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1. Introduction 

Addressing the memories of the freedmen can be useful from 

different aspects. On the one hand, by keeping their memory alive, 

drawing the space they experienced and the experiences they left behind 

helps to understand the conditions of captivity and can be used in the 

field of training soldiers, and on the other hand, paying attention to 

these characteristics, conditions and various consequences of captivity 

lead to a better judgment regarding the requirements of this situation 

and paying attention to the strategies of captives in order to adapt as 

much as possible to the prison environment. It is obvious that in this 

case, the view combined with sanctity and free from any weakness in 

all prisoners of war becomes a comprehensive view that shows the 

beauties and ugliness of the phenomenon of captivity during the war in 

an authentic way and relying on documents and First-hand narratives 

expose the audience to recognition and judgment. 

War is one of the most complex social phenomena that strongly 

affects societies, and its effect includes all systems, sub-systems and 

social institutions. Therefore, war is a group conflict whose most 

important feature is the order and organization that governs it. One of 

the hidden sections in the sociology of war, which gradually emerged 
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as an independent field, is the sociology of the armed forces, whose 

mission is to discover the relationship between the armed forces and the 

society, the structure of the armed forces, and subculture of these forces. 

The present research can be considered one of the few efforts in the 

field of sociology of armed forces in Iran. To do this, by adopting a 

quasi-phenomenological approach, an attempt is made to investigate 

the memories of Guilani prisons of war to the common themes in the 

intersubjectivity of these people, and to turn the apparent plurality and 

diversity in their narratives into the axes of coherence. and to centralize 

it so that it is possible to draw the image of captivity as experienced by 

the main body of prisoners of war. 

  
Methodology 

The method used in this research is thematic analysis developed by 

Clark and Brown. The steps they want are (1) "familiarity with the data" 

which requires "immersion" in the data and includes tips such as 

"reading the data repeatedly" and "reading the data in a is active. During 

this stage, the researcher tries to get a correct understanding of the 

atmosphere governing the text and the relationship between the 

concepts by referring to the materials several times. (2) careful study of 

the text and extraction of primary codes; (3) "Searching for themes" 

which includes the categorization of different sub-themes in the form 

of sub-themes and the initial integration of these sub-themes based on 

theoretical foundations; (4) "revision of the themes" which includes the 

review and purification of the themes and gives an initial and coherent 

narrative for validating the themes; (5) At this stage, "naming and 

defining themes" takes place, which is done by relying on the following 

examples of each theme to answer the main research question and 

design the final model; and (6) the final stage of "presenting the report" 

which includes the final analysis and writing the results and findings. 

In the interpretation of some, "stability and resistance is an absolute 

concept that belongs to various phenomena and gives them color, smell 

and shadow of specific meanings. This approach is related to the works 

related to the memories of the prisoners of war, which on the one hand 

express raw narratives, or on the other hand, by creating novels based 

on these narratives, to create stories in the context of the experience of 

captivity - as imagined It could have existed - they take action. The 

present text is an attempt to go beyond this duality in order to 
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sociologically examine memories of war prisoners and extract themes 

hidden in raw memories. 
 

3.Discussion 

In this research, by using edited oral memories, we tried to extract 

the hidden themes in the narratives of Gilani prisoners of war from the 

years of captivity. In this way, the main focus is on the "topic", which 

gives a different analysis from the content analysis. One of the main 

elements that distinguish the stories of war and holy defense from other 

stories is the theme... the authors have moral and didactic concepts such 

as martyrdom, self-sacrifice, and courage. and veterans and such 

concepts have tried to pay their respects to the warriors of the eight 

years of holy defense. The themes investigated in this research are 

"resistance", "in-group and out-group", "Sacrifice", "Endeavor", 

"Religious sensitivity", "Compatibility with conditions", "Tolerance 

and bigotry". 

The experience of war and captivity can be considered as one of the 

unique and exceptional experiences that usually a small part of the 

population of a country experience it. During the Iran-Iraq war, the 

experience of being in the prisons of the Baathist regime became a 

common memory of Iran's prisoners of war. As mentioned, the purpose 

of this research is never to try to integrate the memories of these 

prisoners. Captivity is a unique narration that every person looks at 

from the window of senses, personality, circumstances, family and 

religious origin and many other factors. The aim of this research was an 

effort to extract the common themes hidden among the existing 

scattered materials. Among the various examples and manifestations 

presented, conflicting and possibly contradictory content can be seen. 

A person confidently states that among the people belonging to his 

tribe, province, or religion, there was no informer or self-soldier, and 

another person speaks of the punishment of one of his fellow provinces 

for being an informer. Someone portrays Iraqis as completely 

uncompassionate and cruel people, and another speaks of the devotion 

of an Iraqi to Imam Khomeini, which makes him more tolerant of 

Iranian prisoners. On the one hand, we hear about the insults and insults 

of the common people of Iraq, and on the other hand, we hear about 

their tears when they meet the captives and the hands that are stretched 

over the heads and faces of the captives as a sign of blessing. 
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Also, with a more detailed look at the data, one can see elements and 

components that are precisely due to people belonging to a specific 

subculture. It's as if being a Gilani or a Gilak meant acting on certain 

behavior patterns or thinking in a certain way. Sometimes, referring to 

the rainy climate of Gilan, being in Iraq is considered to be a double 

difficulty for the people of Gilan. Sometimes, the torture of prison 

guards is depicted as more painful than providing them with water for 

drinking and washing. Sometimes Gilaki language is used as a tool and 

media to express what "can't" be expressed in Persian language. 

Sometimes, being deprived of drinking tea, which is considered as a 

kind of public torture, is considered more painful for a Gilani, and 

finally, although it is not possible to issue a general and definite verdict 

about all the prisoners and even the Gilani prisoners, but by studying In 

all the published memoirs, the impression is formed in the mind of the 

reader that the culture of moderation and moderateness was common 

among the Gilani captives, because on the one hand insulting other 

cultures and in some way self-superiority is evident in the studied texts. 

It doesn't work, and on the other hand, there is no code that can be 

considered extremism and religious extremism. 

As mentioned, the main (comprehensive) theme of this study is "the 

lived experience of war and captivity". In the second level, the 

organizing themes include epic spirit, reactions to issues, 

humanitarianism, values, freedom, approaches based on violence and 

rupture. It seems that the experience of war and especially captivity can 

be explained and interpreted to a large extent with the help of these 

components. 

Keywords: Resistance, Holy defense, Theme Analysis, Sociology of 

Armed Forces, Memories of Holy Defense soldiers. 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1401ّچهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان  سال

هایّآزادگانّگیالنیّازّمضامینّپایداریّدرّروایتّۀشناسانتحلیلّجامعه
 دفاعّمقّدس1

 موناّاسالمنژادّگیلوائی2
 مرتضیّمسرورّعلیّنودهی3

 

 چکیده

و راویان  ن در این نبرداحاضر ۀزیست ۀيدن جنگ تحميلی، پرداختن به تجربرسرغم به پایانبه

از این  های جدید و بدیعیهمچنان یافته ،های دشمنداده در اسارتگاهل رویدادهای رخدست او 

اطرات خاستخراج مضامين مرتبط با پایداری در  ،دهد. هدف این تحقيقبزرگ به دست می ۀواقع

راقی است. رژیم بعثی ع ۀایران در برابر حمل ۀسالتو سربازان حاضر در جنگ تحميلی هشآزادگان 

 ةنتشر شدنظامی به بررسی خاطرات م شناسی نيروهایبا رویکرد جامعه این کار دادنبرای انجام

کل کتاب هستند که به ش 30است. این آثار شامل زان و آزادگان گيالن پرداخته شدهسربا

 ند. اهسيستماتيک و به روش تحليل مضمون مورد بررسی قرار گرفت

که خصلتی  مضامين قابل تصور در زمان اسارت تریندهد که برخی از عامنشان می بررسی متون

، «مقاومت»هایی نظير خورند. ویژگیشده نيز به چشم می، در ميان خاطرات نقلدارندشمول جهان

و نظایر  «بتعص »، «مدارا»، «اور مذهبیب حساسيت/»، «مجاهدت»، «ایثار»، «گروهگروه و بروندرون»

به خاستگاهی  تعل قبا این حال، در کنار این خصائل عام،  ؛جای این خاطرات مشهود استآن در جای

                                                           
 است.هنری استان گيالن به انجام رسيده ةشی است که با حمایت مالی حوزحاضر بخشی از نتایج طرح پژوه ۀمقال .1
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منجر  «فرهنگ اسارتخرده»هایی در های مشابه، به بروز تفاوتمشترک و برخورداری از ارزش

 است که جای بررسی و تأمل بيشتر دارد.شده

 شناسی نيروهای نظامی،تحليل مضمون، جامعه ،مقد سمقاومت، دفاع  :هایّکلیدیواژه

 مقد سخاطرات رزمندگان دفاع 

ّ

 مهمقّدّ-1

ت تحت تأثير های اجتماعی است که جوامع را به شد ترین پدیدهجنگ یکی از پيچيده»

لذا  ؛گيردها و نهادهای اجتماعی را در بر مینظامها، خردهدهد و تأثير آن، تمام نظامقرار می

ترین خصلت آن نظم و سازمانی است که بر آن گروهی است که مهم ةجنگ یک ستيز

گرفته در اما در آثار و مطالعات انجام (؛72: 1384 )کارکنان نصرآبادی،« باشدحاکم می

عا نمود که وجوه توان اد خورد و میارتباط با این پدیده، کمتر این رویکرد به چشم می

در »اند. به تعبير برخی، بيشتر مورد توجه اهالی پژوهش قرار گرفتهارزشی و انسانی جنگ 

باستان اثر نهاده و شاهد یکی از  ةتا به این پایه بر تاریخ آن در دور« جنگ»سرزمينی که 

شناختی یا است، مطالعات انسانمعاصر بوده ةهای تحميلی دنيا در دورترین جنگطوالنی

 ؛(71: 1384اده، ز)حسن« خوردجنگ به چشم نمی ۀمينشناختی در خور توجهی در زجامعه

آن همچنان احساس  ةدهندهای تشکيلبه همين دليل، لزوم نگاهی علمی به جنگ و مؤلفه

 شود. می

ای مستقل صورت حوزهرفته بهشناسی جنگ که رفتههای نهفته در جامعهیکی از بخش

یت خود را کشف روابط ميان است که مأمور مسل حشناسی نيروهای مطرح شد، جامعه

فرهنگ این نيروها قرار و خرده مسل حو جامعه، ساختار حاکم بر نيروهای  مسل حنيروهای 

شناسی نيروهای جامعه ۀهای معدود در زمينتوان یکی از تالشاست. تحقيق حاضر را میداده

رویکردی  شود تا با اتخاذتالش می این کار دادنانجام دردر ایران دانست.  مسل ح

های مشترک موجود در مایهرسی خاطرات آزادگان گيالنی به بنبر درپدیدارشناختی شبه

به  های ایشان را تبدیلع ظاهری موجود در روایتر و تنو ت این افراد پرداخته و تکث بيناذهني 

گونه که سازی کند تا امکان ترسيم سيمای اسارت آنبخش و متمرکزمحورهای انسجام
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فراهم آید. روش به کار رفته در این تحقيق،  ،استبدنه اصلی آزادگان تجربه شده ۀوسيلبه

است. مراحل کالرک و براون بسط داده شده وسيلۀبهتحليل مضمون )تماتيک( است که 

ها در داده «ور شدنغوطه»که مستلزم « هاآشنایی با داده» -1 :ند ازامورد نظر ایشان عبارت

ها به صورت خواندن داده»و « هار دادهبازخوانی مکر »نکاتی همچون  ةدارندبوده و در بر

کند به درک باره به مطالب تالش میچندین ۀمراجع است. طی این مرحله، محقق با« الفع 

دقيق متن و  ۀمطالع -2درستی از فضای حاکم بر متن و ارتباط بين مفاهيم دست پيدا کند؛ 

مضامين بندی خردهکه شامل مقوله« جوی مضامينوجست» -3ليه؛ استخراج کدهای او 

مضامين بر اساس مبانی نظری است؛ این خرده ۀليمختلف در قالب مضامين فرعی و ادغام او 

ليه و منسجم مضامين بوده و یک روایت او  ۀکه شامل بازبينی و تصفي« مضامين بازبينی» -4

نامگذاری و تعریف »مرحله  در این -6دهد؛ برای اعتباربخشی به مضامين به دست می

گيرد  تا پاسخ به پرسش اتفاق ميفتد که با تکيه بر مصادیق ذیل هر مضمون انجام می« مضامين

است « گزارش ۀارائ» ،نهایی ۀمرحل -6پذیر گردد؛ و اصلی تحقيق و طراحی مدل نهایی امکان

پایداری و مقاومت، »به تعبير برخی،  ؛هاستکه شامل تحليل نهایی و نگارش نتایج و یافته

گيرد و به آنها رنگ و بو و می تعل قهای مختلف مفهوم مطلقی است که به پدیده

آثار  ۀاین رویکرد با قاطب .(208: 1393)صرفی، « بخشدهای معنایی خاص میروشنسایه

پردازند یا از سوی های خام میسو به بيان روایتمربوط به خاطرات آزادگان که از یک

 ۀتجرب ۀهایی در زمينهای مبتنی بر این روایات، به خلق داستانبا پدید آوردن رمان ،دیگر

کنند. متن حاضر تالشی اقدام می -استشود وجود داشتهگونه که تصور میآن-اسارت 

خاطرات آزادگان و استخراج  ۀشناسانبررسی جامعه برایفراتر رفتن از این دوگانه  برایاست 

 ّاطرات خام.مضامين نهفته در خ

 

 تحقیقّۀپیشینّ-1-1

علمی و قابل معرفی یافت نشد. تنها  ۀل مضمون خاطرات آزادگان هيچ مقالتحلي ۀدر زمين

 مقد سهای خاطرات رزمندگان دفاع تحليل محتوای کتاب»کار مرتبط در این حوزه، 

( 1396)عسگری و رسولی، « شدههای برجستهآذربایجان شرقی با تأکيد بر شناسایی ارزش
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با تو »، «کمی موجی هستم»های است که با استفاده از روش تحليل محتوا روی کتاب

 است. نتایجانجام گرفته «دوستان من ۀهم»و  «پسر ایران ،نورالدین»، «ر خوبانکلش»، «مانممی

ها و تابر خوبان بيش از سایر ککدوستان من و لش ۀحاکی از آن هستند که دو کتاب هم

 مقد سدفاع  ۀهای برجستها به ارزشکمتر از سایر کتاب ،کتاب کمی موجی هستم

پذیری فرماندهان، امدادهای غيبی، حفاظت از های مسئوليتهمچنين، ارزش ؛اندپرداخته

خوانی، کار کردن از دوران مداری، ایثار و فداکاری، عزاداری و قرآنالمال، ارزشبيت

ل نماز او  ۀگذاشتن و اطاعت از فرماندهان، اقاممداری، احتراموالیت کردن،کودکی، ورزش

طلبی، وقت، تواضع فرماندهان، نقش والدین در حمایت از رزمندگان، شجاعت و شهادت

 ،ت و همکاریشهدا، شوخی و طنز و صميمي  ةها، سرکشی به خانوادحمایت مردم از جبهه

 ند.اهاختصاص داد يت را به خودترتيب بيشترین ضریب اهم به

ها و خاطرات معنوی کارکنان تبيين تجربه»( به 1394علياری و همکاران ) ۀدر مقال

پرداختند. این تحقيق که « به روش تحليل محتوای تجميعی مقد سبهداشت و درمان در دفاع 

نفر از کارکنان بهداشت و درمان و با استفاده از روش  68کيفی و روی خاطرات  ةبه شيو

زیرمقوله  20مقوله و  6نشان داد که در این خصوص،  ،گيری هدفمند انجام گرفتهنمون

ن اهای معنویت در خاطرات کارکنان این حوزه قابل تشخيص هستند. محققعنوان جلوهبه

القاگر این نکته است که  مقد سگيرند که فضای معنوی حاکم در دوران دفاع نتيجه می

نمودن واگویه ،بنابراین ؛فشانی و ایثارگری قابل حل استجان ۀبسياری از کارها با روحي

تنها راه چاره برای ارتقای اخالق پزشکی و  ،مقد سفضای معنوی حاکم در دوران دفاع 

 ای در حال حاضر است.حرفه

پس  ،زنانه از جنگ ۀ( در تحقيق خود در خصوص تجرب1386ها و حميدی )جمشيدی

خود را در  ۀتجارب زنانی پرداختند که خانه و کاشانزن، به بررسی  18از بررسی خاطرات 

های اند و به کارهایی نظير پرستاری و امدادگری، خبرنگاری، کمکاثر جنگ از دست داده

اند. پشت جبهه و ... پرداخته یا حتی در مواردی سالح به دست گرفته و با دشمن جنگيده

تجربه از  :ند ازاکه عبارتاست بندی شدهتجربيات این زنان ذیل شش مفهوم دسته
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بدن زنانه، تعليق و  ۀجاکندگی، انفجار در ساختار خانواده، تغيير در خویشتن زنانه، تجرب

 ه. تجربه، باز جایگيری در زندگی روزمر 

 روشّتحقیقّ-1-2

نظر است، نوع خاصی از تحليل است که آن را تحليل تماتيک یا  آنچه در این تحليل مد 

مند محتوای مورد نامند. در این روش، با بررسی نظاممضمونی می -تحليل محتوای کيفی

 ؛به الگوهای منظم و معانی مستتر در متن دسترسی پيدا کرد تا بتوان شودبررسی تالش می

ت منتشر شده از ایثارگران و آزادگان، مفاهيم های خاطرامجموعه ۀبدین ترتيب که با مطالع

های ناخودآگاه این متون استخراج و سيمایی از آن به دست داده و مضامين موجود در الیه

 د.شو

است. برای این منظور، در تحقيق حاضر، توجه اصلی به دوران اسارت معطوف شده

استان گيالن استخراج  ل آزادگاناو  مضامين مندرج در خاطرات دست که است تالش شده

ها و اتفاقات پيش و پس از اسارت یا بعضی مانند کنش ،البته برخی موضوعات مرتبط ؛گردند

در این  ز،نظير خاطرات اطرافيان که مورد تأیيد بوده و قابل مراجعه بودند ني ،منابع در دسترس

است که تا سال  کتاب 30اساسی در این تحقيق بر  ۀمسير مورد استفاده قرار گرفتند. تکي

هنری استان گيالن و بر اساس خاطرات شفاهی آزادگان گيالنی تدوین  ةحوز وسيلۀبه 1398

الف(، 1392)احمدپور، « روز 39سال و  10جمعا  » :ند ازاها عبارتاست. این کتابشده

(، 1392پور، )حسين« از سوباتان تا رمادیه»(، 1394)فياضی، « رهایی ۀبازگشت به نقط»

رقص روی یک »الف(، 1394)ادهمی، « اسارتی که خود ساختيم»(، 1391)عليزاده، « دونس»

)احمدپور، « گردمها برمیشب»(، 1393)احمدپور، « بيقراری»(، 1396زاده، )مصيب« پا

ج(، 1392)احمدپور، « هایم را گرفتندشب»(، 1396)فياضی، « ای بر آسمانکتيبه»ب(، 1392

(، 1393)عليزاده، « شویممانيم و خاطره میمی»(، 1393نذیری،  سنگی برای یاد )پيرو»

ب(، 1394)ادهمی، « هایی برای یک سنگنامه»(، 1395پور، )حسين« سين کاغذیهفت»

)رجایی، « خانه هزار فرسنگ از ما دور بود»(، 1395)احمدپور، « ششمين روز سرگردانی»

(، 1398پور، )حسين« هادر کمين کومله»، (1398)عليزاده، « تکریت با طعم پنج پنج»(، 1392

« زدن روی شبقدم»(، 1392)فتاحی، « چهار موزایيک»(، 1397)احمدپور، « پی دبليو»
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(، 1391)پورسعيدی، « آخرین سرباز»(، 1391)فياضی، « تقویمروزهای بی»(، 1392)یحيایی، 

جواب سرهنگ »(، 1392)عليزاده، « به خاطر پدرم»(، 1391)احمدپور، « ایستادن زیر مرگ»

« سنگر و بيگانه»(، 1393زاده، )موسوی« خاک داغ»(، 1393)رجایی، « یک کلمه بود: نه

« یک وجب و چهار انگشت»( و 1391)فياضی، « وطن سپرده به عشق»(، 1391)فياضی، 

( که به طور سيستماتيک مورد بررسی و تحليل قرار گرفته و مضامين مستخرج 1393)پرحلم، 

 کار گرفته شدند.ه در تحليل نهایی باز آنها 

 

 بحثّ-2

آثار مربوط به جنگ، یکی از منابع موجود، خاطرات افراد درگير در جنگ  ۀر مطالعد

 :شوداست. به اعتقاد پژوهشگران این عرصه، ادبيات جنگ به سه بخش مشخص تقسيم می

ادبياتی که در حين جنگ  -2 ،آید )هشدارها(ادبياتی که پيش از جنگ به وجود می -1»

ادبياتی که پس از جنگ نوشته  -3 ( ورغيب و تشویق به مقاومت و پيروزیشود )تایجاد می

« ت(های آینده و جهان بشری ها، انتقال وقایع و حقایق به نسلشود )پيامدها، سوگيریمی

خاطرات دوران  تدوین با توجه به اقبال گسترده به .(29: 1393خراسانی و هدایتی، )اميری

ها با استناد نگاریتواند بخشی از ادبيات جنگ باشد. این خاطرهنگاری هم میخاطره»جنگ، 

های رسمی که در گزارش را های رفتگان یا ماندگان، زوایای تاریک و مبهمیبه یادداشت

: 1399)شاهوردیانی و دادور، « های آتیسازد و راهگشاست برای نسلروشن می، آیدنمی

شفاهی ویرایشی،   ةشفاهی خام، خاطر ةجمله، خاطر از(. خاطرات به انواع گوناگونی 505

 شوند. خاطرات شفاهی تدوینی و خاطرات شفاهی تلفيقی تقسيم می

بر این اساس، در این تحقيق با استفاده از خاطرات شفاهی تدوینی، به استخراج مضامين 

اصلی  ۀ. در این شيوه، تکيکردیماقدام اسارت های مستتر در روایت آزادگان گيالنی از سال

دهد. است که از این نظر، تحليلی متمایز از تحليل محتوا را به دست می «مضمون»بر روی 

ها متمایز را از دیگر داستان مقد سهای جنگ و دفاع ترین عناصری که داستاناز اصلی»

 ،رو داشتن مفاهيم اخالقی و تعليمینویسندگان با پيش . کند، درونمایه )مضمون( است ... می

ین اند د سعی کرده و جانبازی و مفاهيمی از این دست طلبی، ایثارگری، رشادتمثل شهادت
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 .(161: 1395پرور، )صمصام و گل« ادا کنند مقد سسال دفاع خود را به رزمندگان هشت

 ،«گروهه و برونگرودرون»، «مقاومت» :ند ازامضامين مورد بررسی در این تحقيق عبارت

 .«بمدارا و تعص »، «سازگاری با شرایط»، «حساسيت مذهبی»، «مجاهدت»، «ایثار»

 مقاومتّ-2-1

های متفاوت مشاهده نمود. به ی این مفهوم را از زوایای گوناگون و با جنبهتوان تجل می

جایی که  ؛سازی رزمنده یاد کردنخست آماده ۀتوان از مرحلم و تأخر زمانی میلحاظ تقد 

شد تا افراد به استقامت تالش می «مقاومت روحی»و هم از نظر « مقاومت جسمی»هم از نظر 

موجب سازگاری بدنی افراد  «های داغشن»حداکثری نزدیک شوند. تمرینات ورزشی زیر 

خشم »هایی نظير شد و اردوی استقامت که با اجرای برنامهبا شرایط اقليمی ميدان نبرد می

سخنرانی حماسی فرماندهان به رزمندگان کمک  ،همراه بود و نيز« شنا در آب سرد»ا ی« شبانه

 شرایط ناخوشایند ممکن کنند.  ةدند تا به لحاظ روحی خود را آمادکرمی

ها. باید قوی و رازدار باشين. ممکنه یه کارتون خيلی سخته بچه :حسين امالکی گفت»

شه و خيلی اتفاقات براتون ماه ازتون خبری نشب برین و دیگه برنگردین. ممکنه پنج شش 

 «چون عمليات و موفقيت در عمليات به شناسایی شما بستگی داره ؛اما باید مقاوم باشين؛ بيفته

 (. 118: 1393)دوستدار، 

 گروهگروهّوّبروندرونّ-2-2

به یک  تعل قگروه ناگزیر است. حس گروه و بروندر جنگ، اساسا  نوعی حس درون

بنا بر قاعده، این  ؛کندرا تعریف می« دیگری»یک  ،که بالفاصله در برابر خود« ما»مفهوم 

بار مثبت داشته  ،شودو هر آنچه به آن منتسب می« ما»بندی بار عاطفی و روانی دارد. تقسيم

و به طور خودآگاه یا ناخودآگاه معایب و نقایص مربوط به آن کمرنگ شده و یا نادیده 

گيرد که بر اساس مالکی )طبيعی یا قراردادی( قرار می« دیگری»در مقابل،  ؛شوندگرفته می

ها خودی ةگذاری است. دایرشود و اساسا  حاوی نوعی ارزشها جدا میاز دایره خودی

تواند محدودتر یا و بسته به عوامل و شرایط محيطی و موقعيتی می نداردوسعت ثابتی 

شده، مشاهدهبندی ترین تقسيمی، نخستين و گستردهتر باشد. در متون مورد بررسگسترده

ها فارغ از قوم و مذهب در گروه هموطن و دشمن بود. در این مقام، تمام ایرانیدرون
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چنان پيوندی بين ایشان  ،بودن خود با یکدیگر مشترک هستند و این وجه اشتراکایرانی

به طوری  ؛های عينی هم داشتی جلوهنمود. این وحدت مل ایجاد کرده بود که گسستنی نمی

 برایشدند و حد میکه تمام اردوگاه بعضا  برای حمایت از یک فرد از یک قوم خاص مت 

 کردند.حمایت از منافع او تالش می

 ۀآزادی من بعد از دو روز ]انفرادی به خاطر فرار نافرجام هنگام رفتن به زیارت[ نتيج» 

 .(247: 1393)عليزاده،  «اعتصاب کردندها بود .... کل قاطع اعتصاب غذای بچه

 .(154: 1397)احمدپور، « !ما مساوی هستيم و طرف حسابمون عراقه. همين ۀاینجا هم»... 

های گروهگيری درونبه شکلتی بات عمدتا  قومي بعد، برخی منافع و تعص  ۀدر مرحل

و غيرمادی بود که با  ای از نيازهای مادیشدند. منظور از منافع، طيف گستردهمنجر تر جزئی

کردن آنها وجود دی، به نحو مناسبی امکان برآوردهکا به فرد یا گروهی از فرهنگ خوات 

ت و داشت. گاهی تنها بحث روحی و روانی مطرح بود و صرفا  حضور افرادی از زبان، قومي 

تری کرد و گاهی نيازهای کارکردی و عينیتحمل اسارت را آسان می ،فرهنگ مشترک

عنوان هب ؛شدکردن آن با مشکل مواجه میاشت که بدون حمایت جمعی، برآوردهود دوج

غذایی و پشتيبانی  ةآوردن جيرپرستاری در هنگام بيماری، به دستمثال، از بين بردن شپش، 

گروهی در برابر زورگویی احتمالی سایرین از جمله نيازهایی بود که ضرورت وجود درون

 کرد.اب میحد و وفادار را ایجمت 

خيلی خوبی بود؛ عربی بود که  ۀبچ ؛در بين اسرای ما عرب داشتيم که اهل اهواز بود»

 .(151: 1391)فياضی،  «دادها جان میبرای ایرانی

)یحيایی، « چرا اومدی با ما بجنگی؟! ،تو که عربی»گفتند: زدند و میمترجم را خيلی می»

1392 :72). 

 ایثارّّ-2-3

در زمانی که کسب  ،انددادن دیگری بر خود معنا کردهبرتری و اولویت ایثار را در لغت،

اند. سود و منفعت یا پرهيز از ضرر و زیان در ميان باشد و آن را نهایت برادری و دوستی دانسته

اه ایثار دانست. فردی که گتوان جلوهبا این تعریف، دوران اسارت و اساسا  ميدان نبرد را می
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است و پرسشی القاعده خطرات این راه را به جان خریدهگذارد، علیجنگی پا می ۀبه منطق

به طور خاص، هنگامی که  ؛است، نداردکه برای حفاظت از آنان عازم شده دیگرانی ةدربار

ی دشوار است. گاهی شود، درک موضوع تا حد در مورد ایثار در دوران اسارت صحبت می

ند ننماید. ارزش گذشتن شنونده چندان خاص و ارزشم ممکن است موضوع مورد نظر نزد

غذا، ننوشيدن یک ليوان آب، واگذار کردن نوبت دستشویی به یک بيمار و  ةاز یک وعد

آنها، همه و همه زمانی  ۀیرین برای جلوگيری از تضعيف روحيحتی خودداری از ناله نزد سا

ه آن نگریسته شود. موقعيتی که تر اسارت بگسترده ۀزمينشود که در بستر و پسآشکار می

 ،های روحی، عاطفی و جسمی هستند و با این حالافراد تحت شدیدترین فشارها و شکنجه

 ؛گذرندهای خود یا تمام حقی که برایشان وجود دارد، به نفع دیگری میاز تمام داشته

ضعف و خوریم که با توجه به به افرادی برمی جای گفتارها و خاطراتهمچنين، در جای

شوند. هنگامی که فرد ت اخالقی افراد، در نقش فدایی ظاهر میبيماری دیگران یا محذوری 

 هاکه شدیدترین آنرا لين ضربات شدند تا او قدم مییا افرادی برای عبور از تونل مرگ پيش

زمانی که به روحانی اردوگاه یا عضوی محجوب از  ،عنوان مثالبه جان بخرند یا به ،هم بود

افرادی  ،«برقصند»برای سرگرمی زندانبانان و مأموران دشمن تا شد ان اسرا دستور داده میمي

بندان خود از موجب رهایی هم« رقصيمما برات می !دیسي » ۀملشدند که با ادای جپيدا می

 شدند. این موقعيت ناخوشایند می

 آن به را خودش، زدندمی را هابچه از یکی هاعراقی که گاهی آستارا، اهالی از یکی»

 طاقت دیگه اون د.بزني منو يایدگفت: بمی و کنار کشيدمی را هاعراقی و رساندمی اسير

 .(78: 1392)یحيایی،  «!نداره

 یارد مشابه این است که ایثار اسرانظير در ميان سایر موجالب توجه و شاید کم ۀنکت

هم با آگاهی از وضع دشوار معيشت شد. در مواردی ها نمیخودی ةایرانی منحصر به دایر

اندک خود را از هر طریق ممکن  ةشد، بخشی از جيرمردم، هنگامی که امکان آن فراهم می

 رساندند. به دست مردم کوچه و بازار می

[ کویت با جنگ] گجن این به شدن وارد برای را الزم منابع عراق که آنجایی از»

 د.داشتن وخيمی اقتصادی وضعيت و بودند گرفته قرار شدیدی تنگنای در مردم نداشت،
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 از را وسایلشان دلسوزی روی از هابچه شد،می رد فقير مردم کنار از اتوبوس که اهگگه

)ادهمی،  آوردندمی هجوم برداشتن برای جمعيتی آن، دنبال به و نداختندامی بيرون پنجره

1394 :159). 

 مجاهدتّ-2-4

 رسدمی نظر به که است محورهایی از یکیمجاهدت  شده،همشاهد نکات انبوه ميان در

 سجادی دجعفرسي  .نمود دمتح آن  عنوان تحت ایمقوله در را عتنو  این از بخشی توانمی

ات کلی، وادار کردن نفس به مشق  معنای در را مجاهدت معارف اسالمی، فرهنگ ةنویسند

 با مخالفت و مألوفات از نفس کردنمحروم و انفصال و هوس، اهو با مخالفت بدنی و

 موارد تمام مشخص، مورد این در .(1693: 1379اند )سجادی، دانسته شهوانی هایخواست

 این ةزمر در ،هستند دفاع ۀرصع در پاکبازی و حماسیۀ روحي نمتضم  که را مصادیقی و

 هایصحنه و مراحل در توانمی را جهادی ۀروحي، نيز اینجا در .کردیم بندیطبقه مضمون

 روزهای نخستين از دستاوردها و هاتواناییو  ميهن به افتخار حس .کرد مشاهده گوناگون

 مجاهدت مصادیق از دیگر یکی .خوردمی چشم به افراد ميان در انقالب پيروزی از پس

 تمام القاعدهعلی که نبردۀ بحبوح در .دید افراد از برخی رشادت و پاکبازی در توانمی را

 از و رسانندمی اعلی حد  به را ویژگی این آنان از برخی هستند، جانفشانی ةآماد سربازان

 ه،روحي حفظ، نيز نبرد کوران در. کنندمی پيدا دست اسطوره و اسوه جایگاه به حيث این

 کمکی نيروهای رسيدن دیر و کمبود گاهی .شدمی نفرات و ادوات در کاستی جایگزین

 هایسالح و ادوات کيفيت و تکمي  بعضا  و شدمی جبران حاضر افراد شجاعانه ۀروحي با

 و هاآرمان یادآوری با که شدمی رزمندگان ميان در هراس و بيم ایجاد موجب دشمن

 ذکر خاطرات ۀگوشگوشه .گشتبازمی افراد به آرامش و ایمان سریعا  ی،مل  هایارزش

 نامالیمات گرفتنهنادید موجب قوی ایروحيهداشتن  که است مواردی از سرشار شده

 دوران بدنی هایتنبيه» ،«پزشکی هایجراحت» ،«پزشکی و بهداشتی مشکالت». شدمی

 توانمی که هستند مصادیقی جزو همگی ،«سمقد  افراد و مفاهيم به پایبندی» و «تاسار

  د.نمو اشاره آنها به مجاهدت جامع عنوان تحت
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 مرگ ةآماد و بيایند من با که خواهممی نفر ده: گفت هابچه پيش آمد مهدی دسي »

)فياضی،  «!نفر ده فقط :گفت مهدی دسي  و شدند بلند هايلی. خنکنند برگشت فکر ،باشند

1394 :359). 

 باورهایّمذهبیّوّارزشیّ-تّمذهبیّحساسّیّ-2-5

تقسيم  ی مثبت و منفیکل  ۀتوان به دو دسترا می به اسرا ها نسبترویکرد مذهبی عراقی

خود به دو مفهوم جهل  ،شده، رویکرد منفی عراقيان نسبت به اسرانمود. بنا بر خاطرات بيان

معموال  با شناخت بيشتر قابل جرح  ،شدشود. بخشی که مربوط به جهل میب تقسيم میو تعص 

 جای خود را به احترام و ،به مرور زمان اسرا ةمثال  عدم پذیرش نماز یا روز ؛و تعدیل بود

نماز جماعت جلوگيری  ۀاز اقام -تیشاید امني –البته همچنان بنا به مالحظاتی  ؛پذیرش داد

 تقویت نشود.  بين اسرا« ما»حاد و حس ات  ۀروحي تا شدو تالش می شده

 ما به .مسلمانيم شدنمی باورشان هاعراقی .بخوانيم نماز خواهيممی که کردیم اعتراض»

 .(88: 1396)فياضی،  «گفتندمی پرستآتش و مجوس

 هم روزه گرفتم تصميم خواندم،می نماز بود تیمد  که من و رسيد فرا رمضان ماه»

 «نداشتند قبول مسلمان عنوان به را ما اصال  و شدندمی اسرا گرفتنروزه مانع هااقی. عربگيرم

 .(189: 1392)فتاحی، 

مسلمان و شيعه( و زندانبانان یکی دیگر از نقاط گسست اعتقادی بين زندانيان )عمدتا  

شد. ماه محرم در قرون متمادی ت و بعثی( در هنگام ماه محرم مشاهده می)خصوصا  اهل سن 

ع به ستيزی اهل تشي ظلم ۀو مشهور است که روحي شيعيان عمل کرده ۀعنوان موتور محرکبه

است که یکی از « هيهات من ا الذله»کربال و شعار  ۀطور خاص، به علت نفوذ فرهنگ واقع

حاوی اشارات پرشماری است در  رود. خاطرات اسرانمادهای اصلی این واقعه به شمار می

کربال. شواهد  ۀمورد جلوگيری مأموران از پاسداشت ماه محرم و عزاداری برای شهدای واقع

 ؛تر کردن زمان پخش استی گستردههای شاد در این ایام و حتحاکی از استمرار پخش ترانه

 گرفت.ها را نيز در بر میبه نحوی که غير از روزها، شب
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خواهد بزنيد و توانيد تا دلتان میجا محرم و صفر ندارد. میافسر آمد ... گفت: این»

ه سرپيچی کند، خونش پای خودش اما حق ندارید عزاداری کنيد! هر کسی هم ک ؛برقصيد

 .(40: 1391)احمدپور،  «و باز با کابل زدندباز سينه زدیم  سه شب بعدی را .است

سياری شود، تقابل اعتقادی و ارزشی در ميان زندانيان و زندانبانان در بچنانچه مشاهده می

توان این تقابل را ویژگی عام حاکم بر فضای با این حال نمی ؛از جهات آشکار و مشهود است

ت و ضعف و نوعی مانند بسياری از موارد دیگر، شاهد شد ها دانست. در اینجا نيز اسارتگاه

به عنوان مثال، فرا رسيدن ماه مبارک  ؛ع در روابط بر حسب شرایط زمانی و مکانی هستيمتنو 

دسترسی زندانيان  ،ترین آنرمضان توأم با تسهيالت و امتيازاتی اندک برای اسرا بود که مهم

 توان در روزی دانست که به اسراآميز را بد مسالمتاوج رویکر ۀاما شاید نقط ؛به قرآن بود

است که اسرا از این اجازه داده شد تا به زیارت بروند. در بخش حساسيت دینی آورده شده

چرا که به راحتی موفق به زیارت اماکن  ؛دانستندتر از مردم ایران مینظر خود را خوشبخت

است، تفاوت رویکرد سربازان ه آن اشاره شدهکر ات بشده بودند. از دیگر نکاتی که به شریفه

است. به بيان اسرا، نگهبانان از )ع( و حضرت ابوالفضل العباس)ع( عراقی در دو حرم امام حسين

در حالی که نه تنها وارد حرم  ؛هم ابایی نداشتند)ع( زدن آنان در حرم امام حسينکتک

از ابزارهای شدند، بلکه از نام ایشان نيز وحشت داشتند و یکی نمی)ع( حضرت ابوالفضل

گویی خصلت یاریگری و حاميگری حضرت  ؛، ذکر نام ایشان بودتوقف ضرب و شتم اسرا

 تاریخی مردم عراق پررنگ بود.  ۀهمچنان در حافظ ،پس از چندین قرن)ع( ابوالفضل

 .نيامدند حرم توی عراقی سربازان ،شدیممی )ع(عباس حضرت حرم وارد وقتی»

 خاطر به را آنها )ع(عباس حضرت دارد احتمال که است این بر اعتقاداتشان گفتندمی

 .(115-114: 1391)فياضی، « بيایيم داخل ترسيممی ماد: گفتنمی .کند خشک گناهانشان

شاید خبر خوش دیگری نتواند اسرا را تا بدان حد ، ایام اسارت، اساسا  غير از آزادیدر 

ف به کربال خوشحال شدند. برای بسياری از ایرانی از شنيدن تشر  یخوشحال کند که اسرا

نمود. تمام افرادی که آرزویی بسيار بعيد می )ع(و حضرت عباس )ع(آنان زیارت امام حسين

اند، از حال و هوای معنوی آن، حس آزادی و رهایی در طول این زیارت را تجربه کرده
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ها موجب تقویت اند. این زیارتگفته ،هخاصی که به همراه داشتمدت زیارت و سبکی 

م و مرد ،همچنين ؛کردندمیحد های خود مت شده و مجددا  آنان را بر سر آرمان اسرا ۀروحي

 ۀدریافتند که شایع ریای اسرازیارت مشتاقانه و بی ةخصوصا  شيعيان عراق از مشاهد

های دستگاه تبليغاتی حزب بعث یکی از دروغ ،پرستی ایشانبودن ایرانيان و آتشرافضی

 است.بوده

 حسين امام زیارت به و بفروشند را خود زندگی داشتند دوست زمان آن در ایران مردم»

 .(152: 1392پور، )حسين «رفتيم کربال به ممکن شکل ترینراحت به آنجا در ما اما ؛بيایند

 سازگاریّباّشرایطّ-2-6

کردن ی قرار دارد، چندان قادر به لحاظشرایط اسارت و دستگيرهنگامی که فرد در 

. ان و انجام امور مورد عالقه نيستخود در مورد چگونگی گذراندن زم ادةخواست و ار

های تواند از جنبهمی رت کنترل افراد بر روی رفتار خودمحدود شدن ابتکار عمل و قد

فس افراد شود. اسرا با هدف غلبه بر ت نفس و اعتماد به ندیدن عز گوناگون موجب آسيب

آوردن پولی اندک اقدام ه و به دستگی، حفظ روحيه، رفع نيازهای روزمر احساس روزمر 

های مختلفی زمينه بهتوان در این موارد را می های اسراکردند. فعاليتبه انجام برخی امور می

، راه حل مهارت و ظرفيت اسرا، استفاده از بندی کرد. مطالعه، یادگيری زبان، قناعتدسته

ل رفاهی، خواندن دعاها و قرآن، ورزش و حتی امور نامتعارفی یابتکاری برای تأمين وسا

های رایج در از جمله شيوه ،همچون بيگاری یا سيگار کشيدن برای کمک به گذراندن زمان

 بودند. ميان اسرا

 و تار از و سوزن خاردار،سيم خار کمک به] بودند ذوق با و صبور خيلی هااصفهانی»

 .(176: 1393)عليزاده،  «[پينه وصله برای کردندمی تهيه نخ ،بودند داده ما به که ایحوله پود

 مداراّ-2-7

کاست. این  توان از تلخی روزها و ساعاتدر دوران اسارت، گاهی با خویشتنداری می

بود « های دینیبرآمده از منش و آموزه»گاهی  ؛گذشت و صبوری، دو حالت اساسی داشت

جلوگيری از عصبانيت زندانبانان و اعمال  برایو هدفمند « با رویکردی اندیشيده»و گاهی 

خورد، ظرفيت ای که در ميان خاطرات به چشم میفشار و شکنجه به خود و سایرین. نکته



 
 
 
 
 

 

 

                                 های آزادگان گيالنی از دفاع مقد سمضامين پایداری در روایت ۀشناسانتحليل جامعه

 

21 

ت و صداقت افراد حسن ني  اسرا رسد زمانی کهدر پيروی بود. به نظر می نسبتا  باالی اسرا

در  ؛دهندپيشنهاد دهنده را باور داشته باشند، با ميل و رغبت نسبت به آن واکنش نشان می

آقا ابوترابی به شکل خاص، غيرقابل انکار است. ت به شکل عام و حاجاین ميان، نقش روحاني 

بر عهده داشته و مرجع ت از دیرباز نقش ستون اصلی برقراری و پایداری جامعه را روحاني 

آقا ارت مشترک با حاجاس ۀاند. تجربهای گوناگون بودهصدور احکام اخالقی در موقعيت

ت با شناخت از فضای اسارت، روابط حاکم بر اردوگاه ابوترابی به خوبی نشان داد که روحاني 

 ۀآوردند. نکتدیدگی حداقلی زندانيان را فراهم مینگری موجبات آسيبو تدبير و آینده

وگيری جالب اینجاست که در برخی موارد، انرژی و تالش افراد باخرد اردوگاه، معطوف جل

شی و انقالبی موجبات درگيری اسرا ست که گهگاه با تصور رفتار ارزاز اقدامات افراد تندرو

 ساختند.دیدن آنها را فراهم میو آسيب

 فقط ما غریب، کشور آن توی چون؛ کندمی تحمل را چيزها خيلی آدم اسارت در

 هم به شودمی که جایی تا کردیممی یسع .سوختمی هم برای لمان. دداشتيم را همدیگر

 .( 131: 1391)احمدپور،  «ندهيم آزار را همدیگر و نکنيم احترامیبی

 

 گیرینتیجهّ-3

به شمار توان از جمله تجربيات منحصر به فرد و نيز استثنائی جنگ و اسارت را می ۀتجرب

کنند. در جنگ ایران آورد که قاعدتا  بخش اندکی از جمعيت یک کشور آن را تجربه می

جنگی  یمشترک اسرا ةهای رژیم بعثی تبدیل به خاطرحضور در زندان ۀربتج ،و عراق نيز

چنانچه اشاره شد،  ؛گيالنی پرداختيم یینجا به بحث و بررسی خاطرات اسراایران شد که در ا

نيست. اسارت  یکپارچگی خاطرات این اسرا برایام این تحقيق، هرگز تالش هدف از انج

حواس، شخصيت، شرایط، خاستگاه خانوادگی  ةیکتا که هر شخص از پنجر ،حدیثی است

 براینگرد. هدف این پژوهش تالشی بود دیگر به آن میاز عوامل و مذهبی و بسياری 

موجود. در ميان مصادیق  ةميان مطالب پراکند شترک مستتر درهای احتماال  ممایهاستخراج بن

خورد. شده، مطالب متعارض و احيانا  متناقض هم به چشم میهای گوناگون مطرحو جلوه

دارد که در ميان افراد منتسب به قوم، استان یا مذهب او هيچ فرد شخصی با اطمينان بيان می
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ها به استانیازات یکی از همو فرد دیگری از مجای حضور نداشته خبرچين و خودفروخته

ت شفقت و مرو هایی یکسره بیها را انسانعراقی ،گوید. شخصیدليل خبرچينی سخن می

جب گوید که موسخن می )ره(کند و دیگری از ارادت یک عراقی به امام خمينیتصویر می

ای مردم سخن از توهين و ناسز ،سوشود. از یکایرانی می یتسامح هر چه بيشتر وی با اسرا

هایی های آنان هنگام مالقات با اسرا و دستاز اشک ،شنویم و از سوی دیگرعامی عراق می

 شود.کشيده می صورت اسراک بر سر و تبر  ۀکه به نشان

هایی را مشاهده نمود که دقيقا  توان عناصر و مؤلفهمی ا نيزهتر به دادهبا نگاهی جزئی

بودن بودن یا گيلکفرهنگ خاص هستند. گویی گيالنیافراد به یک خرده تعل قناشی از 

است. گاهی با ای خاص بودهن عمل به الگوهای رفتاری خاص یا اندیشيدن به شيوهمتضم 

اشاره به اقليم پر بارش گيالن، حضور در عراق برای گيالنيان همراه با دشواری مضاعف 

رار دادن آب برای نوشيدن و زندانبانان از در اختيار ق ۀشود. گاهی مضایقدانسته می

عنوان ابزار و شود. گاهی زبان گيلکی بهآورتر تصویر میشو برای ایشان عذابوشست

ت رود. گاهی محرومي به زبان فارسی بيان کرد، به کار می« شودنمی»ای برای ابراز آنچه رسانه

تر دردناک شود، برای یک گيالنیعمومی محسوب می ۀاز نوشيدن چای که به نوعی شکنج

و حتی  ی و قطعی در مورد تمام اسراتوان حکمی کل در نهایت، گرچه نمی ؛شودقلمداد می

ر در ذهن خواننده تمام خاطرات منتشر شده، این تصو  ۀاما با مطالع ؛گيالنی صادر کرد یاسرا

؛ زیرا استگيالنی رایج بوده یروی در ميان اسراگيرد که فرهنگ اعتدال و ميانهشکل می

بينی در متون مورد مطالعه به  های دیگر و به نوعی خودبرترتوهين به فرهنگ ،سواز یک

گری ی تندروی و افراطیکه بتوان از آن تلق  ، هيچ کدی نيز خورد و از سوی دیگرچشم نمی

 شود.دیده نمی ،مذهبی و اعتقادی نمود

جنگ و  ۀزیست ۀتجرب»ه را گونه که مطرح شد، مضمون اصلی )فراگير( این مطالعهمان

 ۀروحي :ند ازادهنده عبارتهد. در دومين سطح، مضامين سازماندتشکيل می «اسارت

ها، آزادی، رویکردهای مبتنی بر دوستی، ارزشها نسبت به مسائل، انسانحماسی، واکنش

جنگ و خصوصا  اسارت را تا حدود زیادی به  ۀرسد که تجربخشونت و گسست. به نظر می

 توان تبيين و تفسير کرد. ها میکمک همين مؤلفه
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