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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Every revolution and social change affects all 
relations of human life. Major events such as revolution and war not only 
change the political and social dimensions, but also change the realm of art, 
and literature as one of the sub-branches of art undergoes a transformation 
and a new concept called sustainability literature is formed. This literature is 
divided into different branches, one of which is captive literature. Prisoner 
literature is the result of the living experience of prisoners of war in the camps, 
which is expressed in the form of letters or memoirs. It is necessary to address 
this literature in the sense that it has not yet been adequately analyzed and 
explained, and that the experience of prisoners of war in Iraqi camps has not 
been adequately reflected. Of the approximately 40,000 Iranian prisoners in 
Iraqi camps, about 10 million letters have been sent to their families that need 
to be analyzed to examine the dimensions of the prison literature. This study 
seeks to answer the question: What did the prisoners think and what thoughts 
did they have in the difficult conditions of war? In this article, an attempt has 
been made to analyze and explain five hundred letters from the letters of 
captivity. These letters have already been selected by the Iranian Red Crescent 
Society and published in two volumes. 
METHODOLOGY: The research method is a combination of quantitative and 
qualitative and content analysis using works created in the field of prison 
literature.
FINDINGS: Prisoners of war in special circumstances of their lives thought of 
concepts such as God, guardianship, patience and appealing to the Imams, 
resistance, patience and the call to patience and endurance.
CONCLUSION:  The letters of captivity established the culture of endurance and 
stability on the land of Iran and in the hearts of Iranians. In the most difficult of 
circumstances, they instructed families on religious and divine teachings, and 
they themselves learned theoretical and practical mysticism, and thus the 
literature governing the programs created a new kind of captive culture and 
literature that is unique in its kind.
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 مقاله پژوهشی
 تحلیل و تبیین پانصد نامۀ اسارت با توجه به ادبیات اسارتگاهی

 
 *اصغر دادبه ،جواد كامور بخشایش

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

 

 چکیده:
 .ذاردگمناسیییبات زنددی انسیییان تأثیر می جهر انقالب و تحول اجتماعی بر هم زمینه و هدف:

بلکه در  ،دنهدفقط ابعاد سیاسی و اجتماعی را تغییر نمی  ی چون انقالب و جنگرخدادهای بزرد

های هنر دچار تحول و    بعنوان یکی از زیرشیییاخه ادبیات   و دن آفرینقلمرو هنر نیز ددردونی می

ددردونی میشیییود و از آن مفهوم جدیدی به نام ادبیات پایداری شیییکل میگیرد. این ادبیات در 

شاخه  درون ست. ادبیات      خود به  سارتگاهی یکی از آنها شود كه ادبیات ا سیم می های مختلفی تق

هاست كه در قالب نامه یا خاطره نمود  اسارتگاهی برآیند تجربج زیستج اسیران جنگی در اردوداه   

  ماندازۀ كافی و الزمییابد. پرداختن به این ادبیات از این نظر ضرورت دارد كه هنوز این ادبیات به

سیران جنگی در اردوداه      ستج ا شده و تجربج زی های عراق بازتاب الزم را نیافته  تحلیل و تبیین ن

به                مه  نا حدود ده میلیون  های عراق  داه هل هزار اسییییر ایرانی در اردو حدود چ اسیییت. از 

ها برای بررسییی ابعاد ادبیات شییده كه ضییرورت دارد محتوای این نامههایشییان ارسییال خانواده

سارتگاه  سیران در            ا ست كه ا سؤال ا سخگویی به این  صدد پا شوند. این پژوهش در ی تحلیل 

ای در سر داشتند؟ در   اندیشیدند و چه افکار و اندیشه  شرایط سخت جنگی به چه چیزهایی می  

صد نامه از نامه    شده پان شوند. این نامه   این مقاله تالش  سارت تحلیل و تبیین   ازها پیش های ا

 شده و در دو جلد كتاب انتشار یافته است.  احمر ایران انتخاب لاین توسط جمعیت هال

روش پژوهش تلفیقی از كم ی و كیفی و تحلیل محتوا با استفاده از آثار پدیدآمده  روش مطالعه:

 در حوزۀ ادبیات اسارتگاهی است.

اسیییران جنگی در شییرایط خای زنددی خود به مفاهیمی چون خدا، والیت، صییبر و    ها:یافته

 دند.اندیشیکیبایی و توسل به ائمج اطهار، مقاومت، صبر و دعوت به شکیبایی و ایستاددی میش

سرزمین ایران و در قلب      نامه گیری:نتیجه ستقامت و پایداری را بر  سارت فرهنگ ا های دوران ا

ستوار ساخت. آنان در سختترین شرایط آموزه      د  ها دوشز های دینی و الهی را بر خانوادهایرانیها ا

مه            نا حاكم بر یات  یب ادب بدین ترت ند و  فان نظری و عملی را آموخت نج    كرده، خود نیَز عر ها دو

 نظیر است.ای از فرهنگ و ادبیات اسارتگاهی را پدید آورد كه در نوع خودش كمتازه

  

 4344شهریور  51تاریخ دریافت:    

 4344مهر  45:  داوری تاریخ   

 4344مهر  65: اصالح تاریخ   

 4344آذر  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  ،ادبیات اسارتگاهی ،ادبیات پایداری

 تحلیل محتوا. ،های اسارتنامه
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 مقدمه
هایشییان خانوادهای اسییت كه در دوران دفاع مقدس بین اسیییران و پژوهش حاضییر واكاوی محتوای پانصیید نامه

شته           ست. از مجموعج این نو سخت اردوداهی ا شرایط  سیران جنگی در  ستج ا شده و حاوی تجربج زی ها و ردوبدل 

ای به نام ادبیات اسییارتگاهی شییکل میگیرد. شییده، ادبیات تازهنیز خاطرات اسیییران كه بعد از آزادیشییان نوشییته 

ه نکاتی است و اسیران جنگی در شرایط سخت خود به      ها شامل چ پرسش اساسی این است كه محتوای این نامه    

 هایشان داشتند؟هایی از خانوادهاندیشیدند، چه مینوشتند و چه خواستهچه چیزهایی می

پیرامون ادبیات اسارتگاهی پژوهش مستقلی صورت نگرفته و این ادبیات را باید در البالی آثار منتشرشده در قالب 

سیران آزادشده یا    سیران جستجو كرد. براساس آمار    های برجاینامهخاطرات ا آمده، حدود پانصد  بدست مانده از ا

شته   سیران دوران دفاع مقدس نو صورت نگرفته و     شده اما دربارۀ نامه كتاب خاطره از ا سارت هی  پژوهشی  های ا

است. علت انتشار    های پرمحتوا را بصورت خام منتشر كرده  احمر در یکی دو جلد كتاب، برخی نامهجمعیت هالل

وانتقال احمر نیز این بوده كه این جمعیت در دوران دفاع مقدس متصییدی نقلها از سییوی جمعیت هاللاین نامه

ها ها ازلحاظ استنادی، مستند و معتبرند. از بررسی و تحلیل محتوا این نامه   های اسیران ایرانی بود و این نامه نامه

سل به ائمج اطهار، دعوت به      حوری، والیتچنین بدست آمد كه خداخواهی و خدام  شکیبایی با تو صبر و  محوری، 

مقاومت و  نماز و شیییعائر دینی، دعوت به حفظ حجاب، ایجاد انگیزه برای دفاع و پشیییتیبانی از انقالب اسیییالمی،

صبر و ایثار با بهره  ضوعات و دغ   دعوت به  سارت، و امتحان الهی محوریترین مو های دغهدیری از آیات و روایات، ا

 اسیران دوران دفاع مقدس بوده است.

 

 بحث و بررسی
 هایی است كه از كهنترین ایام تاكنون پدید آمده است )دانشنامج زبان و   های ادبی و سروده ادبیات مجموعه نوشته 

های دیگر در تعامل و ( و از این بُعد كه بعنوان یک پدیدۀ اجتماعی بشییمار میرود با پدیده613ادب فارسییی، ی

ستی: ی       سی در دورۀ دوم پهلوی، در سیا شعر  ست ) سکی معتقد  44تأثیرپذیری و تأثیردذاری متقابل ا (. لونا چار

سکی: ی    ست آثار ادبی از تغییر و تحوالت جامعه بركنار نمیمانند )دربارۀ ادبیات، چار سیاری از آثار    4ا شاید ب ( و 

اند و اغلب شیاهکارهای ادبی  جتماعی پدید آمدهمهم ادبی و نیز نویسینددان بزرگ در نتیجج ددردونیهای عظیم ا 

نشانگر این ددردونیها هستند. دربارۀ تأثیر ادبیات بر اجتماع هم نظرات زیادی وجود دارد. نویسنده بعنوان عضوی 

از جامعه در كنار تأثیرپذیری از رویدادها و ددردونیهای اطراف خود، با عمل خویش )نوشییتن(، بطور ناخودآداه یا  

 ه بر جامعه تأثیر میگذارد. آداهان

ای به  نامهای تازه های دونادون متناسییب با شییرایط جوامع محتوا و مضییمون خود را تغییر داده و ادبیات در دوره

یات آید. ادبپایج اصیییول خای ادبی پدید می خود میگیرد. یکی از این نامها میتواند ادبیات پایداری باشییید كه بر

 ادبیات دفاع مقدس. -6ادبیات انقالب اسالمی.  -4د نوع تقسیم میشود: پایداری در درون خود به چن

ادبیات اسییارتگاهی یا ادبیات -4هایی دارد: ادبیات دفاع مقدس بعنوان ادبیاتی تأثیردذار در كشییور ایران، شییاخه 

 ادبیات بیداری -6بازداشتگاهی؛ 
 

 ادبیات اسارتگاهی
  جآورد و هم  بشیییمار ادبیات پایداری     های زیردونه ا و ه ی از بخشیییوان یکتادبیات اردوداهی یا اسیییارتگاهی را می    
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دونه و هانر را از ادبیات  این آنچهادبیات هم برشییمرد؛ اما  این دونجای مربوط به ادبیات پایداری را بر هشییاخصیی 

صربفرد ای هند ویژدییکپایداری ممتاز م ست    منح سه با دیگر هانرهای ادبیات پایداری ا زندان ) این ادبیات در مقای

ابد میزان قدرت و قوت معنوی در برابر   ی در این نوع مبارزه اهمیت می   موصیییل، كامور بخشیییایش: مقدمه(. آنچه     

شداید پیش روست     سختیها و  ادبیات اردوداهی در   در یک تعریف، سختیهایی از جنس روحی و جسمی.   ؛تحمل 

ود یا خودِ آنان دست به قلم برده سردذشت    یش اسیر ایرانی نوشته م   هزار چهل ۀایران شامل آثاری است كه دربار  

)ادبیات اسارتگاهی روایت مبارزه با دستان بسته، كامور     شند کرا به زبان قلم بتصویر می  اسارتشان  زنددی و دوران 

 (.64بخشایش: ی

ست. یعنی در عمق این جنگها معنایی وجود     سربازان كوچکتر ا معموالً در جنگهای دفاعی، ماهیت جنگ از ارادۀ 

 های جسمی و روحی ارد كه ادر به آن معنا خوب نگریسته شود فلسفج تحمل سرباز در برابر سختیها و شکنجه       د

سارتگاهی، سرهنگی: ی      ستوار سربازان در     77روشن میشود )ادبیات ا سارتگاهی در تالش تبیین ارادۀ ا (. ادبیات ا

 برابر پدیدۀ شومی به نام اسارت است.

ارتگاهی، این ادبیات شییامل آثاری اسییت كه چه از سییوی اسیییران در دوران دفاع   در تعریفی جامع از ادبیات اسیی

شده است. براساس این تعریف، میتوان     شده و چه آثاری كه دربارۀ آنان و پس از اسارتشان نوشته     مقدس نوشته 

 هایی را مترتب دانست:بر این ادبیات دونه

 

 های ادبیات اسارتگاهیگونه

های مشییتركش با ادبیات دفاع مقدس )ازجمله داسییتان،  این ادبیات در كنار دونهنه: خاطره و یادداشــت روزا

های اختصییاصییی هم برخوردار اسییت كه در محتوا و مضییمون با محتوا و رمان، داسییتان كوتاه، شییعر و ...( از دونه

ضمون همین دونه  شامل     ها در ادبیات دفاع مقدس تفاوت دارد. دونهم صی این ادبیات  صا شتهای   های اخت یاددا

فرهنگ  تبیین روح كلی اسیییارت یعنی تبیین  ،در این نوع ادبیات مهم اسیییت روزانه، خاطره و نامه اسیییت. آنچه

و دعاها و رازونیازهای روزانه و شبانه است كه زنددی  ائمهمقاومت و استقامت و صبوری با توكل و رضا و توسل به 

بر همین امور معنوی به آزادی و رهایی از زندان ا با تکیه و آنهرده کرین شییرایط بر اسییرا آسییان می ترا در سییخت

 اسارت امید بسته بودند.

صد تاكنون حدود  سیران جنگی  هعنوان كتاب از روایت پان شده  ای ا شر  ست.   نظیركمكه در نوع خودش  منت  نچهآا

وحی های جسمی و ر کنجهدر برابر ش  بسته دست ای اسیران  ها و ایستاددی هابد میزان مقاومتیدر این آثار بازتاب می

یر بوده است. به اعتقاد بسیاری از راویان این ادبیات،   گهایی كه هریک در نوع خودش كُشنده و جان است. شکنجه  

سخت   های روحی چهشکنجه  سا  شکنجه تب ست   ر از  سمی بوده ا شیو دفتر ادبیات و هنر  های ج مقاومت، حوزۀ  )آر

اسیییران در اردوداه و تزریق و  داشییتننگه بعثیها، در عالم بیخبری ایجاد جو  روانی در اردوداه از سییوی هنری(. 

سیران، بایکوت        ضدونقیض پم اه اخبار دروغ و  صی ا شخ شور درفته تا زنددی  از حوادث و رخدادهای جنگ و ك

های سخت روحی آنها  شکنجه  ازجملهشده از سوی بعثیها و زندان در زندان كردنِ اسیران    چینكردنِ افرادِ دست 

های اسیران  بوده است. از سوی دیگر، همکاری اعضای سازمان مجاهدین خلق با حزب بعث و دست بُردن در نامه     

سیران جنگی از دیگر شکنجه    سیران بشمار می  و تالش این اعضا برای جذب ا ود كه تحمل هریک از رهای روحی ا

ست   هاین سانی نبوده ا سارت  ا كار آ شایش: ی    )ادبیات ا سته، كامور بخ ستان ب در كنار  (. 64گاهی روایت مبارزه با د

تحمل  جا(. )همان آوردندهای جسمی كه افراد متحمل میشوند و دَم برنمی  ها، چه بسیار شکنجه  این نوع شکنجه 
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سارتگا  ۀهر دو نوع شکنجه اما دالیل مهمی داشت كه شاید بتوان دفت این دالیل یکی از وجوه ممیز    ی هادبیات ا

خدا و رازونیاز و دعا و انجام  جهان هم تلقی میشییود. توجه به امور معنوی و ارتباط با بازداشییتگاهیما با ادبیات 

تردید از مهمترین دالیل اسییتقامت و بی و توسییل به ائمج اطهار در شییرایط سییخت زنددی فرایض دینی و معنوی

 رد.کایمان و امید اسیران را تقویت می جروحیصبوری اسیران در تحمل شرایط سخت و نابرابر بوده است كه 

های عرفانی برخوردار بوده و هنوز هم جنگ بمثابج میدان سیر و سلوک تلقی میشود ادبیات دفاع مقدس از بنمایه

( و بر بنیاد این اعتقاد، شییاید دوران اسییارت هم تداوم 9های شییهدا، دبیری: ینامه)تحلیل زیباشییناختی وصیییت

آیند و او را در  های پیشیییین او به همراهیش میباورها و اندوخته جانسیییان باشییید كه هم دوران سیییلوک همان

ستن حفظ میکنند.     لحظه شک سخت ماندن و  سختی    آنچه های  سارت و تحمل  سیران آمد  هدر ا ای آن به یاری ا

ا با خالق غنی بود كه اسیییران از پیش داشییتند. ارتباط عمیق معنوی اسییر  یباورها و فرهنگ جعنصییر ایمان و هم

ستی و تقویت روحی  شد آنان از آخرین مرحل      جه سبب  صبر و توكل و بردباری  سخت امتحانِ جنگِ و   جایمان و 

اسیر ایرانی پایبند به معتقدات است. او با تکیه   دفاع هم پیروزمندان عبور كرده آزادی و آزاددی را بازتفسیر كنند.

ر میدانهای جنگ داشییت اسییارت خود را نیز معنادار كرده اسییت  بر ایمان خود همانگونه كه معنایی برای نبرد د

 (.91)ادبیات اسارتگاهی، سرهنگی: ی

 

 نامه

انسان موجودی اجتماعی است و انسانها نیازمند برقراری سه نوع ارتباط هستند: رابطج میان خود با دیگران، رابطج 

موفقیت او در برقراری این ارتباطها بسییتگی  با خود، رابطه با خالق هسییتی. نحوۀ تکوین فردیت انسییان به میزان

سی ارتباطات، دارابی: ی   دارد )درآمدی بر جامعه شته      34شنا سرا نمود بارز دا سارت در بین ا (. آنچه در دوران ا

ارتباط انسان با خالق هستی از راه دعا و توسل و ارتباط انسان با همنوع خودش ازطریق نامه بوده است. بنابراین       

تبار بلحاظ اعها نامهاند. ها یکی از عوامل مؤثر در تبیین فرهنگ ارزشی و دینی دفاع مقدس بودهنامهمیتوان دفت 

از سیییر تحوالت و رخدادهای تاریخی،   یحاوی نکات مهم بشییمار میروند واول منابع اصییلی و دسییت  شییماردر 

 میشود، بخش مهمی  پیدا ییجا دردهگاه كه اینگونه اسناد  . اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی جوامع هستند  

شتگان   شن از زوایای زنددی دذ سایر منابع ب     گمی رو شتر از  سیار بی یژه وردد. اهمیت نامه برای تحلیلگران تاریخ ب

ی: كاظمریمی جنگ، هانامه) داردای روزدار نمود بیشیییتری تهها واقعیزیرا در نامه ؛نگاران اسیییتمکتوبات وقایع  

 وانبعنی و به سخن بهتر، رساناطالعرزش تاریخی و فرهنگی یکی از ابزارهای ارزشمند عالوه بر ا (. نامه44-45ی

 ی جنگ، باغستانی: مقدمه(.هانامهیک رسانج مهم در دنیای دیروز مطرح بوده است )

است؛ از حیث اسنادی، هنری، تاریخی، ادبی،    یبررس  ورت خای از ابعاد مختلف قابلبص ها و نامه یكل ورطاسناد ب 

شناسی، اقتصادی، سیاسی و غیره. ولی آنچه بیش از همه موردنظر پژوهشگران است بررسی          شناسی، مردم  امعهج

ست: ارزش ادبی و اهمیت تاریخی نامه سیار قابل اها در ایران، از حیث ادبیسبک نگارش نامه  .ها از دو منظر ا  ت ب

س  ست  یبرر های دونادون جنگ های مربوط به برههمیان نامه نیدر ا(. 44-45ی: یكاظمریمی جنگ، هانامه) ا

نمای روزداران جنگ ، آیینج تمامدرواقعها از ارزش و اعتبار تاریخی و ادبی بیشییتری برخوردار هسییتند. این نامه 

های اسارت را میتوان نتیجج زیستن و تجربه اندوختن (. نامه454ی، داددران: یجمع ارتباط)مبانی  وندیرمبشمار 

سان  سخت خود، مقاومت و ایثار را بازتاب     هاان شرایط  ست كه در  سان امیپ)پیام و  انددادهیی دان سیران جنگی  ر ی ا

 دیدوشیییایباكه  آنگونه ها بخاطر كنترل شیییدید نیروهای عراقی     ( درچه این نامه   9ی عراق، یها اردوداه ایران در 
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ستند )    سمی آنان نی سارتگاهی بیانگر حاالت واقعی روحی و ج سرهنگی: ی ادبیات ا اما در زمرۀ محکمات ( 93، 

 و پشت درهای بستج اسارت آداه كنند. زهایرخاکی سوآناسارت تلقی میشوند كه میتوانند ما را از فضای 

شرایط        های مربوط به اردوداهنامه سائل امنیتی،  ست و بدلیل م صی برخوردار ا سیران جنگ از ویژدیهای خا ها و ا

ی اهیژدیوی كم ی، ایهژدیبه و از مقاله، در این بخش .شد یهای اسرا حاكم م وزیع نامهنگارش، ارسال و ت  ای برویژه

شاره م   شکل و توزیع نامه كیفی و نیز  سارت ا صص  كاظمریمی جنگ، هانامه) شود یهای ا ی هاجلوه؛ 44-45ی: 

 (.315زاری: یج شهدا، پنبهنامتیوصادب مقاومت در 

 

 هانامهی كمّی ایهژگیوالف(
سارت  دوران برفضای حاكم   بازتابانندۀنامج  سیران جنگی یکی از مستند  تهدر كنار روای ،ا سناد  ترین اا و خاطرات ا

اسیییت. نامه را میتوان از دو منظر موردتوجه قرار داد: ادبیات و تاریخ.        ادبیات اردوداهی   ۀكنند این دوران و تبیین

ها را میتوان در زمرۀ اسناد های اسارت ماهیت تاریخی و برخی ماهیت ادبی دارند. بنابراین این نامهبسیاری از نامه

د. براسییاس آمارهای مهم دوران دفاع مقدس بشییمار آورد كه میتوانند خمیرمایج تولید آثار ادبی مهم بشییمار آین 

ست  سیران و خانواده  دهحدود  آمده،بد شان  میلیون نامه بین ا شیو دفتر ادبیات و هنر     شده   ردوبدلهای ست )آر ا

سی محتوای این نامه  شهای زیادی از فرهنگ و ادبیات حاكم بر جامعج  مقاومت، حوزۀ هنری( و تبیین و برر ها بخ

ط به اردوداههایی است كه اسیران فرصت و اجازۀ نوشتن نامه زیر نظر اسارت را واكاوی خواهد كرد. این آمار مربو

سیرانی كه در اردوداههایی چون            سیاری از ا شرایط برای ب سفانه این  شتند و متأ سرخ را دا  کریتتو  عنبرصلیب 

 بودند و دور از چشم صلیب سرخیها نگهداری میشدند و حکم مفقوداالثر را داشتند فراهم نیامد.

در ایران تاكنون توانسیییته اسیییت بیش از دوازده هزار نامه از       عات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری     مطال مركز 

سیران جنگی را جمع نامه سناد بمثابج حافظج تاریخی و میراث معنوی  این نامه آوری و نگهداری كند.های ا ها یا ا

مانده از اسییارت دواه رنج و ی باقیها(. نامه49شییناسییی ادبیات، اسییفیجی: یدفاع مقدسییند )درآمدی بر جامعه

سته     سرا همراه و همگام با آن زی ست كه ا سیران      اند.امیدی ا ست كه ا شاید بتوان دفت نامه مردمیترین ادبیاتی ا

ای صفحه های اسارت معموالً نیم (. نامه91جنگی به جامعه و دنیا هدیه میکنند )ادبیات اسارتگاهی، سرهنگی: ی  

ای فرستنده و نصف صفحه برای دیرنده است كه جواب بنویسد و بفرستد. این قانون        است. یعنی نصف صفحه بر   

ازجمله قوانین صلیب سرخ است. اسرا در همان نیم تای صفحه مطالبشان را مینوشتند كه عمدتاً با نام خداوندی        

به پایان میرسد.  « ل ّ اسیر اللهم فک  ك»هاست شروع میشود و با دعای    كه آزادی را آفریده و ارادۀ او باالترین اراده

مندی از بیخبری از اوضاع  پس از ذكر نام خدا، معموالً احوال رسی و طلب عافیت و سالمتی است و بدنبال آن دله   

های اخالقی و دینی و تربیتی و در ادامه ابراز دلتنگی و امید از آن توصیییهو احوال كشییور و مخاطبان اسییت. پس 

ای ت طرح میشود )با استناد به آرشیو دفتر ادبیات و هنر مقاومت و بررسی صدها نامه     برای دیدار و رهایی از اسار 

 كه از اسیر آزادشده، آقای رباط جزی، در اختیار قرار درفت(.

 

 هاب( ویژگیهای محتوایی نامه
ها عمدتاً نامه در دوران اسییارت تنها راه برقراری ارتباط اسیییر با خانواده و وطن بوده اسییت. به همین دلیل نامه  

سانی دارند.  ماهیت اطالع سناد مکتوب و فرهنگی جنگ   ۀها كه در زمرنامهر شمار میروند ا ، نمایانگر ایدئولوهی و ب

برای كشف این مهم نیازمند ی و باغستانی: مقدمه(. كاظمریمی جنگ، هانامه) اسارتنددوران در  اسیرانطرز تفکر 



 74/ ادبیات اسارتگاهیتحلیل و تبیین پانصد نامج اسارت با توجه به 

ها تاكنون بصییورت این نامه. تحلیل محتوای متن هسییتیم ۀها به شیییومفاهیم و مضییامین مندرج در نامه جتجزی

ست     شده ا شمند و علمی تحلیل محتوا ن ست ب  رو شناخت دقیق محتوای نامه مو الزم ا ضامین،  نظور  ها از حیث م

-45ی: یكاظم ریمی جنگ،  ها نامه  )نها از روش علمی تحلیل محتوا بهره جسیییت.  آاررفته در  ک معانی ب مفاهیم و  

، «خدا »هایی چون  (. در این پژوهش با توجه به بسیییامد باالی واهه     454؛ مبانی ارتباطات جمعی، داددران: ی   44

ها كددذاری و از دل این واهه های موردمطالعه،، در نامه«نماز»و « حجاب»و « توكل»، «امید»، «صبر »، «والیت»

 :دیآیمی در پی بنددستهی شدند. حاصل این بندجمعها استخراج و نامه

 

 خداخواهی و خدامحوری

پایج خداخواهی و خدامحوری استوار است و این مقوله در ذهن هر انسان مسلمان نمود بارزی دارد.      دین اسالم بر 

های خود بر تی بر این پایج مسییلمانی تکیه زده و در نامهاسیییران دوران دفاع مقدس در شییرایط سییخت زیسیی   

سخ        شان به خداوند را شقت همچنان در اعتقاد سختی و م خداخواهی و خدامحوری تأكید ویژه دارند. آنها در اوج 

شدن در برابر اراده و          سلیم  شار از ارادت به خداوند و ت سر سیران  ستند. نامج ا بودند و تقدیر الهی را حکمت میدان

)نامج فاطمه ناهیدی به  « به نام او كه بعد از هر سیختی آسیایش و راحتی را میفرسیتد   »مت خداوندی اسیت:  حک

 ( 74-77تنگی، شیرازی: یهای دل، نامه4346آذر  45خانواده. 

 (.71های سفیران مقاومت: ی)نامه« ایمتا هروقت قضا و قدر الهی حکم كند مقاوم و پابرجا ایستاده»

مسیییری اسییت كه الجرم باید پیمود و هر چندداه كه زمان به طول انجامد ربنا  ایم كه ایندرفته ما اسیییران یاد»

یقین  افرغ علینا صبرا. هركسی كه در این راه پرفرازونشیب توكل را پیشه و رضا و تسلیم را توشج راه قرار دهد به        

 (99های سفیران مقاومت: ی)نامه« ابواب رحمت و بركت حق نصیبش خواهد شد

ست      » ست و دست خدا مافوق تمامی دستهای خالیق ا )نامج « خودتان كه بهتر میدانید تمام امور عالم دست خدا

 (.44های كاغذی، ی، پرنده4346خرداد  3معصومه آباد به خانواده. 

ستوار خواهیم ماند    » سر عهد و پیمان خودمان ا ستیم و تا پایان راه بر  صل، « خدایا با تو پیمان ب ر كامو )زندان مو

 (.596بخشایش: ی

 

 محوریوالیت

ست از        آزاده شیدند از هر راهی كه ه س ری میکردند و همواره میکو سارت را  ها در اوج اعتماد به امام و یارانش ا

اوضییاع امام آداهی یابند و ازطریق نامه به ایشییان ابراز محبت و وفاداری بکنند. ابراز دلتنگی و طلب سییالمت و   

های اسارت كه نامههای اسارت بچشم میخورد. از آنجایی هایی است كه در نامه ربسامدترین واهه عافیت بر امام از پ

ستعاری چون پدر،              سعی میکردند امام خمینی را با نامهای م ضوع  سرا با آداهی از این مو سور بودند ا سان سیر  ا

  445قاومت و عاطفه، متن و پاسییخ های ماهلل موسییوی مورد خطاب قرار بدهند )آیینهاهلل، حاج روحپدربزرگ روح

سیران ایرانی: ی  سیران پاسخ داده  (. امام خمینی هم به چند نامه از نامه14نامه از ا اند كه این رویداد نمونج های ا

  تکتکم برای دل»نوشت:   اشخانوادهی به انامهاسیری در  وروز اسیران جنگی است.   بارزی از توجه ایشان به حال 

 اونم. شییده تنگچقدر دلم برایش  ینودینم. شییده تنگ. اما دلم برای یکی دیگر خیلی اسییت شییده تنگشییما 

نم كه برای شییركت در مراسییم هفتگی  کموسییوی اسییت. و یکی دیگه هم كه سییفارش می آقاحاجپدربزرگ عزیزم 

(. این نامه سیراسیر رمزی بود و خانوادۀ این اسییر در     395)روایت هجران امام خمینی و آزاددان: ی« …دانشیگاه 
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خدمت مسییئول ی. تعالبسییمه»ی به دفتر امام در جماران از آن دفتر خواسییتند آن را خدمت امام برسییانند: انامه

  9دت م نجانبیا. نظر به اینکه پسر  پس از عرض سالم و آرزوی موفقیت برای شما   .کمیعلسالم . محترم دفتر امام

صدامیان كافر       سارت  ست كه در قید ا ست ماه ا ست كه خیلی دلم برای پدربزردم     اشنامه، اخیراً در ه شته ا نو

وانیم بعلت محدودیت برای ایشییان، عکس یا پوسییتر امام را  تاسییت و ما چون نمی شییده تنگموسییوی  آقاحاج

صورت امک     شمندیم در  ستیم، لذا خواه ضرت امام  یکدیم مقت خدمتتانرا كه  یانامهان بفر  یالالعمدظلهنیم، به ح

سر م      سلی دل این فرزندان عزیز ما كه در زندانهای تاریک و نمناک عراق ب شان برای تبرک و ت رند، بیبدهید تا ای

ختم  « موسییوی آقاحاجپدربزردت »ضییمناً با عرض معذرت آخر نامه را با امضییای  چند سییطری مرقوم بفرمایند.

ییی مادر  نیالعالمربخدایا، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار ییی از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا. یا  نمایید.

 «.یک اسیر

  .به نام خدا»امام خمینی رسید ایشان آن را مطالعه فرموده این جواب را برای آن اسیر نوشتند:      دست  بهنامه كه 

شوی  یبزودشاءاهلل  ان دوارمیام شما واصل شد.    جفرزند عزیزم، نام ما برای شما نگران هستیم، لکن خدا    .دخالی 

ست.  شی.  شاءاهلل ان بزرگ ا سالم. پدربزردت        موفق با ست. وال صابران ا شریج آزاددان،  « صبر كن كه خدا با  )ن

 (.61: ی4374، 1شماره

ادی و دیدار با امام خمینی بود، لذا روزهایی كه  یکی از امیدهای اصلی اسیران در تحمل شرایط سخت، امید به آز    

های تک نامهانگیزترین دوران اسییارتشییان بشییمار میرود و این اتفاق در تک اسییرا از رحلت امام آداهی یافتند غم

داده در غم مصیییبت اسییارت متبلور اسییت كه اسیییران ابراز غم و اندوه فراوان كرده و چون فرزندی پدر ازدسییت 

ست   شان دری سخ  اند )آیینههامام سیران ایرانی: ی  445های مقاومت و عاطفه، متن و پا (. آنان در  455-45نامه از ا

سرد و بیروح و غم      این نامه ضای  شنیدن خبر رحلت امام خمینی ف ضای اردوداهها را پس از  شنده   ها ف انگیز و ك

(. 35ی در برابر اسارت ندارند )همان: یای برای ایستاددها پیداست كه روحیهاند و از ضمیر نهان واههعنوان كرده

حسیییرت دیدارش در دلمان ماند.      پیر مرشییید ما از میان ما رفت و    »باره میخوانیم:  در نامج یکی از اسیییرا دراین  

 (.163)روایت هجران: ی« شاءاهلل در روز حشر با او اجداد طاهرینش محشور شویم و به شفاعتش نائل شویمان

مانی از رحلت امام، روحیج مقاومت و امید دوباره در نهاد آنها زنده شد و آنها به صبر و   بااینحال، با دذشت اندک ز 

ها هم خودش را نشییان داد. محمدرضییا حاجی در یکی از شییکیبایی خود همچنان ادامه دادند. این روحیه در نامه

لخی را دذراندیم و همگام با تدر این ماه اخیر اوقات»در این دوران چنین نوشییت:  1هایش از اردوداه موصییل نامه

سول     سوگ آن فرزند ر شستیم. همواره در طول مدت دوریمان آرزوی   شما در  اهلل }منظور امام خمینی{ در عزا ن

شیوایش      ساله را بیان كنیم تا با كالم  شتیم كه روزی بردردیم و خدمت آن بزردوار دردهای حرمان چند این را دا

سلیتمان دهد؛ حال باید آرزوی زیار  سگزاریم    كلت مرقد مطهرش را بکنیم. الحمداهلل علیت س ا حال، ولی خدا را 

دونه نگرانی و بیتابی شما در مورد  كه نعمت سربازیش را به ما عطا كرد. حالمان از هر نظر خوب است، جای هی   

تا اجل  آموخت ما نیست. چراكه در این مدت همیشه سربلند و باافتخار زیستیم و با زیستنی كه آن بزردوار به ما     

نامه از اسییییران ایرانی:  445های مقاومت و عاطفه، متن و پاسیییخ . )آیینه4349/ 41/1« معلق طی خواهیم كرد

های در انتظار كه سالها امید داشتند این دلهای خسته و دیده»اش اینگونه مینویسد: (. اسیر دیگری در نامه95ی

 (.164)روایت هجران: ی« ر آخرت همنشین او باشیمشاءاهلل دمحبوبشان را ببینند، حاصل نشد. ان

بحمداهلل حال من خوب است و با استمداد از ارواح پاكان  »مینویسد:   4341/ 1/ 44اسیری به نام موسی در تاریخ   

ست بگویم كه میگذراندم؛ چون     سارت را میگذرانم. البته بهتر ا و اولیای خای خدا و باالتر از همج اینها خداوند، ا
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سارت را طی میکردیم؛ ولی حاال جداً سخت است. خوشا به حال شما كه            قبالً شتیم، با دلخوشی او ا پدر پیری دا

)همان: « حداقل این اواخر هم او را دیدید و از فیض دیدارش مسیییتفیض شیییدید اما ما جداً لیاقت نداشیییتیم...    

 (.143ی

 

 صبر و شکیبایی با توسل به ائمۀ اطهار 
صبر و               ایمان و اعتقاد به هدف شرایط همچنان  سختترین  سیران در  شده بود ا سبب  صری بود كه  یکی از عنا

ها را هم به صبر و شکیبایی دعوت كنند. آنان در این مسیر با توسل به ائمج شکیبایی داشته باشند و حتی خانواده

را با صییبوری میگذراندند. ها و سییاعتها اطهار و ادعیج دونادون و با توكل به خداوند و امید به آیندۀ روشیین، لحظه

 های اسیران دوران دفاع مقدس است.های نامهواهۀ صبر یکی از پربسامدترین واهه

ایم  ما ادر اسیییریم ذلیل نیسییتیم. باعزت بعد از جنگ معلوم میشییود كه ما چه كشیییدیم و چه صییبری داشییته»

 اش(.( )نامج اسیر محمود امجدیان به خانواده33های اسارت، ی)نامه« هستیم

 (36)همان: ی« علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدارسالم»

ست:     در نامج علی صغر رباط جزی به همسرش آمده ا سوره »ا سوره نمیدانم چرا در قرآن  ای ای به نام زن آمده اما 

كه نامه مینویسیییم دیگر نمیدانم چه بنویسیییم چون وقتی میخواهم       به نام مرد وجود ندارد. داهی اوقات وقتی      

ستقامت میبینم وقتی میخواهم بگویم تقوی پیشه كنید به یاد لحظج          بن شید شما را الگوی صبر و ا ویسم صبور با

كه میخواهم از  تان باال بود و واقعاً خودتان را كنترل كردید. وقتی       افتم كه چقدر روحیه   آخر خداحافظیمان می   

زندان )...« قدر مقی د باشیید از نظر روحی این ام كهپاكدامنی و حجاب بنویسییم میبینم تابحال كمتر كسییی یافته

مسئلج مهم برای ما این است كه باید به فکر آخرتمان باشیم. همانطوركه در     (. »591موصل، كامور بخشایش: ی  

سی به      سعها، خداوند به هرك ساً االّ و سعادت      قرآن آمده الیکلّف اهلل نف شا به  سختی میدهد پس خو اندازۀ توانش 

شیده   شما كه اینهمه   صغر رباط جزی به   )نامج علی« اید و در آخرت ثوابش را خواهید دیدسختی را به دوش ك ا

 (.574همسرش( )همان: ی

چیز را از خدا بدانید و شکر كنید. در مقابل مشکالت با صبر     هی  خم نشوید در مقابل سختیها و مصیبتها. همه   »

های )نامه 4345امجدیان به خانواده در اول اردیبهشت  نامج آزادۀ شهید محمود  « كامل و یاری خدا برخورد كنید

 (.57اسارت آزادۀ شهید محمود امجدیان: ی

 

 دعوت به نماز و شعایر دینی
كه دفاع مقدس ماهیت عرفانی كنندۀ روح بنددی و یکی از اسییاسیییترین اركان دین اسییت. از آنجایی نماز تقویت

شییعایر دینی بوده، نماز بعنوان یکی از اصییلیترین عوامل و دالیل  داشییته و یکی از اهداف بلند آن حفظ اسییالم و 

حفظ اسیران در شرایط سخت اسارت بشمار میرفت. اسرا با ایستادن به نماز و زاری و تضرع به درداه خداوند دل         

سختیها را دوچندان میکردند و در نامه     شان در برابر  صیقل داده، مقاومت همواره های خود به ایران، و قلب خود را 

امیدوارم شیییما هم نماز را بر پای دارید و »ها را به پرپایی نماز و انجام تکالیف دینی تشیییویق مینمودند:        خانواده 

 (.353های سفیران مقاومت: ی)محمد سلیمانی(. )نامه« كارهای خیر انجام دهید

 دعوت به حفظ حجاب
مخاطبان به حفظ حجاب اسالمی است. از آنجایی    های ادب مقاومت در نامج اسیران، دعوت یکی از بارزترین جلوه
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های دینی مسلمانان بشمار میرود، اسیران آن را نوعی سالح مؤثر در برابر بیهویتی  كه رعایت حجاب یکی از آموزه

سته در نامه    ستند و پیو شان خانواده میدان سالمی دعوت میکردند:  های ساجده و    ان»ها را به حفظ حجاب ا شاءاهلل 

 (.345های سفیران مقاومت: ی)نامه« حفظ حجاب اسالمی و تربیت اسالمی خدمتگزار اسالم باشند مادرش با

سرش دربارۀ حجاب اینگونه میخوانیم:      سینی به هم سید مهدی ح سئله برای زنان    »در نامج  سرم  مهمترین م هم

م و آن اینکه رعایت حجاب و عفت هسییت كه تو خود آشیینا به همج مسییائل هسییتی و من فقط یک كلمه میگوی 

ستم تا آخر مرگ چهره   ضر نی ست    حا شد. البته تا زمانی كه اختیاراتت با من ا شانده نبا گ )فرهن« ات از نامحرم پو

 (.44: ی3جبهه، فهیمی، ج

شی  نور چشمم نجمه خانم ان » «  شاءاهلل در مطالعات و اخالق نیکو و احترام به پدر و مادر و حیا و حجاب نمونه با

 (.369های سفیران مقاومت: یمه)حسین امینی( )نا

 

 ایجاد انگیزه برای دفاع و پشتیبانی از انقالب اسالمی

ست. آنان      در نامه شده ا سالمی و آرمانهای آن تأكید ویژه  سیران به مقولج ایجاد انگیزه برای دفاع از انقالب ا های ا

اسالمی و انقالب اسالمی برخاسته و در  اند به پشتیبانی از نظام جمهوری هایشان از مخاطبان خود خواستهدر نامه

 امر دفاع سستی و كوتاهی نکنند.

شما باید همه        » سلمان و  ست بر هر فرد م ست كه واجب ا سالم ا صلهای فروع دین ا چیز این دنیا را جهاد یکی از ا

 (.474محمد رضوانی( )همان: ی)نامج اسیر علی« فدای آخرت بنمایید

رابر بیگانگان برای دفاع از میهن اسییالمی خود ایسییتاده و جلوی متجاوز را بر هر مسییلمان واجب اسییت كه در ب»

 جا(.)همان« بگیرد

 

 دلتنگیها 

های اسیران سرشار از محبتهای پدران و مادران بود و از اشکهای شوق و اشتیاق فرزندان در وصال پدر پرده         نامه

دو میکرد و پیامهای صییبر و مقاومت و آزاددی زبانی بازبرمیداشییت و حکایت دلتنگیهای همسییران را با زبان بی 

سته     صحیفج دلهای خ صبور را بر  سرود و داه حدیث     آزاددان  شعر وفا می شت. بردهایی كه داه  دالن منتظر مینگا

افسرده و غمگین اسیری را روح   وار نیش میزد و داه حالوت نکاتش دل فراق میگفت و داهی تلخی كلماتش افعی

در این میان بیشییتر نمود مییافت ابراز دلتنگی همسییران بود كه سییالها دور از هم بودند و و نوا میبخشییید. آنچه 

 ازطریق نامه از حاالت روحی و درونی هم خبر میگرفتند.

هایش به همسییرش از دلتنگی خود چنین مینویسیید:  اصییغر رباط جزی در یکی از نامهاكرم موالیی همسییر علی

برایم  آید و زنددیآورد كه حتی كلمات بر روی زبانم نمیتنگی بقدری فشار میامروز كه این نامه را مینویسم دل»

خیلی مشییکل اسییت، زیرا خدا خودش میداند كه در این دنیا بعد از خدا امیدم و چیزی كه برایش زنددی میکنم 

 (.577)زندان موصل: ی ...« شما هستید 

 

 روایات گیری از آیات ومقاومت و دعوت به صبر و ایثار با بهره

ساس آموزه  صبوری كند و        برا سختیها و نامالیمات  ستی در برابر  سلمان بخاطر اعتقاداتش بای سان م های دینی ان

مقاوم باشد. سراسر زنددی ائمج اطهار سرشار از صبر و استقامت آنها در برابر نامالیمات زنددی است. اسیران نیز           
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 اند:ران را به استقامت و صبوری دعوت كردهبا تأسی از اولیای الهی همواره در شرایط سخت دیگ

شه كنید كه خداوند با          » صبر پی ستید. اما پدر عزیز  شما از نبودن من ناراحت ه ست كه  تنها ناراحتی من این ا

های آزادۀ شهید های اسارت، نامه)نامه 4341تیر  4نامج آزادۀ شهید محمود امجدیان به خانواده در « صابران است

 (.66: یمحمود امجدیان

  كه خداوند بهترین دوست است و برایش كافی  و من اراد صاحبا فاللّه فیکفی و هركس دوست میخواهد براستی   »-

 (.595)زندان موصل، كامور بخشایش: ی « است

زنددی خوب یعنی فرورفتن در سختیها و مشکالت و مصیبتها، فقط و فقط برای رضای خداوند تعالی و صبر        » -

 4349/ 4/9اش(. )نامج اسیر شریفی به خانواده« بتهادربرابر  این مصی

شی بر ما حمله   » - سیران به هنگام هجوم هم ها و غمها كه همچون دردهای وح شوند با بانگ اهلل اكبر و  ما ا ور می

سر آنان     ضطرین یا رحمن الدنیا همچون پتکی بر  یا فارج الهم  و منفّس الغم و مذهب االحزان و مجیب دعوت الم

 4341/ 1/4اش. نامج اسیر ابوطالب پورصدیقی به خانواده« یممیکوب

هایم را فراموش نکن همیشه خداوند را پشتیبان خود قرار بده قدری عمیق فکر كن. تحمل این همسرم توصیه» -

ست. من هم همینطور. هی     سخت ا شما جدا كند. به یاد بیارید     روزها  ست مرا از  شرف و غیرت نمیتوان چیز بجز 

«  وخاک و خواست ملتم ترجیح میدادم هردز دادداه وجدان مرا نمیبخشیدر جنگ جان خود را بر دفاع از آبادر د

 (354های سفیران مقاومت، ی)نامه 4343/  4/ 43نامج اسیر مقصود آتشباری به همسرش. 

 (.315)همان: ی)باجالن( « با ایمان صبر پیشه كنید و دیگران به صبر و استقامت و پایداری تشویق كنید»  -

 

 اسارت؛ امتحان الهی

در اندیشه و تفکر اسرا كه عمدتاً حول معنویات میچرخد اسارت و درفتاری در زندان نوعی امتحان و مشی ت الهی     

اسییت كه بایسییتی با مقاومت و ایسییتاددی از این مرحله از زنددی هم سییربلند بیرون آمد. بر بنیاد این عقیده در  

اسارت به میدان امتحان و آزمایش الهی تعبیر شده است كه بایستی انسان از آن سربلند         های اسیران میدان نامه

 بیرون بیاید.

 (.315)همان: ی« های خود را امتحان میکنداینجا مرز امتحان است كه خداوند انجام میدهد و بنده»

سارت در مرحلج علم » س اكنون به مرحلج حقالیقین بودم همادر قبل از ا سین امینی( )همان:  « امیدهالیقین ر )ح

 (.365ی

ست         » ستد همان خیر ا ست. هرچه خدا بخواهد و بفر سد نیکو ست ر شی( )همان:  « هرچه از دو )عبداالمیر چاو

314.) 

سرمایه  » سیران یاد درفتیم كه بر روی زمان  ست كه الجرم باید   ما ا سیری ا دذاری نکنیم بلکه دریافتیم كه این م

د. ربنا افرغ علینا صبرا. هركه در این راه پرفرازونشیب توكل را پیشه و رضا و تسلیم       پیمود. هرچقدر كه طول بکش 

 (.94های سفیران مقاومت: ی)نامه« یقین ابواب رحمت و بركت حق نصیبش میشودرا توشه راه قرار دهد به

 (.365: ی)حسین امینی(. )همان« انسان باید راضی به قضای الهی باشد؛ پس اسارت و آزادی دست اوست»

سب برای     » ضایت خداوند قرار بگیرم. اینجا مکانی منا شوم و مورد ر برایم دعا كنید كه از این آزمایش الهی قبول 

 (.71)محمود امجدیان( )همان: ی« خودسازی است

 (.353)اسماعیل شبانکاره(. )همان: ی« ما اسارت را قبول داریم، زیرا آن برای ما قیامتی كوچک است»
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 (.61)همان: ی« خدا باشد همان خواهد بود... هدف شما باید رضایت خدا باشد هرچه خواست»

شده  » ساخته ن ست كه       خدایا ما تا  صل زندان نفس آدمی ا شویم. این زندان چیزی نیست. ا ایم از این زندان آزاد ن

 (.36)محمود امجدیان( )همان: ی« مشکل است آزاد شدن

شنگ جان ما اینجا خداوند را با تمام  » ساس میکنیم و هیچگاه از درداهش برای یک هو لحظه هم ناامید وجود اح

های كاغذی، دفتر ادبیات و هنر مقاومت: الکافرین. )معصومه آباد( )پرنده القوم اهلل االّنمیشویم زیرا الیأسوا من روح  

 (.44ی

سمتی از عمر خود را هم د      » شیم و ق ضای خدا در این بوده كه ما در اینجا با ست و ر سارت بگذرانیم و ما  خوا ر ا

 (.67)علی هادی( )همان: ی« راضی به رضای او هستیم

 جا(.)علی هادی( )همان« شاءاهلل خداوند همج ما را از اسارت نفس نجات دهد كه اسارت اصلی آن استان»

 

 انتظار، آزادی و امید وصال

سامدترین     سارت یکی از پرب ست كه در نامه واههانتظار، آزادی و امید به رهایی از زندان ا سیران دیده  هایی ا های ا

اندیشند و از مخاطبان خود میخواهند برای رهایی آنها همواره به دعا  میشود. اسیران در هر شرایطی به آزادی می   

سل به خداوند و           سارت را هم تو ست كه آنها راه رهایی از زندان ا شوند. بیان این نکته جالب ا شغول  و نیایش م

 میدانند.جلب رضایت او 

س یده   لحظه» شید در هر  شن می ها یکی پس از دیگری از دامان زمان میگریزند. خور سینج   ای از افق رو آید و از 

شیییناور آسیییمان میگذرد و باز در غروب خونین میمیرد تا به ما بگوید زنددی تنها یک غروب نیسیییت. ادر امروز 

د دذشت و آزاد و درخشان در پهنج آسمان سفر خواهد      خورشید در چنگال افق میمیرد، فردا از دروازۀ افق خواه 

های زیبا در عمق آسمان  كرد. ادرچه امروز تمام درهای آزادی بر ما بسته است، اما فردا درها بازخواهد شد پرستو    

سییرود آزادی خواهند خواند. درچه امروز در هجر هم میگرییم و اشییکها میریزیم، اما فردا مرگ غمهاسییت. فردا   

ها خواهد رویید. فردا دیگر دوری نخواهد ماند و زو اران منتظر بر قلّج صییبر و ته خواهد شییکفت و خندهلبهای بسیی

 (.41های اسارت: ی)محمود امجدیان( )نامه« امید مدال افتخار خواهند درفت

سانیترین جلوه  ج( سانیترین جلوه یکی از بهترین نمونهها: ان سارت، نا های نامههای عاطفی و ان سی های ا ر مج ا

كه پیش از اسارتم به دختر  هموطن، سالم. از آنجایی  »احمر ایران است كه در آن نوشته:   محمود رزمنده به هالل

وحش ببرم، اكنون این فرزند بدون ام قول داده بودم در صییورت موفقیت در امتحاناتش او را به پارک و باغسییالهنه

س    سارت را بداند و بفهمد كه من ا شمنم كارنامه آنکه مفهوم ا ست كرده به قولم عمل    یر د ستاده و درخوا اش را فر

 «4343/ 4/ 44كنم اما من اسیر دشمنم و نمیتوانم. خواهش میکنم شما اقدام كنید تا دل فرزندم شاد شود. 

احمر ایران موردتوجه قرار درفت و كارمندان آن اداره با مراجعه به          این نامه بالفاصیییله پس از وصیییول به هالل      

های وحش برده و جوایزی از جانب پدر برایش خریدند )آیینهسییاله را به پارک و باغ نوادۀ اسیییر، آن كودک نه خا

 (.494نامه از اسیران ایرانی، ی 445مقاومت و عاطفه، متن و پاسخ 

سور     ( د سان شکالت كنترل و  ضا میکرد متن      : هانامهم سرا اقت ضعیت جنگ و نظام حاكم بر اردوداههای ا و

ها بدقت كنترل دردد. این كنترل توسیییط عوامل اسیییتخبارات عراق و نیز منافقین صیییورت میگرفت. عوامل نامه

شیدند یا نامه را كالً از رسیدن کانستند خط میدها بر روی موارد خای و اطالعاتی كه آنان محرمانه میكنترل نامه

(. به همین دلیل هم بود كه اسیران سعی میکردند   45-44ی: یكاظمریمی جنگ، هانامه) اشتند یدبه مقصد بازم 
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(. 43ی سییفیران مقاومت: یهانامهها كمتر لو برود )های خود از رمز اسییتفاده كنند تا مفاهیم درون نامهدر نامه

 معموالًآورد كه آمد و برای ما نامه میصییلیب می بارکهر دو ماه ی»جمشییید نریمانی یکی از اسیییران میگوید:  

 كنترل میکردند و ادر خبر یا اطالعاتی بود دتشبها را رمز نوشته میشد. متأسفانه این اواخر منافقین نامه   بصورت 

شتند و              سلول نگه میدا شتند در  سانی را كه نامه مینو سد. ك ست ما بر شتند به د نامه را پاره میکردند و نمیگذا

ی ردوداههاای اسیران جنگی ایران در  رسان امیپ)پیام و  «توصیه میکردند در نامه بنویسید خبری برایتان بفرستند   

 (.41عراق: ی

شاهی، منافقین در نامه    ضل كریم  شتن نامه   به دفتج ابوالف سرا و نو های جعلی برای افراد متأهل كه منتظر های ا

شان نامه        ست میبردند و یا برای شان بودند د سر یا فرزندان س   نامج هم ستادند تا روحیج ا  ردخرا را های جعلی میفر

 (.434آنها را مجبور سازند به عراق پناهنده شده یا به منافقین ب یوندند )فرهنگ آزاددان، رجایی: ی كرده

شکالت  ( ه ست،   كه مقرّ« المللیسرخ بین  صلیب »آن  از جنگ و پس جسال هشت  ۀدر دور: توزیعم آن در هنو ا

صلیب      شان  سرا بود. ن ضوع ا شده بود. در كادر فوقانی   نامه درج یهادر باالی بردهسرخ   رابط ایران و عراق در مو

ی ادب مقاومت در  هاجلوه) مطالب فرسییتنده درج میشیید و جواب نامه در كادر زیرین همان نامه نوشییته میشیید 

ص  شهدا، پنبه نامتیو سالی را به مأموران اردوداه تحویل می سرخ نامه  صلیب (. 315زاری: یج  اد و آنان دهای ار

سرا  صیه میکردند ظرف یک یا دو روز كه م  میان ا ضور دارند،     أتوزیع میکردند و تو سرخ در محل ح صلیب  موران 

سخ نامه را به آن  صلیب هپا سرا قرار می     ا تحویل دهند.  صت قلم در اختیار ا اد و به همراه دریافت  دسرخ در این فر

 (.45-44ی: یكاظمریمی جنگ، هانامه) چسب و مهروموم نمیشد هم البته هاها، قلمها را پس میگرفت. نامهنامه

 

 گیرینتیجه
سالمی         ست، فرهنگ و ادبیاتی در ایران ا شورا الهام درفته و متأثر از آن ا سالم و واقعج عا ادبیات پایداری، كه از ا

عنا مهای دینی و مذهبی روحیج شجاعت، ایثار، ایستاددی و صبر و امید را    ایجاد كرد كه با تأسی از باورها و آموزه 

تنها زنددی و حیات دنیوی، بلکه حیات اخروی را هم معنادار كرد و       میکند. به سیییخن دیگر، ادبیات پایداری نه       

دوسییتی و صییبوری را به یک فرهنگ و ارزش در   معانی و مفاهیم بلندی چون شییهادت و ایثار و پایداری و وطن

ای از ادبیات دفاع مقدس سییارتگاهی بعنوان شییاخه جامعج اسییالمی ایران تبدیل نمود. بر بنیاد این نگاه، ادبیات ا

بازتابانندۀ روحیات و افکار و اندیشج سربازانی است كه به اسارت دشمن درآمده و مبارزه را با دستهای بسته ادامه        

 ها و خاطرات آنان بازتاب یافته است.ها در نامهمیدهند. این افکار و اندیشه

سیران در         های این پژوهش، كه بر تحلیل یافته ست كه ا ستوار بود، بیانگر این نکته ا سارت ا صد نامج ا محتوای پان

محوری، صیبر و  شیرایط سیخت خود، به موضیوعات و مفاهیمی چون خداباوری و خدامحوری، خداخواهی، والیت   

شعائر دینی، دعوت به حفظ حجاب، ایجاد انگیزه برای دفا      سل به ائمج اطهار، دعوت به نماز و  و  عشکیبایی با تو

سالمی،   شتیبانی از انقالب ا صبر و ایثار با بهره  پ سارت، امتحان الهی  مقاومت و دعوت به  دیری از آیات و روایات، ا

 اند.و امید برای رهایی از شرایط سخت اسارت توجه بیشتری داشته

ستو      نامه سرزمین ایران و در قلب ایرانیها ا ستقامت و پایداری را بر  سارت فرهنگ ا ساخت. آنان در   های دوران ا ار 

شرایط آموزه   ها دوشزد كرده، خود نیزَ عرفان نظری و عملی را آموختند  های دینی و الهی را بر خانوادهسختترین 

ای از فرهنگ و ادبیات اسییارتگاهی را پدید آورد كه در نوع خودش ها دونج تازهو بدین ترتیب ادبیات حاكم برنامه

 نظیر است.كم
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 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله نای

 و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی اصغر دادبهآقای دكتر . است شده استخراج اسالمی واحد تهران شمال

 و ها داده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به بخشایشجواد كامور آقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 ودهب پژوهشگردو  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اند داشته نقش نهایی متن تنظیم

 .است

 

 قدردانی و تشکر
 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 یفیك ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت و آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این

 

 منافع تعارض
سنددان  شریه  هی  در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هی  و شده  اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه سئولیت . ا  ارضتع دزارش م

 را دهش  ذكر موارد كلیه مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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