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محمدمهدی فرزبد ١،  حیدر جانعلیزاده چوب بست�٢

چ3یده

حافظه نسل4 از جنگ ایران و عراق به معنای حافظه به اشتراک گذاشته شده توسط 
افرادی است که تجربه مشترک آنها از جنگ در دوره تاریخ4 مشابه به دیدگاه هایشان 
شDل داده است. واقعیت اساس4 حافظه نسل4 آن است که نسل های مختلف، رویدادهای 
اثرگذاری چون  یاد م4 کنند. بدین نحو، واقعه  به گونه ای متفاوت تفسیر و  را  گذشته 
جنگ ایران و عراق م4 تواند به عنوان نقطه ای کانون4 در بازتولید بازنمایی های جمع4 از 
گذشته عمل کند و ذهنیت نسل4 را حول درک و معنای مشترک از آن در شرایط کنون4 
جامعه صورت بندی نماید. برای مفهوم پردازی از حافظه نسل4 از جنگ، پس از مرور 
بر مدل های فردگرایانه و جمع گرایانه از حافظه جمع4 و بیان کاست4 های روش شناخت4 
آنها، از مدل جدید شناخت4 برای بررس4 مDانیسم های شDل دهنده به حافظه نسل4 از 
جنگ استفاده شد. در این مدل، حافظه جمع4 به عنوان یU ساخت معرفت4 و به صورت 
طرحواره های حافظه ای موجود در سطح فرافردی از زندگ4 اجتماع4، محصول شناخت4 
تعامل اجتماع4 افراد مرتبط باهم به لحاظ فرهنگ4، در میان ابژه های فرهنگ4 است. 
روش شناس4 غالب تحقیق، روش کیف4 بوده، برای گردآوری داده ها از تکنیU مصاحبه 
عمیق و نیمه  ساختار یافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوع4 استفاده شده 
است. کاربست روش تحلیل به ما این امDان را داد تا سنخ شناس4 ای از ساخت های 
پدیده های  و  وقایع  و معنای  فهم  برای  نسل4  در هر گروه  افراد  معرفت4 مشترک4 که 
مرتبط با جنگ استفاده م4 کنند، به دست آید. این ساخت های معرفت4 مشترک به عنوان 
طرحواره های حافظه نسل4 از جنگ، نمایان گر نحوه بازنمایی جنگ ایران و عراق در 

میان دو نسل دارای حافظه اتوبیوگرافیU و حافظه تاریخ4 از جنگ هستند.
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١. مقدمه | 

ــر  ــذار ب ــه اثرگ ــن حادث ــالب ۵٧، مهم تری ــس از انق ــراق را پ ــران و ع ــاله ای ــت س ــگ هش جن
جامعــه معاصــر ایرانــ< دانســته اند. ایــن جنــگ به عنــوان میــراث تاریخــ< مشــترک ملــت، تأثیــر 
غیرقابــل انــکاری بــر ســاخت اجتماعــ< و فرهنگــ< جامعــه و هویــت اجتماعــ< کنشــFران آن 
داشــته اســت. بــه بیــان دیFــر، اگرچــه اکنــون نزدیــQ بــه ســه دهــه از پایــان جنــگ م< گــذرد، 
ایــن واقعــه همچنــان به عنــوان یWــ< از قلمروهــای نمــادی مهــم، ســایه بان محافظــ< بــر نظــم 
نهــادی و تاریخچــه زندگــ< فــردی اســت، حــدود واقعیــت اجتماعــ< امــروز را تعییــن م< کنــد 
ــه را  ــن واقع ــادی ای ــرو نم ــازد. قلم ــخص م< س ــط را مش ــ< مرتب ــل اجتماع ــعت تعام و وس
م< تــوان قالــب تمــام معناهایــی از جنــگ دانســت کــه امــروزه عینیــت اجتماعــ< دارنــد و بــه 
لحــاظ ذهنــ< واقعــ< هســتند. ایــن قلمــروی نمــادی در عیــن حــال کــه بــه تاریخ نظم م< بخشــد 
و تمــام رویدادهــای جمعــ< مرتبــط بــا واقعــه جنــگ را در وحــدت منســجم< از گذشــته، حــال 
و آینــده جــای م< دهــد، خاطــره ای را از گذشــته یعنــ< جنــگ هشــت ســاله ایجــاد م< کنــد کــه 
بــا همــه افــراد پــرورش یافتــه در جمعیتــ< مشــخص بــه اشــتراک گذاشــته م< شــود، همان طــور 
ــع طرح ریــزی کنش هــای فــردی فراهــم  ــوان منب ــده چارچــوب مشــترک< را به عن ــرای آین کــه ب

م< ســازد (رجــوع شــود بــه: برگــر و الکمــن١، ١٩۶۶: ١۴٢).
 در ایــن مقالــه تــالش م< شــود تــا قلمــرو نمــادی جنــگ، از طریــق ســازه حافظــه نســل< از 
جنــگ ایــران و عــراق مفهوم پــردازی شــود. حافظــه نســل< بــه «حافظــه بــه اشــتراک گذاشــته 
ــه  ــه ب ــه در دوره تاریخــ< مشــابه ک ــ<، ک ــازه زمان ــQ ب ــد شــده در ی ــراد متول شــده توســط اف
ــال٢،  ــاره دارد (میزت ــده اند» اش ــزرگ ش ــرده و ب ــد ک ــت، رش ــWل داده اس ــان ش دیدگاه هایش
٢٠١٠: ١۵٩). در ایــن معنــا، حافظــه نســل< از جنــگ بــه بازنمایــی جمعــ< از واقعــه جنــگ 
در یــQ نســل اطــالق م< گــردد. ایــن بازنمایــی  کــه در جامعــه در قالــب اعمــال و شــیوه های 
یادبــود٣ جمعــ< (مناســQ و آییــن بزرگداشــت)، آثــار حفظــ<۴ (نظیــر یــادگاری، نشــانه  و هنــر 
ــدا  ــ< پی ــود عین ــره ) نم ــوزه و مقب ــد مجســمه ، م ــز مWان هــای خاطــره۵ (مانن ــری) و نی تصوی
م< کنــد، هــم امــWان بــه اشــتراک گذاشــتن رخدادهــا و شــخصیت های جنــگ و هــم امــWان 
یادبــود مشــترک آنهــا را فراهــم مــ< آورد و بدیــن صــورت مــواد و منابــع الزم را برقــراری پیونــد 

1. Berger & Luckmann

2. Mistzal

3. Practices of Commemoration

4. Mnemonic Traces

5. Places of Memory
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 | بــا گذشــته و هویت یابــی اعضــا در اختیــار یــ� نســل مشــخص قــرار م# دهــد. اعضــای یــ� 

نســل از طریــق ارتباطــ# کــه بــا واقعــه جنــگ برقــرار م# کننــد و معرفت هــا و چارچوب هــای 
نمادینــ# کــه جنــگ هشــت ســاله در اختیارشــان م# گــذارد، بــه واقعیــت امــروز زندگ# شــان 
ســاخت م# دهنــد. بنابرایــن، حافظــه نســل# از جنــگ، افــزون بــر نمایــش موقعیــت و جایــGاه 
کنونــ# یــ� نســل در نظــام معنایــی حاکــم بــر جامعــه، دیــدگاه یــ� نســل معیــن را نســبت بــه 
ــده مشــخص م# ســازد. واقعیــت اساســ# حافظــه نســل# آن اســت کــه نســل های  شــرایط آین
مختلــف، رویدادهــای گذشــته را به گونــه ای متفــاوت تفســیر و یــاد م# کننــد. بنابرایــن، 
بررســ# حافظــه نســل# از جنــگ م# توانــد تأثیــر رخــداد مهــم جنــگ ایــران و عــراق را در ایجاد 
ــت  ــگ هش ــون جن ــذاری چ ــه اثرگ ــازد. واقع ــان س ــل# نمای ــای نس ــای هم گروه# ه تفاوت ه
ســاله م# توانــد به عنــوان نقطــه ای کانونــ# در بازتولیــد بازنمایی هــای جمعــ# از گذشــته عمــل 
کــرده و بدیــن نحــو ذهنیــت نســل# را حــول درک و معنــای مشــترک از آن در شــرایط کنونــ# 
ــه  ــترک از واقع ــه مش ــش رو تجرب ــه پی ــتا، در مقال ــن راس ــد. در ای ــدی نمای ــه صورت بن جامع
جنــگ به عنــوان بنیــان شــ\ل دهنده بــه حافظــه نســل# در نظــر گرفتــه شــده و بنابرایــن، حافظــه 
نســل# از جنــگ در دو شــ\ل حافظــه نســل  جنگ دیــده (حافظــه اتوبیوگرافیــ� از جنــگ) و 

حافظــه نســل جنگ ندیــده (حافظــه تاریخــ# از جنــگ) مــورد بررســ# قــرار م# گیــرد. 

  ٢. پیشینه و ادبیات تحقیق
ــون  ــ# چ ــته های متنوع ــا و رش ــف، در حوزه ه ــان مختل ــا محقق ــ# ب ــه جمع ــون حافظ  تاکن
انسان شناســ# (کــول١، ١٩٩٨ و ٢٠٠١)، جامعه شناســ# (هالبواکــس٢، ١٩٩٢؛ شادســون٣، 
١٩٩٠ و ١٩٩٢؛ شوارتز۴، ١٩٩٠و ٢٠٠٠)، ارتباطات (بیلیج۵، ١٩٩٠؛ میدلتون و ادواردز۶، 
١٩٩٠)، تاریــخ (بودنــار٧، ١٩٩٢؛ کریــن٨، ١٩٩٧؛ کونفینــو٩، ١٩٩٧؛ نویــ�١٠، ١٩٩٩)، و 

1. Cole

2. Halbwachs

3.  Schudson

4. Schwartz

5. Billig

6.  Middleton & Edwards

7. Bodnar

8.  Crane

9.  Confino

10..Novick
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روان شناســ4 اجتماعــ4 (پنبی/ــر و باناســیچ١، ١٩٩٧؛ کرنــز و لوئیــس٢، ١٩٩٩؛ دویــنـ  رایــت | 

ــرد جامعه شــناخت4 را  ــه روی/ ــه اســت. آنچــه ک ــرار گرفت ــورد بررســ4 ق ــز٣، ١٩٩٧) م و لیون
ــه  ــ4 از حافظ ــاً اجتماع ــای اساس ــه پایIاه ه ــیت آن ب ــازد، حساس ــز م4 س ــن متمای ــن بی در ای
اســت، اینکــه «فــرد بــا اتــکاء بــر چارچوب هــای اجتماعــ4 حافظــه (نســل، خانــواده و ملــت)، 
خاطــرات را بــه ذهــن خــود فــرا م4 خوانــد» (هالبواکــس، ١٩٩٢: ١٨٢) و بــه عبارتــ4 آنچــه 
کــه یــU فــرد از گذشــته بــه یــاد مــ4 آورد بــه ارتباطــ4 وابســته اســت کــه بــا دیIــران در اجتماع4 
ــن روی/ــرد  ــده محــوری در ای ــوی۴، ٢٠١٠: ۴۴٣)، ای ــرار ســاخته اســت (کان مشــخص برق
اســت. در واقــع، از منظــر جامعه شــناخت4، کل حافظــه فــردی در قــاب اجتمــاع قــرار م4 گیــرد 
و یــU شــخص تنهــا بــا اتخــاذ دیــدگاه یــU یــا چنــد گــروه و یــU یــا چنــد جریــان فکــر جمع4 
 Uــرای یــ ــاد آوردن یــU رخــداد ب ــه ی ــ4، «ب ــه عبارت ــاد مــ4 آورد. ب ــه ی ــزی را ب اســت کــه چی
فــرد، بــه خاطــر آوردن دیــدگاه گــروه اجتماعــ4 اســت کــه از پشــت چشــمان آنهــا شــخص آن 
رخــداد را م4 بینــد» (هالبواکــس،١٩٨٠: ٣٣). از طرفــ4 دوام حافظــه جمعــ4، بــه بقــاء گــروه 
تولیدکننــده آن وابســته اســت و اســتمرار حافظــه یــU گــروه، بســتگ4 بــه قــدرت اجتماعــ4 ای 
دارد کــه گــروه از آن برخــوردار اســت. در نتیجــه، «جایــIاه و منزلــت اجتماعــ4 یــU گــروه، 
شــاخص مهمــ4 از دوام، پدیــداری و قــدرت حافظــه آن اســت» (میزتــال، ٢٠٠٣: ۵١). افزون 
بــر ایــن، از آنجــا کــه بــه تعــداد گروه هــا خاطــرات وجــود دارنــد، حافظــه جمعــ4 در دیــدگاه 
ــر چارچوب هــای اجتماعــ4  ــر، تکث Iــان دی ــه بی ــر اســت. ب ــه و متکث جامعه شــناخت4 چندگان
ــا ایــن نتیجــه اســت کــه  ــال دارنــد و ب ــه دنب ــا تعــدد عضویت هــا، حافظه هــای متنوعــ4 را ب ی
م4 تــوان از وجــود حافظــه نســل4، حافظــه ملــ4، حافظــه گــروه مذهبــی و حافظه هــای جمعــ4 
دیIــر نــام بــرد. در واقــع، هــر گــروه، حافظــه ای از گذشــته خــاص خــود را کــه برجســته کننــده 
ــه فــردش اســت م4 ســازد و از طریــق بازکشــف گذشــته در زمــان حاضــر  هویــت منحصــر ب
و بــه عبارتــ4 نظــم بخشــیدن بــه تاریخ هــای مهــم در یــU توالــ4 یادبــودی، احســاس تــداوم 
 Uو پیوســتگ4 از خــود را درمیــان اعضــای گــروه بــه وجــود مــ4 آورد. حفــظ خاطــرات در یــ
گــروه، همچنیــن، متکــ4 بــر اســتقرار آنهــا در فضــا و مــ/ان اســت، کــه بــه دلیــل عینیــت و 
ــان  ــب، زم ــد. بدین ترتی ــال م4 ده ــروه انتق ــای گ ــه اعض ــداوم را ب ــور ت ــبی اش تص ــات نس ثب
ــز در  ــده ای در اســتح/ام و اتصــال خاطــرات گروهــ4 و نی ــن کنن و فضــا، هــر دو نقــش تعیی

1. Pennebaker & Banasik

2. Cairns & Lewis

3. Devine-Wright & Lyons

4. Conway
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دو
 | تضمیــن حفاظــت از آنهــا ایفــاء م' کننــد و حافظــه جمعــ' در روی%ــرد جامعه شناســانه، 

ــا»  ــان و فض ــخص' از زم ــرز مش ــد و م ــروه در ح ــ: گ ــتیبان' ی ــت و پش ــه حمای ــته ب «وابس
(هالبواکــس، ١٩٨٠: ٨۴) اســت.

 م' تــوان گفــت در روی%ــرد جامعه شناســانه، دو مــدل متفــاوت از حافظــه جمعــ' ارایــه 
م' شــود: الــف) خاطــرات فــردی بــا چارچــوب اجتماعــ' و ب) بازنمایی هــای یادبــود جمعــ' 
ــه  ــه از حافظ ــوری فردگرایان ــر تص ــ' ب ــوع اول مبتن ــ:١، ١٩٩٩). ن ــه ای (اولی ــار حافظ و آث
جمعــ' و در حقیقــت «تجمــع خاطــرات فــردی اعضــای یــ: گــروه» اســت. فــرض اساســ' 
در اینجــا آن اســت کــه افــراد حائــز اهمیــت هســتند: تنهــا افــراد بــه یــاد م' آورنــد، هرچنــد کــه 
ایــن یــادآوری م' توانــد بــه تنهایــی یــا بــا همدیZــر باشــد و هــر یــ: از نمادهــای یادبــودی در 
دســترس عمــوم تنهــا تــا درجــه ای کــه واکنــش در گروهــ' از افــراد ایجــاد نماینــد تفســیر پذیر 
م' باشــند. ایــن نــوع هست' شناســ' از حافظــه، ایــن احتمــال را کــه افــراد مختلــف بــه لحــاظ 
ــرات  ــه خاط ــن، اینک ــد؛ همچنی ــد، رد نم' کن ــروه دارن ــ' در گ ــای متفاوت ــادآوری ارزش ه ی
ــای  ــه کاره ــن نمون ــد. قابل توجه تری ــب م' کن ــران جل Zــارۀ دی ــتری را درب ــه بیش ــ' توج برخ
جامعه شــناخت' صــورت پذیرفتــه در ایــن مــدل از حافظــه جمعــ' توســط شــومان و همــ%اران 
ــگ، ٢٠٠٠)٢  ــومان و کورنین ــر، ١٩٩٢؛ ش ــومان و ریج ــ%ات، ١٩٨٩؛ ش ــومان و اس او (ش
صــورت گرفتــه اســت. آنهــا بــا بهره گیــری از تحقیقــات پیمایشــ'، تأثیــرات نســل' و آگاهــ' از 
رویدادهــای تاریخــ' را در جمعیت هــای ملــ' مختلــف اندازه گیــری نموده انــد. در ایــن زمینــه 
همچنیــن م' تــوان از پژوهــش وینیتســ%' ـ سروســ'٣ (١٩٩٨) یــاد کــرد، کــه حافظــه جمعــ' 
ــl و  ــت. روزنوی ــرده اس ــ' ک ــ: بررس ــای اتوبیوگرافی ــبت ها و موقعیت ه ــق مناس را از طری
تلــن۴ (١٩٩٨) نیــز از تحقیــق پیمایشــ' بــه همــراه مصاحبه هــای عمیــق اســتفاده کردنــد تــا 
تصویــری کلــ' را از آنچــه کــه حافظــه جمعــ' امری%ایــی م' نامیدنــد بــه دســت دهنــد. در تقابل 
بــا مــدل نخســت و در دومیــن الZــو، تصــوری جمع گرایانــه از حافظــه جمعــ' وجــود دارد، 
کــه در آن، حافظــه جمعــ' فراتــر از فــرد و متعلــق بــه گروه هــا، فرهنگ هــا یــا جوامــع بررســ' 
م' شــود. در ایــن دیــدگاه، حافظــه جمعــ' اشــاره بــه بازنمایی هایــی از گذشــته دارنــد کــه در 
سرتاســر جامعــه توزیــع شــده اند. چنیــن آثــاری از گذشــته جمعــ' م' تواننــد نمــود و ظهورهای 
مختلفــ' داشــته باشــند. نخســت، آنهــا به صــورت محصــوالت و فعالیت هــای یادمانــ' پدیدار 

1. Olick

2. Schuman& Scott (1989), Schuman & Rieger (1992), Schuman & Corning (2000)

3. Vinitzky-Seroussi

4. Rosenzweig & Thelen
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م$ گردنــد. بــه این ترتیــب، گذشــته م$ توانــد در قالــب و شــ&ل$ نســبتاً محســوس و بــادوام، | 

ــورا٢،  ــچ١، ١٩٧٢؛ شــوارتز، ١٩٨٢، ١٩٩١؛ ن ــود (لین ــای یادب ــا و بناه ــه م&ان ه ــرای نمون ب
ــوان  ــا به عن ١٩٨٩؛ جانســتون٣، ١٩٩۴)، موزه هــا (اوزل و اســتیF ـ سورنســن۴، ١٩٩٣)، ی
ــع تاریخــ$،  ــه آداب و رســوم، بازســازی وقای ــرای نمون ــر، ب ــر و ناپایدارت ــی گذرات رویدادهای
تعطیــالت ملــ$ یادبودکننــده رویــدادی تاریخــ$ (زروبــاول١٩٩١،۵)، بازنمایــی شــود. گاهــ$ 
اوقــات نیروهــای اجتماعــ$ مم&ــن اســت زندگــ$ و کار برخــ$ افــراد را بــه منظــور برقــراری 
ارتبــاط بــا گذشــته برجســته ســازند (فولــر۶، ٢٠٠٧؛ شــوارتز، ١٩٩١). بنابرایــن، در ایــن الUو، 
روایــت دومیــن ابــزار انتقــال حافظــه جمعــ$ در کنــار ابژه هــا و آثــار انضمامــ$ اســت و زبــان 
ــر،  ــ$ مشــاهده م$ شــود (فول ــوان شــ&ل$ از حافظــه جمع ــت، به عن ــم روای ــزار مه ــۀ اب به منزل
٢٠٠٧). در ایــن مــدل از حافظــه جمعــ$، اشــ&ال بازنمــودی گوناگــون حافظــه جمعــ$، نظیــر 
اســم م&ان هــا، نمادهــا، نشــانه ها و هنــر تصویــری، ســرود، ترانــه، تصنیــف و شــعر (شــوارتز، 
 c١٩٨٢) بــا هــر ســطح$ از انتــزاع، در معنــای جمع گرایانــه به عنــوان جزئــ$ متعلــق بــه یــ

گــروه، فرهنــگ، یــا ملــت بررســ$ م$ گردنــد. 
ــه  ــدل از حافظ ــن دو م ــان ای ــانه می ــرد جامعه شناس ــه در روی& ــناخت$ ک ــ&اف هست$ ش  ش
جمعــ$ بــه چشــم م$ خــورد، برخاســته از مناقشــات و تنش هــای حــل و فصــل نشــده 
موجــود میــان حوزه هــای فردگرایــی و جمع گرایــی روش شــناخت$ در علــوم اجتماعــ$ 
اســت. بدین ترتیــب، ریشــه ایــن جهان بینــ$ دو انگارانــه نســبت بــه حافظــه جمعــ$ در وجــود 
دو مفهــوم یــا تصــور کامــالm متفــاوت از فرهنــگ اســت: «تصــوری کــه فرهنــگ را به عنــوان 
مقولــه ای ذهنــ$ از معانــ$ موجــود در اذهــان مــردم مشــاهده م$ کنــد، در برابــر تصــوری کــه 
فرهنــگ را، الUوهایــی از نمادهــای قابــل دســترس عمــوم کــه در جامعــه عینیــت یافته انــد، مــد 

.(٣٣۶ :١٩٩٩ ،cاولیــ) «نظــر دارد

  ٣. چارچوب مفهوم9
 مدل هــای تشــریح شــده از حافظــه جمعــ$، به دلیــل هست$ شناســ$ های غیری&ســان، متضمــن 
اســتراتژی های روش  شــناخت$ متفاوتــ$ هســتند. در مــدل فردگرایانه از حافظــه جمع$، تحلیل 
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 | جامعه شــناخت4 حافظــه عمومــاً در ســطح خــرد و بــا مطالعــه کنش هــای یادبــودی کنشــ�ران 

اجتماعــ4 یــا بــه عبارتــ4 کارگــزاران حافظــه جمعــ4 صــورت م4 گیــرد؛ در حالــ4 کــه، در مــدل 
جمع گرایانــه، تحلیــل عمومــاً در ســطح کالن و بــا مطالعــه ابژه هــای فرهنگــ4 و اشــ?ال 
ــ4  ــه جمع ــای حافظ ــا و فناوری ه ــ4 پروژه ه ــه عبارت ــا ب ــ4 ی ــته جمع ــده از گذش ــه ش نهادین
ــه  ــرای حافظ ــرا و جمع گ ــای فردگ ــان رهیافت ه ــت می ــو، ضدی ــن نح ــود. بدی ــام م4 ش انج
ــه پارادایــم جامــع و ی?پارچــه ای  ــان ایــن مدل هــا، دســتیابی ب جمعــ4 و مشــ?ل انتخــاب می
ــه فــرد دخیــل در هــر یــU از ایــن پدیده هــای  را کــه مشــخص کننده ســاخت های منحصــر ب
حافظــه ای و نحــوۀ ارتبــاط آنهــا باشــد دشــوار م4 ســازد. همچنیــن بایــد اذعــان داشــت کــه «هــر 
یــU از ایــن مدل هــا در تحلیــل توأمــان حافظــه جمعــ4 و م?انیســم های تولیــد و دریافــت آن 
ناموفــق بوده انــد» (بیــم١، ٢٠٠٧: ٧). در واقــع، ایــن مدل هــا تنهــا بــه نحــوه ظهــور و بازنمایــی 
حافظــه جمعــ4 در ســطح اجتمــاع پرداخته انــد و نحــوه ســاخت، عمل?ــرد و بازســازی حافظــه 
ــد:  ــوی (٢٠١٠: ۴۵١) م4 گوی ــتا، کان ــن راس ــود. در ای ــریح نم4 ش ــا تش ــط آنه ــ4 توس جمع
ــ4  ــه احساس ــه چ ــا اینک ــه ب ــردم در رابط ــه در آن از م ــت ک ــ4 را یاف ــوان تحقیق ــوار م4 ت «دش
ــد.  ــد پرســش نماین در مــورد پروژه هــای یادبــودی دارنــد و در مــورد آنهــا چــه فکــری م4 کنن
در عــوض، محققــان تمایــل دارنــد ایــن الیــه از تفســیر و معنــا را از طریــق نیــات و مقاصــد 
ــال  ــن در ح ــای نمادی ــق بازنمایی ه ــا از طری ــد ی ــای حافظه ان ــت پروژه ه ــه در پش ــی ک آنهای

تغییــر مطالعــه کننــد.»
ــه  ــه از حافظ ــه و جمع گرایان ــای فردگرایان ــود در مدل ه ــت4 های موج ــه کاس ــه ب ــا توج  ب
ــ4  ــوزه جامعه شناس ــرح در ح ــات مط ــه نظری ــاع ب ــا ارج ــت ب ــر اس ــا در نظ ــ4، در اینج جمع
ــه حافظــه نســل4 از  ــرای بررســ4 م?انیســم های شــ?ل دهنده ب ــدی ب ــدل جدی شــناخت، از م
ــو٣  ــو٢ (٢٠٠٢)، دیماجی ــگ اســتفاده شــود. جامعه شناســان شــناخت4 چــون کرول ــه جن واقع
(١٩٩٧) و زروبــاول (١٩٩٧) بــر تحلیــل فرهنــگ در ســطح فرافــردی از زندگــ4 اجتماعــ4، 
جایــی کــه ســاختهای معرفتــ4 وجــود دارنــد، نــه جایــی کــه ظاهــر مــ4 شــوند، تأکیــد دارنــد. 
ــل  ــر متقاب ــا اث ــل ی ــوان تعام ــگ را به عن ــ4، فرهن ــطح بینابین ــن س ــه ای ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــا ب آنه
پدیده هــای مرتبــط بــا هــم، نــه به عنــوان یــU متغیــر پنهــان اندازه گیــری م4 کننــد. آنهــا زندگــ4 
فرهنگــ4 را بــر مبنــای ایــن فهــم بررســ4 م4 کننــد کــه از طریــق تعامــل اطالعات، ســاختارهای 
ذهنــ4 و فرهنــگ به عنــوان نظام هــای نمادیــن کار م4 کنــد. بنابــر نظریــه فرهنــگ و شــناخت 
1. Beim

2.Cerulo

3. DiMaggio
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«فرهنــگ از طریــق تعامــل ســه شــ'ل اصلــ� عمــل م� کنــد: شــ'ل اول، اطالعاتــ� هســتند | 

کــه در میــان افــراد توزیــع شــده اند؛ شــ'ل دوم، ســاخت های ذهنــ� و بــه عبارتــ� بازنمودهــای 
طرحــواره ای از پدیده هــای اجتماعــ� پیچیده انــد، کــه شــ'ل دهنده شــیوه ای هســتند کــه 
افــراد نســبت بــه اطالعاتــ� کــه بــا آن مواجــه شــده یــا از آن برخــوردار شــده اند، توجــه نشــان 
ــ'ل  ــد. ش ــخ م� دهن ــ� پاس ــور احساس ــد و به ط ــاد م� آورن ــه ی ــد، ب ــیر م� کنن ــد، تفس م� دهن
ســوم، فرهنــگ به عنــوان نظام هــای نمادینــ� هســتند کــه خــارج از فــرد و دربرگیرنــده محتــوای 
ــع در الKوهــای  ــ� واق ــط ســاخت یافته، پیام هــای رســانه ای و معان گفت وگــو، عناصــر محی

ــو، ١٩٩٧: ٢٧۴‑٢٧٣). ــل مشــاهده م� باشــند» (دیماجی ــت قاب فعالی
 جامعه شناســان شــناخت� از طرحواره هــا١ به عنــوان واحــد بنیادیــن تحلیــل بــرای مطالعــه 
فرهنــگ اســتفاده م� کننــد. از نظــر آنهــا شــناخت هــر روزه افــراد در جامعــه وابســته بــه 
طرحواره هــای بــه لحــاظ فرهنگــ� در دســترس اســت؛ طرحواره هایــی کــه از طریــق فرهنــگ 
شــ'ل گرفتــه و ریشــه در فرهنــگ دارنــد و بــا تعییــن شــرایط و زمینه هایــی کــه افــراد بــا آنهــا 
جهــان را تفســیر م� کننــد، اندیشــه افــراد را محــدود و بــارور م� نماینــد. طرحواره هــا در 
واقــع «ســاخت های معرفتــ� ای هســتند کــه ابژه هــا یــا رویدادهــا را بازنمایــی کــرده و در مــورد 
مشــخصات، روابــط و داللت هــای آنهــا در شــرایط نبــود اطالعــات کاف�، پنداشــت هایی را در 
قالــب پیش فــرض ارائــه م� نماینــد» (دیماجیــو، ١٩٩٧: ٢۶٩). م� تــوان گفــت تجربــه افــراد 
ــه صــورت اطالعاتــ� اســت کــه ســاخت های طرحــواره ای آنهــا را ســازمانده�  از فرهنــگ ب
ــردازش  ــم های پ ــا و م'انیس ــده معرفت ه ــا بازنمایی کنن ــب، طرحواره ه ــد. بدین ترتی نموده ان
ــر روی شــناخت حافظــه نشــان  ــه ب ــن، تحقیقــات صــورت گرفت اطالعــات هســتند. همچنی
م� دهنــد کــه طرحواره هــای حافظــه کــه در ســطح فرا فــردی از زندگــ� اجتماعــ� واقــع 
شــده اند و از طریــق تعامــل اجتماعــ� شــ'ل گرفته انــد، م� تواننــد معــرف شــیوه هایی 
ــه اشــتراک گذاشــته شــده در  ــه واســطه آنهــا اعضــای یــk جامعــه اطالعــات ب باشــند کــه ب
ــای  ــ� طرحواره ه ــا بررس ــو ب ــن نح ــد. بدی ــادآوری م� کنن ــیر و ی ــان را تفس ــورد گذشته ش م
حافظــه جمعــ� م� تــوان م'انیســم هایی را یافــت کــه از طریــق آنهــا یــk اجتمــاع مشــخص 
چارچوب هــای معنایــی و تفســیری یــادآوری وقایــع و رویدادهــای مهــم از گذشــته را در میــان 
اعضــای خــود شــ'ل م� دهــد. خالصــه ای از ایــن م'انیســم ها در قالــب تصویــر شــماره ١ بــه 

تصویــر درآمــده اســت.
ــه لحــاظ  ــط ب ــراد مرتب ــر نشــان م� دهــد، تعامــل اجتماعــ� اف ــر زی  همان طــور کــه تصوی

1. Schemata
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 | فرهنگــ- باهــم، در میــان ابژه هــای فرهنگــ- و دی+ــر فرم هــای نهــادی، تولیدکننــده طرحواره هــای 

حافظــه جمعــ- هســتند. در اینجــا، برخــالف دی+ــر مدل هــای نظــری، تمرکــز تحلیلــ- تنهــا بــر 
ــه از  ــ- اســت ک ــای حافظــه جمع ــر دســته هایی از طرحواره ه ــه ب Dــادی نیســت، بل ــای نه ابژه ه
طریــق تعامــل اجتماعــ- بــه وجــود آمــده و بــه هنــگام برانگیختــه شــدن توســط محــرک خارجــ-، 
ــد کــه  ــه وجــود م- آین ــ- ب ــد. طرحواره هــا زمان ــرار م- گیرن به طــور سیســتماتیN در دســترس ق
ــه شــده موجــود از حافظــه جمعــ- تعامــل  ــان ابژه هــای نهادین ــا یDدی+ــر در می عوامــل فــردی ب
برقــرار ســازند. بــا توجــه بــه قــدرت و تنــاوب تعامــل و برجســتگ- و ســطح نهادینــه  شــدن ابــژه، 
تعامــل اجتماعــ- طرحواره هایــی را بــه وجــود مــ- آورد کــه نحــوه معنابخشــ- گروه هــا به حــوادث 
و رویدادهــای تاریخــ- را مشــخص نمــوده و دامنــه آن را محــدود م- ســازد (بیــم، ٢٠٠٧: 
١٨). همچنیــن پیوســتگ- و تــداوم طرحواره هــا از طریــق تعامــل سیســتماتیN و پایــدار افــراد 
بــا ابژه هــای نهادینــه شــده از قبــل موجــود و طرحواره هــای از قبــل موجــود فراهــم م- شــود. بــا 
بســیج و تجهیــز طرحواره هــا، کارآفرینــان حافظــه جمعــ- م- تواننــد حافظــه جمعــ- را نهادینــه 
ســازند، امــا ایــن ابژه هــا لزومــاً خودشــان حافظــه جمعــ- نیســتند. بــه ایــن ترتیــب آنهــا م- تواننــد 
اشــDال مشــخص- از حافظــه جمعــ- را بازنمایــی کننــد، امــا آنهــا نم- تواننــد نماینــده طیــف کامل 
معناهایــی باشــند کــه گروه هــا در مــورد گذشــته بــه کار م- برنــد. در ایــن معنــا، ابژه هــای حافظــه 
جمعــ- را م- تــوان تظاهــرات نهادیــن از حافظــه جمعــ- دانســت کــه کارآفرینــان حافظــه جمع- از 
طریــق بســیج طرحواره هــای حافظــه (و منابــع دی+ــر) تولیــد م- کننــد (بیــم، ٢٠٠٧: ٢٢‑٢١). 

شHل١. مHانیسم شناخت# حافظه جمع# منبع: (بیم، ٢٠٠٧: ١٩)

ــاً  ــه نشــده و متعاقب ــدی ارائ ــن مــدل نظــری، فرمــول جدی ــد گفــت در ای  در مجمــوع بای
نظریه هــای موجــود از حافظــه جمعــ- رد نم- شــوند، بلDــه تــالش شــده گســتردگ- تحلیلــ- و 
تجربــی پژوهــش حافظــه جمعــ- بیشــتر گــردد. ایــن کار از طریــق شناســایی نقشــ- کــه مــردم 
در ســاخت طرحواره هــای حافظــه جمعــ- ایفــاء م- کننــد و نحــوه ای کــه آن طرحواره هــا 
تبدیــل بــه ابژه هــای نهادینــه شــده حافظــه جمعــ- م- شــوند، صــورت م- گیــرد. بــا گســترده 
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شــدن تمرکــز تحلیلــ� تحقیقــات حافظــه جمعــ� از ابژه هــای نهادینه شــده یــا افــراد، تعامالت� | 

ــ� ای کــه محصــول آن تعامــالت هســتند  ــده آن ابژه هــا و ســاخت های معرفت کــه ایجــاد کنن
دربرگرفتــه م� شــوند. بنابرایــن، در اینجــا بــر تحلیــل حافظــه جمعــ� به عنــوان ســاخت 
ــردی از  ــطح فرا ف ــه در س ــه ای ک ــای حافظ ــته هایی از طرحواره ه ــورت دس ــه ص ــ� و ب معرفت
زندگــ� اجتماعــ� واقــع شــده  و از طریــق تعامــل اجتماعــ� شــKل گرفته انــد، تأکیــد م� گــردد. 

  ۴. روش شناس8
 بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق، کــه بررســ� طرحواره هــای حافظــه نســل� از جنــگ ایــران و عــراق 
اســت و نیــز ماهیــت تفســیری و گذشــته نگر آن، روش شناســ� غالــب تحقیــق، روش کیفــ� 
بــوده و بــرای گــردآوری داده هــا از تکنیــW مصاحبــه عمیــق و نیمــه  ســاختار یافتــه اســتفاده 
شــده اســت. در رونــد پژوهــش، معیــار نمونه گیــری هدفمنــد، ایــن منطــق اســت کــه متولدیــن 
پیــش از ١٣۵٠ واجــد حافظــه اتوبیوگرافیــW و متولدیــن پــس از ١٣۵٠ دارای حافظــه تاریخ� 
از واقعــه جنــگ هســتند. همچنیــن بــا نمونه گیــری نظــری، کــه از قاعــده انتخــاب تدریجــ� 
پیــروی م� کنــد و بــا اســتفاده از روش تحلیــل مقایســه ای ثابــت، انتخــاب در هــر نســل بــر 
مبنــای ســهم آنهــا در توســعه و آزمــون ســازه های نظــری انجــام گرفتــه تــا اینکــه بــا تعــداد نمونه 
١٩ نفــر از هــر نســل اشــباع نظــری بــه دســت آمــده اســت. در مصاحبه هــا تــالش شــده تــا بــا 
ــق ســؤاالت�  ــی و برش هــای زندگــ� پاســخ گویان از طری ســب�K شــبه ـ مKالمــه، مــواد تجرب
ــارۀ واقعیت هــای  ــی کــه درب ــز جهت گیری های ــران و عــراق و نی ــگ ای ــر واقعــه جن متمرکــز ب
زندگــ� امــروز در یــادآوری ایــن رویــداد وجــود دارد، گــردآوری شــوند. معرفــت بــه دســت آمده 
از ایــن مصاحبه هــا، معرفــت بــه مثابــه امــری تولیــد شــده اســت کــه در نتیجــه عمــل یــادآوری 
جنــگ در محــل مصاحبــه، حامــل تفاســیری مهــم از معنــای واقعــه جنــگ در زندگــ� اجتماع� 

ــروز سوژه هاســت.  ام
 روش تحلیــل داده هــای گــردآوری شــده، تحلیــل تماتیــW یــا موضوعــ� اســت کــه به عنوان 
ــناخته  ــه ای ش ــ� مصاحب ــای متن ــژه داده ه ــ� به وی ــای کیف ــل داده ه ــارف در تحلی ــ� متع روش
م� شــود. «تحلیــل تماتیــW، اســتراتژی ای بــرای تقلیــل و تجزیــه و تحلیــل داده هاســت کــه 
بــا اســتفاده از آن داده هــای کیفــ� تقســیم بندی، مقوله بنــدی، تخلیــص و بازســازی شــده، بــه 
نحــوی کــه مفاهیــم مهــم موجــود در مجموعــه داده هــا اســتخراج و اســتنباط شــوند» (آیــرس١، 
 W٢٠٠٨: ٨۶٧). در ایــن روش، تقســیم بندی و مقوله بنــدی داده هــا از طــرق کدگــذاری تماتیــ

1. Ayres
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 | ــتقرای  ــق اس ــای دقی ــتفاده از فراینده ــای اس ــه معن ــ. ب ــذاری تماتی ــرد. کدگ ــورت م5 گی ص

تحلیلــ5 متشــ>ل از مقایســه های درون مــوردی و میــان مــوردی بــرای اســتخراج مفاهیــم و 
الAوهــای معنایــی از داده هاســت. پــس از آن بــا حمایــت موضوعــ5 از ایــن الAوهــای معنایــی 
اســت کــه م5 تــوان بــه یافتــه مــورد انتظــار در ایــن روش یعنــ5 ارائــه یــ. ســنخ شناســ5 تحلیل5 
از موضــوع مــورد مطالعــه دســت یافــت. بدیــن نحــو، در ایــن پژوهــش از طریــق اســتقرای 
تحلیلــ5، داده هــای مصاحبــه ای کــه در ارتبــاط بــا معانــ5 و تفاســیر جنــگ هشــت ســاله اند، بــر 
اســاس هــدف و پرســش تحقیــق واکاوی و پاالیــش، ســپس مفهوم یابــی و کدبنــدی شــدند. 
ــا  ــه دســت آمــده از طریــق مقایســه مــداوم مــوارد و گروه هــای نســل5 ب در ادامــه، مقــوالت ب
ی>دیAــر، در ســطوح باالتــری از انتــزاع گروه بنــدی شــدند. در انتهــا، مقوالت عمده اســتخراج 
شــده، بــا ارجــاع و اســتناد بــه داده هــای مصاحبــه ای تفســیر شــده و متعاقبــاً در قالــب الAوهــای 

معنابخشــ5 گروه هــای نســل5 بــه واقعــه جنــگ هشــت ســاله ارائــه شــدند.

۵. یافته ها
کاربســت روش تحلیــل بــه مــا ایــن امــ>ان را داد تــا ســنخ شناســ5 ای از ســاخت های معرفتــ5 
ــا  ــط ب ــع و پدیده هــای مرتب ــا وقای ــا اســتفاده از آنه ــراد در گروه هــای نســل5 ب مشــترک5 کــه اف
ــ5  ــن ســاخت های معرفت ــد. ای ــه دســت آی ــد، ب ــا م5 کنن ــران و عــراق را فهــم و معن ــگ ای جن
مشــترک به عنــوان طرحواره هــای حافظــه نســل5 از جنــگ نمایان گــر نحــوه بازنمایــی جنــگ 
ایــران و عــراق در میــان دو نســل جنگ دیــده (نســل دارای حافظــه اتوبیوگرافیــ. از جنــگ) و 
جنگ ندیــده (نســل دارای حافظــه تاریخــ5 از جنــگ) م5 باشــند. نتایــج تحلیــل نشــان داد کــه 
چهــار نــوع طرحــواره حافظــه نســل5 از جنــگ در میــان افــراد مــورد تحقیــق مشــاهده م5 شــود. 
ــد. در  ــدی و تبعیــض نامی ــوان فراموش  شــدگ5، جداشــدگ5، هدفمن ــن طرحواره هــا را م5 ت ای

ادامــه بــه شــرح و توضیــح ایــن طرحواره هــا م5 پردازیــم:
١‑۵. فراموش شدگ� 

 در بیــن نســل دارای حافظــه اتوبیوگرافیــ. از جنــگ، بــه عبارتــ5 کســان5 کــه خاطراتشــان از 
جنــگ ایــران و عــراق بــر مبنــای تجربــه مســتقیم دســت اول  اســت، گروهــ5 از افــراد هســتند 
کــه نحــوه یــادآوری آنهــا از جنــگ متأثــر از ســاخت معرفتــ5 شــناخت5 مشــخص5 اســت کــه 
م5 تــوان آن را فراموش شــدگ5 نامیــد. ایــن طرحــواره حافظــه در واقــع موجــب م5 شــود 
کــه الAــوی اصلــ5 یــادآوری جنــگ توســط فــرد، در شــرایط امــروز جامعــه، فرامــوش شــدن 
ــه  ــه مقول ــه س ــاً ب ــان عمدت ــروه، در مصاحبه هایش ــن گ ــد. ای ــدگان باش ــگان و رزمن جنگ رفت
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اصلــ0 کاشــت نظامیــان و برداشــت سیاســتمداران، نقصــان در حمایــت از حقــوق رزمنــدگان | 

و فرامــوش شــدن رزمنــدگان اشــاره داشــتند. 
ــر انتقــادی جــدی  دارد کــه  ــان و برداشــت سیاســتمداران داللــت ب ــه کاشــت نظامی  مقول
گروهــ0 از افــراد جنــگ رفتــه در مقابــل رویه هــا و سیاســت های حاکــم بــر دولت هــای پــس 
ــه اعتقــاد ایــن گــروه، سیاســتمداران در دوران پــس از جنــگ مدیریــت و  ــد. ب از جنــگ دارن
اداره جامعــه را در دســت گرفته انــد و کســان0 را کــه بــرای حفــظ آرامــش و امنیــت ایــن جامعــه 
ــا دشــمن  ــرد ب از جوانــ0، ســالمت و جــان خــود گذشــته و هشــت ســال را در میدان هــای نب
 0Lگذرانده انــد، مطــرود و منــزوی ســاخته اند. فــردی کــه در ســال ١٣۶١ و در ســن ١۶ ســال
از طریــق بســیج وارد جنــگ شــده و اکنــون نیــز در ســپاه پاســداران مشــغول بــه کار اســت، در 
مصاحبــه اش ضمــن نقــد شــدید از سیاســت های دولــت در فاصله گیــری از نظامیــان، مســأله 

کاشــت نظامیــان و برداشــت سیاســتمداران را چنیــن مطــرح م0 ســازد:
«من متاسفم که این رو م0 گم، م0 گند که من حقوق خواندم وسرهنگ نیستم. 
انگلیس حقوق  در  رفت0  المال  بیت  پول  از  دیروز  اگر  یعن0 چه؟ شما  این 
پاتک  و  این رفت در خاکریز کیسه شن م0 زد و سنگر م0 کند  و  خواندی 
دشمن را جواب م0 داد و مجروح حمل م0 کرد و دیروز رفت آنجا کاشت و 
شما رفتید درو کردید. این یعن0 چه من حقوق دانم! حقوق کجا خواندی؟ از 
بیت المال خواندی؟ از چ0 خواندی؟ تو فردای قیامت م0 خوای پیش خدا و 

انبیاء و حضرت زهرا ب0L من حقوق خوندم و حقوقدان بودم؟»
 وجــود نقصــان در حمایــت از رزمنــدگان، مقولــه دیLــر ســازنده طرحــواره فراموش شــدگ0 
اســت. اینکــه دولت هــای پــس از جنــگ حمایــت کافــ0  از رزمنــدگان جنــگ ایــران و عــراق 
نکرده انــد، مضمــون مشــترک در مصاحبه هــای ایــن گــروه از افــراد در میــان نســل دارای 
حافظــه اتوبیوگرافیــe از جنــگ اســت. برخــ0 از آنهــا علــت اصلــ0 نقصــان در رونــد تجلیــل 

ــد.  ــدگان م0 دانن ــال رزمن ــا در قب ــه دولت ه ــت های چندگان ــدگان را سیاس از رزمن
به  بر م0 گردد  رزمندگان  از  و ستایش  تجلیل  روند  در  نقصان  نظر من  «به 
با  ساله  چند  این  در  را  چندگانه  سیاست های  واقع  در  دولت ها  دولت ها؛ 

آدم های دفاع مقدس در پیش گرفتند.»
 مــوردی نیــز کــه هــم خــود در دهــه دوم زندگــ0 اش در جنــگ شــرکت داشــته و هــم اینکــه 
ــدگان  ــر سیاســت های حمایــت از رزمن ــا رویه هــای حاکــم ب ــاد شــهید ب ــا کار در بنی امــروزه ب
در ســال های پــس از جنــگ آشــنایی دارد، در گفته هایــش بــه وجــود نقصــان در حمایــت از 

حقــوق رزمنــدگان اشــاره دارد:
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 | «من ارتباط کاری دارم و م# روم به آنها سرکش# م# کنم. م# بینیم از نزدی� 

ش3ل های  یا  نخاع# اند  قطع  جانبازان  دارند.  سخت#  وضعیت  اینها  واقعاً 
مختلف، باالخره مورد اصابت قرار گرفتند... واقعاً در این زمینه ها بیشتر از 

این باید باشد.»
در ایــن طرحــواره دریافــت امتیــازات توســط رزمنــدگان، حــق آنهــا به عنــوان قدردانــ# از عمــل 
ایثارگرانه شــان تلقــ# م# شــود. افــراد برخــوردار از ایــن طرحــواره بــا مقایســه خدمــات ارائــه شــده 
بــه رزمنــدگان و بازمانــدگان آنهــا در ایــران بــا دیQــر کشــورها، وجــود کاســت# در احقــاق حقــوق 
رزمنــدگان جنــگ ایــران و عــراق را متذکــر م# شــوند. بــرای نمونــه، مــردی ۵٠ ســاله کــه مجموعــاً 
١١مــاه را در جبهه هــای غــرب و جنــوب جنگیــده اســت، در صحبت هــای خــود، حقــوق 
رزمنــدگان، قدردانــ# از آنهــا و حفــظ ارزش هــای دوران جنــگ را در یــ� راســتا ارزیابــی م# کنــد، 

ضمــن آنکــه در ایــن زمینــه وضعیــت کشــورهای دیQــر را بــا ایــران مقایســه م# نمایــد:
«کس# به خاطر اینها نرفت که به جبهه، به هرحال اگر امتیازی داده بشه به نظرم 
حقشان است... شما نگاه کنید کشورهای کمونیست روس ها که همسایه ما 
هست بعد از جنگ جهان# دوم برای بچه هایی که توی جنگ بودن هنوزم 
ما که کشور اسالم# هستیم  دارن خدمت رسان# م# کنند  بازمانده هاشون  به 
ایجاب م# کند که این ارزش ها را حفظ کنیم و قدر بدانیم و اونارو واقعاً مد 

نظر قرار بدیم.»  
 ایــن گــروه از افــراد تأکیــد بــر احقــاق حقــوق رزمنــدگان در دوران پــس از جنــگ را عمدتــاً 
ــردی کــه در ســال  ــگ مطــرح م# ســازند. م ــدگان در جن ــادی رزمن ــار انگیزه هــای غیرم در کن
ــا گروه هــای جدایــی طلــب  ــارزه ب ١٣۵٩ و در ســن ١٧ ســالQ# مجموعــاً ٣ مــاه را بــرای مب
در جبهــه غــرب بــوده اســت، تنهــا هــدف شــرکت در جنــگ را خدمــت بــه اســالم م# دانــد. 
ــا مقایســه برنامه هــای تجلیــل از رزمنــدگان در داخــل و خــارج کشــور، امنیــت  او در ادامــه ب
و رفــاه را حــق آنهــا دانســته و امتیــاز قائــل نشــدن بــرای رزمنــدگان را بــه فراموشــ# ایثــار آنهــا 

ــد.  ــر م# کن تعبی
«رزمنده های ما، خیل# هم به این جریانات وابسته نیستند چون آن زمان هم 
که جبهه میرفتند به فکر این نبودند که برگردند امتیازی بQیرند. همه به فکر 
این بودند که بروند و برای اسالم کاری کنند... اما اینکه نظام آمده به اینها ی� 
امتیازهایی داده من فکر م# کنم حقشان بوده. واقعاً کس# که رفته دست و 
پاش و چشماش را داده آیا حقش نیست که ما ازش دفاع کنیم. کس# که برای 
نظام و ممل3ت ما و ناموس ما رفته و ایثار کرده و جانبازی کرده، شهید شده 
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نباید خانواده اش ی0 مقدار در امنیت و رفاه نسبی باشند؟ آیا حق است که آنها | 

خدایی نکرده دچار ی0 سری ذلت ها بشوند؟ در کشورهایی که هیچ اعتقادی 
به اسالم و برادری ندارند ما م= بینیم بعد از هشتاد نود سال از جنگ جهان= 
دوم گذشته م= آیند و در اکثر شهرهاشان تندیس رزمنده هایشان را م= زنند و هر 
ساله برای آنها مجلس و محافل= م= گیرند، آیا درست است که ما در کشورمان 
بعد از بیست س= سال جنگ با آن همه ایثار و فداکاری، این فداکاران جنگ 

را از یاد ببریم و آنها را فراموش کنیم و برایشان هیچ امتیازات= قائل نشویم.»
 اینکــه قدردانــ= نکــردن و عــدم حمایــت از رزمنــدگان بــه معنــای فراموش شــدن آنهاســت، 
از گزاره هــای مشــترک در مصاحبه هــای گــروه نســل= دارای طرحــواره فراموش شــدگ= اســت. 
در واقــع ایــن گــزاره بازنمایی کننــده وضعیــت کنونــ= آنهــا در ارتبــاط بــا گذشــته اســت. بــرای 
ــاه  ــه و ۶ م ــاه را در جبه ــش از٨٠ م ــردی ۶٢ ســاله کــه بی ــه صحبت هــای م ــوان ب ــال م= ت مث
را در خطــوط عملیاتــ= ســپری کــرده اســت اشــاره نمــود. او در مصاحبــه خــود بــا تأکیــد بــر 
ایــن نکتــه کــه امنیــت و ثبــات امــروز نتیجــه هدف هــا و ارزش هــای رزمنــدگان دیــروز اســت، 
ــده او  ــه عقی ــادآور م= شــود. ب ــدگان را ی ــگ رزمن ــل از فرهن ــا و تجلی ــه آنه ضــرورت توجــه ب
رزمنده هایــی کــه خــود را مطــرح نکردنــد و از امتیــازات اســتفاده نکردنــد، امــروزه فرامــوش 

شــده اند.
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  را  رزمندگان  ارزش های  و  هدف ها  «بیاییم 
جنگ در عملیات هایی که بسیار واال و فراگیر بوده مطرح کنیم، بسیار داشتیم 
رزمنده هایی که سال ها در جنگ و عملیات ها بودند یا مجروح و جانباز نشدن 
امتیازات دنیای آن استفاده  از  یا  اگر م= شدند نم= خواستند مطرح کنند و 
کنند که االن کم شدند یا به فراموش= سپرده شدند، فرهنگ همان رزمندگان 
است که هیچ گروه= جرأت نم= کنند به نوامیس و مال و حیثیت مردم و حت= 

مرزهای ما نزدی0 شوند و نگاه چپ کنند یا ورود پیدا کنند.»
ــه حضــور مســتقیم در   بایــد گفــت کــه وجــود طرحــواره فراموش شــدگ= تنهــا وابســته ب
ــوادث  ــگ و درک ح ــر در جن ــه درگی ــت در جامع ــرایط زیس ــت و ش ــدن نیس ــه و جنگی جبه
ــhل گیری  ــاد و ش ــل ایج ــد عام ــ= م= توان ــ= و جوان ــنین نوجوان ــگ در س ــای جن و رخداده
ــا  طرحــواره شــناخت= مشــترک= باشــد کــه افــراد متعلــق بــه ایــن گــروه نســل= از آن بــرای معن
ــاط،  ــن ارتب ــد. در همی ــگ اســتفاده م= کنن ــا جن ــط ب ــا و حــوادث مرتب ــه پدیده ه بخشــیدن ب
م= تــوان بــه صحبت هــای زن خانــه داری کــه متولــد ١٣۴٨ اســت و بــا اینکــه در جنــگ 
ــ= و جوانــ= اش در طــول دوران جنــگ ســپری شــده  شــرکت نداشــته، بخــش اعظــم نوجوان
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 | ــهرها و  ــی ش ــای هوای ــگ، بمباران ه ــادآوری او از جن ــترین ی ــان داد. بیش ــه نش ــت، توج اس

مهاجرت هــای خانواده هــا اســت. او نیــز اذعــان دارد کــه پــس از جنــگ، رزمنده هــا چــه 
توســط مــردم و چــه توســط حBومــت فرامــوش شــده اند و در نتیجــه قدرشناســ< از رزمنــدگان 

بیــش از هــر امتیــازی بــرای آنهــا مهــم اســت:
پا، دست،  «ما رزمنده ها و جانبازان زیادی داریم بعض< هاشون حت< دوتا 
عضو  رو،  شیرینشون  جان  بودن که  عزیزان<  اونا  هرحال  به  ندارن.  چشم 
بدنشون رو در این راه دادن. ما هیچوقت نباید این عزیزانمون رو فراموش 
کنیم همیشه باید به یاد اونا باشیم نه تنها در بعض< هفته ها، ما نباید هیچوقت 
اونارو فراموش کنیم خیل< از عزیزانمون هستن که سالیان سال، االن چیزی 
حدود بیست و شش هفت سال شاید کمتر از این جنگ م< گذره و شاید 

هیچ وقت یادی از اینها نکنیم.»
  ٢‑۵. جداشدگ� 

 جداشــدگ<، نــوع دیVــری از طرحــواره حافظــه جمعــ< از جنــگ در میــان نســل دارای حافظــه 
اتوبیوگرافیــX از جنــگ اســت. گــروه نســل< برخــوردار از ایــن طرحــواره، معتقد به جداشــدگ< 
رزمنــدگان و مشــارکت کننــدگان در جنــگ از جامعــه هســتند. بــه زعــم ایــن افــراد، رزمنــدگان 
امــروزه، هــم از جانــب حBومــت و هــم از طــرف جامعــه احســاس طــرد شــدن م< کننــد. آنهــا 
علــت اصلــ< ایــن جداشــدن را حBومتــ< و دولتــ< شــدن جنــگ م< داننــد. مقــوالت مشــترک 
معنایــی کــه در صحبت هــای ایــن گــروه از افــراد بــه چشــم م< خــورد، احســاس جداشــدگ<، 
ــتم  ــامانده< سیس ــالح و س ــزوم اص ــدگان، و ل ــازات رزمن ــه از امتی ــ< جامع ــور غیرواقع تص

امتیــازات هســتند.
ــدگان  ــهمیه های رزمن ــات و س ــردن امBان ــزرگ ک ــل<، ب ــروه نس ــن گ ــه ای ــق ب ــراد متعل  اف
توســط حBومــت را نوعــ< دفــاع بــد از آنهــا م< داننــد. بــه عقیــده ایــن گــروه، نهادهــای 
ــات در  ــه اطالع ــدم ارائ ــال ع ــن ح ــهمیه ها و در عی ــردن س ــزرگ ک ــا ب ــاً ب ــئول خصوص مس
ــت  ــا، کتمــان هوی ــی آنه ــه، هویت زدای ــدگان از جامع ــی رزمن ــورد ســهمیه ها موجــب جدای م
ــه،  ــن رابط ــده اند. در ای ــان ش ــدن هویتش ــBار ش ــان از آش ــرس خانواده هایش ــان و ت فرزندانش
صحبت هــای مــردی کــه در ســال ١٣۶۴ و در ســن ١٨ ســالV< حــدود یــX ســال را در جبهــه 

ــل توجــه م< باشــد. ــده اســت، قاب ــه جنگی غــرب داوطلبان
قله دست  اصطالح  به  برای همه جامعه  دانشVاه  برهه ای که  اون  در  «ببین 
نیافتن< بود ما اومدیم سهمیه دانشVاه را خیل< بزرگش کردیم و از همون جا 
شروع شد. این بچه های جانباز و شهید را آمدیم از مردم جدا کردیم... مردم 
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بچه هاشون قبول نم� شدن، م� دیدن این بچه ها قبول م� شن به نوع� احساس | 

تنفر م� کردن، م� گفتن اینها آمدند حق بچه های ما را خوردند در صورت� که 
سهمیه پنج درصد، اصال@ سهمیه مازاد بود ول� ما اینها را نگفتیم اینها را بلد 
نکردیم اون طرف قضیه را فقط بلد کردیم و از همین جا باعث شد هویت این 
بچه ها را گرفتیم چون بچه ها وارد دانشMاه م� شدند اصال@ جرأت نم� کردند 

بMن که ما فرزند شهیدیم م� ترسیدن.»
ــه  ــروز جامع ــ� ام ــادی و سیاس ــ�، اقتص ــرایط اجتماع ــده ش ــه زایی ــای حافظ  طرحواره ه
هســتند. گــروه نســل� برخــوردار از طرحــواره جداشــدگ� شــرایط کنونــ� جامعــه را این گونــه 
ترســیم م� ســازد کــه به رغــم وضعیــت معیشــت� نابســامان بیشــتر رزمنــدگان جنــگ، غالــب 
ــدگان در  ــه رزمن ــه ب ــق گرفت ــازات تعل ــات و امتی ــز از امXان ــوری اغراق آمی ــه تص ــراد جامع اف
ــ�،  ــن وضعیت ــق چنی ــ� خل ــل اصل ــروه عام ــن گ ــر ای ــد. از نظ ــگ دارن ــس از جن ــال های پ س
ــده  ــردی ۴٩ ســاله، رزمن ــان م ــوان از زب ــت و حXومــت اســت. م� ت عملXــرد نامناســب دول
ســابق و کارمنــد کنونــ� بنیــاد شــهید، تفســیر ایــن گــروه نســل� را از شــرایط کنونــ� جامعــه بــه 

روشــن� مشــاهده کــرد. 
«ما بد دفاع کردیم از اونهایی که رفتند جنگ و در باب تجلیل از اینها... و این 
بد دفاع کردنمان باعث شد اونهایی که ی` روز از هست� و نیست� خودشون 
گذشتند و رفته بودند برای اینکه بتونند به هر حال امنیت را فراهم کنند و 
برگشتن مجروح و جانباز و ی` دست و دو چشم از دست داده... االن اینها 
را ما به روزی انداختیم که برای ی` وام شاید درگیر بشه و خودزن� کنه... 
ما اصال@ نم� بایست م� رفتیم تو اینکه بیایم اگر این امXانات مادی را م� دیم 
اینقدر نباید برجسته اش م� کردیم و حت� تو ذهنیت اینها هم تأثیرگذار بود. 
اوالe اینکه اینها را از جامعه جداشون کردیم یعن� مردم احساس م� کنند که هر 
چه هست و نیست مال اینهاست در صورتیXه به واقع چنین نیست و در ثان� 
هویتشان را ازشون گرفتیم یعن� اینها یXسری افرادی هستند که هویت واقع� 

و جایMاه خودشون را بین مردم از دست دادند.»
 مXالمــات طعنه آمیــز و کنایــه دار مــردم بــا رزمنــدگان در ارتبــاط بــا امتیازات و ســهمیه های 
متعلــق بــه آنهــا م� توانــد از عوامــل تشــدیدکننده احســاس جداشــدگ� آنــان از جامعــه باشــد. 
در ایــن رابطــه مــردی کــه در ســال ١٣۶۶ و در ســن ١٩ ســال�M بــرای خدمــت ســربازی بــه 
جنــگ اعــزام شــده و تــا پایــان جنــگ را در اســارت بــوده اســت، ضمــن یــادآوری خاطــرات آن 

دوران ســخت و دشــوار زندگــ� اش، اظهــار مــ� دارد کــه:
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 | «هیچ چ� در رابطه با هیچ چ�، هیچ چیزی جای اسارت را نم� گیرد. اسارت 

و  رفتید  خوب  م� گویند  بعض� ها  سخت.  بی نهایت  است.  سخت  خیل� 
آمدید، به شما کار دادند راحت شدید یا از دولت حقوق م� گیرید. م>ر چ� 
کار کردید. یE روز را این افراد نم� توانند دوام بیاورند. کس� که این حرف را 

ً یE روز نم� تواند دوام بیاورد» م� زنه واقعا
 در ایــن طرحــواره، احســاس جداشــدگ+، تصــور غیرواقعــ+ جامعه از امتیــازات رزمندگان، 
و عملFــرد و مدیریــت غلــط نهادهــای رســیدگ+ کننــده بــه وضعیــت رزمنــدگان هم9ــ+ در ی8 
ــد.  ــFل م+ دهن ــر را ش ــت بزرگت ــ8 روای ــخص از ی ــری مش ــد و عناص ــرار م+ گیرن ــتا ق راس
بــرای نمونــه، مــردی ۴٨ ســاله کــه کمتــر از یــ8 ســال بــه صــورت داوطلــب در جنــگ حضــور 
داشــته، معتقــد اســت کــه بــزرگ کــردن حمایت هــا و امتیــازات رزمنــدگان توســط نهادهــا و 

مســئولین موجــب قدرناشناســ+ مــردم در مقابــل جنــگ رفتــگان شــده اســت: 
«من احساس م+ کنم اگر گفته ها و صحبت هایی خالف این (قدردان+) م+ شه 
به دلیل برخورد نابه جای برخ+ از مسئولین باید باشه. م+ گم، مواردی که وجود 
داشت رو گنده اش کردن تو بوق و کرنا کردن و طرف فکر کرد این+ که جانبازه، 
این+ که رزمنده اگر صاف صاف راه بره و به چیزی دست نزنه همه چیش تأمینه.»

 افــراد متعلــق بــه ایــن گــروه نســل+ بــاور دارنــد کــه امتیــازات داده شــده بــه جنگ رفتــگان 
در ســال های پــس از جنــگ، پــر ســر و صــدا، بــا منــت و ناچیــز بــوده اســت کــه نشــان دهنده 
حفــظ نشــدن حرمــت رزمنــدگان توســط نهادهــای مســئول و ناکارآمــدی آنهاســت. از نظــر آنها 
چنیــن شــرایط+ اســت کــه تحمــل فضــای امــروز جامعــه را بــرای جنگ رفتــگان دشــوار ســاخته 
اســت. مــردی متولــد ١٣۴٧ کــه در جنــگ دچــار مجروحیت هــای متعــددی شــده و بــه همیــن 
دلیــل نیــز اطالعــات زیــادی در مــورد قوانیــن مرتبــط بــا ایثارگــران و جانبــازان دارد، منتقــد 

جــدی عملFــرد نهادهــای مســئول و سیاســت های دنبــال شــده توســط آنهاســت.
«اگر تجلیل+ م+ شد، اگر حرمت اینها حفظ م+ شد، دی9ه جانباز کارتن خواب 
نداشتیم که. جانبازی که تو جنگ اومدش شیمیایی شده... من دیدم فردی 
از دنیا رفت ول+ نتونستن خانوادش ی8 ریال هزینه  که با جراحت جنگ+ 
درمان رو از طریق بنیاد پیش ببرن، دلیلش هم این بود که م+ گفتند در اون 
مقطع این فرد گفته بود که من رفتم جبهه برای رضای خدا، نه نیومدم که اینجا 
مثالs تشFیل پرونده بدم و برای من درصد جانبازی تعیین بFنین. آخرشم با 
همون جراحت جانبازی به شهادت رسید... ببینید برای احیای این ی8 متول+ 
گذاشتند. اول گفتن بنیاد شهید و بنیاد جانبازان، دو دستگاه مجزا گذاشتند، 
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این  به  نسبت  امر م" گم که  متولیان  ببین  نشده...  اجرا  هنوز  تصویب شده 
کوتاه" م" کنن... مقصر اصل" نهاده، اینه که متول" امره. وظیفشه. قانون گذار 
اومده یJ هزینه ای رو بر دوش مملFت گذاشته که بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به اون عریض و طویل"... خب این اومده پانزده بیست سال کار کرده. این 
همه نیرو داشته. این م" بایست این کارو م" کرد، یا اون که داشت قانون را 

م" نوشت.»
مهــم  مقــوالت  از  رزمنــدگان  حمایتــ"  سیاســت های  ســامانده"  و  اصــالح  لــزوم   
شــFل دهنده ســاخت ذهنــ" مشــترک ایــن گــروه نســل" اســت. آنهــا در بخش هــای مختلــف 
مصاحبه شــان بــه سیســتم امتیازدهــ" و درصدبنــدی جانبــازان و ایثارگــران اعتــراض داشــته اند. 
ــل از  ــد تجلی ــن سیاســت از ســویی موجــب نقــص در رون ــداوم ای ــا اجــرا و ت ــده آنه ــه عقی ب
رزمنده هــا و حفــظ نشــدن حرمــت آنهــا مــ" شــود و از ســوی دیXــر فســاد و ســوء  مدیریــت 
نهادهــای مســئول را بــه دنبــال دارد. در تفســیر ایــن گــروه از وضعیــت موجــود، رونــد کنونــ" 
باعــث شــده آرمان هــای جنــگ زیــر چرخ دنده هــای بوروکراســ" ادارات و نهادهــای مســئول 
ــگ  ــش وارد جن ــق ارت فرامــوش شــوند. مــردی کــه در ســال ١٣۶٢ و در ٢١ ســالX" از طری
ــراد  ــیاری از اف ــتفاده بس ــر سوء اس ــا ذک ــت، ب ــازه دار اس ــته و مغ ــون بازنشس ــده، و هم اکن ش
ــازات را  ــزوم اصــالح و ســامانده" سیســتم امتی ــازی، ل ــاز از درصــد و کارت جانب غیرجانب

ــود:  ــر م" ش متذک
«خیل" ها هستن که کارت جانبازی دارن و فقط از این وضعیت سوء استفاده 
م" کنن. ما باید به کسایی که جانباز واقع" هستن بها بدیم و ازشون حمایت 
افرادی  ول"  هستن  واقع"  مجروح  و  هستن  نخاع  قطع  اونهایی که  کنیم. 
از  هم هستن که اصالk جانباز نیستن و خودشون رو جانباز نشون میدن که 

امتیازاتش استفاده کنن.»
ــفاف و  ــط، غیرش ــت غل ــه مدیری ــد ک ــدگ" معتقدن ــواره جداش ــوردار از طرح ــراد برخ  اف
غیرپاســخXوی نهادهــای رســیدگ" کننده بــه رزمنــدگان، فضــا را برای سوءاســتفاده ســوداگران 
ــا کــرده اســت. همچنیــن از نظــر آنهــا در ســال های پــس از جنــگ، ایــن بخش نامه هــای  مهی
ــای  ــدن انگیزه ه ــادی ش ــده و در م ــا ش ــدن رزمنده ه ــص ش ــث حری ــه باع ــد ک اداری بوده ان
ــار  ــا و ایث ــدن فداکاری ه ــزه ش ــل"، بوروکراتی ــروه نس ــن گ ــده ای ــه عقی ــد. ب ــر بوده ان ــا مؤث آنه
رزمنــدگان، در فراموشــ" ارزش هــا و آرمان هــای دوران جنــگ تأثیــر داشــته اســت. در همیــن 
ارتبــاط م" تــوان بــه گفته هــای مــردی ۴٩ ســاله اشــاره نمــود کــه نخســتین حضــورش در جبهــه 
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 | ــای  ــا شــرکت در عملیات ه ــراه ب ــد هم ــار ســال بع ــن حضــورش چه در ١۵ ســال23 و آخری

کربــالی چهــار و پنــج بــوده اســت.
«خداییش که آن زمان اصالC فکر اینو ب@نند که آقا اگر شما بخواهید بروید 
 Cتشویق2 هست... نه اصال Lجایزه ای هست ی Lجنگ بعداً چند سال بعد، ی
چنین چیزهایی نبود، یعن2 اون زمان، وقت2 که حرکت م2 کردند فقط عشق به 
رضا بود، دفاع از ناموس، دفاع از وطن، دفاع از آب و خاک دی3ه فکری به 
نظر من که باشه که بعدها از شما تجلیل م2 شود نه اوناها بعداً به نظر من، منو 
و امثال من را بعداً حریص تر کرد، ه2 مثالC بخشنامه هایی نم2 دونم که میاد 
بله اونهایی که جبهه رفتن بله این امتیاز رو میدن، اون امتیاز رو میدن، این جز 

حریص کردن رزمنده ها چیزی عاید اینها نم2 کرد.»  
٣‑۵. هدفمندی 

در میــان نســل دارای حافظــه تاریخــ2 از جنــگ، بــه عبارتــ2 نســل2 کــه تجربــه مســتقیم2 از 
ــه آن تنهــا از طریــق ثبــت  ــادآوری جنــگ در افــراد متعلــق ب ــدارد و ی جنــگ ایــران و عــراق ن
تاریخــ2 مم@ــن شــده اســت، گروهــ2 از افــراد دارای طرحــواره حافظــه هدفمنــدی هســتند. 
ایــن طرحــواره اشــاره بــه ال3وهــای معنایــی و هویتــ2 ای دارد کــه شــ@ل خاصــ2 از یــادآوری 
ــازد. در  ــن م2 س ــده مم@ ــل جنگ ندی ــان نس ــا آن را در می ــاط ب ــراق و ارتب ــران و ع ــگ ای جن
ــدی  ــه، هدفمن ــواره حافظ ــن طرح ــوردار از ای ــل2 برخ ــروه نس ــرای گ ــگ ب ــراث جن ــع، می واق
در زندگــ2 کنونــ2 اســت. ســاخت ذهنــ2 هدفمنــدی بیــش از هــر چیــز ناشــ2 از ایــن تصــور 
ــا اســتکبار  ــرد ب ــان در شــ@ل نب ــه و همچن مشــترک اســت کــه جنــگ هیچــ3اه پایــان نپذیرفت
ــه ایــن گــروه نســل2، رزمندگــ2 ال3ویــی از زندگــ2  جهانــ2 تــداوم دارد. بــرای افــراد متعلــق ب
ــازات و  ــا امتی ــن ب ــراد همچنی ــن اف ــن نقــش محســوب م2 شــود. ای ــده واالتری اســت و رزمن

ــتند. ــق هس ــا مواف ــع آنه ــگان و بازتوزی ــه از جنگ رفت ــورت گرفت ــای ص حمایت ه
ــرد  ــای م ــه صحبت ه ــوان ب ــ2، م2 ت ــوی زندگ ــه ال3 ــ2 به مثاب ــوم رزمندگ ــریح مفه  در تش
ــرای دو ال3ــوی  ــگ ب ــه جن ــن ب ــاده رفت ــازه دار ٣٩ ســاله ای اشــاره داشــت، کــه همیشــه آم مغ
زندگــ2 اش، یعنــ2 خــاک و تشــیع اســت. بــه اعتقــاد او، ارزش هــای جنــگ یعنــ2 جان فشــان2 
بــرای خــاک و مذهــب، همانطــور کــه در جنــگ باعــث تحــول افــراد شــده، امــروزه نیــز کاربرد 

دارد.
«این (فضای مقدس جنگ) واقعیت داشته، خیل2 ها از کسان2 که وارد جنگ 
آنجا  نشدند  متحول   Cمثال خیل2 هایشان که  حت2  پیدا کردند.  تحول  شدند 
آنجا رفتند متحول شدند.  به دلیل مسائل خاص2 وارد عرصه جنگ شدند 
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بعد |  دیدند،  را  جنگ�  فرمانده های  بودن  خاک�  آن  دیدند،  را  رشادت ها  آن 

مظلومیت خیل� ها را دیدند چ� ب8م؛ ی6 ژسه در مقابل ده تا تانک. این 
حالت ها در جنگ وجود داشته و روایت های مؤثق در این زمینه وجود دارد به 
دلیل همین آنها تغییر کردند. من به شخصه اگر در این زمان جنگ� بشود با 
اینکه وابستگ� شاید، سنخیت� با این نظام نداشته باشم برای خاک و مذهب 
تو  من  ال8وی  قسمت که  دو  این  برای  و خاک.  تشیع  برای  م� روم.  خودم 

زندگیست برای این دو حاضرم جانم را بدهم.»
 معانــ� بازســازی شــده از جنــگ در طرحــواره هدفمنــدی را م� تــوان متأثــر از ارزش هــا 
و باورهــای اســطوره ای، مذهبــی و ایدئولوژیــ6 دانســت کــه مأخــذ و منبــع اصل� شــان 
آموزه هــای شــیع� برآمــده از پارادایــم عاشــورا اســت. ایــن معانــ�، عمدتــاً در هیئــت ال8وهــای 
ــر  ایده آلــ� برآمــده از جنــگ همچــون رزمندگــ� تجســم و تجســد م� یابنــد وآموزه هایــی نظی
بــه:  قهرمان پــروری، تقدس بخشــ� و تشــرف طلبی را بازتولیــد م� کننــد (رجــوع شــود 
ــه در  ــوان ال8ــوی انســان واالمرتب ــده به عن جمشــیدی، ١٣٩۴: ٣٨‑٣٧). تفســیر نقــش رزمن

ــل مشــاهده اســت. ــر قاب گفته هــای دانشــجوی زن ٢۴ ســاله در زی
«مقدس بود چون رزمندگان ما با دل و جونشون رفتن جنگیدن و با ال8وگیری 
از فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین مجدداً موجب حفظ فرهنگ دینیمون 
خالصانه  که  بودند  واالمرتبه ای  انسان های  شهدا  و  رزمنده ها  اکثر  شدن. 

جنگیدند و امروز باید از آنها قدردان� بشه و اونهارو به فراموش� نسپاریم.»
 همانطورکــه گفتــه شــد، افــراد متعلــق بــه ایــن گــروه نســل� کشــور را همچنــان درگیــر در 
جنــگ مشــاهده م� کننــد. از نظــر آنهــا الزمــه چنیــن تفســیری وجــود دیــد گســترنگر و از بــاال 
بــه جنــگ و فراتــر رفتــن از جنــگ ایــران و عــراق و توجــه بیشــتر بــه جنــگ در جریــان امــروز 
ــناس اداره ای  ــه کارش ــاله ای ک ــرد ٣۵ س ــای م ــه صحبت ه ــوان ب ــاط م� ت ــن ارتب ــت. در ای اس

دولتــ� اســت، اشــاره نمــود. 
«خودمون رو محدود به یه سری مفاهیم خاص نکنیم. از ی6 زاویه باال بیایم و 
نگاه بsنیم. تو کوچه نایست� و در مورد کوچه نظر بدی... تو کوچه های جنگ 
بمون�، جنگ رو از پایین نگاه م� کن�. توی ارتفاع بیای و به شهر نگاه بsن� 
با یه دید بلندتر... جنگ در کنار بدی هاش ممsنه خوبی هایی داشته باشه. 
جنگ در کنار بدی هاش همبستگ� اجتماع� و اتحاد رو زیاد م� کنه. دقیقاً 
همون اتفاق� که اون هشت سال افتاد. بدی هایی هم البته داره کشور رو عقب 
میندازه، تا اون جایی که م� تونیم باید از جنگ جلوگیری کنیم اما نه به قیمت 
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 | به حراج گذاشتن شرف و آزادگیمون. له نکنیم خیل% از چیزها رو به خاطر 

پیش@یری از جنگ. مردانگ% خودمون رو نفروشیم. تاریخ کهن خودمون رو 
به خاطر کدخدای جهان نفروشیم. کدخدای جهان اگه قدرت داشت خیل% 
وقت قبل از این مارو خلع ید م% کرد. قدرت در دست های کدخدای جهان 
نیست، قدرت در دست خدای جهان هست. مفاهیم رو درک کنیم. بینش 

عمیق داشته باشیم.»
 همانطورکــه در عبــارات فــوق قابــل مشــاهده اســت، در ایــن طرحــواره صلح و پیشــ@یری 
از جنــگ م% توانــد بــه معنــای زیرپا گذاشــتن ارزش هایــی چــون شــرف و آزادگــ% و نیــز خیانــت 
ــ% اعتقــاد  ــه آرمان هــای انقــالب و جنــگ باشــد. افــراد دارای ایــن ال@ــوی معنایــی و هویت ب
ــه و قیمــت صلــح، فراموشــ% و طــرد ارزش هــا و باورهــای انقالبــی اســت.  دارنــد کــه هزین
بنابرایــن، صلــح معاملــه ای اســت کــه بایــد از آن اجتنــاب نمــود. زن دانشــجوی ٢١ ســاله بــه 

هنــگام صحبــت از وضعیــت کنونــ% ارزش هــای جنــگ چنیــن تفســیری را ارائــه م% دهــد.
«احساس م% کنم االن در عرصه دیپلماس% خیل% بهاء داده نشده به ارزش های 
شهدا مثالb همین فداکاری هسته ای را بخواهیم در نظر ب@یریم مطمئناً شهدای 
عصر جدید را در نظر ب@یریم، مطمئنم یه سری ارزش های دی@ه داشتند نه اون 
چیزی که مذاکره کننده ما دم از اونها م% زند. من احساس م% کنم یه جاهایی 
شاید خجالت م% کشند بعض% از ارزش ها را بیان کنند. ما واقعاً ارزش های 
خیل% بزرگ% داریم نباید از این ارزش ها خجالت بfشیم در عرصه دیپلماس% 
و هر جای دی@ه از این ارزش ها دم بزنیم تا بتوانیم به اونجایی که باید برسیم. 
همان طورکه امام اول انقالب آمدند که گفتند نه شرق%، نه غربی، جمهوری 
اسالم% و تنها به این ارزش های مستقل خودشان تکیه کردند توانستند به آنچه 

که م% خواهند برسند پس بعد از آن هم م% شود اینها را ادامه داد.»
ــازات و  ــا امتی ــت ب ــد، موافق ــfل م% ده ــدی را ش ــواره هدفمن ــه طرح ــری ک ــوم دی@  مفه
ــرد ٣٨ ســاله  ــا اســت. م ــع آنه ــروز) و بازتوزی ــروز و چــه ام ــدگان (چــه دی ســهمیه های رزمن
ــم کــم اســت، چــون اینهــا  ــاز بدهی ــازان امتی ــه جانب کارمنــدی معتقــد اســت کــه مــا هرچــه ب
ــاله  ــرد ٣٩ س ــد. م ــالب دادن ــان را در راه انق ــ% جانش ــود یعن ــودی خ ــروت وج ــن ث مهم تری
دارای شــغل آزاد نیــز بــر صحــت حمایت هــای مالــ% از رزمنــدگان بــر اســاس اصــل غنیمــت 

ــد: ــد م% کن ــالم تأکی در اس
صورت گرفت  جنگ هایی که  درمورد  اسالم  صدر  به  برگشت کنیم  «اگر 
م% بینیم کسان% که در جنگ حضور داشتند آن زمان غنیمت م% گرفتند. حاال 
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سالح بود شتر بود اسب بود، هر چیز که وجود داشت، زن بود؛ بعد عصر | 

پیشرفته شد و چیزی به عنوان غنیمت در این سب4 وجود نداشته. کسان/ که 
آمدند مثالC آقای ایAس جانباز شده. این برای خودش هر نوع، برای کسان/ که 
شهید شدند برای زن و بچه اش، هر نوع جنبه مال/ دولت در نظر گرفت به 
نظر من حق آن خانواده هست. درسته نباید پول خون را گرفت ول/ آن چیزی 
که آنها دادند لیاقتش را دارند که کسان/ که نرفتند و از خاکشان دفاع نکردند 
در مقابل کسان/ که رفتند، الاقل باق/ مانده هایشان در ی4 رفاه/ باشند، این 

را حقشان م/ دانم.»
 غالــب افــراد دارای طرحــواره هدفمنــدی از ایــن جهــت موافــق ســهمیه های تحصیلــ/ و 
شــغل/ در نظــر گرفتــه شــده بــرای رزمنــدگان در ســالهای پــس از جنــگ هســتند، کــه از نظــر 
آنهــا رزمنــدگان حــق بزرگــ/ بــر گــردن ملــت و کشــور دارنــد. آنهــا وجــود ایــن ســهمیه ها را 
گامــ/ در جهــت ادای دیــن بــه رزمنــدگان م/ داننــد. بــرای نمونــه، زن دانشــجوی متولــد ١٣۶٩ 
نیــز کــه پــدری جانبــاز دارد و تصــورش از جنــگ تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر موقعیــت پــدرش 

هســت، بــه همیــن علــت بــا تعلــق امتیــازات بــه جنگ رفتــگان موافــق اســت.
«به نظرم حق جانبازان هست که امتیازی بهشون داده بشه، چون اکثر اونها 
اون زمان خونه و زندگیشون رو ول کردند و امروزه حقشونه از امتیازات بهره 

ببرند.»
 چنیــن تفســیری از امتیــازات رزمنــدگان را م/ تــوان در گفته هــای زن کارمنــد متولــد 

ــود: ــاهده نم ــز مش ١٣۶٠ نی
«به نظرم اون ها زحمات زیادی کشیدن و این حاصل زحمات این شهداء و 
رزمنده ها هستش، چون از کشور، از وطن، از ناموسشون دفاع کردن و این 

جسارت رو داشتن و جنگیدن و ما امروزمونو به اونها مدیونیم.»
 برخــ/ افــراد در ایــن گــروه نســل/ افــزون بــر موافقــت بــا امتیــازات رزمنــدگان جنــگ ایــران 
و عــراق، خواســتار بازتوزیــع چنیــن امتیازاتــ/ بــرای رزمنــدگان کنونــ/  هســتند. در نظــر آنهــا، 
ــر شــAل، هیچــgاه حــذف  ــن تغیی ــا وجــود دارد و در عی ــگ در همــه دورانه از آنجــا کــه جن
نم/ شــود، بازتوزیــع امتیــازات رزمنــدگان توجیــه م/ شــود. در ایــن رابطــه زن دانشــجوی 

ــد: ــد ١٣٧٣ م/ گوی ــ/ متول کارشناس
مرزمان  ناموسمان  از  زحمت کشیدند  واقعاً  بدهند  باید  که  امتیاز  «خب 
دفاع کردند، اما امتیاز خیل/ زیادی م/ دهند. مثالC اون/ که جزو رزمندگان و 
جانبازها نیست اون باید چیAار کند توی این دوره. اون که دیgه نم/ شه دوباره 
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 | ی� جنگ راه بیندازند و آنها بروند مثال- جانباز یا مفقود االثر بشوند که ی� 

یا  باشد  امتیاز پنجاه پنجاه  باید ی�  به نظرم  امتیاز ب>یرند واسه خودشان. 
شصت چهل باشد. شصت چهل به نظرم بهترست چون آنها زحمت کشیدند 
و عذاب کشیدند اما آنهایی که عذاب نکشیدند باالخره امتیازاتC داشته باشند 

که پیشرفتC بLنند توی زندگیشان کاری انجام بدهند واسه  خودشان.»
۵‑۴. تبعیض 

ــا دارای حافظــه  ــان نســل جنگ ندیــده ی تبعیــض، طرحــواره حافظــه دی>ــری از جنــگ در می
ــب  ــه موج ــی دارد ک ــای معنای ــر ال>وه ــت ب ــواره دالل ــن طرح ــت. ای ــگ اس ــC از جن تاریخ
مC شــود افــراد متعلــق بــه ایــن گــروه نســلC نســبت معنایــی و هویتــC خــود را در ارتبــاط بــا 
ــه  ــرار گرفت ــض ق ــورد تبعی ــردی م ــض و ف ــب تبعی ــا آن در قال ــط ب ــای مرتب ــگ و پدیده ه جن
تفســیر و درک کننــد. احســاس تبعیــض ایــن گــروه نســلC عمومــاً در ارتبــاط بــا امتیــازات و 
ســهمیه های رزمنــدگان و خانواده هایشــان اســت. آنهــا همچنیــن مخالــف وضــع موجودنــد و 
معتقــد بــه جــدا شــدن فضــای بــاور از حیطــه عمــل در زندگــC کنونــC  هســتند. در گفته هــای 
ــای  ــه ســهمیه های خانواده ه ــاد او را ب ــض زی ــوان احســاس تبعی ــر ٢۶ ســاله، مC ت ــرد کارگ م

رزمنــدگان متوجــه شــد.
«برادرم رفت و درس خواند و مدرک تحصیلیش را هم گرفت، اما در هنگام 
مصاحبه گفتند سن شما زیاد است. قبل از گرفتن امتحان باید مC پرسیدند... 
اما بعدها خبر رسید خیلC از کسانC که پارتC داشتند، بر فرض فرزند جانباز 
و شهید بودند، گزینش شدند و رفتند واسه معلمC یا خود دانش>اه، در خود 
دانش>اه نیز خیلC پیش آمده که ی� رتبه های تخیلC فقط به خاطر فرزند شهید 
بودن مC توانند وارد دانش>اه شوند ولC من که بچه پولدار نیستم خوب بخواهم 
بخوانم باید دهنم سرویس بشه بخوانم تازه اونکه نخوانده مC تونه از رتبه من 

هم بیشتر بشه.»
چنیــن احساســC در صحبت هــای مــرد متولــد ١٣٧٠ و دارای شــغل آزاد بــه نحــو دی>ــری 

نمــود دارد:
«آن شخص رفت به جنگ، پدر من هم کشاورز بوده یا بقال یا نجار، من باید 
کار مC کردم تا به آنها بدهند دی>ر، پس از حق من زده شده. دلیلC نمC شود 
که چون از جنگ برگشته؛ من بخواهم نان خود را در دهان او ب>ذارم و او 

بخورد.»
 بســیاری از اعضــای ایــن گــروه نســلC علــت مخالفــت بــا ســهمیه ها و امتیــازات 
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ــای |  ــود فرصت ه ــا نب ــر آنه ــد. از نظ ــوان م* کنن ــود شایسته ســاالری عن ــگان را در نب جنگ رفت

ــه،  ــاالری در جامع ــودی شایسته س ــر ناب ــزون ب ــغل* اف ــ* و ش ــرفت تحصیل ــرای پیش ــر ب براب
باعــث ایجــاد احســاس تبعیــض در افــراد فاقــد فرصــت و ســهمیه م* شــود. زن دانشــجوی 

متولــد ١٣٧٢مخالفــت خــود بــا ســهمیه ها را چنیــن تشــریح م* کنــد:
«از همه مهمتر با این چیزی که برای کنکورشون گذاشتن کامالV مخالفم، چون 
این باعث م* شه ی[ عده، نم* گم همشون، ول* عده کثیریشون واقعاً هیچ 
علم* ندارند، حداقل اون کسان* که من باهاشون برخورد داشتم. این جامعه 
م* خواهد ی[ پزش[ ماهر، ی[ مهندس ماهر داشته باشه، جامعه قراره فردا 
به ماها سپرده بشه ول* امثال دوستای من که رفتن با سهمیه دانش_اه... همین 

دکتر و مهندس های آینده اند، آیا جامعه را واقعاً م* شه به دست اینها سپرد؟»
 بــا چنیــن توجیهــ* برخــ* از افــراد دارای طرحــواره تبعیــض عل* رغــم مخالفــت بــا 
ســهیمه ها، بــا کم[ هــای مالــ* بــه رزمنــدگان موافق انــد. در واقــع آنهــا بــا امتیازاتــ* 
ــا شایسته ســاالری اســت و پیامــد آن وارد شــدن  ــل ب ــه زعــم خــود در تقاب ــد کــه ب مخالف ان
ــای زن دانشــجوی ٢۴  ــاط صحبت ه ــن ارتب ــه اســت. در همی ــه ســاختارهای جامع آســیب ب

ــل توجــه اســت:  ــر قاب ســاله در زی
یا  به فرزندان شهید  یا شغل  به تحصیالت  امتیازات* که م* دن راجع  «االن 
جانباز، فکر م* کنم از نظر شغل* و تحصیالت درست نیست. اینو باید به طور 
گسترده یعن* اگه کل جامعه رو در نظر ب_یریم، کس* که مسئولیت* رو قبول 
م* کنه باید بر اساس شایسته ساالری باشه یعن* ببینیم اون طرف چقد توانایی 
برای انجام اون کار داره. یا اون کس* که میاد کنکور م* ده اون توانایی رو واقعاً 
داشته باشه که مثالV رتبه س* آورده با تالش خودش آورده باشه، این فرد قطعاً 
شایسته تر از کس* است که سه هزار آورده به خاطر امتیازات* که پدرش داشته 
ی[ صفر از آن کم کردند با رتبه سیصد جای کس* دی_ر نشسته است. اگر این 
پروسه را در طوالن* مدت در نظر ب_یریم در واقع به ساختارهای جامعه مان 

آسیب م* رسانیم.»
ــهمیه های  ــا س ــود را ب ــت خ ــه های مخالف ــض، ریش ــواره تبعی ــراد دارای طرح ــتر اف  بیش
ــن  ــد. در ای ــروز م* دانن ــه ام ــود در جامع ــادی موج ــ* اقتص ــاس بی عدالت ــدگان در احس رزمن

ــد: ــ* م* گوی ــجوی کارشناس ــد ١٣٧٠ و دانش ــرد متول ــاط، م ارتب
«االن جامعه ما طوری هست که امتیازات رو فقط داره به یه سری قشر خاص 
به یه سری قشر خاص تو سطح جامعه داره توجه میشه شاید   Vیا کال میده 



مردم یا حت� خود من به این قضیه دید خوبی نداشته باشم یعن� اگه دولت 
یه طوری بخواد تنظیم کنه بودجه هاشو که بخواد به همه مردم که یه حق� 
اندازه کاف� بخواد  به  یه شغل� کار م� کنن  تو  اونایی که دارن  یا همه  دارن 
این قضیه، چون که یB سری  به  حقوق بده، خب معموالE نگاه بدی ندارن 
بی عدالت� اقتصادی وجود داره تو کشور، خود من یا نسل جوون دلیل این 
کار رو نم� فهمن م� گن خب یه شخص� رفته جنگ کرده به خاطر اعتقادش 
رفته دلیل� نداره که خانوادشون که اون اعتقاد رو نداشته باشن بخوان االن از 

اون مزایا استفاده کنن.»
 بــه عقیــده افــراد دارای طرحــواره تبعیــض، شــRل کنونــ� ســهمیه ها برانگیزاننــده خشــم 
عمومــ� اســت، چــرا کــه حقــوق دیWــران در ایــن توزیــع ناعادالنــه امتیــازات پایمــال م� شــود. 

مــرد دانشــجوی متولــد ١٣٧٣ ایــن خشــم را چنیــن تشــریح م� کنــد:
«نم� گم که نباید هیچ امتیازی باشه ول� این امتیازات گاهاً خشم بعض� را 
به وجود م� آورد، مثال_ همین سهمیه دانشWاه. کس� که از یB خانواده جنگ 
رفته با کس� که خودش خیل� تالش واقع� کرده فرق زیادی است به نظر من 
بی عدالت� است. در مجموع اینها خانواده هایی آسیب دیده هستند باید به اینها 

توجه شود اما نه توجه� که در آن بی عدالت� باشد.»
 مقولــه دیWــری کــه ســازنده طرحــواره تبعیــض اســت، مخالفــت بــا وضعیــت موجــود و 
حاکــم بــر کشــور اســت. در ایــن طرحــواره وضعیــت موجــود مولــود گذشــته دانســته م� شــود 
و نارضایتــ� از وضعیــت اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه از جملــه بیــRاری، نابرابــری و اختــالف 
طبقاتــ� کنونــ� بــه اتفاقــات و رویدادهــای گذشــته از جملــه جنــگ نســبت داده م� شــود. بــه 
همیــن علــت نیــز بیشــتر ناکام� هــا و شRســت های فــردی در زندگــ� در پرتــو فرصــت نابرابــر 
ــه و تفســیر م� شــود  ــاز توجی ــراد دارای ســهمیه خصوصــاً خانواده هــای شــهید و جانب ــه اف ب
کــه زمینــه را بــرای احســاس تبعیــض ایجــاد م� کنــد. گفته هــای زن ١٩ ســاله ای کــه در ادامــه 
آمــده اســت را م� تــوان در ایــن راســتا تبییــن کــرد. او در مصاحبــه خــود ضمــن تشــریح عــدم 
ــوع  ــورت وق ــه در ص ــد ک ــ� م� کن ــردم، پیش بین ــط م ــور توس ــ� کش ــت فعل ــرش وضعی پذی
جنــگ احتمالــ�، مــردم بــه جــای جنگیــدن از کشــور فــرار کننــد، چراکــه از شــرایط موجــود 

ناراضــ� هســتند.
«اون موقع یه سری آدم اومده بودند انقالب کرده بودند و با همه وجودشون 
اعتقاد داشتند که قراره کشور اونجوری بشه که اونا م� خوان. واقعاً امیدوار 
بودند،  باشند. چیزی که خودشون ساخته  داشته  قراره  به کشوری که  بودند 
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تصمیم" که خودشون گرفته بودند و بعدش که جنگ م" شه نم" خواستن که | 

اونو از دست بدن. یعن" شاید اگر زمان شاه جنگ م" شد هیچ موقع اینقدر 
آدم بلند نم" شدند برن بجنگند، چون اگه اینقدر آدم ناراض" بودند که اومدند 
انقالب کردند، حاال درسته که قضیه دولت با کشور فرق داره ول" به نظرم 
اگر االن جنگ بشه هم این همه آدم بلند نمیشن برن جنگ. چون که خودشون 
مهاجرت  دارن  همه  این  آدمایی که  که هست،  رو  اون چیزی  ندارند  قبول 
م" کنند، این همه دارن میرن، بیشتر از اینکه آدما بخوان برن جنگ از اون 

موقعیت خر تو خری که ایجاد میشه استفاده م" کنند واسه اینکه فرار کنند.»
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــد ب ــل جدی ــه نس ــد ک ــاد دارن ــل" اعتق ــروه نس ــن گ ــراد در ای ــ" اف  برخ
نامطلــوب کنونــ" کشــور، در کل نســبت بــه گذشــته از جملــه دوران جنــگ بی عالقه انــد. مــرد 

ــد: ــرح م" ده ــن ش ــاس را چنی ــن احس ــاله ای ــجوی ٢۵ س دانش
«نسل بعد از جنگ که ما جوونا هستیم شاید واسه اینکه خیل" راجع به جنگ 
اطالعات نداریم و به خاطر شرایط کنون" جامعه  شاید یه جوریه که تعداد 
گذشتۀ  از  بیاد  بدشون  حت"  ندارن  تنها عالقه ای  نه  جوونا  از  زیادی  خیل" 
اقتصادی فرهنگ" اجتماع" بدی که تو جامعه   به خاطر شرایط  کشورشون 

هست کال_ گذشته رو قبول ندارن و زیر سؤال بردنش دی\ه.»
ــر شــ`ل دهنده طرحــواره  ــی دی\ ــه معنای ــاور از حیطــه عمــل، مقول  جداشــدن فضــای ب
ــا  ــه ب ــد در مواجه ــ" نســل جدی ــری و عمل ــای فک ــه تناقض ه ــه ب ــن مقول ــض اســت. ای تبعی
میــراث ایدئولوژیــb ـ سیاســ" جنــگ اشــاره دارد. از جملــه ایــن تناقض هــا، کمb هــای 
ــوده اســت. در  ــگ ب ــران ســالها در جن ــا ای ــه عــراق اســت، کشــوری کــه ب امــروز ح`ومــت ب

صحبت هــای زن دانشــجوی متولــد ١٣٧۶ ایــن تناقــض را م" تــوان یافــت.
این همه  و  عراق جنگیدیم  با  ما هشت سال  م" کنن که  بیان  «نسل جدید 
خسارت به بار اومد و این همه شهید و اسیر و جانباز داشتیم حاال چطور 
شده که بعد از چند سال برای خود همین عراق" ها جاده هاشون رو آسفالت 
م" کنیم، و بهشون برای جنگیدن با دشمنانشون ام`انات م" دیم؟ اگر جنگ 

بود این چیه؟»
 در مصاحبــه دی\ــری، زن دانشــجوی ١٩ســاله  بــه شــیوه متفاوتــ" تناقض هــای فکــری و 

عملــ" نســل  خــود را در مواجهــه بــا میــراث انقــالب و جنــگ توضیــح م" دهــد: 
«وقت" سع" م" کن" که یه ارزش" را به کس" تزریق کن"، کامال_ عادیه که اون آدم 
پسش م" زنه تا حدی و این چیزیه که االن وجود داره و اکثر آدما مخصوصاً از 
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 | نسل های من اینجوری فکر م) کنند که اصال% چرا اومدند انقالب کردند؟ م�ه 

چش بود کشور؟ اون موقع همه چیزش بهتر بود. چرا این کار رو کردند؟ حماقت 
کردند این کار رو کردند. به خاطر همین به نظرم کامال% براشون بی ارزشه، حداقل 

اون ارزشها واسشون بی ارزشه. یعن) م) گن اصال% چرا این کار رو کردند.» 
 برخــ) افــراد در ایــن گــروه نســل)، جداشــدن فضــای بــاور از حیطــه عمــل را بــه صــورت 
ناراحتــ) احتمالــ) شــهیدان از خیلــ) از مــوارد ســهمیه ای در صــورت زنــده بودنشــان مطــرح 

ــد:  ــه داری م) گوی ــال، زن ٣١ ســاله خان ــرای مث م) ســازند. ب
«اون جوونایی که رفتن جنگ کردن برای مادیات نرفتن که ما بخواهیم با مادیات 
جواب اونها رو بدیم، یا با سهمیه بخواهیم پاسخشان را بدهیم. شاید اگه خیل) 

از اونها االن بودن از خیل) موارد ناراحت م) شدن که داره اتفاق م) افته.»
ــی از تناقض هــای  ــا، نشــان دهنده ســطح باالی ــرای آرمان ه ــو ب ــدن ول ــح در نجنگی  ترجی
ــا میــراث ایدئولوژی^‑سیاســ) جنــگ اســت و  فکــری و عملــ) نســل جدیــد در مواجهــه ب
داللــت بــر مقولــه معنایــی جدایــی فضــای بــاور از حیطــه عمــل در میــان ایــن گــروه نســل) 

ــود: ــر اشــاره نم ــرد ٢۵ ســاله دانشــجو در زی ــه گفته هــای م ــوان ب ــه م) ت ــرای نمون دارد. ب
«من کال% دوست ندارم جنگ اتفاق بیفته، توی شرایط فعل) یه سری کشورها 
هستند که مشcل جدی دارند با کشور ما، ول) من واقعاً از ته دلم م) خوام که 
این اتفاق نیفته، چون که م) دونم اون خسارت) که وارد م) کنه خود همین ما 
مردم معمول) هستیم که باید اونو تحمل کنیم و همین زندگ) عادیمون ممcنه 
از هم بپاشه. به خاطر همین دوست ندارم که اصال% جنگ اتفاق بیفته، حت) 

واسۀ دفاع کردن از آرمان های ی^ کشور هم باشه.»

  ۶. بحث و نتیجه گیری
 همان طــور کــه پیش تــر نیــز تأکیــد شــد، جامعه شناســان شــناخت) از طریــق تحقیقــات خــود 
بــر روی شــناخت حافظــه نشــان داده انــد کــه طرحــواره و ســاخت اجتماعــ) بــه حافظه هــای 
فــردی شــcل م) دهــد. بدین ترتیــب کــه افــراد بــا دسترســ) بــه طرحواره هــای حافظــه 
جمعــ) کــه بــه طــور ســاختاری ایجــاد شــده و بــه لحــاظ فرهنگــ) در دســترس هســتند، بــه 
ــد توســط  ــدراده١ (١٩٩۵: ١٨۴)، «یــ^ رویــداد کــه م) توان ــه دآن ــه گفت ــا ب ــد. بن ــاد م) آورن ی
یــ^ طرحــواره بــه خوبــی شــcل گرفتــه کدگــذاری شــود، بهتــر از حادثــه ای کــه بــرای آن هیــچ 
ــط از  ــه هــم مرتب ــع، «اطالعــات ب ــد». در واق ــاد خواهــد مان ــدارد در ی طرحــواره ای وجــود ن

1. D’Andrade
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ــی هســتند. در حال! کــه اطالعــات |  ــرای بازیاب ــق طرحــواره نخســتین و ســاده ترین راه ب طری

بــه هــم مرتبــط غیرشــماتیC مم@ــن اســت پیــدا نشــوند» (کرولــو، ٢٠٠٢: ٢٠۴). بنابرایــن، 
ــتر در  ــ! بیش ــاظ فرهنگ ــه از لح ــد ک ــاد م! آورن ــه ی ــی را ب ــراد رویدادهای ــت اف ــوان گف م! ت
ــترس  ــده در دس ــواره تعیین کنن ــتگ! طرح ــت و برجس ــه اهمی ــان ک ــتند، همچن ــترس هس دس
بــودن معرفــت اســت. بــه بیــان دیRــر، ســاخت اجتماعــ! اجــازه م! دهــد کــه «فــرد یادآورنــده 
ــن توصیف هاســت  ــل ای ــادآوری شــود را بســازد و تعام ــد ی ــه بای ــف آنچــه ک شــرح و توصی
کــه بــر حافظــه تأثیــر م! گــذارد» (دآنــدراده، ١٩٩۵: ١٨٩). بــه ایــن اعتبــار، م! تــوان از 
ــگ، از  ــای حافظــه نســل! از جن ــه شــ@ل طرحواره ه ــه ب ــرد ک ــام ب ــ! ای ن ســاخت های معرفت
طریــق تعامــل اجتماعــ! افــراد مرتبــط باهــم بــه لحــاظ فرهنگــ!، در میــان ابژه هــای فرهنگــ! 

ــد م! شــوند. ــردی از زندگــ! اجتماعــ! تولی و در ســطح فراف
 در ایــن تحقیــق، از طریــق مصاحبــه نیمــه ســاخت یافته با ٣٨ نفــر از اعضــای متعلق به دو 
نســل دارای حافظــه اتوبیوگرافیــg (نســل جنگ دیــده) و حافظــه تاریخــ! (نســل جنگ ندیده) 
از جنــگ، تــالش شــد تــا ضمــن اســتنباط و اســتخراج طرحواره هــای حافظــه نســل! از جنــگ 
ــق  ــج تحقی ــه شــود. همان طــور کــه نتای ــا ارائ ــ! ای از آنه ــران و عــراق، سنخ شناســ! تحلیل ای
نشــان داد (جــدول شــماره١)، چهــار طرحــواره فراموش شــدگ!، جداشــدگ!، هدفمنــدی 
ــع و  ــه وقای ــ! ب ــادآوری و معنابخش ــوه ی ــخص از نح ــی مش ــ@ل دهنده الRوهای ــض ش و تبعی
ــوان  ــا به عن ــن الRوه ــند. ای ــل! م! باش ــای نس ــان گروه ه ــگ در می ــا جن ــط ب ــای مرتب پدیده ه
ســاخت های معرفتــ! و شــناخت! مشــخص از طریــق ایجــاد فضــای درک مشــخص از جنــگ، 
پیامدهــای هویتــ! و کنشــ! معینــ! دارنــد. آنهــا ســاختارهای اطالعاتــ! حافظــه نســل! را بــه 
شــ@ل قالب هــا و چارچوب هایــی نظام منــد درم! آورنــد، طوری کــه در رویارویــی و مواجهــه 
 Cافــراد بــا تجربیــات و اتفاقــات تــازه فعــال شــده و بــه بازشناســ! و تحلیــل موقعیــت آنها کم
م! کننــد. در واقــع، زمانــ! کــه اطالعــات جدیــدی توســط افــراد متعلــق بــه گروه هــای نســل! 
ــی  ــ! را بازیاب ــای قدیم ــن طرحواره ه ــا ای ــود، آنه ــردازش م! ش ــده پ ــده و جنگ ندی جنگ دی

م! کننــد تــا بــه تجربیــات جدیــد خــود معنــا دهنــد.
ــگ  ــه نســل جن ــق ب ــرادی متعل ــ! اف ــت جمع  فراموش شــدگ! طرحــواره حافظــه در ذهنی
دیــده اســت کــه نقــش خــود را در رابطــه بــا جنــگ و روایت هــای مرتبــط بــا آن در قالــب فــردی 
ــگ  ــه در دوران جن ــد ک ــدگان بودن ــن رزمن ــد ای ــا معتقدن ــد. آنه ــده درک م! کنن ــوش ش فرام
ــتند  ــتمداران هس ــن سیاس ــون ای ــتند و اکن ــود گذش ــال خ ــان و م ــن، از ج ــاع از وط ــرای دف ب
کــه از امتیــازات جامعــه بهــره م! برنــد. آنهــا همچنیــن وجــود نقصــان در رونــد رســیدگ! بــه 
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 | ــت  ــه فرامــوش شــدن از جانــب ح�ومــت و دول ــر ب ــا را تعبی ــواده هــای آنه ــدگان و خان رزمن

ــتند،  ــدگ7 هس ــه جداش ــواره حافظ ــل، دارای طرح ــن نس ــراد در همی ــ7 از اف ــد. گروه م7 کنن
ــا آن در قالــب فــردی  ــا جنــگ و روایت هــای مرتبــط ب طــوری کــه نقــش خــود را در رابطــه ب
جــدا شــده از اجتمــاع تفســیر م7 کننــد. آنهــا معتقدنــد کــه عمل�ــرد غلــط دولــت و ح�ومــت 
و سیاســت های نادرســت آنهــا در رونــد تجلیــل از رزمنــدگان در دوران پــس از جنــگ، باعــث 
جــدا  شدنشــان از جامعــه شــده اســت. بدیــن ترتیــب کــه ح�ومــت و دولــت امتیــازات ناچیــزی 
را بــا منــت و ســر و صــدای زیــاد بــه رزمنــدگان داده اســت و بزرگنمایــی صــورت گرفته توســط 
ایــن نهادهــا باعــث ایجــاد تصویــر غیرواقعــ7 جامعــه از امتیــازات و ســهمیه های متعلــق بــه 
رزمنــدگان و متعاقبــاً تــالش در پنهان ســازی هویــت توســط فرزنــدان و خانواده هــای رزمنــدگان 

در عرصــه جامعــه شــده اســت.

جدول شماره ١. دسته بندی طرحواره های حافظه نسل# از جنگ ایران و عراق و مقوالت مرتبط با آن

مقوالتطرحواره هانسل ها

نسل دارای حافظه 
اتوبیوگرافیF از جنگ

فراموش شدگ#
کاشت نظامیان و برداشت سیاستمداران
نقصان در حمایت از حقوق رزمندگان

فراموش شدن رزمندگان

جداشدگ#
احساس جداشدگ7

تصور غیرواقع7 جامعه از امتیازات رزمندگان
لزوم اصالح و سامانده7 سیستم امتیازات

نسل دارای حافظه 
تاریخ# از جنگ

رزمندگ7 به مثابه الXوی زندگ7هدفمندی
موافقت با امتیازات و بازتوزیع آنها

تبعیض
احساس تبعیض در مورد امتیازات و سهمیه ها

مخالفت با وضعیت موجود
جداشدن فضای باور از حیطه عمل

ــده  ــل جنگ ندی ــه نس ــق ب ــراد متعل ــ7 اف ــت جمع ــه در ذهنی ــواره حافظ ــدی، طرح هدفمن
ــا آن در قالــب  ــط ب ــا جنــگ و روایت هــای مرتب ــاً نقــش خــود را در رابطــه ب اســت کــه عمدت
ــا  ــگ ب ــدان جن ــت خــود را در می ــن نحــو موقعی ــا بدی ــد. آنه ــد تفســیر م7 کنن ــردی هدفمن ف
اســتکبار جهانــ7، به عنــوان یــ` رزمنــده کــه الXــوی عملــش فــداکاری در راه انقــالب اســت، 
بازشناســ7 م7 نماینــد. ایــن گــروه از افــراد کــه موافــق بــا امتیــازات موجــود رزمنــدگان جنــگ و 
بــاز توزیــع آنهــا هســتند، رزمندگــ7 را الXویــی از زندگــ7 و رزمنــده را واالتریــن نقــش م7 دانند. 
گــروه دیXــری از افــراد در ایــن نســل کــه برخــوردار از طرحــواره حافظــه تبعیض هســتند، نقش 
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خــود را در رابطــه بــا جنــگ و روایت هــای مرتبــط بــا آن در قالــب فــردی مــورد تبعیــض قــرار | 

ــا شــ>ل فعلــ9 امتیــازات رزمنــدگان و خانواده هایشــان،  ــد. آنهــا ب گرفتــه فهــم و درک م9 کنن
خصوصــاً ســهمیه های دانشJاهیشــان شــدیداً مخالف انــد و دربــارۀ آن احســاس بی عدالتــ9 و 
تبعیــض م9 کننــد. ایــن گــروه همچنیــن فضــای بــاور ایجــاد شــده توســط ح>ومــت و دولــت را 
در تناقــض بــا کنش هــا و اعمالــ9 م9 داننــد کــه امــروزه در ســطح جامعــه مشــاهده م9 گــردد. 
بدیــن صــورت، طرحواره هــای حافظــه نســل9 متفــاوت کــه نتیجــه تعامــالت افــراد بــا هــم و 
بــا اشــ>ال نهــادی فرهنــگ در هــر گــروه نســل9 اســت، نحــوه مواجهــۀ اعضــای هــر گــروه را 
بــا پیامدهــای جنــگ در ســاحت زیســت اجتمــاع کنونــ9 مشــخص و متمایــز کــرده و متعاقبــاً 
ــۀ  ــه نوب ــد؛ الJوهایــی کــه ب ــ9 را ایجــاد نموده ان اشــ>ال خاصــ9 از الJوهــای معنایــی و هویت

خــود شــیوه درک و تفســیر تجربیــات جدیــد را بــرای هــر گــروه نســل9 محــدود م9 ســازند.
 از طــرف دیJــر نتایــج تحقیــق و سنخ شناســ9 بــه دســت آمــده از طرحواره هــای حافظــه 
ــخص9 را  ــناخت9 مش ــ9 و ش ــاخت های معرفت ــل ها، س ــه نس ــور ک ــان داد، همان ط ــل9 نش نس
 bحــول تجربیــات مشــترک از جنــگ شــ>ل م9 دهنــد، ایدئولــوژی انقالبــی و گفتمــان هژمونی
رســم9 جنــگ نیــز عامــل دیJــر مؤثــر بــر شــ>ل ده9 بــه طرحواره هــای حافظــه جمعــ9 اســت. 
ــداوم  ــق ت ــر فرهنگــ9 و اجتماعــ9 گفتمــان رســم9 جنــگ کــه از طری در واقــع، تســلط فراگی
بخشــیدن بــه ایدئولــوژی انقالبــی صــورت م9 گیــرد، دینامیــb و پویایــی بازنمایــی عمومــ9 
 bاز جنــگ را در کنتــرل خــود درآورده، بــا ســاخت نظــام نمادیــن و اشــ>ال نهــادی ایدئولوژیــ
ــوان  ــب، م9 ت ــذارد. بدین ترتی ــر م9 گ ــل9 اث ــه نس ــای حافظ ــوای طرحواره ه ــر محت ــ9 ب فرهنگ
گفــت دو طرحــواره حافظــه نســل9 فراموش شــدگ9 و هدفمنــدی، هم راســتا بــا گفتمــان 
ــان  ــا گفتم ــل ب ــض در تقاب ــدگ9 و تبعی ــل9 جداش ــه نس ــواره حافظ ــگ و دو طرح ــم9 جن رس
رســم9 جنــگ شــ>ل گرفته انــد. بــه بیــان دیJــر، طرحواره هــای فراموش شــدگ9 و هدفمنــدی، 
بــه نحــوی عمــل م9 کننــد کــه چشــم انداز غالــب از گذشــته در میــان افــراد برخــوردار از ایــن 
طرحواره هــا عمدتــاً مرتبــط بــا تکنیb هــا و شــیوه های اعمــال قــدرت در جامعــه اســت، در 
حال9 کــه عمل>ــرد طرحواره هــای جداشــدگ9 و تبعیــض در جهــت رهایــی از ســیطره گفتمــان 
رســم9 و ایدئولوژیــb جنــگ م9 باشــد. بنابرایــن، شــیوه عمومــ9 یــادآوری و بازنمایــی جنــگ 
در میــان افــراد دارای ایــن طرحواره هــا به گونــه ای در تقابــل بــا نظــم هژمونیــb مســلط 
پی>ربنــدی م9 شــود تــا امــ>ان ســاخت خاطــرات جایJزیــن و آلترناتیــو را از جنــگ در میــان 

گروه هــای نســل9 فراهــم ســازد. 
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