهای مذهبی برای جنگیدن ایجااد مایکارد و رفتارهاای
بسیاری از این دست که دستهبندی و تحلیل آنها موضوع این نوشتار نیست.
رویکرد مقدس کردن جنگ ،در آثار هنری مرتبط با آن نیاز دیاده مایشاود .باهعناوان مثاال،
محرابی با بررسی عکسهای یکی از عکاسان جنگ نتیجه میگیرد که هدف او از ثبت این تصااویر،
تمرکز بر مفاهیمی چون :شهادت ،ایثار ،ایمان و اعتقاد است که تنها در بافت مرباوط باه خاود قابال
درک میشوند .عکاس بهعمد ،عناصر انسانی را در عکسهایش پررنگ کرده و دیگر مسادل مرباوط
به جنگ ،مثل ویرانی و کشتار و حادثهها را در حاشیه قرار داده است (محرابی.)669 :6926:
کوثری نیز با بررسی شیوه بازنمایی جنگ در مستندهای روایت فتح ،نتیجه میگیرد که روایات
فتح اگر چه شعارزده نیست ،ولی بهشدت ایددولوییک است؛ روایتی فراتااریخی دارد از یاک واقعاه
امروزی و آن را به نهضت کربال و فراتر از آن ،نهضت انبیا وصل میکند .جنگ از نرر روایات فاتح،
یگانه راه نشاندن حق بر جایگاه اصلی آن است (کوثری .)999 :6926 ،شایان ذکر است که اعتقااد ماردم
و رهبران ایران به تقدس جنگ هشت ساله ،ریشه در پیوند وثیق اهاداف و مقاصاد شارورانه رییام
بعثی عراق در تحمیل جنگ به ایرانیان از یک سو ،و اهداف و مقاصد عالیاه و فضایلتباار مادافعان
ایرانی از سوی دیگر دارد.

37

در پایان الزم است بار دیگر تأکید شود که هدف از انجاام ایان تحلیالهاا ،تنهاا دساتیابی باه
الیههای پنهان مفهومی و داللتهای ضمنی نهفته در تصاویر است که در زمینه اجتمااعی موجاود در
ذهن بیننده شکل میگیرد .به یاری چنین تحلیلهایی مایتاوان بازنماایی آگاهاناهتاری از جناگ باه
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