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ي جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در ها هبررسی مؤلف

  یه اجتماعیخاطرات آزادگان دفاع مقدس به مثابه سرما

  

  ، عباس کشاورز شکري، زاهد غفاري هشجینافسانه کاظمی
  

   20/11/95:تاریخ دریافت

   20/4/96:تاریخ پذیرش

  چکیده
از حماسه  فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از عناصر فرهنگ سیاسی تشیع، برخاسته

مهمی در رشد و تقویت ي دینی نقش ها هاین فرهنگ در کنار سایر آموز. عاشوراي حسینی است

جمعی فرهنگ ایثار و ي ها مؤلفهاین مقاله با هدف شناخت . سرمایه اجتماعی در جامعه ما دارد

تحلیل اسنادي  روش تحقیق کیفیبراساس خاطرات آزادگان به مثابه سرمایه براساس شهادت 

برداري از منابع و مصادیق مربوط با استفاده از ابزار فیش ها ه دادشده استنگاشته شده و سعی 

بوده است که ها  این مقاله در پی پاسخ به این سوال.  شودآوري جمعمربوط به خاطرات آزادگان 

 ي فرهنگ ایثار و شهادت در رفتار با دوستان در خاطرات آزادگان دوران دفاع مقدسها همؤلف

مایه اجتماعی سر ي رفتاري آزادگان در تولید و تقویتها هکدام است و اینکه چگونه این مؤلف

 دهد که فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگ غنی مبتنی بر نشان میها هیافت  بوده است؟مؤثر

ي رفتار جمعی مثبتی است که موجب ها هتعالیم تشیع به عنوان سرمایه اجتماعی مشتمل بر مؤلف

 که مصادیق شود  میي انسانیها هانسجام، تقویت روحیه مشارکت و همکاري و ایجاد و رشد شبک

ي دشمن ها هترین شرایط در اردوگا  آزادگان در سختدربارهتوان   میو شواهد زیادي از آن را

  حسن، ارشاد:ند ازا  عبارت،هستند  که موجد سرمایه اجتماعیها هاز جمله این مؤلف. بیان کرد

  .هاي سرمایه اجتماعیسلوك و اخوت ایمانی از طریق رشد شاخص
  

  .ي جمعی، فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه اجتماعیها همؤلف :ها هکلیدواژ

 

 -  شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد     شته جامعه کارشناس ارشد ر  :  نویسنده مسئول  afsaneh.kazemi@chmail.ir 

  -    دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد   z_ghafari@yahoo.com 

 -     دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد   abbaskeshavarz1@yahoo.com 
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  مقدمه

فرهنــگ ایثــار و شــهادت جــزء الینفــک فرهنــگ تــشیع اســت کــه در طــول تــاریخ باعــث   

دوران انقالب و پـس از  . هاي مسلمانان و رشد و پیشرفت مدنی و اجتماعی آنان شده است            پیروزي

ي برآمـده از ایـن   هـا  ارزشن، وجـود  دورا آن دوران هشت ساله دفاع مقـدس و بررسـی وقـایع آن   

اما متاسفانه با گذشت زمان و بـا بـروز وسـایل           . کند  می تأییدفرهنگ را در سطح فردي و اجتماعی        

تر شده و فرهنگی مقابل این فرهنگ       رنگي پرداختن به این مقوله کم     ها  هارتباط جمعی جدید زمین   

امعه در زمینه پـرداختن بـه سـبک        به خصوص بخش پژوهشی ج    . عظیم، زمینه رشد پیدا کرده است     

اي دینـی،   که لحظـات سـخت اسـارت، جـز بـا پـشتوانه            در حالی  .فل بوده است  ازندگی آزادگان غ  

وجـود  . ساختناپذیر میي تنگ و تاریک دشمن امکان ها  هي اجتماعی را در اردوگا    ها  هوجود حلق 

هـاي دوري و شـکنجه را       سال و عمل به این فرهنگ غنی،        ها  هي دینی و ایمان به این آموز      ها  هآموز

که پاسخ مثبتی از    گیرد که شخص با این    روابط ایثارگونه به این ترتیب شکل می      . ساختممکن می 

فرهنگ ایثـار و شـهادت    . زند دست به گذشت و فداکاري می      ،کند  میفرد یا افراد جامعه دریافت ن     

 .اي قابـل اتکاسـت  رمایهي کلیدي فرهنگ اسالمی سـ     ها  ارزشدر عرصه روابط اجتماعی، به عنوان       

زدنی  حاضر و آینده مثال    براي نسل  سرمایه اجتماعی را آفرید که     هاي رفتاري، توجه به این ویژگی   

  . است

  

  ضرورت و اهمیت تحقیق

سرمایۀ اجتماعی مجموعـه    . ها را مورد توجه قرار داده است      سرمایۀ اجتماعی روابط بین انسان    

 که با ایجاد حس تعلّق موجب همکاري و پیوستگی بـین     ماعی است تهنجارهاي موجود در نظام اج    

سـرمایه فیزیکـی و    تـر از جوامـع بـسیارپررنگ   امروزه نقـش سـرمایه اجتمـاعی در   . دشو  ها می انسان

 و مـسیر رشـد و       شـود   میها  ها و سازمان  ي گروهی موجب انسجام بین انسان     ها  هانسانی است و شبک   

 پـرداختن بـه   ،روازاین. کند میدي و سیاسی را فراهم    توسعۀ جوامع به سمت تکامل فرهنگی، اقتصا      

از جملـه   . زایی دارد سکننـدة آن اهمیـت بـ      کننده و تضعیف  مقولۀ سرمایه اجتماعی و عوامل تقویت     

د، دینداري و تعهدات فرهنگی است که افراد مختلفی بر          شو  عواملی که موجد سرمایه اجتماعی می     

وکویاما دین و تعهدات فرهنگی و تـاریخی را یکـی از منـابع     ف، مثالبراي. انداین امر صحه گذاشته  
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-گرفته در این زمینه، همدلی، همبستگی و انـسجام         تحقیقات انجام . کند  میسرمایه اجتماعی معرفی    

  ). 177: 1392اللهی و همکاران، نعمت(اند بخشی را از کارکردهاي دین شمرده

 و مقـاطع مختلـف جنـگ    هـا   ه عرصـ   دفاع مقدس فرهنگ غنـی ایثـار و شـهادت را در            اندور

بندي که در این مقاله ارائه شده است،   این فرهنگ تشیع در تقسیم    .  ظهور گذاشت  تحمیلی به منصه  

در دو بعد فردي و جمعی قابل بررسی است که بعد جمعـی مـرتبط بـا دوسـتان، سـرمایه اجتمـاعی                       

 جدا از این مقوله نبوده و  نیزاقي رژیم عرها هدوران اسارت در اسارتگا. باالیی را تولید کرده است

 آزادگان در روابـط     .شد به کرّات دیده می    ها  هي فرهنگ ایثار و شهادت در اسارتگا      ها  هجلو. نیست

بـسزایی در تقویـت   تأثیر دادند که  انسانی و دوستی خود معیارهاي دینی و انسانی را مدنظر قرار می           

و  جه به مجموعه این رفتارها به عنوان ایجاد       تو. فرهنگ ایثار و شهادت در آن شرایط بغرنج داشت        

ي در تـرویج فرهنـگ ایثـار و شـهادت و حفـظ        مـؤثر تواند نقش   کنندة سرمایه اجتماعی می    تقویت

لـذا  . نسلی ایفا کند و عامل مهمی در تقویت هویت و فرهنگ شـیعی در جامعـه باشـد                 مناسبات بین 

 ،ي کـار هـا  ههمان دوران مدرسه تـا عرصـ     لزوم پرداختن به این مقوله در سطوح مختلف زندگی از           

توانـد تبعـات   عـدم توجـه و فقـدان ایـن فرهنـگ غنـی مـی       . رسـد ضروري بـه نظـر مـی   ... فعالیت و 

-ناپذیري را متوجه کشور و نظام سازد؛ چنان که آزادگان با حفظ این فرهنگ توانستند سال                جبران

ت قـدم بماننـد و روابـط اجتمـاعی      و اصول خود ثابـ ها ارزشي بعثی بر    ها  ههاي متمادي در اردوگا   

   :هایی استموارد ذیل از جمله فواید چنین تحقیق. کنندخود را به بهترین شکل کنترل 

 ؛بسط و گسترش ادبیات نظري حوزه دفاع مقدس -

 ؛ احیا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمک به-

  .سل جوان دوران دفاع مقدس به ن دري مقاومتها و الگوها ه کمک به معرفی اسو-

  

  ال تحقیقؤس

ي فرهنگ ایثار و شهادت ها هلفؤبندي م  پژوهشی موجود در این زمینه و تقسیم      با توجه به خأل   

در ) ع(خصوص سیره امام حـسین     پژوهی به  باره، این پژوهش با استفاده از منابع دینی و سیره          در این 

یثــار و شــهادت و فرهنــگ ادر ي دوســتی و مــودت هــا هجریــان حماســه عاشــورا، بــه تحلیــل جلــو

 که با ذکر شواهد و مصادیقی، این موضـوع در           کوشیده است آن پرداخته و    ي  ها  مؤلفهبندي   تقسیم
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س در ایـن  ،بـر ایـن اسـا   . بیشتر توضیح داده شود جریان اسارت نیروهاي کشور به دست رژیم بعثی  

  : االت پاسخ داده شودؤمقاله سعی شده است که به این س

ار و شهادت در رفتار با دوسـتان در خـاطرات آزادگـان دوران دفـاع                ي فرهنگ ایث  ها  ه مؤلف -

  کدام است؟  مقدس

   عناصر سرمایه اجتماعی کدام است؟-

 بـوده   مـؤثر سـرمایه اجتمـاعی      ي رفتاري آزادگـان در تولیـد و تقویـت         ها  ه چگونه این مؤلف   -

  است؟

 

  هدف تحقیق

حفظ و پردازش . پوشیده نیستطلبی در جامعه شیعی بر کسی لزوم پرداختن به عنصر شهادت

 میراث به جاماندگان دفـاع مقـدس در کـشور از            تا زمانی که  خاطرات دفاع مقدس و آزادگان قبل       

طلبد و بایستی پیش از آنکه حافظه تاریخی ملـت،  بین نرفته، همت نویسندگان و پژوهشگران را می      

 لذا این مقالـه اهـداف زیـر را    .این فرهنگ عظیم را به فراموشی بسپارد، براي احیاي آن تالش کرد         

  :کند میدنبال 

ي فرهنگ ایثار و شهادت در رفتار با دوستان در خاطرات آزادگان دوران             ها  ه شناخت مؤلف  -

  دفاع مقدس؛

 ؛ شناسایی عناصر سرمایه اجتماعی در فرهنگ ایثار و شهادت-

  .ي اجتماعی فرهنگ ایثار در تقویت سرمایه اجتماعیها مؤلفه بررسی نقش -

  

  روش تحقیق

ا توجه به اینکه پیشینه پژوهشی در این حوزه موجـود نبـود، بـا    این مقاله از نوع کیفی بوده و ب      

، الخــصال، عاشوراشناســی، فلــسفه و عوامــل االخبــارمعــانی ، از جملــه،مراجعــه بــه کتــب مــذهبی

، سـیره   در حماسه کربال، تاریخ قیـام و مقتـل جـامع سیدالـشهدا    ها هجاودانگی نهضت عاشورا، چهر   

ي هـا   ه، اندیـش  )هـا ها و عبرت  درس(ي تربیتی عاشورا    ها  ه، مدرسه حسینی، آموز   »منطق عملی «نبوي  

پؤوهشی پیرامون شهداي کربال، بحاراالنوار، اصول کـافی،         ،)ع(ي قیام امام حسین   ها  هحسینی، زمین 

، و شـهادت فرهنـگ ایثـار   ي هـا  هلفـ ؤو بـا اسـتفاده از اسـتقرا م     ... .وبهشت کافی، فرهنـگ عاشـورا       
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ي جمعی در ارتباط بـا      ها  مؤلفهي فردي،   ها  مؤلفهآوري شد و در سه دسته کلی          جمع اطالعات الزم 

ي آنهـا هـم از همـین        هـا   مؤلفهي جمعی در ارتباط با دشمنان شناسایی شد و ریز           ها  مؤلفهدوستان و   

فـاع مقـدس وجـود     مراجعه به اسناد بجا مانده از آزادگان دوران د   ،از طرفی . منابع استخراج گردید  

ي اجتماعی که در ها مؤلفه ،به این ترتیب.  کردتأیید را در سیره رفتاري ایشان ها مؤلفهبعضی از این 

 علمی ارائه شد    هیأتنظران این حوزه و     گیرد، به صاحب  ارتباط با تقویت سرمایه اجتماعی قرار می      

شاد، حسن سـلوك بـا مـردم و اخـوت           اري  ها  مؤلفهشده،   ارائهي  ها  مؤلفهاز بین    تا اظهارنظر کنند و   

. بـراي تحقیـق بـه طـور نهـایی انتخـاب شـد        ها مؤلفه قرار گرفت و در نهایت این  تأییدایمانی مورد   

بـا  . موجود در خاطرات آزادگان، از روش تحلیل اسنادي استفاده شد         ي  ها  مؤلفهسپس براي مطالعه    

ات آزادگان مورد بررسی قـرار      هاي خاطر گیري تصادفی تعدادي کتاب از سري کتاب      روش نمونه 

برداري از کتب خاطرات آزادگان و با استفاده از تحلیل اسنادي به بحث و       گرفت و به کمک فیش    

ي هـا  مؤلفـه تـأثیر  در تحلیل و بررسـی     . ي انتخابی در این زمینه پرداخته شد      ها  هبررسی پیرامون مؤلف  

ر سرمایه اجتماعی نیـز تبیـین گـردد    فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی الزم است که عناص 

 تعریـف تـاجبخش در ایـن زمینـه اسـتفاد گردیـد کـه        که با مطالعه نظري پیرامـون ایـن موضـوع از          

ي دیگران و مسائل عمومی، مشارکت شناختی مانند اعتماد، آگاهی، نگرانی درباره     متغیرهاي جامعه 

ف سرمایه اجتماعی بیـان کـرده   در مسائل عمومی و انسجام و همبستگی گروهی و همکاري را معر       

  . است

  

  تعریف مفاهیم

هشت سال دفاع مقدس، حدیث مانـدگار پایـداري، دالوري و فـداکاري          : دفاع مقدس . 1

ـ              ر  ملتی است که د    ي بلنـد رشـادت و      هـا   هراه دفاع از مکتب، انقـالب و مـیهن اسـالمی خـویش، قلّ

تحمیـل جنـگ هـشت    .  گذاشـت شهادت را درنوردید و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام           

زیـستن، بهـاي   اي آزاد ساله به ایران، دومین موج اتحاد و حرکت مردمانی را در پی داشـت کـه بـر                 

  .ندبسیار پرداخت

ایثار مقدم شمردن دیگران بر خود است و در برابر خودخـواهی وخـودگرایی قـرار     :ایثار. 2

فـداکاري،  . کنـد   مـی تلـف تجلّـی پیـدا   مخهاي   ایثار در شکل   ).1390: فتحی، تاریخ مقاله  (گیرد  می
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مصادیق بارزي از ایثار هستند؛ امـا واالتـرین         ... گذشت، مهرورزي، دوستی، محبت، بخشش مال و      

که با شهادت، جانبازي و د عرصه جهاد در راه خدا مشاهده کر توان در   می  رفتار ایثارگرانه را   همرتب

 برخـوردار  یاز چنـان قداسـت و عظمتـ   ها  يگونه ایثارگر این. م استوأاسارت در چنگال دشمنان ت  

آور،  خاقـانی  (آینـد   مـی  هاي ایثار در مقابل آنها نـاچیز وکوچـک بـه حـساب             هستند که سایر شکل   

  ).1390:تاریخ مقاله

 اعتقادات و اعمالی که موجب      ،ها، آداب شهادت یعنی مجموعه باورها، آگاهی    : شهادت. 3

آقامحمـدي و   (شـود    مرگ آگاهانـه در راه خـدا مـی         ترین درجه کمال، یعنی   وصول انسان به عالی   

 ).1390: مقدمی، تاریخ مقاله

، باورهـا و  هـا  ارزشفرهنـگ ایثـار و شـهادت مجموعـه نظـام        :فرهنگ ایثار و شهادت   . 4

بینـی  ها، رفتارها و روابط اجتمـاعی برخاسـته از جهـان          الگوهاي هنجاري هدایتگر به مجموعه نقش     

ي حـضرت امـام     هـا   ههـاي انقـالب اسـالمی و اندیـش         آرمـان  ،یاسالمی، فرهنـگ عاشـوراي حـسین      

  ).381: 1387غفاري، (و جامعه ایثارگران است ) ره(خمینی

د کـه در طـول جنـگ        شـو   به کـسانی اطـالق مـی      ) آزادگان(اسراي آزادشده    :آزادگان. 5

 اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کـشور     ،و در جهـت دفـاع از انقـالب اسـالمی     ) 1368-1359(تحمیلی  

ده و پـس از مقاومـت   شـ ري اسالمی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کـشور اسـیر      جمهو

 ).69: 1376صولتی، ( به تدریج آزاد شده باشند 1368دلیرانه، پس از سال 

روح انسان ایثارگر از چنان عظمتی : ي جمعی فرهنگ ایثار و شهادتها همؤلف. 6

بخشد و عالقه نسبت به آن، آن را به دیگري میبرخوردار است که در عین نیاز به چیزي و داشتن 

دوستی را به نمایش  با دگرخواهی، روح همنوعچنین ایندهد و دیگري را بر خود ترجیح می

رود که فردي یا حتی جمع کثیري، جان خویش را در راه جایی پیش می گذارد و گاه تا می

. دست یابند و ازخودگذشتگی کمال و تمام ایثاربه دهند تا دیگري و دیگران از دست می

  .سلوك با مردم و اخوت ایمانی ارشاد، حسن :ند ازا هاي این مؤلفه عبارت شاخص

 نگرانی براي دیگران، راهنمایی و امیدبخشی به  : مانند ،اي با رفتارهاي ایثارگرایانه   ها  مؤلفهاین  

 غـذایی نـاچیز خـود بـا         تقسیم جیره  اتحاد و همدلی با دیگران،     دیگران، الفت و محبت به دیگران،     

قابل توصیف و شناسایی    .. .جاي دیگران و  ه  دیگران، مراقبت و پرستاري از دیگران، قبول شکنجه ب        

  .است
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سرمایه اجتماعی، شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار «بنا به تعریفی : سرمایه اجتماعی. 7

 هنجـار  : هنجارها شـامل این. شودفرد می غیررسمی است که باعث افزایش همکاري بین دو یا چند      

ي دینـی  هـا  ه ماننـدآموز ،ايي پیچیـده ها هروابط متقابل بین دو دوست و در سطح باالتر شامل آموز     

   ).174: 1384بخش،  تاج(» دشو می

ي هـا  هگیردکه افراد از طریق شبکعبارت دیگر، سرمایه اجتماعی آن قبیل منابعی را دربرمی  به

 اطالعات، افکـار،  :این منابع شامل  . کنندا دسترسی پیدا می   ي کسب وکار به آنه    ها  هاشخاص و شبک  

منـدي،  هـاي روحـی، رضـایت     هاي تجاري، سرمایه مادي، قدرت و نفوذ، حمایـت        هدایت، فرصت 

این سرمایه همگانی است    . دنکن  میي روابط ظهور پیدا     ها  هاعتماد و تعاون هستند که در درون شبک       

. شناسیم، وابسته است  ی به آنها، به کسانی که آنها را می        و در مالکیت هیچ فردي نیست، اما دسترس       

 ).19: 1388رسـتمی،   (ي تجاري و اشخاص بستگی دارد       ها  ههمچنین به اندازه، کیفیت و تنوع شبک      

تـر باشـد، از سـرمایۀ    چـه شـبکه اجتمـاعی یـک فـرد گـسترده      این مطلب به این معنی اسـت کـه هر        

  .اجتماعی باالتري برخوردار است

شناختی مانند اعتماد، آگـاهی، نگرانـی دربـاره دیگـران و     تماعی با متغیرهاي جامعه   سرمایه اج 

 انسجام و همبستگی گروهی و همکـاري ارتبـاط پیـدا          ،مسائل عمومی، مشارکت در مسائل عمومی     

اي از  بـه مجموعـه   «: گوید هم در مورد سرمایه اجتماعی می      »پاتنام« ).28: 1384بخش،   تاج (کند  می

 اشـاره دارد کـه از طریـق ایجـاد     هـا  هزمان اجتماعی همانند اعتماد، هنجارهـا و شـبک       هاي سا ویژگی

: 1389فصیحی، (» کند میارتباط و مشارکت بهینه میان اعضاي اجتماع، منافع متقابل آنها را تسهیل             

136.(  

موجـب پیـدایش سـرمایه      ، عمل به نفع دیگـري و فـداکاري          نوعاعتقاداتی مانند کمک به هم    

رسانی به دیگران را هـدف قـرار       بنابراین آن دسته از اعتقادات مذهبی که کمک       . دشو  یاجتماعی م 

 ).3: 1390افـراز،   سـریر (د شـو  گیري سرمایه اجتماعی محـسوب مـی     دهد، عامل مهمی در شکل    می

 بـر  ،نحوه پیوند باورها و اعتقادات با سرمایه اجتماعی این است که باورها و عقاید در گـام نخـست        

گذارند و سپس رفتار ما را نـسبت بـه افـراد جامعـه            سبت به هستی، انسان و جامعه اثر می       نگرش ما ن  

گیري تعامالت اجتماعی مختلف در سطح خرد و        و اعتقادات، موجب شکل    باورها. دندهشکل می 

هاي اجتماعی افراد در یک جامعه معتقد   به عبارت دیگر، کنش   . دشو  کالن در جوامع گوناگون می    
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هاي اجتماعی یک جامعه نامعتقـد اسـت و همچنـین نهادهـاي اجتمـاعی در یـک                  نشمتفاوت از ک  

در ایـن تحقیـق، باورهـا و        ). 150: 1389فـصیحی،   (خـداباور بـا غیرخـداباور تفـاوت دارنـد           جامعۀ  

مورد بررسی قـرار گرفتـه و بـه تعریـف ایـن رابطـه        اعتقادات اسرا در قالب فرهنگ ایثار و شهادت

  . پرداخته شده است

جامعه است که یکدیگر را      بطۀ بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ ایثار، یک رابطه دوطرفه در          را

د و از طـرف دیگـر،       شـو    افزایش ایثار در اجتماع باعث رشد سرمایه اجتماعی مـی          ؛کنندتقویت می 

ایثار و ازخودگذشـتگی،  . گرددتقویت سرمایه اجتماعی موجب افزایش فرهنگ ایثار در جامعه می         

گذارند که از مظاهر     نافع شخصی و عمل به سود منافع جمعی، آثاري در اجتماع برجا می            با ترك م  

ند و بـا ایجـاد هویـت ملـی و احـساس تعلـق، تـرجیح        شو  اجتماعی محسوب می   و پیامدهاي سرمایه  

منافع دیگران بر خود حتی با بذل جان، همگرایی بیشتر افـراد و پایبنـدي بـه اصـول اساسـی، ایجـاد         

اعتماد در سطوح مختلـف روابـط اجتمـاعی و ایجـاد همبـستگی و پیونـد بیـشتر افـراد،                     اي از   شبکه

بخـش دیـن    ماهیـت وحـدت  ). 8 و 7: 1390افـراز،   سـریر (د شو موجب تقویت سرمایه اجتماعی می   

با الزام مذهب . موجب شده است که عامل مهمی براي افزایش سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود        

نظـر سـرمایه اجتمـاعی را بـه وجـود            ودگذشتگی، شبکه اجتمـاعی مـورد     ازخبه توجه به دیگران و      

  .کنـد  مـی آورد و با این ایدئولوژي و بـا تفکـر عمـل بـه سـود دیگـري، موجبـات آن را فـراهم                          می

  ).108: 1389ردادي، ( اجتماعی بیشتر فراهم است  در جوامع مذهبی، زمینۀ رشد سرمایه،رو از این

 و بـا افـزایش   بخـشد  را فزونـی مـی   سرمایه اجتمـاعی  ،بخش خود دین اسالم با ماهیت وحدت    

مناســک مــذهبی . دشــو ي بــین فــردي مــیهــا ههــاي اجتمــاعی، موجــب گــسترش شــبکهمبــستگی

باورهـاي اعتقـادي و دینـی بـا پیونـد دادن افـراد بـه            . جمعی افزایش ارتباطـات را در پـی دارد         دسته

 طریق تعمیق و ترسیم اهداف خداپسندانه با   شود و از  یکدیگر، موجب افزایش انسجام اجتماعی می     

درخـشه و جاللـی،     (آورد  نیت کسب رضایت خداوند، زمینه رشد سرمایه اجتمـاعی را فـراهم مـی             

، زمینۀ  تثبیت نهادهاي اخالق عملی   به عنوان اسوة مسلمین با      ) ص(که پیامبر اکرم    چنان). 84: 1390

تشویق آحاد مردم بـه همکـاري        .ی فراهم کردند  پدید آمدن و افزایش سرمایه اجتماع       براي  را الزم

 )ص(دوستی، ایثار و درسـتکاري از سـیره پیـامبر اسـالم             با یکدیگر، بر پایداري و تبلیغ اخوت، نوع       

  بارازط است و هم)ص(مشی قرآن و اسالم و پیامبر برقراري صلح و صفا و اصالح،. شود شمرده می
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یی ملمـوس  هـا  هي اسارت نمونها هلذا در خاطر   ).29: 1385دادگر و نجفی،    (تقوا شمرده شده است     

 تبلـور یافتـه بـود کـه بـا رشـد سـرمایه اجتمـاعی در آن         ،از این اخالق عملی مورد نظر دین و ائمـه         

   .آورد پیوستگی و اتحاد هرچه بیشتر آزادگان را فراهم می، و بحرانمسئلهشرایط، زمینه حل 

  

  ها هتجزیه و تحلیل یافت

  معی فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت سرمایه اجتماعیي جها همؤلفتأثیر 

اي که آزادگان در دوران اسارت در ارتبـاط بـا یکـدیگر از خـود            از میان رفتارهاي ایثارگونه   

اتـد و بـا بیـان       مطـرح شـده    اینجاسلوك و اخوت ایمانی در      ي ارشاد، حسن  ها  هدادند، مؤلف نشان می 

 به بررسی ،با توجه به تعریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی   ها  ه مؤلف  این یی از هر کدام از    ها  هشاخص

 سرمایه ،بخش طبق گفته تاج .خاطرات آزادگان دفاع مقدس پرداخته شده است مصادیقی از آن در

 اعتماد، آگاهی، نگرانی درباره دیگران و مسائل عمومی، :شناختی مانند اجتماعی با متغیرهاي جامعه   

بـا  . کنـد  مـی سجام و همبستگی گروهـی و همکـاري، ارتبـاط پیـدا         مشارکت در مسائل عمومی و ان     

شـود کـه چطـور ایـن     ي فرهنگ ایثار، به تحلیل این موضوع پرداخته مـی         ها  مؤلفهمعرفی هریک از    

  . کند میرفتاري سرمایه اجتماعی را تقویت ي ها مؤلفه

 

  توجه به مؤلفه ارشاد در رفتار با دوستان در خاطرات آزادگان. 1

آلن بیرو، هنجار را قانون . شودشاد، شامل نگرانی درباره دیگران و مسائل عمومی می     مؤلفۀ ار 

ي ها  ههنجارهاي اجتماعی شیو  . شودداند که راهبري یا هدایت یک رفتار را موجب می         یا اصلی می  

پـذیري آنهـا را   گیرد که در گروه یا جامعه متداول است که فرد در جریان جامعه رفتاري را دربرمی  

 افراد گروه یا جامعه هم طبـق آنهـا رفتـار         سایر و انتظار دارد که      کند  میآموزد و طبق آنها عمل      می

 ،بــه عبــارت دیگــر. گیرنــد ي اجتمــاعی شــکل مــیهــا ارزشهنجارهــاي اجتمــاعی براســاس . کننـد 

آینـد و جامعـه را انتظــام    صـورت هنجارهـاي اجتمــاعی درمـی    ي اجتمـاعی بـه تــدریج بـه   هـا  ارزش

ارشاد اسرا شامل رفتارهایی است که هنجارهـاي اجتمـاعی        ). 142: 1393می علوي،   غال(د  نبخش می

.  عدول از این هنجارها، تذکر دوستانه و گاهی هم قاطعانه را بـه دنبـال داشـت    .کند  میرا یادآوري   

آنها به طرق مختلف، سعی در اصـالح بـرادر دینـی            . ارشاد در گفتار و رفتار از مشخصات اسرا بود        
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سـازي محـیط   تفاوت نبودند و نهایت تالش خود را براي سـالم          و در برابر منکرات، بی     خود داشتند 

هـا و  ها، زمینه براي رشـد ناهنجـاري  ها و کاستیدلیل محدودیت  به؛ زیرا بستندکار می  به ها  هاردوگا

، هـا   هکردنـد، خیلـی زود محـیط اردوگـا        تفاوتی پیشه مـی   منکرات در آنجا بیشتر مهیا بود و اگر بی        

 راه  بـه ها جنگ تبلیغاتی علیه جمهـوري اسـالمی ایـران    عراقی،شد و از همین طریقمحیط فساد می  

. ورزیدنـد  در محـیط اسـارت اهتمـام مـی    هـا  ارزش اسرا به ثبات و رشد  دلیل،به همین   . انداختند می

 و نهی  الگودهی و هدایت کردن افراد، امر به معروف:شود ارشاد دو مؤلفۀ فرعی را شامل میمؤلفه

  . از هر دو مورد، مصادیقی از سیرة آزادگان در اسارت ذکر شده است،از منکر که به تفکیک

  

 بعد الگودهی و هدایت کردن افراد) الف

دسـتورات و احکـام اجتمـاعی       . اسالم از منظر دیگري به هنجارهاي اجتماعی نگریسته اسـت         

گري حقی دارد که باید او را یاري دین این موضوع را خاطرنشان کرده است که مؤمن بر گردن دی

 بـاور کـه در       ایـن  .کردن یکی از منابع سرمایه اجتمـاعی اسـت        هدایت. کندو خیرخواهانه نصیحت    

. ندبکوشـ تفاوت باشند و باید در اصالح دیگران        مسلمین وجود دارد که نباید نسبت به یکدیگر بی        

مذهب بـا الـزام   . شود می یکدیگر گیري نوع تعامالت اجتماعی آنها بااین حکم دینی موجب شکل  

رو، گفتـار و رفتـار بعـضی از اسـرا، جنبـۀ             از ایـن  . کنـد   میبه توجه به دیگران، این مهم را برآورده         

افـرادي در اسـارت   . ها بودراهنماي دیگران در برخورد با عراقی الگوپذیري براي دیگران داشت و   

 نمونه، فردي در استخبارات عراق بود براي. دندکر بودند که با گفتار و رفتار خود، اسرا را یاري می

هـا، چـه بگوینـد و چـه نگوینـد و            دادکه چطور رفتـار کننـد و در بـازجویی         که به اسرا آموزش می    

  ).37: 1372عالمه، (استقامت داشته باشند 

کـرد و    ایفـا مـی    هـا   هاو در اسارت نقش رهبر را در اردوگا       . آقا ابوترابی بود  نمونۀ دیگر، حاج  

اسرا مسائلشان را با او مطـرح       . کردداشتی، اسرا را با اعمال و رفتار خود هدایت می          هیچ چشم  بدون

شدند، سـراغ او   با مشکل مواجه میها هها هم، هر گاه در آرام کردن اردوگا     حتی عراقی  کردند،می

نـوبتی  طبـق  د براي مشورت کـردن،     افرا. بردندي دیگر می  ها  هفرستادند و او را با خود به اردوگا       می

-کردنـد و از او راهنمـایی مـی   آقا مراجعه و مسائل و مشکالت خود را بیـان مـی           که داشتند به حاج   

آمد حتی گاهی پیش می. کردهاي اسیران گوش مینشست و به درد دلها میایشان ساعت. گرفتند
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 صبحانه و ناهار بارها اتفاق افتاده بود که ایشان. گرفتندکه در حین صرف غذا از ایشان مشورت می

-کرد و از خـود بـی  وقت احساس خستگی نمی ولی هیچ،خورد بعدازظهر می  5 یا   4خود را ساعت    

   ).88: 1391رجایی، (داد حوصلگی نشان نمی

، هـا  هي ابـوترابی در اردوگـا     ها  هها براي انتقال اخبار و توصی     گاهی اسرا به دور از چشم عراقی      

دانـه عـدس یـا نخـود در      یـک کردنـد و بـه انـدازه   اش می چاله م ،نوشتندآنها را روي کاغذ لف می     

کن کـه پـودرش را قـبال خـالی کـرده بودنـد،            خشکگاه داخل یک کپسول چرك    آن. آوردند می

اش  نمونـه . یافـت طریـق انتقـال مـی    اخبار مختلفـی از ایـن  . بستندکردند و سر آن را می  جاسازي می 

کـه حکـم دسـتورالعمل و قـانون اسـارت را بـراي اسـرا                فرد بود   االسالم ابوترابی ي حجت ها  هتوصی

او در جـواب اسـرا کـه از    . رهنمودهاي ایشان براي اسرا راهگشا بـود   ). 211: 1387شیردل،  (داشت  

مـا بـه   «باید مواظب باشیم کـه براسـاس آیـه شـریفه          «: گفتپرسیدند، می وظیفۀ خود در اسارت می    

افزودیم و دیدار با خدایش چهل شـب کامـل         موسی، سی شب مهلت دادیم و ده شب دیگر بر آن            

ام بـاش، آرامـش را برقـرار سـاز و         جانشین مـن در میـان قبیلـه       : موسی به هارون برادرش گفت    . دش

»  عمـل کنـیم و در پـی اصـالح باشـیم و از مفـسدین پیـروي نکنـیم                    ،»پیروي از راه بـدکاران مکـن      

  ). 316 و 315: 1391رجایی، (

 نمونـه، فـردي در      بـراي . ، هـدایت یافتنـد    ها  همحیط پاك اردوگا  تأثیر   بسیاري از اسرا، تحت     

بـاره و بـدون   یـک امـا بـه  . موقع نماز نخوانده بود سال سن داشت و تا آن   35اردوگاه بود که حدود     

کـرد و  هـا را خیلـی ناراحـت مـی    این موضـوع عراقـی  . آنکه کسی به او بگوید، نمازخوان شده بود     

)! 73: 1381رحمانیـان،   (» خوانـد، از امـروز نمـازخوان شـده        ماز نمـی  یارو تا دیروز ن   این«: گفتند می

. کننـدگی اسـرا را داشـت    شد و نقش هدایت   جمعی اسرا باعث ارشاد اسراي دیگر می      عبادات دسته 

کسانی که اهل نماز و دعا نبودند، در اسارت به اکثریت گرایش پیـدا و توبـه کردنـد و اهـل نمـاز                         

نیـري،  (هـاي روي بدنـشان را سـوزاندند         الکوبی داشت، خـالکوبی   آنهایی هم که بدنشان خ    . شدند

1382 :114.(   

وقتی اسرا را به    . بخش اسرا بود  جا مانده از اسراي قدیم، الگو و تسکین       ي به ها  هنوشتگاهی دل 

شـرایط سـخت    رفتنـد، در آن  می آنهاکردند و با چوب و باتوم به استقبال       اردوگاه جدید منتقل می   

خواندنـد،  دیدند و می  ي اسراي قبل را روي در و دیوارهاي آسایشگاه می         ها  هنوشتروحی، وقتی دل  
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در . کردنـد  فرامـوش مـی  شان راد که تمام غم و اندوهـ ش  آنها می برايچنان تسلی خاطر و آرامشی  

» الرشـید  رونهـاي هـا   در زنـدان  ) ع(به یاد امام موسی کاظم      «: موارد، اسرا نوشته بودند    یکی از این  

  ).15: 1375، زاغیان(

  

   امربه معروف و نهی از منکر)ب

ي دینـی توسـط آنهـا    هـا  ارزشاین مسئله که همه آحاد جامعـه نـسبت بـه دیگـران و رعایـت            

اي کـه همـه     جامعـه . کنـد   مـی حساسیت داشته باشند، نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی ایفـا            

، در کننـد هـا و نهـی از افعـال بـد     نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و امـر بـه خـوبی      

امر به معروف و نهی . کوران حوادث، پابرجا خواهد ماند و هرگز سررشته امور را گم نخواهد کرد

هـا و   رويشـود و بـه همـه افـراد اجـازه مقابلـه بـا کـج                از منکر کـه نظـارت همگـانی را شـامل مـی            

ه سـالمت جامعـه را تـضمین       ي سرمایه اجتمـاعی اسـت کـ       ها  هدهد، از مشخص  ها را می  هنجارشکنی

اسرا به طرق گونـاگون بـه فکـر         . سازدفرما می   اعتماد و امنیت را در جامعه حکم       ، و آرامش  کند  می

ي غیرمستقیم براي امر به معـروف و نهـی از           ها  روشجمله  از  . اصالح و هدایت برادران خود بودند     

یکـی از آرایـشگران مـاهر    . بـود هـاي پرتـردد    و نصب آن در مکـان ها هنوشتمنکر، استفاده از دست  

 ،»همیـشه بـه فکـر اصـالح خـویش بـاش      ! بـرادر «: اي نصب کـرده بـود  اردوگاه در اتاق خود نوشته 

ال برانگیز بودکه این جمله چه ربطـی بـه آرایـشگاه           ؤها این جمله را دیده بودند و برایشان س         عراقی

  ).114: 1383مولودي، (دارد 

کـه شـده از رواج    آمدند و به هر نحوي    له با دشمن برمی   گاهی اسرا با فداکاري، درصدد مقاب     

ي معروف  ها  هروزي یکی از سرکرد   . آوردندعمل می منکرات در اردوگاه توسط آنها جلوگیري به      

هاي خاردار شروع به تبلیـغ کـرد تـا افـراد منحـرف را               ن به اردوگاه اسرا رفت و از پشت سیم        امنافق

 از هدف و برنامه آنها مطلـع بودنـد و بـه دیگـران خبـر      ،اسرا که از قبل. جذب تشکیالت خود کند  

، مرگ بر منافق و مرگ      امریکامرگ بر   «اي، همه با هم شعار      داده بودند که در صورت بروز مسئله      

هـا هـم در     عراقـی . آمده، نقشۀ خود را عملـی کردنـد         سر دهند، با مشاهده وضعیت پیش      »بر رجوي 

سـختی شـکنجه   ن، اسرا را به  ادایت کردند و با بازگشت منافق      ه ها  همقابل، آنها را به داخل آسایشگا     

  ).162: 1381محمدي، (کردند 
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اسرا با رفتار و اخالق خود، سعی در اصالح و راهنمایی برادران داشتند و در مـوارد بـسیاري،       

 اما در موارد نـادري کـه رفتـار مالیـم و    . پذیرفتندکردند و میها استقبال می برادران از این نصیحت   

شـدند و بـا شـدت بیـشتري برخـورد      زبان خوش اثرگـذار نبـود، بـه طـرق دیگـري وارد عمـل مـی              

کردنـد و   ها، با آنها همکـاري مـی      وعده و وعیدهاي عراقی   تأثیر  یک عده از اسرا تحت      . کردند می

هدف اینها شناسایی و معرفی . ها بودند کردن اسرا یک قدم جلوتر از عراقی   حتی گاهی در شکنجه   

ها بـراي   رسید که عراقی   گاهی سرسپردگی آنها به حدي می     .  بسیجی و روحانی بود    ،پاسداراسراي  

هـا و منـافقین   اسرا به دو روش بـا کـسانی کـه بـه جاسـوس     . کردندآنها کارت مخصوص صادر می 

 از راه زور و ، از راه دوسـتی و نـصیحت کـردن و دوم   ، اول:کردنـد شدند، برخـورد مـی   پناهنده می 

  ).56 و 55: 1374مهر، سوره (تهدید 

 بـه اسـرا انجـام    گونـاگون هـاي مختلـف و بـه طـرق     مرحـوم ابـوترابی در فرصـت   ي  ها  هتوصی

تان را حفظ کنید و به      باید روحیه «این بود که     راها خطاب به اس   گرفت از جمله این دستورالعمل     می

اینهـا  .  را بلند نخوانید   دعا. نماز را به جماعت بخوانید، اما شعار ندهید       . فکر سالمت جسمیتان باشید   

اینجـا زنـدگی    . سـعی کنیـد پـاك بمانیـد؛ چـه روحـی و چـه جـسمی                . کننداذیتتان می . اندحساس

  ).29: 1388احد طجري، (» اجتماعی دارید، پس به هم کمک کنید، خدمتگزار هم باشید

  

سلوك بـا مـردم در رفتـار بـا دوسـتان در خـاطرات               توجه به مؤلفه حسن   . 2

  آزادگان

ایـن  انسجام اجتمـاعی بـه   . ي سرمایه اجتماعی استها ه و همبستگی گروهی از شاخص     انسجام

بخش خود تطابق و همنوایی داشته  د و با عناصر وحدتنمعناست که گروه وحدت خود را حفظ ک  

نمادهـا و    ،هـا   ارزشهمنوایی و همرنگی فـرد بـا گـروه عبـارت اسـت از اینکـه فـرد باورهـا،                      .باشد

 ایـن  فرهنـگ گـروه را درونـی کـرده و در سـاخت شخـصیت       ، عبارت دیگر  و به  هنجارهاي گروه 

: 1393قربـانی،    (همنوایی یعنی استاندارد شدن و یکـسان شـدن رفتـار          . را حفظ کرده باشد   یگانگی  

ي فرهنگ ایثـار و شـهادت،   ها هؤلفه از سري مؤلفاین م ).پرتال تخصصی مددکاري اجتماعی ایران

توان داخل شدن افراد در یـک محـیط         انسجام را می  . دشو   می موجب همبستگی و انسجام اجتماعی    

هـا و شـرایط اجتمـاعی آن محـیط ملـی            ها، ساخت  فرهنگی و تعلق خاطر نسبت به چارچوب       -ملی
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رساند که فرد با جـذب شـدن در محـیط         از بعد وجدانی هم، انسجام این مفهوم را می        . کردتعریف  

: 1393غالمـی علـوي،   (پـذیرد   ن یک فرد مسئول مـی     ملی، نسبت به محیط خود تعهداتی را به عنوا        

هاي افراد اخالقی و معطوف بـه یـک    که کنش رسد  به باالترین سطح خود می    انسجام  زمانی  ). 100

. رسـد   مـی  ها مسئولیت و وفاداري در قبـال دیگـران بـه حـد اعـالي خـود                 در این کنش  . جمع باشد 

آمیـز،   اد جامعـه، روابـط دوسـتانه و محبـت       پارچگی افر  به احساس یک  توان  میانسجام اجتماعی را    

. دي مـشترك و منـسجم تعریـف کـر         ها  ارزشبراساس  گروهی  هاي    میزان روابط اجتماعی و تعامل    

 در سطح یک گروه یا ،است که براساس آناي  هشناختی، همبستگی پدید ز دیدگاه جامعههمچنین ا

تعریف این امر را این . یکدیگر هستندیک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند          

قربـانی،  (تواند براساس اصول اخالقی و آگاهی کامل انجـام پـذیرد         که همبستگی می   کند  مینفی ن 

حسن سلوك با مردم، موجبات تعالی  ).مندرج در پرتال تخصصی مددکاري اجتماعی ایران    :1393

شود و فرد را از غـرور و نخـوت   س مینف باعث تزکیۀ ،طرفآورد، زیرا از یک  جامعه را فراهم می   

ي فرعــی هــا همؤلفــ. ســازدســازد و از طــرف دیگــر، پیونــدهاي اجتمــاعی را مــستحکم مــی دور مـی 

، هـا  ه مؤلفـ  ایـن  احسان و نیکوکاري، اتحاد و همبستگی کـه بـه فراخـور هـر کـدام از        :اند از   عبارت

  . شده استبیانخاطراتی از آزادگان دفاع مقدس 

  

  کوکاري احسان و نی)الف

ي فرهنگ ایثار و شـهادت اسـت کـه موجـب تحقـق یـک جامعـه منـسجم           ها  هاحسان از مؤلف  

کردنـد و همیـشه و در هرحـال آمـادة           اسرا با الفت و محبت در کنار یکدیگر زندگی مـی          . دشو  می

آنهـا  . کنـد  مـی عمل به نفع دیگري و فداکاري، ایجـاد سـرمایه اجتمـاعی      . خدمت به دیگري بودند   

که شري را از آنها دفع کنند، بدون هیچ    یا این  راي اینکه به برادران خود نفعی برسانند      حاضر بودند ب  

خـاطر   داشتی از دیگران و بدون هیچ اجباري، خود را در معرض خطر قرار دهنـد و گـاهی بـه    چشم

مواردي از این دست در خاطرات آزادگـان بـه    . دیگري شکنجه شوند یا اینکه به دام اسارت بیفتند        

 ، نمونـه بـراي . دادنـد رسـانی بـه دیگـران را هـدف قـرار مـی      آمده است که اسرا تنها کمـک    کرّات  

 اسـرا را تحـت شـکنجه قـرار          دلیـل،  ها در بازداشتگاه، دنبال یکی از اسرا بودنـد و بـه همـین              عراقی

 داریم و گـاه گفتند تا او را معرفی نکنید، دست از سر شما برنمی دادند تا او را معرفی کنند و می        می
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بین اسرا، اسیري بود کـه از ناحیـه سـر، تـرکش خـورده بـود و                  . کردندگاه آنها را شکنجه می    و بی 

زدند تا اسرا اعتراف ها با کابل برادران را میوقتی دژبان. اش را برده بودبخشی از استخوان جمجمه 

اسرا از جایش یکی از . کنند و به شخص مورد نظر خود برسند، همه نگران او بودندکه آسیبی نبیند   

او تنها کسی بود کـه ایـستاده   . سر او قرار گرفت تا مانع اصابت کابل به سر او شود  بلند شد و پشت   

خواستند که بنشیند، با وجـود ضـرباتی کـه بـه سـرش خـورده بـود،                 ها از او می   بود و هر چه عراقی    

   ).185: 1390پور، حسینی(حاضر نبود بنشیند 

 نجات جان   برايران بودند که به اسارت دشمن درآمده بودند و           مورد دیگر، دو نفر از خواه     

وقتی افسر عراقی به آنها گفت که آزادند کـه بـه           . یکی از برادران مجروح از آزادي خود گذشتند       

گردند و با آنها کاري ندارند، آنها قبول نکردند که بدون اسیر مجروحی که همراهشان               رخرمشهر ب 

رحمانیـان،  (که جان برادر مجروح به خطر نیفتد، نپذیرفتندکه برگردنـد     آنها براي این   ،بود، برگردند 

1381 :47.(  

ها را سـیراب  ها با سختی فراوان و از روي میل باطنی براي دوستان، آب تهیه و آن           بعضی وقت 

یکی از اسرا، با اصرار از سرباز عراقی بـراي پیرمـردي   . که چیزي عایدشان شودکردند، بدون این می

-حبیـب (اي از آن آب نخـورد   و جمعی از آن آب خوردند، اما خودش قطره       کردب  درخواست آ 

  ). 23: 1386پور، 

در بازداشـتگاه،  . کردنـد از آنها مراقبت مـی کرده، اسراي سالم در حق اسراي مجروح احسان    

-کردند و هر کدام مسئولیت یکـی از اسـراي مجـروح را بـه عهـده مـی          اسراي سالم تقسیم کار می    

یکی از اسرا از    . کردندتر از بقیه بود، دو نفر پرستاري می       ز مجروحینی که وضعشان وخیم    ا. ندگرفت

ناحیه پا مجروح شده بود و قادر به حرکت دادن آن نبـود و هـر بـار کـه کـسی بـه پـایش برخـورد                

یکی از پرستارهاي او، یک سرباز ارمنی بود که بسیار مهربان بود و    . کشیدکرد، درد بسیاري می    می

آمد کـه شـب تـا صـبح کنـارش        ئولیت او را با آن وضع پایش به عهده داشت و گاهی پیش می             مس

   ).211: 1390پور، حسینی(اي نخورد ماند و مواظب بود که به پایش ضربه می

خواهر اسـیري کـه بـراي       . گرفتگاهی احسان از طریق تقسیم سهم غذایی خود، صورت می         

دلیل مشکالت جـسمی و       پیدا کرده بود و در اسارت، به       مدتی طوالنی، در جهاد بود، مشکل معده      

وقتی برایش ساندویچ آوردند، او از یکی از برادران خواست . اش شدت گرفته بودروحی، ناراحتی
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کردنـد و   دو سرباز عراقی پشت پنجره این صـحنه را نگـاه مـی   . که ساندویچ را بین همه تقسیم کند    

با این از خودگذشتگی،     او). 28: 1375شانکی،  ( بودند   گرفتهاین مهربانی و احسان قرار      تأثیر  تحت

 گرفت و بر گرسنگی خود غلبه کرد و به عمل مثبتی که نتیجه مثبت جمعی را در پی      هخود را ندید  

   .داشت، دست زد

عنـوان  دکتر مجید که هم به. پزشکی در اسارت بود که ایثار را در حق بیماران تمام کرده بود   

نشست، با ایثار تمام، در تمام فـصول سـال و     و هم در مواقعی، پاي درد دل آنها می         مترجم اسرا بود  

او در طـول روز     . هـاي بزرگـی هـم داشـت        در سرما و گرما، پالتوي بلندي بر تن داشت کـه جیـب            

شـد بـه   کرد و در مـواقعی کـه بـه او اجـازه داده مـی      می فهرستداروهایی را که اسرا الزم داشتند،       

کـرد و داروهـاي مـورد نیـاز     خانه رفت و آمد کند، سر پزشکان عراقی را گـرم مـی           بهداري و دارو  

گذاشـت تـا بـه اسـرا برسـاند       هـاي خـود مـی     داشـت و در جیـب      برمی ها  هن را از روي قفس    امجروح

داد و بـا ایـن      او به بهترین شکل، به سنت محبت و مهربانی، جلـوه عملـی مـی              ). 52: 1372رئیسی،  (

   .رسانددیگران یاري میپوشی از خود، به چشم

 احـسان  ،حـال کردند، با ایناسرایی که تازه اسیر شده بودند، شرایط بسیار سختی را تجربه می   

دو بـار کنـار غـذا دسـر         اي    هدادنـد و هفتـ    ها روزي دو وعده غذا مـی      عراقی. کردندرا فراموش نمی  

 هـا  هدر یکـی از آسایـشگا  . بار هم چند عدد خرما بـود  ال و یک    قبار یک عدد پرت   دادند که یک   می

او سـهم دسـر   .  بـود به بدنش اصـابت کـرده   خوبی نداشت و چند ترکش حالمجروحی بود که  

وقتی برادران بر اعمال او دقیق شدند، متوجـه         . گذاشتخورد و کنار می   گرفت، اما نمی   خود را می  

نشر شاهد، (داد تر از خودش بود، می   شدند که او سهم غذاي خود را به مجروحی که حالش وخیم           

1386 :52 .(  

ها در مورد دوستی و حق دوستی، خود را قاصـر   احسان اسرا تا حدي بود که با تمام فداکاري  

خواستند که   موقع وداع، با گریه از هم می      . گرفتند بر دیگري سبقت می    ،شمردند و در این زمینه    می

جا آورند و خود را مقـصر و طـرف       بهآنها را مورد عفو قرار دهند که نتوانستند حق دوستی آنها را             

  ).93: 1375زاغیان، (دانستند مقابل را بري از خطا می
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  اتّحاد و همبستگی)ب

 و بین آنها همکاري و تعاون ایجاد        شد  بخش دین، موجب انسجام بین اسرا می      ماهیت وحدت 

همسویی بین  . ونداسالم تأکید کرده که مؤمنان برادر یکدیگرند و باید با یکدیگر متحد ش            . دکر  می

در . کنـد  مـی داران و اتحاد و همدلی که نسبت به هم دارند، انسجام اجتماعی را بین آنها ایجاد        دین

در یکـی از  . شـدند  همـراه مـی  کردند، بقیه هم بـا آنهـا       ها وقتی تعدادي از اسرا شورش می      اعتصاب

در واکـنش بـه آن،      . بقیـه رسـید   انداز شد و به گوش      ها طنین اکبر از یکی از قاطع    صداي اهللا  موارد،

تند و اکبر گفتند و از هماهنگی ایجادشده انرژي گرفصدا با آنها، اهللاهاي دیگر هم یکاسراي قاطع

نیروهاي ضدشورشی، خیلی سریع خود را به اردوگـاه رسـاندند و   . گفتنداکبر  با صداي رساتري اهللا   

ها براي دژبان. اف اردوگاه را محاصره کردندبا تانک و تیربار و نفربر اطر  نیروهاي نظامی و زرهی،   

زدند، اما اثري نداشت و اسرا قرآن روي سر گرفته ي پنجره میها هساکت کردن آنها، با باتوم به میل

اگرچه آنها از دلیل شعار دادن اطالعی نداشتند، امـا وظیفـۀ شـرعی و ملـی                 . دادندبودند و شعار می   

  ).213: 1391نوبرانی، (گی خود را حفظ کنند دانستند که انسجام و یکپارچخود می

آمد کـه  گاهی پیش می. کردندها، اسرا بسیار منسجم و متحد عمل میبراي اعتراض به عراقی 

ها بـه اعتـصاب غـذا حـساس     از آنجایی که عراقی. خوردعنوان اعتراض به شرایط،کسی غذا نمی  به

 از گـزارش هـم، تعـدادي از نیروهـاي           بعـد . دادنـد بودند، موضوع را به افـسر مـافوق گـزارش مـی           

دادند که اسرا را ته اتاق جمع کننـد   شدند و دستور می   ضدشورشی باتوم به دست وارد اردوگاه می      

انـداز    کـل اردوگـاه طنـین       در اکبـر  بعد از چنـد دقیقـه صـداي اهللا         ،در چنین مواقعی  . و آنها را بزنند   

. دند تا صداي تکبیر در آن صـداها گـم شـود           کرآنها در پاسخ صداي بلندگوها را زیاد می       . شد می

   ).1374میرزاده حسینی، (صداي تکبیر تا وقتی که نیروها بیرون بروند، ادامه داشت 

زدن اوضاع بسیجیان و تضعیف روحیـۀ آنـان، تعـدادي از اراذل و               ها براي برهم  گاهی عراقی 

شتند کـه بـا اجـراي موسـیقی و     بردند و قصد داکردند و به اردوگاه می  اوباش را از شهرها جمع می     

برادران بسیج بعـد از اطـالع از ایـن    . رقص در بخش بسیجیان، آن را از تلویزیون عراق پخش کنند          

بـردار، تکبیرگویـان و بـا    کردند و در مواجهه بـا گـروه فـیلم    موضوع، خود را آماده مقابله با آن می       

کردند  زده وادار به فرار می    ا وحشت بردند و آنها ر   سنگ و چوب به سمت آنها حمله می        انبوهی از 

  ). 20: 1383محمدي، (
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آزادگـان وقتـی از خـاطرات خـود         . شـد اسرا مـی  بین  بخشی  سرمایه اجتماعی موجب وحدت   

دانند و اگر اتحاد بـین آنهـا نبـود، از گرسـنگی و     گویند، اتحاد و همدلی را مایۀ نجات خود می        می

زدنـد و در برابـر تیرانـدازي    ود، دست به شورش میاسرا براي احقاق حقوق خ    . تشنگی مرده بودند  

سـوره مهـر،   (ثمرة این اتحاد این بود که به یک آزادي نسبی رسـیدند     . کردندها مقاومت می  عراقی

1370 :72.(  

کردند و بیرون   افکنی بین اسرا، بعضی از آنها را از صف خارج می          ها براي تفرقه  گاهی عراقی 

امـا ایـن روش آنهـا هـم مـؤثر واقـع         . فروشـی دارنـد   ها خیال وطن   آن بردند تا بقیه فکر کنند که     می

شان این اند و نقشهشان را هدف گرفته اتحاد و همبستگیانهمه اتفاق نظر داشتند که دشمن. شد نمی

هـا تـصورش را   ترتیـب بـرعکس آنچـه کـه عراقـی     بـه ایـن  .  که اسرا را نـزد هـم بـدبین کننـد        است

  ).67: 1390سفرگر، (ها بیشتر شد و نقشۀ آنها کارگر نیفتاد نکردند، اتحاد و همبستگی آ می

بین . کردنددر اسارت افرادي که اشتراکی با یکدیگر نداشتند، با یکدیگر متحدانه زندگی می

شدند که اتحاد بین    ها از هر راهی وارد می     عراقی. هاي مختلفی وجود داشتند    و قومیت  ها  هاسرا، فرق 

گـاهی هـم از طریـق اخـتالف قـومیتی اقـدام       .  بـین آنهـا تفرقـه ایجـاد کننـد          اسرا را از بین ببرنـد و      

هـا قـصد عملـی کـردن      مثال زمانی کـه عراقـی  ،دل و یکپارچه بودنداما اسرا همگی یک . کردند می

  سـوره مهـر،  (کـرد  نـشینی مـی  اتحـاد و همـدلی اسـرا آنهـا را مجبـور بـه عقـب                اي را داشـتند،   نقشه

1370 :54 .(  

در یکـی از ایـن   . هم در تقویت اتحـاد اسـرا بـسیار مـؤثر بـود          ) ع( امام حسین  مراسم عزاداري 

زنـی بودنـد، ناگهـان افـسر عراقـی سـر         کرد و بقیه مشغول سینه    خوانی می یکی از اسرا نوحه   ،  مراسم

در واکنش به این عمـل افـسر،        . خوان را گرفت و با خود به سمت خروجی برد         رسید و دست نوحه   

 برگـشت و در  افسر عراقـی مجـدداً  . دکرخوانی  جا برخاست و شروع به نوحه     یکی دیگر از اسرا از      

اسراي دیگر با مـشاهدة ایـن       . که دست به کلت کمري خود برده بود، سیلی محکمی به او زد            حالی

افسر نگهبان و دوستانش که این . دندکرخوانی جمعی شروع به نوحهصورت دستهوضعیت، با هم به

بعـد از ایـن   . ند و پا به فرار گذاشتند و اسرا را بـه حـال خـود رهـا کردنـد     وضعیت را دیدند، ترسید 

ها با ترسی که از اتحاد آنها در دل پیدا کرده بودند، دیگر کـاري بـا آنهـا نداشـتند و                      ماجرا، عراقی 

کـنم،   من از شما تعجب می    «: فرماندة عراقی گفت  ). 43: 1373جباري،  (تري داشتند   زندگی راحت 
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فـرد،   امـین (»  کاش سربازان ما نیمـی از ایمـان و همبـستگی شـما را داشـتند           !داریدچقدر همبستگی   

1390 :125.(  

شـد و همیـشه ایـن موضـوع را     آقا ابوترابی در اتحاد بین اسرا، مهرة مهمی محـسوب مـی       حاج

 بـین   تـا سفیدان را بـسیج کـرده بـود          پیرمردها و ریش   1364ایشان پیش از آغاز سال      . مدنظر داشت 

ایشان بـا همـه   . کنندا که به هر دلیل با هم اختالف داشتند، اصالح و صلح و آشتی برقرار               آنهایی ر 

اسرا با هر دین و مذهب و قشري برخورد یکسانی داشت و محور ایجاد وحدت و برادري بین اسرا                   

  ).256 -248: 1391رجایی، (بود 

  

  ادگانتوجه به مؤلفه اخوت ایمانی در رفتار با دوستان در خاطرات آز. 3

مشارکت اجتماعی در معنـاي     . هاي مهم سرمایه اجتماعی است    مشارکت اجتماعی از شاخص   

هاي فردي و اجتماعی را به منظور دخالت در تعیین سرنوشـت خـود و جامعـه و                  وسیع، انواع کنش  

 مـشارکت اجتمـاعی،     ،به عبارت دیگر  . گیردگیري در امور عام دربر می     یندهاي تصمیم ار فر دتأثیر  

یافته اسـت کـه در جهـت اهـداف، نیازهـا و              گاهانه، داوطلبانه، جمعی و کم و بیش سازمان       کنش آ 

  ). 87: 1393غالمی علوي، (یابد منافع جمعی تجلّی می

 احساس مسئولیت و همدلی را بین افراد جامعـه          ،مؤلفه اخوت ایمانی با کارکردهایی که دارد      

پیونـد اخـوت و بـرادري در    . دشـو   اعی می  و موجب افزایش همکاري و مشارکت اجتم       کند  میالقا  

در واقـع، جلـوة   . گیـرد ترین و استوارترین پیوند است که از ایمان نـشأت مـی           جامعه ایمانی، محکم  

گونـه   خداونـد در قـرآن مـسلمانان را ایـن         . اجتماعی ایمان، برادري بین آحاد جامعه مسلمین اسـت        

 نیـز بـه دلیـل اهمیـت بـاالي پیونـد و             )ص( حـضرت رسـول      .»منون اخـوه  ؤمـاالم انّ«: کند  میمعرفی  

 بـرخالف   ،هاي دینـی  دوستی. کردهمبستگی مسلمانان با یکدیگر بین آنها صیغه برادري جاري می         

هاي عمیق و پایدار اسـت و هـدفی    سبک و سیاق غربی دارد، از نوع دوستی   کههاي امروزه   دوستی

طلبی را هایی که فقط منفعت دوستیگونه روابط، برخالف در این.کند میجز خیرخواهی را دنبال ن 

دهند، افراد دگرخواه هستند و روابط خود را بر پایۀ تـرجیح دیگـران بـر خـود قـرار                    هدف قرار می  

اسرا در اسارت، به نحو احسن ایـن پیونـد را برقـرار کـرده بودنـد و بـا یکـدیگر براسـاس               .دهند می

 فـداکاري و عمـل بـه    ،نـوع ا کمک به هم اولویت رفتاري اسر  . کردندرفتار می دینی   برادري   عوامل
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لفـۀ رفتـاري    ؤایـن م  . کرد  می به طرق و عناوین مختلف جلوه ظهور و بروز پیدا            کهنفع دیگري بود    

بـر ایـن    . اسـت تأثیرگـذار   درصدد جلب منافع جمعی است و به طور مستقیم بـر سـرمایه اجتمـاعی                

ع نیازهاي یکدیگر و تالش در راه  سه مؤلفه فرعی مهرورزي و عطوفت، رف:اساس، این مؤلفه شامل

رسانی به دیگـران را هـدف        که کمک  ها  هاین مؤلف . رفع گرفتاري یکدیگر است    آن و فریادرسی و   

 در  هـا   هایـن مؤلفـ   . دشـون   گیري سرمایه اجتماعی محـسوب مـی      دهند، عامل مهمی در شکل    قرار می 

  .ل آورده شده است در عبارات ذیۀ آن شده و نتیجوجو جستخاطرات آزادگان دفاع مقدس 

  

   مهرورزي و عطوفت)الف

اسـت و بـسیار بـه آن        ) ص(خویی و مدارا با مردم، از اخالق پیغمبـر اکـرم            طبق احادیث، نرم  

دوست داشتن یکدیگر، به دیدار یکدیگر رفتن و بـر یکـدیگر خـشم نگـرفتن از                 . تأکید شده است  

د و زمینـه مـشارکت      شـو   جب می این سري رفتارها، مشارکت اجتماعی را مو      .  نبوي است  هاي  سنت

اي نیرومنـد از افـراد   ایجاد جو همکاري و مشارکت در یک جمع، شبکه      . نمایدسیاسی را فراهم می   

. دهـد دهد که سرمایه اجتمـاعی را بـه نحـو قابـل تـوجهی افـزایش مـی          را در کنار یکدیگر قرار می     

ز اســیران اردوگــاه کــه از یکــی ا. ابــوترابی نمونــه عینــی مهربــانی و توجــه بــه بــرادران دیگــر بــود 

گیران قهار شمال کشور بود، به بیماري سرطان مبـتال و بـه حـدي ضـعیف شـد کـه قـادر بـه                    کشتی

آقا ابوترابی بعد از سوت آمار، سـراغ  حاج. کردندجا میحرکت کردن نبود و با برانکارد او را جابه       

بـرد و بـه دور فلکـۀ حیـاط     رفت و با کمـک اسـراي دیگـر بـا برانکـارد، او را بـه حیـاط مـی                 او می 

گاهی هـم مـسئولیت     . کردگاهی براي شاد کردن او، برایش جوك و لطیفه تعریف می          . گرداند می

بعد از شهادت   . کرداو به معناي کامل با اسرا برادري می       . گرفتکارهاي شخصی او را به عهده می      

هـر  «: گفتنـد بـا دیـدن حـال او    هـا  کرد و عراقـی آقا چنان متأثر شده بود که خیلی گریه میاو، حاج 

سازي روحـی اسـرا     زآقا ابوترابی براي با   حاج» .دانید براي شادي روح او انجام دهید      کاري الزم می  

  ).113: 1391رجایی، (براي او عزا بگیرند  پیشنهاد کرد که سه روز

بودند قدر با یکدیگر الفت گرفته بودند که حاضر به ترك رابطه با یکدیگر ن             برادران اسیر آن  

 بـراي تحقـق عینـی اصـل         مانند دوران صدر اسالم که    ؛ لذا   و سعی داشتند رابطۀ خود را حفظ کنند       

یـک  . بـستند  با برادر دینی خود، صیغه برادري مـی        شد، میبرادري، پیمان اخوت میان برادران بسته       
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ادري را جـاري  ابوترابی رفتند تا او بین آنها صـیغه بـر   آقااز دوستان صمیمی، نزد حاج روز چند نفر 

کند، او هم قبول کرد و خودش هم دستش را روي دستانشان گذاشت و خطبه را خواند و همگـی                    

یکی از آنهاکه برادري نداشت، در اسارت، صاحب چند برادر شده بود . اي شدندبا هم برادر صیغه   

  ).93: 1372نظرزاده، (

اشتند و با لطف و صـفا بـا یکـدیگر    اي با هم د برخورد مهربانانه مذهبشان،اسرا فارغ از دین و    

اش را بـه  او که با حمله عـراق، اثاثیـه    . یکی از برادران اهل تسنن در اسارت بود       . کردندبرخورد می 

او هرگز روحیـه خـود   . ي جنگی اسیر شده بود   کرمانشاه منتقل کرده بود، در راه بازگشت به منطقه        

او همیشه اسـرا    .  بود ، باوقار و مهربان    مسن يدمر. کردداد و همیشه خدا را شکر می      را از دست نمی   

مـا همـه بـا هـم     «: گفـت  او می. داد داد و در اسارت به آنها روحیه می     را مورد مهر و محبت قرار می      

   ).38: 1386پور، حبیب(» همه مسلمانیم و باید از اسالم دفاع کنیم. وطنبرادریم و هم

اي داشـت کـه     سـجاده . مه را جذب کرده بود    اي داشت که ه   ابوترابی چنان برخورد مهربانانه   

شـد، دو  شب که مـی نیمه. ن انداخت و خود روي زمین نماز خواند  اآن را زیر کمر یکی از مجروح      

مـوقعی  . دادآمد و دست و پایشان را ماساژ می    می ها  هآورد، سپس به سمت بچ    جا می رکعت نماز به  

. داد کرد و در اتوبوس قرار مـی ، آنها را بغل میخواستند اسرا را سوار اتوبوس کنندها می که عراقی 

 کردند، با این کردند و به درخواستش گوش نمیاحترامی میها به او بیعالوه بر آن، با اینکه عراقی

  ).54: 1391رجایی،  (کرد میها درخواست آب  براي اسرا از عراقیحال،

. دادندبود، توجه بیشتري نشان می در اسارت، بیشتر آسیب دیده شان هآنها به کسانی که روحی

اسرا تصمیم گرفتند بـراي اینکـه او را از     . گیر بود در اسارت پیرمردي بود که بسیار منزوي و گوشه        

؛ با امکانات آسایشگاه براي او کیک درست کردنـد و           دهند جشنی ترتیب    شبرای ،انزوا در بیاورند  

  ).63: 1386شاهد، نشر (د شودور هم جمع شدند، تا از حالت انزوا خارج 

د، دنـ کر ها فکـري بـراي درمـان آنهـا نمـی          ن بدحالی که عراقی   ااسرا همچنین به حال مجروح    

 که در فاو 8اي از اسراي عملیات والفجر عده. اي داشتنددادند و به آنها عنایت ویژه     ترحم نشان می  

که از ناحیه سر و صورت یکی از این اسیران، فردي بود . اسیر شده بودند، به جمع اسرا اضافه شدند

شد گاهی کنترل از دستش خارج    ها مجروح شده بود، موج انفجار هم داشت که باعث می          و دست 

یکی . هایش عفونی شدکم زخمکم. دادنداسرا او را گوشۀ اتاق گذاشته بودند و به او غذا می. دشو
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اما آنها جدي نگرفتند و . استها صحبت کرد و به آنها فهماند که حالش خیلی بد از اسرا با نگهبان

به او گفتند که دخالت نکند و به اصطالح خودشان رفتند و وسایل پانسمان آوردند که فقط شـامل      

خوردن نیست،  او قادر به تکان«: ها گفتندآنها در اوج لطافت و مهربانی به نگهبان   . چسب زخم بود  

داشتند و نفر پنجم او    ا روي دست نگه می    چهار نفري او ر   » .ما حاضریم چهار نفري او را تمیز کنیم       

    ).54: 1386اي، حمزه( کردرا نظافت می

 در   و حقیقتـاً   کننـد  با یکدیگر روابط عـاطفی برقـرار         کردند  میدر اسارت به هر طریقی سعی       

اي بـه کارهـاي دسـتی و هنـري روي آورده            عـده . این مسیر، برادر دینی به معناي واقع کلمه بودند        

اي هــم مخلــصانه و در بهبــود وضــع موجــود و امکانــات آسایــشگاه داشــتند، عــده بودنــد و ســعی 

 ،عـالوه بـر ایـن   . خودجوش، کارهاي نظافت و شستن ظروف آشپزخانه را بـه عهـده گرفتـه بودنـد          

شـنبه و جمعـه بـه صـله رحـم بپردازنـد و       آقا ابوترابی تدبیري اندیشیده بودند که روزهاي پـنج   حاج

هـا   نمایندگان صـلیب سـرخ از ایـن روحیـه بـاالي ایرانـی         . همدردي کنند یکدیگر را یاري و با هم       

  ). 38: 1371سلیمی و دیگران، (کردند تعجب می

دادنـد و   دو مقابـل یکـدیگر قـرار مـی         بـه  ها را دو  کردن اسرا، آن  ها گاهی براي شکنجه    عراقی

روي نوجـوان   را روبـه  اي  مـوارد پیرمـرد پنجـاه سـاله       ایـن   در یکی از    » .یکدیگر را بزنید  «: گفتند می

گفتند به یکدیگر سیلی بزنند، اما آنهـا بـه یکـدیگر خیـره              شانزده ساله قرار داده بودند و به آنها می        

طور موارد هـر یـک بـه دیگـري       در این . کردندها تعدادي را با کابل مجروح می      عراقی. شده بودند 

 آرامی، دست خـود را بـه صـورت       به نهایتاً» .بزن اشکال ندارد، دست زور و اجبار است       «: گفتمی

 سربازان عراقی  اما. کردندگرفتند و گریه می   گاهی هم یکدیگر را در آغوش می      . زدندیکدیگر می 

  ).96: 1386نشر شاهد، (زدند افتادند و با کابل و شلّاق آنها را میبا خشونت به جان آنها می

  

   رفع نیازهاي یکدیگر و تالش در راه آن)ب

ذشتگی، با ترك منافع شخصی و عمل به سـود منـافع جمعـی، تولیـد سـرمایه                خودگایثار و از  

. کنـد  مـی توجه به غیر و رفع نیازهاي جمعی، همکاري مورد نظر دینـی را فـراهم    . کند  میاجتماعی  

شـد کـه اسـرا    العـاده قـوي، باعـث مـی      وجود این خصیصه در آزادگان، با ایجاد شبکۀ دوستی فوق         

شد که آنها روحیۀ خدمت به دیگران در اسرا باعث می   . ر کوشا باشند  نسبت به رفع نیازهاي یکدیگ    
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ی بـه پـست و   ترین توجهبین ببرند و بدون اینکه کوچک در خدمت به برادر اسیر خود، منیت را از   

یـک نمونـه از ایـن       . شـدند ها مـی  دار کارها و مسئولیت    عهده مقام خود داشته باشند، خود خالصانه     

کـرد، سـرویس بهداشـتی را تمیـز         او داوطلبانه اتـاق را تمیـز مـی        . ابوترابی بود  آقادست افراد، حاج  

ایـن روحیـۀ خـدمت بـه دیگـران در او،      . کردجا میکرد و وسایل خوراکی را به آشپزخانه جابه        می

کرد، میتشویق ها را به خدمت   مثبتی بر دیگران داشت و آن     تأثیر  شد،  چون با صدق نیت انجام می     

  ). 23: 1389کیانی، (گرفتند دیگر سبقت میکه از یکطوري

دادند کـه در حالـت عـادي، در صـورتی کـه      در اسارت، اسرا کارهایی را داوطلبانه انجام می       

یکـی از بـرادران کـه مـسئول         . آمـد کردند، با اکراه از عهده آن برمـی        محول می  کار را به کسی   آن

او بـا دسـتش، سـرویس      .  گرفتـه بـود     مسئولیت نظافت سـرویس بهداشـتی را برعهـده         ،اردوگاه بود 

خـورد، امـا او بـدون    هـم مـی  اطرافیان از مشاهدة چنین کاري حالـشان بـه        . کردبهداشتی را تمیز می   

مهنـدس زردبـانی، یکـی از همراهـان     . اش بـود داد و کار همیشگی کار را انجام می   اینکه اکراه، این  

رت داوطلبانـه، مـسئول حمـل پیـت         صـو  مهندس تندگویان، با آن مقام و عنوان کشوري، خـود بـه           

کرد و براي استفاده شب بعد به آسایـشگاه         آسایشگاه شده بود و با دست خودش، سطل را تمیز می          

  ). 88: 1381نیا، رضوي( گرداندبرمی

  اوقـات  اکثر دلیل، و به همینداشترسانی اسرا، شخصی بود که وسواس مورد دیگر از یاري   

تـرین کارهـا را بـه عهـده         ، همیـشه سـخت    ایـن  اال بود، اما با وجـود     پاچه شلوار و آستین پیراهنش ب     

او براي کمک به اسراي زندانی .  دیگران داشت بهرساندن  سعی در یاريطریقی و به هر گرفت می

طرف دیوار بودند و براي ارتباط با آنها باید از روي دیوار و سیم خاردار که اسرا راهـش را                  که آن 

داشت  قضاي حاجت اسراي زندانی، نایلون ضخیمی را برمی  براياو  . کردیباز کرده بودند، عبور م    

طرف دیوار برگردد، باید دو دستش را بـه شخـصی کـه         برد و براي آنکه به آن     و براي زندانیان می   

ناچار نـایلون     به  دلیل،  به همین  .داد تا او را به سمت خودشان برگرداند       باالي دیوار ایستاده بود، می    

  ).187: 1387شیردل، (گرفت ن میرا به دندا

کردنـد و در خـدمت آنهـا        خود اکرام می   هاي  اسرا به بهترین نحو به برادران و هم اردوگاهی        

شتم قرار داده بودند که بازویش ورم کرده بـود و      اي مورد ضرب و   یکی از اسرا را به اندازه     . بودند

کـاري  دادن  وضـع، قـادر بـه انجـام          نتوانست دستش را از آستینش بیرون بیاورد و چون در ای          نمی
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  ).160 :1385رجایی، (شستند هایش را مینبود، برادران دیگر، لباس

در یک خاطره .  رساندن آب به برادران خود، حاضر بودند که سرشان شکسته شود          اسرا براي 

لو یک افسر عراقی، ج. از اسرا آمده که در یک سلول کوچک، تعداد زیادي اسیر را جا داده بودند

  کهیکی از اسرا با زبان اشاره به افسر گفت. در سلول ایستاده بود و یک پارچ آب در دست داشت        

سرباز کناریش . او هم پارچ را از دستش قاپید. پارچ را به او بدهد، اما نپذیرفت و پارچ را به او نداد

چ آب را بـه  به هر ترتیبی بـود، پـار  . با چوب بر سرش زد و سرش شکست و خون از آن جاري شد 

 این کـار را      بعد از ده دقیقه، اجازه     .دست برادران رساند و اجازه گرفت که برود و سرش را بشورد           

جراحت سرش را شست و از این موضوع خرسند بود کـه بـرادران از آن آب                . به او دادند که برود    

  ).35: 1371فروغی، (نوشند، چون با این آب، جان چند نفر در آن روز نجات پیدا کرد می

 به مداواي اسرا کمـک کـرده باشـد، خـود را بـه               براي اینکه یکی از اسرا به نام دکتر مسعود،        

 او از داروخانـه، داروهـاي مـورد       . کنـد ها معرفی کرده و توانسته بـود اعتمـاد آنهـا را جلـب               عراقی

رنـد، از   کـرد کـه بتواننـد داروهـایی را کـه الزم دا            نیازشان را تهیه و گاهی به بـرادران کمـک مـی           

 شعبه داشـت  15 تا   10ترتیب بود که یک داروخانه مخفی تشکیل شد که           به این . داروخانه بردارند 

کردند تا موقـع   در زیر یقه پیراهن یا درز شلوار جاسازي می و آنها هم داروها را در لباس خود مثالً        

دکتـر  . ستمگفت من مـریض دکتـر مـسعود هـ    رفت، میاگر هم کسی لو می. تفتیش، کسی لو نرود  

بـراي رفـع مـشکل دنـدان درد بـرادران هـم دکتـر مـسعود و         . کـرد  مـی تأییـد مسعود هم حرفش را    

 از سـیم خـاردار اطـراف حیـاط     آنهـا . همکارانش براي لوازم دندانپزشکی، دسـت بـه ابتکـار زدنـد     

 :1387شـیردل،  (عنـوان متـه دندانپزشـکی اسـتفاده کردنـد      استفاده کردند و آن را صاف و از آن به  

192.(  

گرفتند تا اینکه بهبـود  عهده میاسرا کارهاي نظافتی و مراقبتی از برادران مجروح را شخصا به       

یکی از برادران را به انفرادي بردند و سخت او را تحت شکنجه قرار دادنـد و پیکـر    . کردندپیدا می 

 یکی از اسرا ، در این حال.ند و امیدي به بهبود حال او نبوددجان او را بعد از هفتاد روز برگرداننیمه

کـم   عهده گرفت و یک ماه از او پرستاري کرد تـا اینکـه کـم      داوطلبانه مسئولیت مراقبت از او را به      

  ).204: 1386نشر شاهد، (حالش بهبود یافت 

مورد دیگر از   . کردند که اسرا به کمک احتیاج داشتند، برادرانشان از آنها فریادرسی می          وقتی
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یکی از ایـن دو نفـر       . ي گیالن بودند که با هم اسیر شده بودند        ها  ه دو نفر از بچ    این نمونه خاطرات،  

هـاي   دچـار اسـهال و بیمـاري   ،عالوه بـراین .  تعادل روحی نداشتبیماري روحی گرفته بود و اصالً 

در این حالت دوستش از هـیچ کمکـی بـراي او دریـغ نداشـت و ماننـد یـک                . عجیب و غریبی بود   

اش بـه جـاي تـشکر، او را    دوسـت مـوجی  . دادانجـام مـی   کرد و نظافتش را میپرستار از او مراقبت 

  ). 22: 1390سفرگر، (کرد ها، او همچنان از دوستش پرستاري میزد، اما با تمام اذیتکتک می

 مهربـانی از بـرادران   کمالبعضی از اسرا با نهایت ایثار و تمام آنچه که در دست داشتند و در       

. بار یکی از اسرا سخت مریض شده و سـه روز در جـایش افتـاده بـود                 یک. دندکربیمار مراقبت می  

برادران در این وضـعیت  . از دارو و درمان هم خبري نبود      . رفتآب به زحمت از گلویش پایین می      

ــد  ــانی تمــام پرســتاري کردن ــا مهرب ــویش  . ســه روز از او ب ــه روي زان ــرادران ســرش را ب یکــی از ب

کـرد و بـه زحمـت    جیرة غذایی هر روزشان بود، در آب خیس می    گذاشت و نان خشک را که        می

  ).97: 1372مقیسه، (گذاشت آن را در دهانش می

بیمارسـتان  . کردنـد کمـک مـی   در اسارت، اسرایی که حقوق بیشتري داشتند، به اسراي دیگر   

ودجـه  ایـن ب  . کـرد اي شده بود که نیاز اسرا را تأمین می        هاي اسرا، صاحب بودجه   اردوگاه با کمک  

شد و آنها که حقوق بیشتري داشتند، ماننـد افـسران، کمـک بیـشتري بـه ایـن                   توسط اسرا تأمین می   

دکتر مجید، شخصیتی بود که با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را بـه اسـرا            . کردندصندوق می 

اکی اي پـر از خـور  شـد اسـرا نیـاز بـه مـواد غـذایی دارنـد، کیـسه        او وقتی متوجه مـی   . کردارائه می 

  ).101: 1378خدا، بنده(بود ... فرستاد که شامل خرما، پنیر و می

کردنـد و آن را در راه رفـع نیـاز بـرادر خـود            گاهی اوقات هم با پیـراهن تـن خـود ایثـار مـی             

ها بر سر اسرا ریخته بودند و وقتی خوب خـسته شـدند،             ن به جرم نماز و دعا و قرآن، دژبا        .دادند می

ها مجروح شده بودند ر اثر این ضرب و شتم، خیلی   ببا اینکه   .  را ترك کردند   ي افسر، آنجا  به اشاره 

ناگهان صداي یکی از اسرا توجـه همـه را بـه خـود جلـب      . و درد داشتند، اما اثري از آه و ناله نبود     

برادرانـی کـه   «: گفـت کـرد نـشاط و شـادمانی در صـدایش مـوج بزنـد،      که سعی مـی  در حالی . کرد

ن رو پانسمان کنند، باند هست؛ البته آنهایی که مجروحیت بیشتري دارند، در         هاشوخواهند زخم  می

ي موازي و مساوي تقسیم کرده بود و ها هاو زیرپیراهنش را در آورده بود و به حلق   . »اولویت هستند 

  ). 58: 1384عاکف، ! (»به این میگن باند اضطراري«: گفتبا لبخند می
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جـه بـاالي نظـامی برخـوردار بودنـد و داوطلبانـه لبـاس        در اردوگاه موصل، اسرایی کـه از در   

مـادرم  «: گفـت  مـی ها سـرباز  یکـی از .کردندشستند و پیرمردها را حمام می     بیماران و ناتوانان را می    

» ، اگر یکی از اسرا، کاري داشته باشد و من در حل مشکل او تالش نکـنم        کند  میشیرش را حرامم    

  ).71: 1372رئیسی، (

دادند تا الفت بین آنها را از بین ببرند و آنها ا در شرایط سخت و تنگنا قرار میها اسرا ر  عراقی

در . کردنـد  تفاوت کنند، اما اسرا همیشه در این مواقع، امید آنها را ناامید می دیگر بی کرا نسبت به ی   

یـن  وارد یکـی از ا . یی رسـیدند هـا  هروي، به سول یکی از خاطرات، اسرا بعد از یکی دو ساعت پیاده        

برادرانـی کـه مجـروح بودنـد، تـوان آن را نداشـتند کـه               . شدند، کف سوله پر از لجن بـود        ها  هسول

به هرحـال بعـد از   . هایشان عفونی شود و کار دستشان بدهد ترسیدند زخم بایستند، ولی از طرفی می   

در سوله باز شد و یک کیسه نـان     . ن روي نجاسات نشسته بودند    اگذشت یک ساعت، همه مجروح    

آنها قصدشان این بود کـه اسـرا را بـه جـان هـم               .اي چهار اتوبوس اسیر به داخل سوله پرتاب شد        بر

کردند و در تکه میها را تکهنان. غافل از آنکه آنها نان را بین برادران زخمی تقسیم کردند. بندازند

   ).275: 1391دوستکامی، (گذاشتند دهانشان می

  

   فریادرسی و رفع گرفتاري یکدیگر)ج

مذهب با الزام به توجـه بـه دیگـران و از خودگذشـتگی، شـبکه اجتمـاعی مـوردنظر سـرمایه                      

ورزند و پیوستگی بـین آنهـا موجـب         آورد که در امور یکدیگر اهتمام می      اجتماعی را به وجود می    

 و این پیکره واحد، با امکانات مادي و معنوي خود، کنندشود که با نهایت ایثار با یکدیگر رفتار می

هـا بـه   عراقی. هاي دیگران فروگذار نیستتواند از هیچ کوششی براي رفع گرفتاري       جایی که می   تا

 شـد تـا بـراي کتـک    اي که بین اسرا بود، باعث می      عالقه. زدندي مختلف، اسرا را کتک می     ها  هبهان

گرفتنـد و    آنهـا جـان خـود را در کـف مـی           . خوردن، بر یکدیگر پیـشی بگیرنـد و داوطلـب شـوند           

ي اول اسـارت، اسـم اسـرا روي    هـا  هدر مـا  . کردنـد   دور مـی   شان  رانه درد و رنج را از برادران      ایثارگ

. هـا شـناخت درسـتی نـسبت بـه اسـرا نداشـتند         عراقـی  ،پیراهنشان نوشته نشده بود و به همـین دلیـل         

کشاندند و به بهانۀ آب خوردن و یا توالـت رفـتن شـبانه              ها اسرا را به طرف پنجره می      ها شب  عراقی

 روز یـک . بردندزدند و براي تنبیه کردن می    پرسیدند و صبح فردا، اسامی را صدا می       سمشان را می  ا
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دانست او توان تنبیه شـدن      دوستش که می  . ها اسم اسیري را صدا زدند که مریض بود        صبح، عراقی 

  . )171: 1387شیردل، (ها رفت با عراقی شدن جاي او از جاي برخاست و براي تنبیه ندارد، به

که مورد دیگر، در اردوگاه موصل بود، یک روز اسامی تعدادي از اسرا را خواندند و گفتند                  

هـا   مأموران عراقی سراغشان رفتند وآن،بعد از آن . دستور اعدام آنها توسط صدام صادر شده است       

ا بـه هـر   دستور داریم ابتد«: هیکل وارد شدند و گفتند سربازانی قوي  سپس. را با خود به اتاقی بردند     

همه از ماجرایی که پیش آمده » .کدام از شما صد ضربه شالق بزنیم و بعد حکم اعدام را اجرا کنیم

با بقیه کاري نداشته باشید «: دستی کرد و گفتابوترابی پیش آقابود، در حیران بودند، تا اینکه حاج 

اگـر  «: اش گرفت و گفـت هآقا خندسرباز عراقی از جثّۀ کوچک حاج  » .و شالق آنها را به من بزنید      

شما بزنید، اگر مردم که مردم، اما اگر زنـده مانـدم،   «: آقا گفت حاج»!میريدو ضربه به تو بزنم، می  

هـایی از جـنس سـیم مـسی شـروع بـه زدن       آنها این شرط را پذیرفتند و با شالق     . »بقیه را آزاد کنید   

-هـا دوام نمـی  ن افراد زیر ایـن شـالق  تریها چنان کاري بودند که قويي این شالق  ها  هضرب. کردند

افـسر دسـتور داد کـه دسـت     . گویـد پنج ضربه که زدنـد، دیدنـد ایـشان زیرلـب ذکـر مـی          . نددآور

. شـود دارند و بعد پیراهن ایشان را باال زد و با کمال تعجب دید که آثاري از شـالق دیـده نمـی     نگه

  ).73: 1391رجایی، (» این آدم معمولی نیست، نزنید«: گفت

 اینکه گرفتـاري را  برايآمد که یک نفر خود را فداي جمعی کند و ر بعضی مواقع پیش می د

سـرباز عراقـی بـه آسایـشگاه آمـده بـود و بـا نهایـت                . دشوجاي همۀ آنها شکنجه     از آنها بردارد، به   

چه کسی عکس صدام را پاره کـرده و روي زمـین سـرویس بهداشـتی ریختـه          «: پرسیدخشونت می 

اسـرا را زیـر شـکنجه       . داد و سکوت سنگینی بر فضا حـاکم شـده بـود           جواب نمی کس  هیچ» .است

بعـد از  . کار مشخص نشود، از آب و غذا خبـري نیـست         کردند که اگر عامل این    بردند و تهدید می   

یک هفته مقاومت، از شدت گرسنگی و تشنگی، همگی کف آسایشگاه دراز کشیده بودند و توان     

 از برادران که دیگر تحمل ناراحتی اسرا را نداشت، همـه چیـز را بـه       تا اینکه یکی  . حرکت نداشتند 

ها کل اردوگاه را به صف کردند و دستور دادند یک اجاق گاز و یک حلب                عراقی. گردن گرفت 

قیر . گاه قیر جوشیده را روي سر برادر اسیر بریزندقیر هیجده کیلویی بیاورند و قیر را آب کنند، آن    

: 1386نـشر شـاهد،   (و یک یا حسین کوبنده گفت و در دم بـه شـهادت رسـید      را سرازیر کردند و ا    

  ). 152 و 151
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یکـی  . کردند گشایی می  از برادران خود گره    کرده،شد، ایثار و فداکاري     اسرا تا جایی که می    

، بـا هـر شـرایطی بـود، بـه بهـداري       دوسـت بیمـارش را  دانست تنبیه خواهد شد،  از اسرا با اینکه می    

کـرد، او را بـه    کـس جـرأت نمـی   ر اثر شکنجه به اسهال خونی مبتال شده بـود، امـا هـیچ          باو  . رساند

کردنـد  ها طوري با اسـرا برخـورد مـی      آن. شدها مواجه می   باتوم عراقی  بهداري ببرد، چون با کابل و     

اما با هر شـرایطی بـود، او تـصمیمش را گرفتـه     . درأت کمک به همدیگر را نداشته باش  که کسی ج  

او . کمک کند، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود و زیر شـالق بمیـرد               ه برادر بیمار خود   بود که ب  

اش گذاشت و به بهداري برد و او که دیگر تحمل دیدن آن وضعیت را نداشت، بیمار را روي شانه           

نظـر  گفتند باید اینجا بمانـد و تحـت  . را روي تخت خواباند و کمک کرد که به او سرم وصل کنند 

به محض اینکه پا را بیرون از بهداري گذاشت، .  را گذاشت و به سمت آسایشگاه روانه شداو. باشد

بـا  . ها روي سرش ریختند و با باتوم به جانش افتادند و طوري زدند که قادر به حرکـت نبـود       عراقی

  ).87: 1389امامی، (هر زحمتی بود، با سر و روي خونین خود را به آسایشگاه رساند 

هـاي روحـی آنـان از     که باعث حمایـت کرد می و پیوندهایی ایجاد ها هعی، شبکسرمایه اجتما 

اسرا گاهی با نمایش اجرا کـردن یـا برگـزاري مـسابقات، سـعی در رفـع همـوم از                  . شدیکدیگر می 

ها را بین آنها اجـرا      ، مسابقه نام و نشان    بقیهکردن  چند نفر از اسرا براي سرگرم     . برادران خود داشتند  

خبـر انتقـال و     . شـدند اما در پایان دورة اسارت، دیگر موفق به اجراي این مسابقات نمـی            . کردندمی

، هنگام ورود به اردوگاه باید که طبق معمولآنها به یک اردوگاه دیگر و اینو بردن جایی اسرا   جابه

  حتی با برنامه فوتبال گل کوچک]طوري که[کرد؛  غمگین  راکردند، اسرا از داالن مرگ عبور می

:  تا اینکه یک شب، یک جوان بسیجی نزد مجریان مسابقات آمد و گفـت              :شدندهم خوشحال نمی  

 برنامه اجرا کنید، داسـتان، خـاطره و یـا هـر     ها هها موقع خواب، براي بچ   شب. برادران را رها نکنید   «

  ).39: 1390جعفري، (»  موقع خواب به فکر فرونروندها هتوانید اجرا کنید تا بچبرنامه مذهبی که می

تـک بـاالي    او تک . یکی از پزشکان اسارت، به نام دکتر مجید، فرشته نجات لقب گرفته بود            

اگـر او نبـود بـسیاري از اسـرا در      . دادها روحیه مـی   رفت و با شوخی و خنده به آن       ن می سر مجروحا 

ه هـاي او و آرامـشی کـه بـ         مراقبـت . دادنـد همان بدو ورود به اردوگاه جـان خـود را از دسـت مـی              

  ).35: 1371خدایگانی، (شد  حال آنها میيداد، باعث بهبودن میامجروح

دادن روحیه به اسرایی که در بند اسارت و امید خود را از دست داده بودند، لطف بزرگی در     
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یکـی از  . یکی از اسرا خیلی منزوي بود و تحمل اسـارت بـراي او بـسیار سـنگین بـود     . حق آنها بود 

وقتی شـرح حـال خـود را     . هایش بنشیند ت به او نزدیک شود و پاي صحبت       سختی توانس برادران به 

طـرز عجیبـی      اسیر شده و بعـد بـه       ها  هگفت که یک سرباز وظیفه بوده و چطور ابتدا به دست کومل           

 آقـا همـان روز بـه حـاج      . قـدر ناراحـت باشـد     ، به او حق داد کـه آن       استها شده   اسیر دست عراقی  

 و باید بیشتر از بقیه، هوایش را کند میآن اسیر شرایطش با بقیه فرق «: ابوترابی مراجعه کرد و گفت

. کرد ایشان هر روز یک ساعت با او صحبت و به زندگی امیدوارش می   ،از آن به بعد   » .داشته باشید 

کم از آن حالت رخوت و افسردگی خارج و در ادامۀ اسارت، حافظ کـل  ها، کم اثر این صحبت بر

  ).242: 1383عاکف، (یسی را هم یاد گرفت قرآن شد و زبان انگل

  

  بندي جمع
  

  ي جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات آزادگانها مؤلفه مفهومی مدل

 

         
  

   منابع الگوي مفهومی تحقیق-1جدول 

  منبع  مؤلفه  ردیف

  ارشاد  1
 مؤسـسه فرهنگـی قـدر والیـت        ،)1379(الرضـی   ، شریف )1364(مجلسی  

  )1383(زمزم هدایت  ،)1387( شاوي ،)1385(

  حسن سلوك  2
، )1379(طبرسـی   ،  )1378(شریفی  ،  )1366(آمدي  ،  )1371(کنی  مهدوي

  )1383(زمزم هدایت ، )1385 (مؤسسه فرهنگی قدر والیت

  )1385(محدثی ، )1389(، ردادي )1386(مؤسسه فرهنگی قدر والیت   اخوت ایمانی  3



  1395، پاییز و زمستان 14 پژوهشی پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره -دوفصلنامۀ علمی

168  

   و پیشنهادهاگیري نتیجه

داشـت و بـه طـور کـل     ریشه ها در اعتقادات مذهبی آن  فردي اسرا که     بینبدیهی است روابط    

طور که   همان .دش  اجتماعی بزرگی محسوب می    بیانگر وجود فرهنگ ایثار در جامعه است، سرمایه       

آید، تنها چیزي که بعـد از توکـل بـر خـدا، تحمـل اوضـاع                 از خاطرات موجود در این حوزه برمی      

.  و پیونـدهاي عـاطفی بـوده اسـت     هـا   هوجود همین شبک  به  خت،  ساپذیر می سخت اسارت را تحمل   

گیرد، با  ي رفتار جمعی مثبتی را دربر می      ها  هفرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگی غنی که مؤلف         

بخشی و ایجاد مـشارکت و همکـاري و همچنـین بـا نظـارت همگـانی و نگرانـی در مـسائل               انسجام

ي انـسانی را بـه بهتـرین      ها  هدارد و رشد شبک   جتماعی برمی عمومی، گام مؤثري در افزایش سرمایه ا      

  هـاي سـرمایه اجتمـاعی،   ي فرهنگ ایثـار و شـهادت، بـا رشـد شـاخص     ها همؤلف. شودوجه سبب می 

  . آورد سرمایه اجتماعی عظیمی را به بار می،در نهایت

ل مؤلفۀ ارشاد با مـصادیقی کـه آورده شـد، بعـد نظـارت همگـانی و نگرانـی در مـورد مـسائ                       

سلوك، سبب ایجاد همبستگی و انسجام اجتمـاعی در جمـع      مؤلفۀ حسن . داد  میعمومی را پوشش    

اي را ي دینی به بـرادران دینـی، شـبکۀ گـسترده        ها  هد و مؤلفۀ اخوت ایمانی، با توصی      ش  آزادگان می 

نهادینه شدن این   . کند  میهاي اجتماعی را رهبري و هدایت        که مشارکت و همکاري    کرد  میایجاد  

 که با تحول در نظام اداري و ارتباطات بین فردي، افزایش  کند  میرهنگ در جامعه، انقالبی ایجاد      ف

 مگـر بـا تبـدیل ایـن فرهنـگ آرمـانی بـه               ،افتـد  این مهم اتفاق نمی    .زند سرمایه اجتماعی را رقم می    

   .فرهنگ مطلوب کشور و تالش در جهت تقویت و ترویج هرچه بیشتر آن

آن بـه عنـوان   ي هـا  مؤلفـه ابعاد و اشکال مختلف فرهنگ ایثار و شهادت و          باید   زمینه،در این   

 امکانـات  ازسرمایه اجتماعی در جامعه و سبک زنـدگی نـسل جـوان هرچـه بیـشتر تـرویج شـود و                  

هنـري و   هـاي      فرهنگـی در بهتـرین شـکل و قالـب          -هاي آموزشی  ارگان عل و   موجود تمام سازمان  

  :شود  می زیر ارائههاي نمونه پیشنهادنه، برايزمی در این .تربیتی بهره گرفته شود

 ؛ تدوین دایره المعارف فرهنگ ایثار آزادگان-
  ؛هاها و نمایش نمایش هرچه بیشتر این روحیه آزادگان در قالب فیلم-
فرهنـگ ایثـار در   ي هـا  مؤلفـه تک  تحقیقاتی درباره تک هاي    و طرح  ها  هنام  پایان  دادن  انجام -

  ؛هاي پژوهشیگونه فعالیت اینو تسهیل  بین آزادگان

  ؛هاي درسی فرهنگ به نسل نوجوان و جوان در قالب کتاب این ترویج و انتقال-
  .ها مؤلفه شناسایی و معرفی آزادگان برتر در حوزه فرهنگ ایثار براي هر کدام از -
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