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Abstract 
Objectives: New social media have created a new arena where memories are no 
longer just consumed, but produced creatively in a participatory way. In the 
current research, by studying the Telegram group belonging to ex-combatants of 
one of the brigades of the 10th Seyed-al-Shohada Division in Tehran, it was tried 
to answer the following question:1.What narrative patterns or schemas are the 
manifestations of the collective memories of the war configured in this new 
arena? 2.To what extent are these patterns different from the schemas that 
formulate the official form of the collective memory of the war? 3.In fact, to what 
extent does this new ecology of the war memory have the capacity to become an 
arena for promoting alternative memory? Methods: In this study, using the 
method of virtual ethnography, it has been described that how the collective 
memory of the war is structured among the members of the Telegram group, and 
by using the thematic analysis technique, the cognitive schemas that form the 
semantic and interpretive frameworks of remembering the important events of 
the war have been patterned. Results: During the coding process, in the first 
stage, 404 descriptive categories, in the second stage, 27 interpretive categories, 
and finally, among them, 4 comprehensive categories were obtained, including 
the "construction of meaning in people's memory", "memory sites", "search for 
meaning" and "memory and identity". Conclusion: The results showed that the 
possibility of using dynamic platforms such as Telegram has extended the 
memory capacity and performance of the ex-combatants and it has created a new 
arena for configuring, aggregating and promoting alternative narratives and 
competing with the official frameworks of war memory. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The premise of collective memory studies 
is that "our social environment affects the 
way we remember the past" (Zerubavel, 
1997, p. 81). Today, mass media play the 
most important role in creating collective 
memories. Over the past decade, emerging 
social media platforms such as Telegram 
have helped shape a "new memory 
ecology" (Brown  & Hoskins, 2010, p. 94), 
and have provided people with an 
alternative communication space for 
sharing marginal and informal memory 
schemas. While in the past, the news 
media enjoyed a privileged position in the 
public sphere, now the voice of citizens 
instead of news producers has a public 
space where they can present their ideas 
and opinions (Harp et al., 2018). Thus, it 
can be said that new media are one of the 
most important factors shaping the status 
and place of memory in today's modern 
society, and the evolution in the role and 
form of collective memory today is under 
the influence of technological changes in 
the means of communication (Misztal, 
2003, p. 22). Various researchers tried to 
make these new  formations of memory 
understandable with concepts such as 
"mediated memory", "new memory", 
"memobilia", "extended memory", "digital 
memory", "online memory", and "e-
memory". In their researches, they showed 
that by using dynamic platforms known as 
"Web 2.0", the memory capacity and 
performance of the citizens has been 
increased and this possibility has been 
provided for them, so that they are no 
longer just consumers of other people's 
memories like in the past. However, they 
can produce memories creatively and in a 
participatory, decentralized and de-
territorialized manner. In this way, 

marginalized communities, now with 
access to social networks, have a unique 
opportunity to confront the hegemonic 
narratives of history by presenting their 
own interpretive models of the past events 
and through the construction of their 
collective memory, they have the power to 
challenge . In Iran, the advancement of 
communication technologies has allowed 
groups in civil society to have their 
commemorative strategies from the past 
events, sometimes alongside the 
government and sometimes against it, and 
to form specific memory communities 
centered on retelling the shared historical 
experiences. In this article, one of these 
memory communities in the Telegram 
social network, created with the aim of 
sharing common memories of the war 
among a group of ex-combatants in the 
Iran-Iraq war, has been examined. The 
main question of this research ddresses 
narrative patterns of the configuration of 
the collective memories of war in this 
telegram group and the difference 
between these patterns from the schemes 
formulated by the government. 

2. Methods 
In this research, a virtual ethnographic 
method has been used. Using this method, 
an attempt has been made to provide a 
detailed description of the way of 
structuring the collective memory of the 
war among the members of the Telegram 
group belonging to the ex-combatants of 
one of the brigades of the 10th Seyed-al-
Shohada Division in Tehran. For this 
purpose, for about three years (2013-2016), 
with the knowledge of the subject of the 
research in the field of study, i.e. the 
mentioned Telegram group, the 
researchers had a purposeful presence 
and collected the data. In this study, the 
thematic analysis technique was used to 
analyze the messages and identify the 
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cognitive schemas that make up the 
semantic and interpretive frameworks of 
remembering the important events of the 
war. 

3. Results 
The application of the thematic analysis 
made it possible to obtain a typology  of the 
forms of cognitive schemas, through 
which the members of the investigated 
community of ex-combatants interpret 
and remember the common events of the 
war. For this purpose, first, the research 
data (text of conversations and interviews) 
were compressed and summarized in 
specific semantic units and a label was 
considered for each of them, which 
resulted in 1088 labels. In the next step, 
404 descriptive themes were created 
using deductive-inductive logic and 
through conventional coding process. In 
the following, the descriptive codes that 
had a common meaning and conceptual 
space were grouped together and thus 27 
interpretive categories or themes were 
extracted. In the last stage and at a higher 
abstract level, among the existing 
interpretive categories, four overarching 
themes were identified: "making meaning 
in people's memory", "places of memory", 
"search for meaning", and "memory and 
identity". 

4. Conclusion 
The current research showed how the ex-
combatants of the eight-year war who had 
lost their connection with each other in 
the decades after the war, like other social 
groups, took advantage of the space and 
network capacity of new media 
technologies to revive and continue 
previous connections and rebuild their 
past community. The framework that 
Telegram has created here as a dynamic 
platform belonging to Web 2.0 has made it 
possible for more voices to participate in 

the production of collective memory. The 
interactive and democratic atmosphere of 
the group has created new opportunities 
and motivations for the ex-combatants to 
share their past narratives and engage 
with the war history project. According to 
the technological possibilities of 
openness, accessibility and interactivity of 
the communication space, the Telegram 
group of ex-combatants appears as a 
suitable channel for configuration, sharing 
and dissemination of informal and 
marginal narratives from the past. Here, 
the users have a unique opportunity to 
challenge the accepted historical events 
and challenge the established narratives, 
and therefore, the current group provides 
an alternative communication space for 
sharing the previously suppressed 
memories and formulating an alternative 
collective memory. The official memory of 
the war, which relies on "dogmatic 
formalism" and retelling reality in ideal 
conditions, presents the past in an 
abstract context of immortality and 
sanctity while in the digital memory of 
war, the official and dominant voice of the 
war is challenged through critical, justice-
seeking and politicized narrative patterns. 
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 چکیده
 دیگر  خاطرات  آن  در  که  اندآورده   وجود  به  را  جدیدی  یعرصه   جدید،  اجتماعی  هایرسانه:  اهداف

  پژوهش   در.  شوندمی  تولید  مشارکتی  ایشیوه  به  و  خالقانه  طوربه  بلکه  شوند؛نمی  مصرف  فقط
  سیدالشهدا   ده  لشکر  هایتیپ  از  یکی  سابق  رزمندگان  به   متعلق  تلگرامی  گروه  یمطالعه  با  حاضر،
  چه   قالب  در  جدید،  یعرصه   این  در  جنگ  جمعی  خاطرات  تظاهرات  که  است  آن  پرسش  تهران،

  از   متفاوت  اندازه  چه  تا  الگوها  این  و  شوند؟می  پیکربندی  هاییواره طرح  یا  روایی  الگوهای
بوم  این  واقع،    در  کنند؟می  صورتبندی   را  جنگ   جمعی  یحافظه  از   رسمی  شکل  که  اندهاییوارهطرح

 جایگزین   یحافظه  ترویج  برای  ایعرصه   به  تبدیل  ظرفیت  اندازه  چه  تا  جنگ  یحافظه  جدید  شناسی
  ی نحوه  توصیف  و  مشاهده  به   مجازی  نگاریمردم  روش  با  مطالعه  این  در:  مطالعه  روش  دارد؟  را

 استفاده  با  و  پرداخته  بررسی  مورد  تلگرامی  گروه  اعضای میان  در  جنگ  جمعی  یحافظه  ساختاریابی
  یادآوری  تفسیری و معنایی هایچارچوب یسازنده شناختی هایواره طرح  تماتیک، تحلیل تکنیک از

  ۴۰۴  تعداد  اول،  یمرحله  در  کدگذاری،  فرایندهای  طی:  هایافته.  اندشده  الگویابی  جنگ  مهم  وقایع
  چهار   ها،آن  میان  از  نهایت  در  و  تفسیری  یمقوله   ۲۷  تعداد  دوم   یمرحله  در  توصیفی،  یمقوله
 برای  وجوجست«  ،»حافظه  هایجایگاه«  ،»افراد  یحافظه  در  معنا  ساخت«  یعنی  فراگیر  یمقوله

  امکان   که  داد  نشان   نتایج:  گیرینتیجه.  شدند  استخراج  و  شناسایی  »هویت  و  حافظه«  و  »معنا
 را   جنگ  سابق  رزمندگان  ایحافظه  عملکرد  و  ظرفیت  تلگرام،  همچون  پویا  هایپلتفرم  از  استفاده
  و  جایگزین  هایروایت   ترویج  و  تجمیع  پیکربندی،  برای  را  جدیدی  یعرصه  و  است  داده  گسترش

 . است آورده وجود به جنگ یحافظه رسمی هایچارچوب با رقابت

 کلیدواژه ها: 
  یحافظه دیجیتال، یحافظه
  جنگ  جنگ، خاطرات جمعی،
  عراق، و ایران یسالههشت
 .اجتماعی هایرسانه

 

 

 
  فرزبد یمحمدمهد :نویسنده مسئول * 

  اجتماعی، و انسانی علوم یدانشکده  اجتماعی، علوم  گروه آدرس:
 .ایران  بابلسر، مازندران، دانشگاه

 mahdifarzbod@yahoo.com ایمیل:

 

mailto:mahdifarzbod@yahoo.com
https://www.orcid.org/0000-0001-6778-5189


 

163 

 . ۱۸۵تا  ۱۵۹ صفحات  .۱۴۰۱بهار و تابستان   .۱۹ شماره .۹ دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  
Sociology of Social Institutions 

 ی ایران و عراق) سالهی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت ی دیجیتال جنگ (مطالعهحافظه .  فرزبد  محمدمهدی

 و بیان مسأله مقدمه ۱
حوزه به  ورود  برای  گام  شناسی  جامعه  یاولین 

حافظه، فهم این مطلب است که محیط اجتماعی ما  
نحوه  می  یبر  تأثیر  گذشته  از  ما  گذارد  یادآوری 
  این   فرض این مطالعات). پیش ٨١:  ١٩٩٧،  ١(زروباول 
که این شخص است که به خاطر می  حالیاست در 

عمل   یک  از  فراتر  چیزی  سپردن  خاطر  به  آورد، 
است به  ؛شخصی  بین «حافظه  و  طور  االذهانی 

ارتبا به اشتراک    طشازطریق  با دیگران  آنچه که  با 
و  می  گذاشته رویدادها  نمادها،  زبان،  یعنی  شود، 

د» کنریزی می پایه را  های اجتماعی و فرهنگی  زمینه
بدین ترتیب، حافظه   ). ١٥٥:  ١٩٩٧،  ٢(پائز و دیگران 

  و نیز فراموشی   از بستر اجتماعی که در آن یادآوری 
می  وقوع  مجزا  به  تغییرات   نبودهپیوندد،  و 

روی  ار تکنولوژیکی  ابزارهای  در  از  داده  تباطاتی، 
حافظه در    وضعیت  یدهندهخت ترین عوامل سامهم

 جوامع امروزی است. 

مهم  جمعی،  خاطرات  ساخت  در  ترین  امروزه، 
را رسانه  ایفا می نقش  کنند و «چرخش  های جمعی 

دهی به حافظه توسط مردم  در حال شکل   ٣ارتباطی»
های اجتماعی  در حین ارتباط، سکونت و ایجاد شبکه 

شوند  نحوی روزافزون انبوه و گسترده می است که به  
دهه٢٧١:  ٢٠١١(هاسکینز،   یک  طی  گذشته،   ی). 

رسانهپلتفرم  اجتماعیهای  همچون   های    نوظهور 
به  فیس توییتر  و  تلگرام  گیری شکل بوک، 
کمک کرده (براون و    ٤»ای جدید شناسی حافظه«بوم 

«شیوه٩٤:  ٢٠١٠،  ٥هاسکینز و  فوری )  و  های  تر 
«ارسال تبالواسطه با  را  سپردن»  خاطر  به  از  ری 

کردن، انتشار دادن، لینک دادن، الیک کردن، ترکیب  
:  ٢٠١٤،  aاند (هاسکینزکردن و اصالح کردن» ارائه داده

داده ١٨٩ نشان  مطالعات  از  برخی  چگونه  ).  که  اند 
در  رسانه عادی  شهروندان  مشارکت  اجتماعی،  های 

روایت  تجمیع  و  گتوزیع  از  جایگزین  در  های  ذشته 
 

1 E. Zerubavel 
2 D. Paez et al 
3 Connective turn 
4 new memory ecology 
5 Brown & Hoskins 

نسخه  تسهیل    یبرابر  و  فراهم  را  آن  اقتدارگرای 
یافتهمی بنابر  رسانه کنند.  تحقیقات،  این  های  های 

اجتماعی، فضای ارتباطی جایگزینی را برای اشتراک  
حافظوارهطرح  حاشیهههای  در  ای  غیررسمی  و  ای 

قرار می  افراد  و دیگران اختیار  (هارپ  ؛  ٨٢٠١،  ٦دهند 
،  ٩؛ ژائو و لیو ٢٠٢٠،  ٨نکا؛ بیرکنر و د٢٠١٤،  ٧فلورینی 

٢٠١٥ (  

رسانه از  استفاده  فراگیر  و  رشد  اجتماعی  های 
 یهای اجتماعی مجازی در جامعهعضویت در شبکه 
ایران، پدیده  ای ملموس و آشکار است. طبق  امروز 

درصد    ٦٥) بيش از  ١٣٩٩های مرکز آمار ایران ( یافته
افراد   و بيشتر  ١٥از  در يک شبکه حد  ،ساله    یاقل 

ساعت    ١طور میانگین روزانه  اجتماعي عضو بوده و به 
شبکه   ٣٢و   این  در  را  خود  زمان  از  ها  دقیقه 
و عضویت  می ایرانیان    ٥٥گذرانند. حضور  میلیونی 

ترین تحول  توان شاخص های اجتماعی را می در شبکه
اخیر   یخورده در جامعه طی یک دهه فرهنگی رقم 

تماعی جدیدی را پیرامون انسان  دانست که فضای اج
ایسپا   نظرسنجی  برمبنای  است.  داده  ایرانی شکل 

باالی    ٨/٧٨)،  ١٤٠٠( افراد  از  کشور،    ١٨درصد  سال 
از رسانه  استفاده  و  امروزه  را ضروری  اجتماعی  های 

دهند که این نشان از عمق تأثیری  الزم تشخیص می 
شبکه  این  در  فعالیت  و  عضویت  که  بر  است  ها 

 ای شناختی موجود در جامعه دارد. هنجاره

های اجتماعی جدید در پیکربندی به  نقش رسانه 
شکل  (باز)  و  افراد  خاطرات  و  به  تجربیات  دهی 

روشن   یحافظه را  امروز  ایران  در  هر  جمعی  از  تر 
توان در اجتماعات مجازی مشاهده کرد که  جایی می 

وقایع   از  مشترک  تجربیات  بازگویی  محوریت  با 
 یاند. موضوع مطالعه در مقاله تاریخی شکل گرفته 

  ی ای در شبکه حاضر، یکی از این اجتماعات حافظه
اجتماعی تلگرام است که با هدف بازگویی تجربیات  
از   گروهی  میان  در  جنگ  از  مشترک  خاطرات  و 

6 D. Harp, J. Grimm & J. Loke 
7 S. Florini 
8 T. Birkner & A. Donk  
9 H. Zhao & J. Liu  
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گرفته  شکل  عراق  و  ایران  جنگ  سابق  رزمندگان 
در   جنگ  مشترک  خاطرات  یادآوری  و  مرور  است. 
تکنولوژیکی   پیشرفت  کمک  با  که  اجتماعی  فضایی 
از   پس  را  موقعیتی  آمده،  فراهم  ارتباطی  ابزارهای 
تا   کرده  ایجاد  جنگ  پایان  از  سال  سی  گذشت 

تیپ  از  یکی  سابق  لشکر  رزمندگان  سید    دههای 
گرد دیگر  بار  را  این    الشهدا  ماهیت  آورد.  هم جمع 

آن    توان در ای است که می ای به گونه محیط رسانه
را   جنگ  جمعی  خاطرات  از  جدیدی  صورتبندی 

یادآوری عمومی و    یمشاهده کرد که ضرورتاً با شیوه
توسط   که  جنگ  جمعی  خاطرات  رسمی  شکل 

سلطهرسانه تحت  و  اصلی  جریان  گفتمان    یهای 
می  پیکربندی  دولتی  یکسان  غالب  .  نباشدشود، 

پرسش اصلی تحقیق آن است که تظاهرات    ،درواقع
ی جنگ در گروه تلگرامی مورد مطالعه  خاطرات جمع 

در    ،ایران و عراق  یسالهرزمندگان سابق جنگ هشت 
هایی پیکربندی  وارهقالب چه الگوهای روایی یا طرح 

این می و  اندازه  ها  شوند؟  چه  از  تا  متفاوت 
جمعی    یند که شکل رسمی از حافظهای یهاوارهطرح 

 کنند؟جنگ را صورتبندی می 

ی پیشینهمبانی نظری و  ٢
 تحقیق

های  جمعی و رسانه  یحافظه ٢٫١
 اجتماعی 

زمینهپیشرفت  در  سریع  تکنولوژیکی   یهای 
ارتباطات و ایجاد و تشکیل مخاطبان انبوه این یقین  
بسیار   ابزار  رسانه  که  است  آورده  وجود  به  را 
قدرتمندی در نظم و سامان دادن به معرفت انسان  

رسانه  است.  گذشته  نه از  اصلی  خبری  تنها  های 
فکر  می باید  چیزی  چه  درباره  بگویند  ما  به  توانند 

نحوه   ؛کنیم درباره  یبلکه  جهان    یاندیشه 
می پیرامون  معین  نیز  را  و  مان  مایرز  (نیگر،  کنند 
این ٢٠١١،  ١زندبرگ  با  دهه).  در  اخیر،  حال،  های 

 
1 M. Neiger, O. Meyers and E. Zandberg 
2 Electronification of Memory 
3 J. Urry  

به  عمومی  گفتمان  در  پیشرفت مشارکت  های  دلیل 
رسانه  معرفی  و  افزایش  های  تکنولوژیکی  اجتماعی 

های خبری  که در گذشته رسانهدرحالی   ؛یافته است
حوزه در  ممتازی  موقعیت  برخوردار    یاز  عمومی 

کنندگان بودند، اکنون صدای شهروندان به جای تهیه 
ها  توانند ایده خبر دارای فضایی عمومی است که می 
خود بر فهم    یو نظرات خود را ارائه دهند و به نوبه 

) بگذارند  تأثیر  جهان  از  دیگرانما  و  ).  ٢٠١٨،  هارپ 
حافظه  ،درواقع شدن  را    ٢الکترونیکی  جدیدی  بعد 

کند، ارائه برای نقشی که حافظه در جامعه ایفا می 
(اوری می می ٦٣:  ١٩٩٦،  ٣دهد  لذا  که  ).  گفت  توان 

  عوامل  نیترمهم  از  یک ی  دیجد  یهارسانه
ج  ت یوضع  یدهندهساخت  در    گاهیاو  حافظه 
امروز    یجامعه و  هستمدرن  نقش  در  تکامل  و  ند 

حافظه تغییرات    یشکل  ازطریق  امروز  جمعی 
روی  قابل  تکنولوژیکی  ارتباطاتی  ابزارهای  در  داده 

(میزتال  است    برای ).  ٢٢:  ٢٠٠٣،  ٤صورتبندی 
صورتبندیمفهوم  این  از  حافظهپردازی  جدید   ،های 

تالش  مهمی محققان  داده را    های  .  اندصورت 
توأمان رسانه و حافظه را از نظر   یرابطه  ٥دیک ون

حافظه  پیشینی  به  یتنظیم    یواسطهفرهنگی 
ها مورد بررسی قرار داده و اولین الگوی جامع  رسانه

«حافظه او  واسطه  یاز  است.  داده  ارائه  را  ای» 
ها و اشیایی که ما با  ای را «فعالیت خاطرات واسطه 

ای، برای خلق و بازخلق  های رسانهوری آاستفاده از فن 
حسی از گذشته، حال و آینده خودمان در رابطه با  

به کار بسته و منظور می  کنیم» (ون دیک،  دیگران 
هاسکینز نیز  متعاقباً،  ) تعریف کرده است.  ٢١: ٢٠٠٧

«حافظه از  از    یمفهومی  خود  تحلیل  در  را  جدید» 
دهد.  ه میای شدن حافظه ارائمیانجی شدن و رسانه 
بر میانجی  تأمل  با  بهاو  عنوان «فرایند در حال  گری 

تغییر وابستگی متقابل فردی، اجتماعی و فرهنگی به  
می  اظهار  رسانه»،  رشد  و  بقا  که  حفظ،  دارد 

فنی  قابلیت  «سیالن  در  بازسازی  و  بازیادآوری  های 
و   اجتماعی  زیستی،  ابعاد  بر  که  نوظهور»  اجتماعی 

4 B. A. Mistzal 
5 J. Van Dijck 
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طور بنیادین در  گذارند، بهمیفرهنگی حافظه تأثیر  
). به زعم  ٦٦١:  ٢٠١٤،  bباشند (هاسکینزحال تغییر می

، امروزه حافظه در اینکه گذشته چگونه بازیابی و  وی
می  با  بازنمایی  و  گرفته  قرار  واسطه  مورد  شود 

فن کنترل  و  اشکال  رسانهوری آطبیعت،  و  ها،  ها 
ترتیب، یک  شود. بدین  سسات نوظهور درگیر میؤم

تر و آشکارتر از نظر عمومی  جدید» بصری  ی«حافظه
گیری آن در عصر معاصر  پدیدار شده که هم شکل 

  یثیر رسانه است و هم اینکه ارزیابی دوباره أتحت ت
ماهیت آن و ارزش به خاطر سپردن آن مشروط به  

ها  های منتشرشده توسط توده ها و گفتمان وری آفن
رسانه سایر  (هاسو    ، ١ریدینگ   ).٢٠٠٩کینز،  هاست 

حوزه  مهم محقق  دیگر   این  فرم   ،در  تکامل  های  بر 
مصنوعی دیجیتال تلفن    ی حافظه در ارتباط با رسانه

می  نشان  آثارش  در  او  دارد.  تمرکز  که  همراه  دهد 
  ؛ ارتباطی نیست  یتلفن همراه دیگر تنها یک وسیله

دیجیتالی،    یبلکه در ظهور شکل جدیدی از حافظه 
آ وی  «حافظهکه  را  نقش  می   ٢موبایلی»   ین  نامد، 

نظر   از  است.  همراه  اوداشته  تلفن  خاطرات   ،
داده  قابل  های چندرسانهدیجیتالی  و  قابل حمل  ای 

ها در  گذاری رویدادها یا ارتباطات هستند. آن اشتراک
تسخیر حرکت  بایگانی  به   و  حال  و  شده  راحتی 

 ).٢٠٠٩شوند (ریدینگ، سرعت بسیج می به

ترتیب حوزه   ،بدین  این  مطالعاتی   یمحققان 
مواجهه ما با انبوهی از    یاند که در نتیجه نشان داده 

رسانه وری آفن قرن  های  در  جدید  دیجیتالی  های 
توانایی حاضر و  عادات  به ،  ما  شناختی  سرعت  های 

 یحافظه«وری  آبازسازی شده و رژیم جدیدی از فن 
نامیده    ٤نیکی» الکترو  ی، که «حافظه٣»یافتهگسترش

(کلوز می مجموعه ٧٢٠١،  ٥شود  ازطریق  از  )،  ای 
شدهدستگاه واسطه  همراه  همیشه  اند.  های 

پلتفرم بهره  از  پویا موسوم به «وب  گیری  »  ٢٫٠های 

 
1 Anna Reading  
2 Memobilia 
3 Extended memory 
4 E-memory 
5 Robert W. Clowes 
6 Joanne Garde-Hansen 
7 Gabriella Ivacs 

فایلی می که شامل سیستم  اشتراک  که  های  باشند 
گذشته در  را  عمومی  و  حاضری  ی  خصوصی 

و  بی  بصری  شدیداً  و  درهم  واسطه  شنیداری 
حافظهمی عملکرد  و  «ظرفیت  شهروندان  آمیزد،  ای 

پذیر  پیش امکان   یعادی را فراتر از آنچه تنها یک دهه 
(گاردبود، گسترش می  ).  ٣٥:  ٢٠١١،  ٦هانسن -دهند» 

ها حافظه  ای که فرهنگ بدین ترتیب است که شیوه 
کنند، حفظ گذشته در آینده را بازیابی می   یو نحوه 

محیط به  رسمی  نهادهای  رسانه از  روزمره،  های  ای 
پلتفرم  تلگراممانند  چون  و    ،هایی  اینستاگرام 

 ). ٢٠٦:  ٥٢٠١،  ٧واتساپ، در حال تغییر است (ایواکس 

نقش  بررسی  تحقیقات قابل توجهی راه را برای  
یک    یهای اجتماعی جدید در فرهنگ حافظهرسانه

، ٨اند. مجموعه مقاالت (ارل و رینی اجتماع باز کرده 
هانسن و دیگران،  -گارد؛  ٢٠١١نیجر و دیگران،  ؛  ٢٠٠٩
؛  ٢٠٠٧(ون دیک،    یهاکتابو    )٢٠١٧هاسکینز،  ؛  ٢٠٠٩
تننبم؛  ٢٠١١هانسن،  -گارد و  ؛  ٢٠١٤،  ٩وینبالت-زلیزر 

دیگران،   و  گسترده با    )،٢٠١٦هاجک  از  طیف  ای 
زمینه    موضوعات  این  که    اندشده  تدوین در 

حافظه «مطالعات  پژوهشی   یزیرمجموعه 
در ادامه    .ندشومی   محسوب  ١٠های اجتماعی» رسانه

 : شودتحقیقات اشاره می این به چند مورد از 

؛  ٢٠٠٩،  ١١(پنتزولد مختلفی  پدیا، در مقاالت  کی وی
عنوان یک  به   ،)٢٠١٦،  ١٣؛ لویت ٢٠١٤،  ١٢فرون و ماسا 
تئوریزه    یمکان حافظه و مورد  جمعی جهانی  شده 

محققان    ،برای این منظور  .پژوهش قرار گرفته است
مکان  مفهوم  نورااز  حافظه  به١٩٩٦(   ١٤های  عنوان  ) 

گروه«مکان به  که  نمادین  می های  کمک  کنند ها 
خاطر   به  بایگانی  عملکرد  نوعی  ازطریق  را  گذشته 

کند که  نورا استدالل می اند.  نموده سپارند»، استفاده  

8 Astrid Erll and Ann Rigney 
9 Zelizer and Tenenboim-Weinblatt 
10 social media memory studies 
11 C. Pentzold 
12 M. Ferron and P. Massa  
13 B. Luyt 
14 P. Nora 
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محیط  در  دیگر  امروز  حافظهما  زندگی    ١های 
بازتابنده    ٢های حافظه»بلکه «مکان  ؛کنیمنمی  خود 

زدایی  های حافظه که از مناسک کنیم. مکانایجاد می 
می  حاصل  جهان  آغاز  شونداز  احساس  این  با   ،

خاطره می دیگر  که  وجود  خودانگیخته  یشوند  ای 
(نورا،   کنیم  ایجاد  را  آرشیوها  خود  باید  ما  و  ندارد 

). از نظر نورا امروزه تاریخ، یعنی بازسازی  ١٢:  ١٩٨٩
دار چیزهایی که اکنون وجود ندارد، حافظه را  لهأمس

ن  واقعی و دائمی که ما را به زما  یبه معنای پدیده 
ابدی متصل می آورده  حال  به تصرف خود در  کند، 

به  ٧:  ١٩٩٦(نورا،    است یادآوری  شرایط  این  در   .(
ولیت  ؤبازسازی حافظه تبدیل شده و مس  یمسأله

اند. از نظر نورا، این  یادآوری به آرشیوها منتقل شده
آرشیوی» جدید با تغییر از آگاهی تاریخی   ی«حافظه

ه است و اینکه آگاهی  به آگاهی اجتماعی ایجاد گشت
بلکه   مورخان،  اختیار  تحت  نه  دیگر  امروز  جمعی 

(شوارز رسانه است»  جمعی  )  ٤٤:  ٢٠١٠،  ٣های 
حافظه نشان  عصر  به  ورود  آرشیوی    یگر 
حافظه است. چشم   یمحققان  این  از  انداز  آنالین 

پدیا و  در این معنا که ویکی   ؛اندنظری نورا فراتر رفته
پلتفرم  مکان  های  دیگر  عنوان  تحت  که  را  پویا 

می   یحافظه شناخته  برخالف  جهانی  شوند، 
آنالوگ  وری آفن یا  آفالین  و  پایین  به  باال  از  های 

سنتی، دارای فرهنگ مشارکتی از پایین به    یحافظه
توصیف   ماسا،  انکرده باال  و  (فرون  پنتزولد،  ٢٠١٤د  ؛ 

های حافظه «خاطرات  ). به عبارتی، در این مکان٢٠٠٩
طور خالقانه،  بلکه به   ؛شوندگر فقط مصرف نمی دی

شده ای مشارکتی و غیرمتمرکز و قلمروزدایی به شیوه 
؛ پنتزولد،  ٢٥:  ٢٠١٤شوند». (فرون و ماسا،  تولید می 

ها هم بایگانی و هم ارتباط با  ). این پلتفرم ٢٦٤:  ٢٠٠٩
گفت  شریک  می وچندین  ممکن  را  لذا  گو  و  سازند 

 یشکاف میان حافظه   یدهنده توان پیوند ها را می آن
(حافظه  تثبیت   یفرهنگی  و  ذخیره  در  عینی،  شده 

سیال  یارتباطی (حافظه  یاشکال نمادین) و حافظه

 
1 milieux de memoire 
2 lieux de memoire 
3 B. Schwarz 
4 A. Assmann 

اعضای   بین  روزمره  ارتباطات  بر  مبتنی  غیررسمی  و 
از  ٢٠٠٨  ،  ٤گروه) دانست (آسمان  ،  پنتزولد  به نقل 

٢٦٤-٢٦٢:  ٢٠٠٩ .( 

رسانهسفی دیگر  از  اجتماعی  بوک  در    مهمهای 
جمعی    یعصر ماست که نقش آن در خلق حافظه 

است گرفته  قرار  بررسی  گارددرحالی   ؛مورد  - که 
( ه به  ٢٠٠٩انسن  بایگانی    ٥حافظه  کار)  عملکرد  و 

چرچ و  پرداخته،  گفتمان  ٢٠١٣(  ٦فیسبوک   (
خاطرسپاری منحصر به فرد ایجاد شده توسط این  به

قرار داده است، کان  اجتماعی را مورد توجه    یشبکه
گیری شکل   ی) تحلیلی از نحوه ٤٢٠١(  ٧و استیرنستاد 

داده  ارائه  را  فیسبوکی  یادآوری»  «اجتماع  اند.  یک 
دانک و  بیرکنر    ای مطالعه  طی)  ٢٠٢٠(  همچنین، 

درمورد    موردی، محلی  درگیری  در  فیسبوک  نقش 
در شهر عمومی  میدان  یک  نام  از    ی تغییر  متوسط 

کاوش  مورد  را  داد  آلمان  آن اه قرار  تحلیل  ند.  با  ها 
ها در یک  ها و کیفیت بحث محتوای کیفی استدالل 

پوپولیستی    یصفحه  جنبش  به  متعلق  فیسبوکی 
جنبش  محافظه این  اعضای  که  دادند  نشان  کار 

ارائه  برای  فیسبوک  از  دیدگاه    یچگونه 
پیرامون    یشدهسرکوب  بحث  در  گذشته  از  خود 

می  استفاده  ملی  هویت  و  کشور  بدین  تاریخ  کنند. 
امروزه   که  رسیدند  یافته  این  به  محققان  ترتیب، 

عمومی در  -ضد   یعنوان یک حوزه پلتفرم فیسبوک به 
های اصلی هژمونیک، نقش  ها و سیاست برابر رسانه 

ای در پرورش یک آگاهی تاریخی جدید  کنندهتعیین
   .دارد

) همکارانش  و  تا٢٠١٨هارپ    ی تصویر  حدی) 
اجتماعی توییتر ترسیم    ی مشابه را در ارتباط با شبکه

آن کرده  داده اند.  نشان  خود  پژوهش  در  که  ها  اند 
حوزه  یک  ازطریق    یچگونه  که  جدید  عمومی 

باز شده، می رسانه بر حافظه های اجتماعی   یتواند 
د ما  جمعی   قدرت  از  بخشی  و  بگذارد  یرینه  تأثیر 

عقیده رسانه به  کند.  حذف  را  سنتی  ها، آن   یهای 

5 memory work 
6 Scott H. Church 
7 A. Kaun & F. Stiernstedt 
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حاشیه پیش اجتماعات  که  رسانهنشین  در  های  تر 
خود    یاصلی صدای بلندی نداشتند و اغلب گذشته

گونه  به  غیرقابل تشخیص می را  با  ای  اینک  یافتند، 
اند تا  های اجتماعی فرصت یافتهدسترسی به رسانه

خود از وقایع گذشته، به  الگوهای تفسیری  یبا ارائه
با روایت  تاریخ برخاسته و  مقابله  از  های هژمونیک 

حافظه ساخت  به    یازطریق  را  قدرت  خود  جمعی 
 . چالش بکشند

جمعی جنگ ایران و عراق    یحافظه ٢٫٢
 اجتماعی تلگرام  یدر شبکه

ثیرگذار و منحصر به  أهای تشک زمان تجربه جنگ بی 
بر   قوی  ردهایی  که  است  و    یخاطره فردی  فردی 

می  جای  بر  تجربه اجتماعی  نقش    یگذارد.  جنگ 
نسل  درک  در  از مهمی  جامعه  یک  مختلف    های 

روایت زمان انسجام  و  حفظ  و  خاص  بندی  های 
جنگ    یدهنده شکل است.  داشته  ملت  یک 

ایران و عراق و یادبودهای مرتبط با آن    یسالههشت 
نیز سهم چشمگیری در ساخت رتوریک هویت ملی  

ماهیت  د جنگ  این  است.  داشته  معاصر  دوران  ر 
ها  اعمال یادبودی، اشکال یادبودها و انواع سوگواری 

است داده  تغییر  همیشه  برای  یادبود    .را  اعمال  از 
گسترده  به   یدولتی  هویت جنگ  منبع  یابی  عنوان 

ها استفاده  توده  ینظام سیاسی با توسل به حافظه
به  حاکم  سیاسی  نظام  است.   ی واسطهشده 

مراسم  دستگاه خالل  از  و  خود  ایدئولوژیک  های 
آموزش و   یادبودهای عمومی، دستگاه  و  بزرگداشت 

رسانه و  پرورش،  اسناد  و  آمار  جمعی،  های 
های رسمی، مفاهیم کلی  شماریها و گاه نگاری تاریخ 

هشت  جنگ  تاریخی  در    یسالهو  را  عراق  و  ایران 
بازسازی   و  بازنمایی  با نظم سیاسی مسلط  انطباق 

سال می در  حکومت  تالش  کند.  جنگ  از  پس  های 
جمعی   یادآوری  روند  مدیریت  و  کنترل  با  تا  کرده 

نسخه  عراق،  و  ایران  و  جنگ  شده  بازسازی  های 
گذشتهبرنامه این  از  شده  در    یریزی  را  مشترک 

ان ایجاد  چون  اهدافی  اجتماعی،  خدمت  سجام 
 

1 E. Hobsbawm and T. Ranger 
2 D. Hervieu-Leger 

کردن   اجتماعی  و  اقتدار  به  بخشیدن  مشروعیت 
بهجمعیت شود  (رجوع  بندد  کار  به  و    : ها  هابزبام 

). این در حالی است که برساخت یک  ١٩٨٣،  ١رنجر
تحت    یحافظه جنگ  از  متحد  و  یکپارچه  عمومی 

فر أت جهانی  اثیر  و  اجتماعی  تمایز  پرشتاب  یندهای 
های دیجیتالی و  ی ورآطور پیشرفت فنشدن و همین 

شبکه رسانه ارتباطی  روزبه های  دشوارتر  ای  روز 
به می امروزه  جنبهشود.  عملکردی  طورکلی  های 

به  خصوصاً  فزاینده  یواسطهحافظه    یرشد 
رسانهوری آفن دیجیتالی،  و  های  تعاملی  های 

  ،های اطالعاتی، بسیار تغییر کرده و در نتیجهسیستم
را می   یحافظه و   توانامروزی  از قطعات  «متشکل 

 ).١٢٩: ٢٠٠٠، ٢لجر -ها» دانست (هروی تکه

رسمی و مسلط جنگ به موازات    یافول حافظه
تکه  از  شدن  روندهایی  دموکراتیزه  و  شدن  تکه 

  ، افتد. بدین ترتیبعمومی جنگ اتفاق می   یحافظه
انحصار   در  دیگر  جنگ  بازنمایی  مدیریت  امروزه 
دیگر   و  مورخان  محققان،  یا  و  دولتی  مقامات 

نیستگروه تخصصی  و    ؛های  کارگزاران  بلکه 
کنشگران جدیدی به قلمرو بازنمایی جنگ که اینک  

روایت  نزاع  استمحل  و چندگانه  متکثر  گام    ،های 
حسب  نهاده و متعاقباً امکان برساخت گذشته را بر 

کرده وارهرح ط پیدا  خود  ذهنی  از  های  گروهی  اند. 
شان که دارای تجربیات مشترکی  سربازان و دوستان 

باهم  جنگ  یکدیگر،  ااز  با  ارتباط  ازطریق  و  ند، 
فردی  می خاطرات  اشتراک  به  را  یک  شان  گذارند، 
دهند. وینتر از  می   شکیلت ای جنگ را  اجتماع حافظه

اصلی یادبود یاد  عنوان کنشگران  هایی بهچنین گروه 
کوشند راهبردهای  مدنی می   یکند که در جامعهمی

گاه در  یادبودی  و  در کنار حکومت  از جنگ  را  شان 
برابر آن داشته باشند. مرور عمومی خاطرات جنگ  

آن  بین  در  خاطره»  «کار  عبارتی  به  ازطریق  یا  ها 
اعضای  به شکلی خودجوش صورت  تبادالت  و  شان 

سیومی و  (وینتر  ).  ١٧-٢٠:  ١٩٩٩،  ٣انپذیرد 
ردخاطره  چنین  بازیادآوری  یک  در  جنگ  های 

3 J. Winter and E. Sivan 
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طرح گروه ازطریق  یا  وارههایی  ذهنی  های 
گیرد که با  های شناختی مشترکی صورت می نامهفیلم

سطح   در  خاص  تفسیری  رمزگان  نوعی  ساخت 
سازند که چه وقایعی، به چه  فرافردی مشخص می 

می  شوند.  شکلی  یادآوری  هر  بایست  در  درواقع، 
ارائه   پایدار  چارچوبی  اجتماعی،  «سازمان  گروه 

همه می که  آن  یادآوری   یدهد  در  باید  مفصل  های 
شدت بر نحوه و موضوع  جای بگیرد و این چارچوب به 

). باید  ٢٩٦:  ١٩٩٥،  ١گذارد» (بارتلت می   اثر فراخوانی  
ای  توجه داشت که این چارچوب معناساز که شیوه 

آن به وقایع جنگ نظر    یواسطهبهاست که گروه  
های  شود، پیرو دگرگونی افکند، در حال ساخته می می

یادآوری   یعمده  اجتماع  بر  که  اثر اجتماعی  کننده 
می می تغییر  نقشه گذارد،  با  لذا  و  از    ییابد  گروه 

استفاده از پلتفرم    ،جهان سازگار است. در عین حال 
برجسته  نقش  فر تلگرام  در  چارچوب اای  ندی بیند 

دارد (رجوع    بررسی   جمعی جنگ گروه مورد  یحافظه
دیگران،   و  نیجر  به:  گفتمانی  ٢٠١١شود  کیفیت  و   (

جمعی جنگ را تا اندازه زیادی متفاوت از    یحافظه
حافظهب چارچو رسمی  تغییر   یهای  جنگ  عمومی 

 دهد. می

 روش شناسی ٣
نگاری مجازی استفاده  در این پژوهش از روش مردم 

است.   رویکرد  «مردم شده  یک  مجازی  نگاری 
که   اجتماعی است  تعامالت  بررسی  برای  تحقیقاتی 

و  در   می محیط  اتفاق  مجازی  (هاین فضای  ، ٢افتد» 
با استفاده از این روش تالش شده تا  ٩٢١:  ٢٠٠٧  .(

نحوه  از  دقیقی  حافظه   یتوصیف   یساختاریابی 
جمعی جنگ در میان اعضای گروه تلگرامی متعلق به  

تیپ  رزمندگان از  یکی  لش سابق    ده ر  کهای 
به    ان محقق  ،سیدالشهدا ارائه شود. برای این منظور

) سال  سه  حدوداً  از  ١٣٩٢-١٣٩٥مدت  آگاهی  با   (
گروه   یعنی  مطالعه  میدان  در  پژوهش  موضوع 
حال   عین  در  و  هدفمند  حضوری  مذکور  تلگرامی 

داشته  توجه  جلب  زیر   اندبدون  با  گرفتن  و  نظر 
 

1 Frederic C. Bartlett  
2 C. M. Hine 

و کنش  ارتباطی  پست جمع   های  و  آوری  بحث  و  ها 
نحوه وگفت بررسی  امکان  مجازی    ی گوهای 

حافظهساخت  هشت   ییابی  جنگ   یسالهجمعی 
همرزمان   به  متعلق  تلگرامی  گروه  در  عراق  و  ایران 

حاضر برای    ی. در مطالعهاندسابق را به دست آورده 
پیام متنی  طرح تحلیل  شناسایی  و  های  وارهها 

سازنده که  و  رچوب چا   یشناختی  معنایی  های 
از تکنیک    ،تفسیری یادآوری وقایع مهم جنگ هستند

از   پیش  لذا  است.  شده  استفاده  تماتیک  تحلیل 
نحوه  که    یشرح  است  الزم  تحلیل،  این  انجام 

طرح  با  رابطه  در  شناختی  وارهتوضیحاتی  های 
  جمعی داده شود.ی حافظه

«ساختوارهطرح  معرفتی ها  که  های  هستند  ای 
درمورد  ابژه  و  کرده  بازنمایی  را  رویدادها  یا  ها 

ها در شرایط نبود  های آنمشخصات، روابط و داللت 
فرض  هایی را در قالب پیش اطالعات کافی پنداشت 

ها  واره). طرح ٢٦٩:  ١٩٩٧،  ٣نمایند» (دیماجیو ارائه می
که ازطریق فرهنگ شکل گرفته و ریشه در فرهنگ  

ها  هایی که افراد با آن ینهدارند با تعیین شرایط و زم
افراد را محدود و    یکنند، اندیشهجهان را تفسیر می 

می  صورت بارور  تحقیقات  روی نمایند.  بر  گرفته 
می  نشان  حافظه  طرح شناخت  که  و دهند  واره 

دهد.  های فردی شکل می ساخت اجتماعی به حافظه 
) «یک رویداد که  ١٨٤:  ١٩٩٥(  ٤دآندراده   یبنا به گفته 

  ، خوبی شکل گرفتهواره به واند توسط یک طرح تمی
حادثه از  بهتر  شود  هیچ  کدگذاری  آن  برای  که  ای 

لذا  وارهطرح  ماند».  خواهد  یاد  در  ندارد،  وجود  ای 
طرح  به  دسترسی  با  حافظه وارهافراد  که  های  ای 

فرهنگی  به لحاظ  به  و  شده  ایجاد  ساختاری  طور 
می  یاد  به  هستند،  هایی  وارهطرح آورند.  دردسترس 

که به هنگام تعامل عوامل فردی با یکدیگر در میان  
نهادینهابژه  موجود    یحافظه  یشدههای  جمعی 

می  تحقیقات  درحالی   ؛گیرندشکل  از  بسیاری  که 
حافظه نهادینه ابژه   ،جمعی  یمعاصر   یشدههای 

می   یحافظه قرار  تحلیل  مورد  را  دهند،  جمعی 

3 P. DiMaggio 
4 R. D’Andrade 
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ا تظاهرات نهادینی از  ها ر شناسان شناختی آن جامعه
می   یحافظه حافظه جمعی  کارآفرینان  که    یدانند 

ای تولید  های حافظه وارهجمعی ازطریق بسیج طرح 
روش می لحاظ  به  نظری  مدل  این  شناختی کنند. 

ازطریق  مردم   یکنندهتشویق  است.  حافظه  نگاری 
به لحاظ   افراد مرتبط  مشاهده و پرسشگری تعامل 

بستری   در  که  فرمفرهنگی  نهادینه از   یشدههای 
حافظه  از  پدیده   یموجود  دیگر  یا  های  جمعی 

می  است،  گرفته  قرار  طرح ساختاری  های  وارهتوان 
تولید و    یها، نحوه جمعی، ارتباط میان آن   یحافظه

شکلرا  تجهیزشان    ینحوه  ابژه برای  به  های  دهی 
فردی    یحافظه  یشدهنهادینه  خاطرات  و  جمعی 

 تشخیص داد.

های دقیق و  و پس از آنکه داده   برای این منظور 
  آوری شدند، نگارانه جمع ی مردم غنی الزم با مطالعه

رتبط با یادآوری  م  هایازطریق استقرای تحلیلی، داده
اساس  بندی شده و بر تجربیات مشترک جنگ، طبقه

فر آن در  معنابخش  بیناذهنی  ساختارهای  ند  یا ها 
شده  شناسایی  جنگ  وقایع  نحوه یادآوری    یاند. 

داده طبقه کدگذاری  و  گردآوری بندی  نیز  های  شده 
متن  این  از  عبارت  در هر  ابتدا  که  انجام شده  گونه 

گوها، جمالت و اشاراتی که به نوعی  وها و گفت پست 
همین  و  یادآوری  برای  افراد  تالش  از  طور  حکایت 

نحوه  بوده    ها آنیادآوری   یتعریف  جنگ  وقایع  از 
مقوله براساس  و  شده  و  استخراج  معنایی  های 

گروه  مشترک  شدهشناختی  نهایت  بندی  در  و  اند 
گروه  عبارات  مشترک  وجوه  در  بندی براساس  شده 

فر  طی  و  مقوالت  از  سلسله اهریک  مراتبی،  یندی 
های تفسیری و در آخر  های توصیفی و سپس تم تم
شدهتم شناسایی  فراگیر  به:    دانهای  شود  (رجوع 

  .)١٣٩٩ذکایی، 

 های تحقیقیافته ٤
آمده از  دست به  مقوالت و مضامین  تشریح   از  پیش

است    تماتیک،تحلیل   نحوه الزم  از  ی  توصیفی 
تلگرامیگیری  شکل بررسی  گروه  طور  و همین   مورد 

 
1 https://www.l-10.ir/ 

گردد.    ارائه آن  در  ارتباطات    یماهیت، موضوع و نحوه 
های  آوری داده جمع   درکناری این توصیف،  برای ارائه

طور  میدانی، از مصاحبه با فرماندهان سابق و همین 
 مدیران فعلی گروه مذکور بهره گرفته شده است.   

رزمندگان   به  متعلق  بررسی  مورد  تلگرامی  گروه 
تیپ  از  یکی  سیدالشهداست.  سابق  ده  لشکر  های 

) با عنوان  ١٣٦١این لشکر که در دومین سال جنگ (
سیدالشهدا   ده  نیروهای  تیپ  جذب  برای  عمدتاً 

ابتکار    یداوطلب و بسیجی حومه  شهر تهران و به 
تیپ   کنار  در  ایجاد شد،  وزوایی    ٢٧شهید محسن 

محمدرسول هللا (ص)، دومین یگان رزمی سپاه را در  
بیشتر   در  لشکر  این  داد.  تشکیل  تهران  شهر 

ایران و عراق شرکت    یسالههای جنگ هشت عملیات
نیز امروز  و  یگان به   داشته  از  رزمی  عنوان یکی  های 
تیپ  دارای  گردا سپاه  و  همچنین  هان ها  متعدد،  ی 

است تهران  شهر  در سطح  فعال  ستاد  و    ١.قرارگاه 
داوطلبی   رزمندگان  از  مطالعه  مورد  تلگرامی  گروه 

 ً در دو تا سه سال پایان جنگ    شکل گرفته که عمدتا
(که  به مذکور  تیپ  به  داوطلب  بسیجی  عنوان 
آن    دلیلبه نام  ذکر  از  محرمانگی  اصل  رعایت 

واقعه تا  و  پیوسته  شد)  خواهد  دفاع    یخودداری 
(مرداد   تجربه١٣٦٧سراسری  یکدیگر  کنار  در    ی ) 

اند. بسیاری  در میدان جنگ داشته  مشترکیزیسته  
ها بعد از پایان جنگ و تا زمان  از این رزمندگان تا دهه 

ارتباطی   یکدیگر  با  مجازی  گروه  این  تشکیل 
هرکدام    ؛اندنداشته آن چراکه  جنگ    هااز  از  پس 

تازه ً زندگی  غالبا و  کرده  آغاز  صلح  دوران  در  را    ای 
ادامه در  را  غیرنظامی  زندگی  یمشاغلی    شان مسیر 

باید   البته  بودند.  کرده  اشاره  انتخاب  نکته  این  به 
وارد کادر سپاه شده و    افرادکه برخی از این    داشت 

رغم جذب نشدن در سپاه، ارتباط خود  برخی نیز علی 
به و  را  سپاه  تشکیالت  با  بسیجی  نیروی  عنوان 

هیأت  زیرمجموعه خصوصاً  مذهبی  ادامه    یهای  آن 
این  با  بودند.  هیأت  ،حال داده  در  این  مذهبی  های 

داوطلب    یحیطه نیروهای  با  ارتباط  تداوم  و  حفظ 
توان مجموعه  اند. می ق عمل ننموده جنگ چندان موف

 

https://www.l-10.ir/


 
 

170 

 . ۱۸۵تا  ۱۵۹ صفحات  .۱۴۰۱بهار و تابستان   .۱۹ شماره .۹ دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  
Sociology of Social Institutions 

 

 ی ایران و عراق) سالهی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت ی دیجیتال جنگ (مطالعهحافظه .  محمدمهدی فرزبد

و   داوطلب  نیروهای  جداشدن  باعث  که  را  عواملی 
هیأت  و  نظامی  تشکیالت  از  جنگ  های  بسیجی 

در قالب پنج مورد    مذهبی وابسته به آن شده است
   دسته بندی کرد:

افول و انحالل طبیعی سازمان غیررسمی جنگ    - ١
 ؛ در دوران صلح

حف  - ٢ در  سپاه  تشکیالتی  نیروهای  ضعف  ظ 
 ؛های پساجنگداوطلب در سال 

ها در  پیدایش اختالف طبقاتی در بین رزمنده - ٣
 ؛ های پساجنگشرایط اقتصادی جدید سال 

رزمنده-٤ یگانهجذب  نهادهای  در  ساز  ها 
 ؛ غیرنظامی

عدالتی در ساختار اجتماعی جدید  احساس بی   -٥
 ؛نهاد نظامی

  های دگرگونی ی احساس سرخوردگی در نتیجه -٦
 ؛سامان سیاسی قدرت

ارتباطات   تا  بود  عوامل سبب شده  این  مجموع 
رزمندگان میان  همین   سابق  غیررسمی  طور  و 

با تشکیالت نظامی    سابق  ارتباطات رسمی رزمندگان
روزبهپیشین  کم شان  از  رنگروز  یکی  شود.  تر 

 اشدر مصاحبه به نام (ص)    فرماندهان اسبق تیپ 
از پایان جنگ برای تداوم حیات   بعداز مشکالتی که 

اند، چنین  جنگ داشته   یو حفظ سازمان داوطلبانه 
 کند:یاد می 

 ً اتفاقا داریم]...  یادمه    «ما سعی کردیم [نگه  من 
جمله  ایه  حاج  به  اگر    لف ای  ما  که  گفتم  گفتم. 

  ، ها باشندبچه   ،بخواهیم این تشکیالت رو نگهداریم
بدیم حقوق  بهشون  باید  اینکه  عنی  ی  ، اول 

که نمیتونیم و حاال که نمیتونیم    ،استخدامشون کنیم
 ً در قالب    یا باید جنگی بشه... یا اینکه ما باید مثال

آموزش  دورهیه  بود  های  این  مستلزم  این  که  ای... 
ها  که... ما این کار را کردیم... آموزش راپل برای بچه 

آموزش جنگ شهری گذاشتیم که احتمال    ،گذاشتیم 

 
1 M. Halbwachs 

بشه، ولی اینکه شما میخوای آموزش    دادیم که نیاز 
...  بدی باید یک ماه طرف بیاد پیش خودت دیگه و

داره پول  به  نیاز  دیگه  می .این  بود  پول  اگر  شد  ... 
ً بچه  یک ماهه   یبرد یک دوره  ها را هر شش ماه مثال

مناطق جنگی کارهای جنگی... ولی این نشد و فقط  
ن  خاطر همیه های سپاه شد و بمختص همون بچه 

  این مجموعه هم پراکنده شد»
های پساجنگ و در شرایط  در سال   ،بدین ترتیب

کار  و  ساز  تشکل هفقدان  جهت  جایگزین  یابی  ای 
هیأت  داوطلب،  به رزمندگان  مذهبی  عنوان  های 

حلقه  اتصال آخرین  عمل    یدهندههای  باقیمانده 
کنند. هرچند به دالیلی که در باال برشمرده شد،  می

توسعههای  هیأت نتواستند  نیز  و  مذهبی  دهنده 
همکاری تداوم مرور  بخش  به  بسا  چه  باشند،  ها 
از فرماندهان    (ت) خود را نیز از دست دادند.    یاعضا

رده  جذابیت  اسبق  افول  سیر  به  تیپ  میانی  های 
تیپ  تأهی مذهبی  جنگ  های  پایان  از  چنین  پس 

 : کندمیاشاره 

ها  ت أها برای جنگ هیی اتصال بچه«تنها نقطه 
ها هم خب شما فکر کنید شرایط  ت أبودش و این هی

ً   ،جامعه داره عوض میشه فکر کن اولش شاید    مثال
بعد یواش یواش    ،های تیپبچهاز  رفتند  نفر می   ٥٠٠
 ً نفر و این اواخر    ١٠٠نفر و بعد دوسال شد    ٤٠٠  مثال

 ً   که ما این گروه را راه انداختیم به ما گفتند که ما اصال
ریم کوه و اردوهای دورهمی...  ما می  ،ریمت نمی أهی

 ً یادمه که این اواخر مسجد حسینیه تیپ ما که   مثال
می  می   ٥-٦،  شدندجمع  جمع  یه  نفر  بعد  و  شدند 

می  سخنراروحانی  میاومد  نماز  نی  هم  بعد  کرد، 
می  می اخوجماعت  شام  یه  و  و  ندند  خوردند 

 رفتند». می

با   پیوندهای گروهی همرزمان  با ضعف تدریجی 
یکدیگر، فراموشی جمعی رویدادهای مشترک جنگ  

اجتناب همان نیز  است.  هالبواکس ناپذیر    ١طورکه 
گروهي منوط به بقاي    یهاذعان دارد، دوام يك حافظ

جمعی بستگی    یگروه است و استمرار یک حافظه
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به قدرت اجتماعی دارد که گروه از آن برخوردار است.  
شناس فرانسوی بر اینکه «خاطرات  کید این جامعه أت

می  جامعه شکل  فشار  خاطره زیر  «کل  و    ی گیرند» 
گیرد»، این استدالل را  فردی در قاب اجتماع قرار می 

داده «حافظه   شکل  به   یکه  از  فردی  مجزا  طور 
معنا»    یحافظه فاقد  و  ناپایدار    است جمعی 

بدون  ٢٣:  ١٩٥٠(هالبواکس،   رزمندگان  برای  لذا   .(
ها جنگ را  های اجتماعی که در آن عضویت در گروه 

ً مشترک کرده   ا زمینهتجربه  از  خارج  در  و  های  اند 
  معانی گروهی خاصی که منابع الزم را جهت بازسازی  

در نظرشان فراهم می  یادآوری  گذشته  امکان  کنند، 
ازسرگذرانده رویدادهای  وجود    یمنسجم  جنگ 

ساده  بیان  به  داشت.  برای    ،ترنخواهد  رزمنده  یک 
حفظ خاطرات خود از جنگ نیاز به حضور و ارتباط  

دی او از جنگ  با گروه همرزمانش دارد و خاطرات فر 
طرف   از  که  مفهومی  ساختارهای  درون  چنانچه 

شود، قرار نداشته باشد  اجتماع همرزمان تعریف می 
تدریج  ها برخوردار نباشد، به و از حمایت گروهی آن 

رود. این اتفاقی است که برای رزمندگان از دست می 
ما و بسیاری دیگر از رزمندگان    یجنگ مورد مطالعه

افتاد جنگ  آن داوطلب  دالیل  .  به  اشاره، ها    مورد 
ارتباط و انسجام گروهی خود را از دست دادند که  
تدریجی   فراموشی  رویداد،  این  پیامد  نخستین 

  رویدادهای جنگ بوده است. 

دهه  یک  توسعه  یطی  با  های  رسانه  یگذشته 
داده در  های تکنولوژیک روی الکترونیک و با نوآوری 

ی  یزمینه از  اجتماعی،  برای  ک ارتباطات  زمینه  سو 
گروه شکل شبکهگیری  مجازی  ها،  اجتماعات  و  ها 

ایرانی فراهم شده و ازسوی دیگر    یجدید در جامعه
حافظه  شکل  و  بهره   ینقش  با  از عمومی،  گیری 

شیوه  در  آن  انتقال  و  حفظ  جدید  ظرفیت  های 
  ی یابی جامعه، تکامل یافته است که نتیجه سازمان

تجمیع   و  توزیع  در  افراد  مشارکت  تسهیل  آن 
گروه خاطرات در  بازسازی  شان  و  اجتماعی  های 

عنوان منبعی برای  ها به تجربیات جمعی مشترک آن 
شان بوده است (رجوع شود به میزتال،  هویت جمعی 

١٣٣:  ٢٠١٠.(  

ترتیب جنگ    ،بدین  داوطلب  رزمندگان 
  های پس از جنگ پیوندشان ساله که در دهه هشت 

های  را با هم از دست داده بودند، همچون دیگر گروه 
شبکه  ظرفیت  و  فضا  از  فن اجتماعی  های  وری آای 

ارتباطات  رسانه تداوم  و  احیا  راستای  در  جدید  ای 
شان بهره گرفتند.  پیشین و بازسازی اجتماع گذشته

تشکیل گروه مجازی رزمندگان تیپ مورد مطالعه در  
اوج   ١٣٩٢سال   با  همزمان  محبوبیت  گیو  ری 

رسان وایبر در ایران و اقبال گسترده از آن توسط  پیام 
بدین   است.  بوده  ایرانی   یهسته   شکل،کاربران 

اندک   یاولیه تعداد  با  گروه  شکل    یاین  وایبر  در 
فرم  تاما دیری نپایید که با فیلترشدن این پل  ،گرفت

(کرمانی،   تلگرام»  به  همگانی  «کوچ  در  ١٣٩٨و   (
، گروه مجازی رزمندگان نیز ٩٣  های نخست سال ماه

به تلگرام منتقل شد. منتها این بار گروه با شکل و  
تر و قواعد روشن   شترمحتوای جدید و تحت نظم بی

اشتراک به  راستای  در  هدفمند  خاطرات  و  گذاری 
به باز جنگ   توانست  و  شد  تعداد  تعریف  سرعت 

از ه جمع  م باالیی  کنارهم مجدداً  در  را  رزمان سابق 
این گروه مجازی را    یسالهیل موفقیت چند کند. دال 

توان مرتبط با دو  می  شاران و مدیران ذگاز زبان بنیان 
 دانست:   آنویژگی اصلی 

فضای برابر و دموکراتیک با  الف) 
های مشارکتی از پایین به باال و  شیوه 

  شدهغیرمتمرکز و قلمروزدایی 
اکولوژی  چنین فضایی برآمده از ماهیت دموکراتیک  

ای جدید است. چارچوبی که تلگرام در اینجا  رسانه
وب  به به  متعلق  پویا  پلتفرم  یک  ایجاد    ٢٫٠عنوان 

کرده، امکان مشارکت تعداد بیشتری از صداها را در  
حافظه فضای    یتولید  است.  آورده  فراهم  جمعی 

که   بوده  نحوی  به  گروه،  دموکراتیک  و  تعاملی 
انگیزه فرصت  و  جدیدی  ها  رزمندگان  های  برای  را 

های گذشته خود را به اشتراک  ایجاد کرده تا روایت 
(ص)    تاریخ جنگ درگیر شوند.  یگذاشته و با پروژه 

از    عنوان به موفقیت    گذارانبنیان یکی  علت  گروه، 
ت  أبا آن عدم موفقیت هی  قیاس گروه تلگرامی و در  
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رزمندگان پیشین را در ارتباط    یدر گردهمایی دوباره 
  داند: ن ویژگی می با همی

این شده بود به اینکه ما این گروه رو که راه  ...«
نقطه  یعنی  را  انداختیم.  موضوع  این  ضعف  ی 

ها بیان  دونستیم چیه دیگه. گفتیم آقا پس بچه می
ی  توی فضای مجازی جمع بشند دیگه، و یک نکته

 ً بعد مدتی یکسری پولدار شدند    جالب هم اینکه مثال
بی  فکریکسری  و  شدند  هیپول  یه  تی  أکن 

اومد و یکی  یکی با بنز می   ،هاخواستند برند بچه می
 ً کردند  و اینا دم در باید پارک می   ،با پیکان قراضه  مثال

کردند که این خودش یه  و دم در سالم و علیک می 
مقداری باعث میشه که طرف شاید فکر کنه که ای  

هم ناراحت بشه و هم وازده بشه    ؟با چرا اینجوریبا
اش چی  و هم بکشه کنار. اینجا فضای مجازی خوبی 

پولدار و گدا    ؛بود؟ این بود که همه باهم برابر بودند
می  هرکی  فالن.  می و  بنویسه  بعد  تونست  نوشت 

 ً ً   بعضا اتفاقا پولدارها می   هم  از  بهتر  و  فقرا  نوشتند 
 شدند»جمع می  هاشد که بچه این باعث می 

گشودگی و شمولیت محیط تعامل  ) ب
صورتبندی متفاوت با    یازطریق ارائه 

 تفسیر رسمی از جنگ 
امکانات   به  توجه  با  رزمندگان،  تلگرامی  گروه 
تعاملی   و  بودن  دسترس  در  بودن،  باز  تکنولوژیکی 

به  ارتباطات،  فضای  مناسب  بودن  کانال  یک  عنوان 
اشتراک  به  پیکربندی،  روایات  برای  انتشار  و  گذاری 

شود. در  ای از گذشته ظاهر می غیررسمی و حاشیه 
اینجا کاربران فرصت منحصر به فردی برای به چالش  

تاریخی و مقابله    یشدهکشیدن رویدادهای پذیرفته 
های مستقر دارند و لذا گروه حاضر فضای  با روایت 

گذاری خاطرات  ارتباطی جایگزینی را برای به اشتراک
جمعی    یبندی حافظهتر سرکوب شده و صورتپیش 

  یکی   (ت) .هددآلترناتیو در اختیار رزمندگان قرار می 
  به   خود   یمصاحبه  در  تلگرامی   گروه  مدیران  از

  اندرکاران   دست  دیگر  و  او  بر  که  دارد  اشاره  فشارهایی
  دفاع   رسمی   گفتمان  از  گروه  فضای  انحراف  دلیلبه

حکومتی  سیاست  و  مقدس خاطرات  های  بر  حاکم 
  شده است:جنگ وارد می 

رزمنده بین  نظر  شده  «اختالف  زیاد  خیلی  ها 
بود... من خب چون یکم از این کارها کرده بودم گفتم 

راه می  رو  ً این گروه  و    اندازیم ولی مثال این شرط  با 
بزنه...   حرفی  بیاد  بخواد  کسی  اگر  آقا  که  شروط 

سی  چقدر عین  دیانت  آقا  گفتند  ما  به  است  هم 
رو نمی  این  ما  کردن که  دونیم... گفتم  ماست. فکر 

ی اشتراک  بحث سیاسی نکنید تو گروه... فقط نقطه
ها هم حاال  اریم جنگ و خاطرات جنگ و خیلی ذرو ب
تر از پاپ. دوستان  گن... به قول معروف کاتولیکمی
سیاست  می عین  ما  دیانت  میشه؟  مگه  گفتند 

ر   ...ماست اینارو همه  بابا  اگر  و من میگفتم  دونم. 
پروژه   یه  من  البته  باشه...  پابرجا  گروه  این  بخوایم 

ها یعنی زمان بندیش... ولی هر  ماهه داشتمشش  
وقت خواستیم فضای مجازی رو حذفش کنیم دیدیم  

کنه که یه جای پامون میلنگه یعنی مشکل پیدا می 
 برای همین سعی کردیم تقویتش کنیم»

روش بخش  در  که  آنچه  تشریح  شبنابر  ناسی 
این  در  تحلیل  از  هدف  شناسایی  شد،  جا، 

شناختی  وارهطرح  در    بودههای  تعامل  ازطریق  که 
شکل تلگرامی  فرافردی    گرفته   گروه  سطح  در  و 

های معنایی و تفسیری یادآوری وقایع مهم  چارچوب 
برای  جنگ   آورده   رزمندگانرا  وجود  به  اند.  سابق 

را   امکان  این  تماتیک  تحلیل  تا    داد کاربست 
که    ،های شناختیوارهاز اشکال طرح   ایشناسیسنخ

مورد  آن  یواسطهبه رزمندگان  اجتماع  اعضای  ها 
یادآوری    ،بررسی و  تفسیر  را  جنگ  مشترک  وقایع 

منظور،  .  آیددست    به   ،کنندمی این  ابتدا  برای  در 
ا) را در  ههای تحقیق (متن مکالمات و مصاحبهداده 

خالصه  و  فشرده  مشخص  معنایی  سازی  واحدهای 
شدند،  کدام برچسبی در نظر گرفته  کرده و برای هر

  ی. در مرحله بودبرچسب    ١٠٨٨  که ماحصل آن تعداد 
بهره  با  قیاسیبعد  منطق  از  و  -گیری  استقرایی 

مضمون    ٤٠٤یند کدگذاری متعارف، تعداد  اازطریق فر 
توصیفی   تم  شدندیا  اساخته  در  کدهای    ،دامه. 

ی  معنا و فضای مفهومی مشترک  ای که دارایتوصیفی 
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مقوله    ٢٧و بدین ترتیب    شدهبندی  باهم گروه   بودند
  . در آخرین مرحله نیزاستخراج گشتندیا تم تفسیری  

مضمون یا تم فراگیر   چهاردر سطح انتزاعی باالتر    و
. در  شدندشناسایی    موجود  از میان مقوالت تفسیری

مقالادامه مقوالت   ه،ی  و  فراگیر  مضامین  این  به 
شکل  های  وارهرح طازطریق  شان  دهندهتفسیری 

 : شودمربوطه اشاره می 

 افراد  یساخت معنا در حافظه ٤٫١
شان در ارتباط با یادآوری  وینتر و سیوان در پژوهش 

های اجتماعی کوچک  جنگ جهانی اول در سطح گروه
این  سازند که بازنمایی جنگ در هر یک از روشن می 

یا ساختاری خاصی    ١ها ازطریق رمزگان تفسیریگروه
می  طیف  صورت  میان  از  اغلب  که  رمزگانی  گیرد، 

انتخاب  رمزگان فرهنگ  در  موجود  تفسیری  های 
سیوان،  می و  (وینتر  رمزگان  ۳۶:  ١٩٩٩شوند  این   .(

به  طرح مشترک  ذهنی  ساختارهای  ای وارهعنوان 
رو١٩٩٦(زروباول،   سازمان  از  سطحی  بر  )،  را  ایی 

ها به حوادث و رویدادهای  معنابخشی گروه   ینحوه 
از  د. درنتیجه شیوه ساز تاریخی تحمیل می  هایی که 

  ها، هر یک از اعضای گروه رویدادهای جنگ خالل آن 
می   را باهم  یادآوری  توجهی  قابل  شباهت  کنند، 

توان صحبت از وجود چارچوب  که می طوری   ،داشته
هر   که  کرد  پایداری  بخواهد    عضوی مشترک  که 

  ی روزهای جنگ خود را به یاد آورده و درباره  یتجربه 
ت روزها  آن  چارچوب  أوقایع  چنین  در  کند،  مل 

 ). ٢٩٦: ١٩٩٥معناسازی خواهد بود (بارتلت، 

 
 افراد   ی فضای مفهومی مضمون کلیدی ساخت معنا در حافظه   ١  جدول 

 مقوالت توصیفی 
مقوالت  
 تفسیری 

 یمقوله
 فراگیر

فضای همدلی در  -فضای روزمره جنگ-ژست گرفتن-مسائل روزمره و عادی جبهه-ای عادیخاطره 
بازی و ورزش در  -گی از پخش صدای تبلیغاتالفهک-روزمره یاهمیت اشیا-دعواها و اختالفات-جبهه

 جیم زدن رزمنده-رفتن از تدارکاتکف -خالف یرزمنده-معتاد یرزمنده-جبهه

فضای روزمره  
 جبهه

ساخت معنا  
 یدر حافظه

 افراد 

فضای  -عملیاتی یترسناک بودن منطقه-ترسیدن و عقب رفتن در شب عملیات-هایادآوری ترس 
- نبرد سنگین یشوک شدن در میانه-تصور زنده نماندن-آخر یامید به زنده ماندن تا لحظه-متشنج

عجیب بودن  -رسیدن خمپاره قرار سر-دلیل خبر نکردنبه ٦٠نامرد بودن خمپاره - های عملیاتختیس
احتمال اشتباهی  -کشتن دشمن یشرح نحوه-ترس از کشته شدن توسط خودی-تجربه در جنگ

دوراهی احساسی محرک  -قصد خالص کردن همرزم از درد-تهدید به کشتن نیروی خودی-کشتن
انتظار -احتمال وجود خائن یا نفوذی- ترس یا حفاظت از جان ینقیصه-کنش: شجاعت یا ترس

- شانس در زنده ماندن-ترس از اسارت-شکنجه شدن در اسارت-زنده پوست کندن در اسارت -اسارت
 سخت یخاطره 

ترس و  
وحشت برای 

 زندگی

 یروحیه-شوخی با همرزمان-گرایی)خلق موقعیت طنز آیرونی (وارونه-طنز موقعیت در جنگ
های شیطنت-شیرین پارودی یخاطره-القاب طنز در جبهه- طنز در جبهه-طبعی در جبههشوخ

 شوخی برای حفظ روحیه-همرزمان

موقعیت طنز  
 آیرونی

ویژگی  -تحت تأثیر شخصیت فرمانده-توصیف کاریزماتیک از شهیدان-وجود نیروی الهی در جنگ
توانایی کشتن دشمن به  -ت باالی شهیدأجر -ادعاویژگی همرزمان: مردان بی-نیروبخش کنش شهید

فضای  -جسم مطهر سعادتمندان همیشگی-یاری خداوند در زیر شکنجه-واررویداد معجزه -اذن خدا
 تغییرات روحی و روانی در جبهه-خاکی ینورانیت چهره-خدا  یمعجزه -رحمت و مغفرت الهی

نیروی معنوی 
 جبهه

دفاع مقدس سرشار  -اریخی بودن مظلومیت تیپت-شهید مظلوم- مظلومیت گردان-مظلومیت شهدا
 نامردی به تمام معنا -گواهی دادن پیکر شهدا -هامظلوم بودن آزاده- از مظلومیت

 مظلومیت 

 

 
1 Interpretive code 
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جبهه، ترس و وحشت برای زندگی،    یفضای روزمره
و   جبهه  معنوی  نیروی  آیرونی،  طنز  موقعیت 
پایداری   چارچوب  و  مشترک  رمزگان  مظلومیت، 
با   و  باهم  گروه  اعضای  تعامل  ازطریق  که  هستند 

گرفته شکل  فرهنگ  نهادی  این  اشکال  اند. 
ً وارهطرح  بعضا که  مشترک  ذهنی  همچون    های 

های  ه در سنت مظلومیت و نیروی معنوی جبهه ریش
شکل   به  دارند،  جامعه  دینی  فرهنگ  دیرین 

دانسته  شناختی  اعضای  سناریوهای  اطالعات  و  ها 
مند ای نظام گروه رزمندگان از دوران جنگ را به شیوه 

دهی کرده و بدین  و قابل بازیابی و بازخوانی سازمان
خاطرات   در  را  واحدی  کلی  داستانی  خط  ترتیب 

می  منعکس  می  سازند.رزمندگان  گفت  لذا  توان 
از    ،معنای جبهه و جنگ برای رزمندگان مورد مطالعه

روزمره  فضای  در  طرف  شده  ییک  تعریف    ؛ جبهه 
ً فضای روزمره روایتی مبتنی بر طنز    ای که از آن بعضا

می  دیگرارائه  طرف  از  در    ،شود.  ریشه  معنا  این 
که   دارد  وحشت  و  ترس  چون  احساسات مشترکی 

اعمال و هیجانات بدنی برقرار    ازطریق ارتباطی که با
الیه می تجربه بهکند،  از  را  الیه  ذهنی  معنادار  های 

می  مظلومیت  ثبت  و  جبهه  معنوی  نیروی  کند. 
به مجموعهرزمندگان  شده  عنوان  کدگذاری  ای 

سنت  مجموعه ازطریق  به  شیعی  از  های  ای 
های عمل ارجاع دارند  ها، هنجارها و مدل فرضپیش 

ای بازتفسیر گذشته و ارتباط آن با  که چارچوبی را بر 
د. بدین  ندهحال در اختیار رزمندگان سابق قرار می 

ترتیب، در گروه مورد مطالعه، مقوالت تفسیری یاد  
تجربه  رویدادهای  فهم    یشدهشده  قابل  را  جنگ 

  سازند.ها را به معنا مجهز می ساخته و آن 

 های حافظه جایگاه  ٤٫٢
در  همان  هالبواکس  می طورکه  نشان  خود  دهد  آثار 

طور  توان حداقل از وجود دو نوع متمایز، و نه به می
حافظه از  مکمل  الف  یواضح  کرد:  یاد    - جمعی 

های  بازنمایی   - خاطرات فردی با چارچوب اجتماعی؛ ب
  ی ای. نوع اول از حافظهیادبودی جمعی و آثار حافظه

با رویکرد  نمایان ذهن   یجمعی  گر «خاطرات  گرایانه، 
«تجمع  فرد عبارتی  به  یا  اجتماعی»  چارچوب  با  ی 

که  حالیدر   ؛خاطرات فردی اعضای یک گروه» است
گرایانه به محصوالت  نوع دوم مبتنی بر برداشتی عین

ای و یادبودی در سطحی فراتر  های حافظهو فعالیت
). در  ١٩٩٩، ١اولیک  :از فرد اشاره دارد (رجوع شود به
حافظه از  دوم  نوع  با  که    یارتباط  است  جمعی 

جایگاه می از  صحبت  نورا  پیر  همچون  های  توان 
کرد تبلور    ؛حافظه  محل  که  قلمروهایی  یعنی 

جمعی است و افراد در آن خاطرات خود را   یحافظه
 ).١٩٨٩کنند (نورا، پیوسته ساخته و بازسازی می 

 
 های حافظه جایگاه فضای مفهومی مضمون کلیدی    ٢جدول  

 مقوالت توصیفی 
مقوالت  
 تفسیری 

 یمقوله
 فراگیر

اسم  -فرساهای سخت و طاقتآموزش-اولین روز ورود به گردان-خاطره مشترک از شنا در سد دز
بازیابی خاطرات  -ماجرای بسیار مهم در تاریخ جنگ تیپ-بردن از اماکن معروف برای تداعی خاطره

 یتداوم خاطره برحسب مرحله -هاها با عملیاتبازیابی زمان خاطره-ورود به جنگ و گردان ینحوه
اهمیت وقایع - اهمیت روز و مکان خاص عملیات گردان-تداوم خاطره برحسب مکان خاطره-عملیات

مشترک اعزام گردان   یخاطره -اهمیت زمان خاطره-اهمیت مکان خاطره-روز خاص در تاریخ گردان
 یاهمیت نام و نحوه-همرزمان یگووپیدا کردن زمان و مکان خاطره ازطریق گفت-به مشهد

 اعزام به جبهه یخاطره-گیری گردانشکل

زمان و  
های  مکان

های جایگاه دار نشانه
 حافظه 

جزییات  پرسش و پاسخ در ارتباط با -پرسش از وقایع گذشته-یادآوری لحظات شهادت و اسارت
اهمیت روزی خاص -ای مهم در تاریخ گردانبازبینی حادثه- های عملیاتیادآوری شب-وقایع عملیات

توصیف صحنه شهادت  -خاطراتی از رشادت فرمانده شهید-خاطره از فرمانده شهید گردان-در گردان

لحظات مهم  
شهادت و  

 اسارت 

 
1 J. K. Olick 
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 یهخاطر -جاده اهواز خرمشهر یترومای واقعه-شهادت یپرسش خانواده شهید از نحوه-همرزمان
 ترومای عملیات -سخت از اسارت یخاطره-مجروحیت

منتهی  -تقاضای صلوات برای شادی روح همرزم-استفاده از شعایر مذهبی برای یادآوری همرزمان
ها و طلب  منتهی شدن مکالمات به لعن بعثی-شدن خاطره به صلوات برای شادی روح درگذشتگان

طلب  -منتهی شدن خاطره به دعای شفاعت مذهبی توسط شهید- همرزمانپاداش خیر برای 
-تشکیل گروه به برکت خون شهدا-حرکت مبارک تشکیل گروه تلگرامی-شفاعت در خاطره از شهید

خروجی خاطرات:  -خمس و زکات یمثابهخاطره گفتن به -اش رو زنده کردیخدا خیرت بده خاطره 
یادآوری  -یادآوری نماز جماعت در اسارت-ز و مناجات همرزمیادآوری نما-داشتن راه شهدازنده نگه

- اسارت به عزت خدادادی یتعبیر از تجربه-واکنش به خاطره ازطریق شعار-خوانیجلسات قرآن
 ادآوری خاطره ازطریق شنیدن مناجاتی

شعائر مذهبی 
 یمثابهبه
 حافظه کار

استفاده از عکس برای -بازیادآوری خاطرات با عکس-استفاده از فیلم جنگی برای توصیف شرایط
عکس  -های قدیم و جدید افرادعکس یمقایسه-های قدیمیزمان با عکس ر شناسایی هم-یادآوری فرد

تصویر کد و رمزهای شب  -نصب عکس شهیدان در گروه-تصویر از خود حین زیارت-از مراسم تیپ
تغییر -تفاده از عکس برای ارجاع به خاطرهاس-دلیل نداشتن عکساز یاد رفتن خاطرات به-عملیات

تحریک خاطرات -استفاده از فیلم آرشیوی برای تحریک خاطرات-عکس گروه برای تداعی خاطرات
 ازطریق اسناد 

 یادیار تصویری

استفاده از -گوهای مجازیواصطالحات جبهه در گفت-مفاهیم جنگی در ارتباطات مجازی
 اصطالحات عامیانه -بازاریتفاده از اصطالحات کوچهاس-اصطالحات نظامی برای شرح خاطره

 گاه زبانی نشان

  ینداشتن در نتیجه نا-شدت ضعف، گرسنگی و تشنگی-ها در یادآوری خاطرات اهمیت حس
ضعف جسمی و مسمومیت و -دفاعی در اسارتحس بی-کپ کردن با دیدن زخم همرزم-خونریزی

 شدن همرزمان قدرتی در برابر شهید و اسیراحساس بی-ها در جنگوجود جمع جمیع حس -تشنگی
 لنگرگاه حسی

 

تلگرامی رزمندگان مورد مطالعه نشان   تحلیل گروه 
ها از جنگ در اشکال مختلفی از  داد که خاطرات آن 

گر نحوی که یاری یافته به  های خاطره عینیتجایگاه 
و   بازیابی  در  گروه  این  گذشتهاعضای   یبازتفسیر 

آن  مشترک  است.  جمعی  امروزی  شرایط  در  ها 
ً دار که عمدتهای نشانه ها و مکان زمان در ارتباط با    ا

های مختلف گردان است باعث تداوم خاطره  عملیات
اعضا چرا   ؛شوندمی برای  معنا    یکه  از  گروه سرشار 

انگیزانند.  ها برمی بوده و حس واقعیت جنگ را در آن 
سد دز بوده    ،های خاطرهترین این مکان یکی از مهم 

خاطرات   تداوم  و  تداعی  تحریک،  باعث  که  است 
یکی از  (م)  زیادی در گروه شده است. در مصاحبه با  

مکان   این  اهمیت  چرایی  از  گردان  این  فرماندهان 
 : شدوجو پرس 

ی اصلی اه تیپ...چی...  «ببینید سد دز عین خونه 
مون  ی اصلی خونه لشک...گردان ما بود، یعنی انگار  

بود خب؟ چرا؟ چون ما از همون اول که رفتیم سال 
اونجا مستقر شدیم... تا اواخر جنگ هم ما اونجا    ٦٥

    مستقر بودیم».

دیگر   از  نیز  اسارت  و  شهادت  مهم  لحظات 
آن بندیتقسیم توسط  که  هستند  شناختی  ها  های 

طور ذهنی پراهمیت تعریف  رویدادهای مشخصی به 
روندهای  می شروع  محرک  لحظات  این  شوند. 

عصب  ذخیره مختلف  از  ادراکی  و  سازی شناختی 
می  گروه  در  مهمخاطرات  از  یکی  این  باشند.  ترین 

واقعه  اهواز   یلحظات  سلسله  -جاده  در  خرمشهر 
وقایع معروف به دفاع سراسری بوده که امروزه شکل  

واقعه دارد.    ییک  گردان  برای  را  از  (ت)  تروماتیک 
گروه  فرم فعال  اعضای  از  و  تیپ  سابق  اندهان 

را  تلگرامی در مصاحبه این واقعه  اش علت اهمیت 
 دهد: چنین شرح می 

دوم   و  تموم میشه،  اون جنگ  بعد  اینکه  «یکی 
غافل  که  بود  طوری  حادثه  بعد  و اینکه  شدیم  گیر 

جاده  اهواز خب...  عجیب    خرمشهر-ی  خیلی  که 
بود جنگ  آخر  خب  اینکه  هم  و  بود  که    وغریب 

قشنگ یادت میمونه. {اما} فکه و شرهانی هم خیلی  
موفق و خوب بود شاید چون موفق بودیم{در یادها  
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ها بیشتر زوم  نمانده}، خب آدم تو غصه و شکست 
 میکنه» 

کار حافظه به معنای کار نظم و مفهوم بخشیدن  
به گذشته است. مشارکت کنشگران در کار حافظه  

یادب قابلیت  و  ارزش  متعاقباً  به یک  و  ود بخشیدن 
ها در اجتماعات حافظه  رویداد ازطریق عضویت آن 

). از این جهت،  ١٩٩٤،  ١زارکا -پذیرد (اروینصورت می 
و   مشروعیت  هویت،  با ساخت  مرتبط  حافظه  کار 

). یکی  ١٩٩٥،  ٢نظم اخالقی در اجتماعات است (کامن 
استخراج  مضامین  شعائر  از  حاضر  تحقیق  در  شده 

به به  ک   یمثابهمذهبی  اشاره  که  است  حافظه  ار 
الگویی دارد که طی آن شعائر مذهبی به جایگاهی  

این الگو    ،اند. برای نمونهبرای کار حافظه تبدیل شده
در زمانی که شنیدن مناجاتی موجب تداعی خاطراتی  

شود یا در موارد متعددی که  در بین اعضای گروه می 
گویی تعبیر به نوعی مناسک مذهبی  از عمل خاطره 

مشاهده  همچ ( قابل  شود،  می  زکات)  و  خمس  ون 
 باشد. می

تصویرینظام زبانی -های  و  از  -رفتاری  روایی 
حافظه جایگاه  مهم  و  هستانسان    یهای  (کتل  ند 
می ٣١٥:  ١٣٨٤کلیمو،   خاطرات  تصویر،  ).  در  توانند 

این   و  شوند  ذخیره  احساسات  حتی  و  زبان 
می جایگاه  حافظه  بههای  های  نظام   یمثابهتوانند 

و   کرده  رمزگذاری  خود  در  را  خاطرات  نمادینی 
در حال  مجموعه  از گذشته  را  معانی مشترک  از  ای 

یادیار  سازند.  نشان بازنمایی  تصویری،  های  گاههای 
های  های حسی، سه شکل از جایگاه زبانی و لنگرگاه 

حافظه هستند که رزمندگان مورد مطالعه در گروه  
و  تلگرامی  تشخیص  برای  یادآمدن  به شان 

آنردخاطره  از  جنگ  می   هاهای  گرفتند.  بهره 
رمزگذاری ردخاطره  و  که شکل فشرده  از  هایی  شده 

ضبط تجربه  یا    یشدههای  وقایع  با  مرتبط 
بههای  شخصیت  هشت   مربوط  ساله جنگ 

     باشند.می

 جو برای معنا وجست  ٤٫٣
اجتماع  هر  در  معنا   ی افراد  دنبال  به  گذشته  در 

دهد، آن را خلق  ی گردند، و حافظه به معنا شکل میم
  حال   زمان  روشنگر  ی معان  ن یا   نکهیکند و ا ی و حفظ م

  ی حافظه در زندگ   یاند. نقش اساسنده یآ  راه  چراغ  و
ا  ی اجتماع با  که  ی م  تیواقع  نی مرتبط  باشد 

معناساز    یبخش   یجمع  ی«حافظه آپاراتوس  از 
  گر، یبه عبارت د   ایما به معنا،    از ین  ؛فرهنگ است»

  ی که وجود و هست  یزی ما به ادغام شدن در چ  ازین
  یزیادی به حافظه   تیاهم   سازد،ی را دگرگون م  ی فرد

ارائه    ؛دهدجمعی می  از جهان  که  «تصویری  چراکه 
به می قانع دهد  عمیق قدری  که  است  ترین  کننده 

:  ٢٠٠٠  ٣کند» (شوارتزهای آن را معنادار می پیچیدگی 
میزتال،    ١٧ از  نقل  ترتیب١٣:  ٢٠٠٣به  بدین   .( ،  

جوی ما برای معنا و برای تحمیل یک نظام  وجست 
ازطریق   و  حافظه  بر  تکیه  با  واقعیت  بر  معنادار 

فراموش  افر  و  یادآوری  همچون  آن  پویای  یندهای 
جو برای حقیقت و  وها، و جست کردن، نبرد حافظه

 گیرد.ی آشتی و اصالح انجام می واسطهعدالت به
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 جو برای معنا و فضای مفهومی مضمون کلیدی جست   ٣جدول  

 مقوالت تفسیری مقوالت توصیفی 
 یمقوله

 فراگیر
دلتنگی برای  - موقعیت مشابه اما متناقض فرزندان-تغییر زیاد امروز با قبل-حسرت گذشته

چه -های جبههدلخوشی-دلتنگی برای غذای بد جبهه-مقایسه با شرایط امروز- های جبههکانال
 معنوی امروز با جنگ پرشدن خأل-یادآوری صفای جبهه-روزایی باهم داشتیم

نوستالژی و 
 گذشته حسرت 

جو  وجست
 برای معنا 

مشخص نبودن  -همراهی نکردن همرزمان در جنگ-برگشتن عقب در اثر تمام شدن طاقت
اطالعی  بی-وجود افرادی مایل به تسلیم-کتک زدن اسیر-محبت خاص مخصوص عملیات-فرمانده

نشینی از  عقب-مدیریت جنگ یناراحتی از نحوه-انتقاد به مدیریت جنگ- نشینیاز چرایی عقب
توجهی  بی-ناراحتی پس از قطعنامه-ها پس از اعالم پایان جنگشدن رزمندهشل-منطقه

- های ناممکنطراحی عملیات-کی جبههبهوضعیت کی-هاهای نامعقول آنفرماندهان و فرمان
پنهان شدن فرمانده در -نافرمانی از فرمانده- کردیمای کاش نافرمانی می-شکل فنی تسلیحاتم

-عمل خودی یواسطهجراحت عمیق به-کاری و تصمیمات غلط فرماندهانکم-ردمیدان نب
 تجربگی در جنگآموزشی و بیبی-والن جنگؤکفایتی مسکاری و بیدانمن

بازخوانی انتقادی  
 گذشته

عدم استقبال از  -مدیریت جنگ یاختالف در تفسیر از نحوه-اختالف در تفسیر از جنگ
پرسشگری در برابر  -طلبانهانگارانه در برابر رویکرد عدالت رویکرد وظیفه -نگاری رسمیخاطره 
فایده بودن جلسات  بی- حضوری برای رفع ابهام یدعوت به جلسه-ناپذیری حوادث جنگاجتناب

نبش قبر در برابر خاک ریختن بر روی -اختالف در روایت از واقعه-حضوری برای رفع ابهام
اعتراض به گزینش  -گوییاط تاریک جنگ: دو شکل از خاطره اختالف در بازگویی نق-واقعیت

 رویکرد تحلیلی و از بیرون به وقایع جنگ -خاطرات

 ها نبرد حافظه

سرپوش گذاشتن  -دادن فرماندهان تاوان-قانع نشدن از توجیهات-شدن فرماندهان لزوم پاسخگو
در همراهی با روایت  خیانت به همرزمان -برخورد با نقد-گوییبر ضعف فرماندهی با خاطره

احساس  -غیرقابل بخشش بودن اشتباهات فرماندهان-لزوم عذرخواهی فرماندهان-رسمی
اهمیت روشن شدن نقاط -ضرورت ایجاد فضای پرسشگری-دلیل نبود فضای نقدخفقان به

 تاریک 

عدالت  
 نگرانهواپس

لزوم اتکا به  -سیاسیهای دلیل بحثخطر ازهم پاشیدگی گروه به-های سیاسیثشور بیشتر بح
ارجاع به گذشته  -اتکا به جبهه برای تداوم گروه-تحمل یضرورت افزایش آستانه-نقاط اشتراک

مرزگذاری جدید  -اختالفات پس از جنگ میان رزمندگان-در مسائل اخالقی قدرت سیاسی 
 هاخودی

شدن  سیاسی
 حافظه 

فراموشی  - ز فراموشی همرزمانناراحتی ا-دلیل تغییر چهرهنشناختن به- فراموش کردن همرزم
هایی از فراموشی بخش-طلب حاللیت برای در یاد نبودن -همه یادم نیستند -اسم همرزمان
 حالت برزخی -یادآمدن کمرنگ-یاد نیاوردن جزئیاتبه-از یاد بردن همرزم-خاطره

 فراموشی 

یادآوری و اصالح  کمک به -تداخل و تحریک خاطرات-طوفان خاطرات-یید خاطرات دیگرانأت
بازیابی  - عملیاتی یبازیابی خاطرات منطقه-اصالح خاطره توسط همرزم-خاطرات توسط دیگران

تداوم خاطره برحسب عنصر -دعوت به تداوم خاطره-شده ازطریق گروهخاطرات فراموش
پرسش و پاسخ در ارتباط با جزئیات  -همرزم یتکمیل خاطره -همرزم یادامه دادن خاطره-خاطره

 کنشیتداخل پیش-دار رخدادهاهای اولویتمرور خاطرات ازطریق جلوه-رهخاط

 یادآوریهم

شباهت  -شباهت شهیدان به یاران امام حسین-اسالمارجاع به جنگ با مفاهیم مربوط به صدر 
 یاستفاده از ایده -های مذهبی و مقدسبرچسب-عاشورا بدن شهید یادآور-عملیات به عاشورا

گذاری برای تقدس  نام-دینیتبیین واقعیت جنگ با امر-قعیت گذشتهمذهبی در تفسیر وا
جنگیدن برای رضایت  -جنگ رفتن معامله با خدا  -حفظ جان با خواندن آیه-بخشیدن به جنگ

صدای ملکوتی در  -نماز بر مزار شهید-های قدر انقالبشب-معنابخشی به ایام جنگ-پروردگار
 نعمت سختی جنگ-گرایی مذهبیصورت-تقدیرگرایی مذهبی-شب عملیات

چارچوب مذهبی 
 یادآوری 

مخالفت با همرسانی مطالب سیاسی  -گویی غیرمرتبطجلوگیری از پراکنده -کنترل فضای گروه
 ی گروه کنترل فضامطالب غیرمرتبط -آل گروهتعریف شرایط ایده -کنترل توسط مدیر گروه-اهداف گروه یادآوری -روز
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ممنوعیت مطلق بحث و  -ملکوتی جبهههدف سفر مجازی به روزهای خوش و -با اهداف گروه
- اهمیت یکپارچگی گروه-تالش ناموفق برای عدم انتشار مطالب متفرقه-طرح نظرات سیاسی

لزوم حفظ -لزوم جایگزینی عکس و اسم در پروفایل-های سیاسی آفت یکپارچگی گروهبحث
تشکیل  -هتعریف اهداف جدید اجتماعی در گرو-گوییتشویق خاطره -نویسیرسالت خاطره-ایمان

تشکیل -الحسنهتشکیل کارگروه صندوق قرض-تشکیل کارگروه خاطرات-کارگروه آرشیو عکس
مشترک  یارجاع به گذشته-های چالشی جنگمناسب نبودن گروه برای بحث-گروه اخبار روزمره

انحراف گروه - دلیل خشک بودنه فرار از گروه ب-آوری مشخصات اعضاجمع -برای حفظ گروه
قرار عیادت  -تقاضا برای شرکت در جلسات حضوری-مدارا کنیم-برانگیز انتقادات چالشدلیل به

انتظار -قرار برای رفتن سر مزار شهدای گردان-های حضوری تیپاعالن برنامه-حضوری همرزم
اعالن مراسم ختم پدران شهید  -ریزی برای دورهمیبرنامه-گویی از گروهتر از خاطرهاهداف بزرگ

 تیپ
دشواری  -گوی مجازیوفضای ناکافی گفت-خالصه کردن وقایع چندساعته در قالب چند خط

دشوار بودن نگارش خاطرات روز -پرسش و پاسخ در رابطه با وقایع جنگ در فضای مجازی
سختی بیان خاطرات  -کید بر مفصل بودن اتفاقات مهم أت - تر بودن بیان شفاهیراحت-اسارت

- دلیل از دست دادن دوستانهسختی بیان خاطرات ب-کننده بودن دلیل ناراحتعملیاتی به
گناه -مند وقایع عملیاتضرورت ثبت دقیق و زمان-کردن خاطره رخواست برای درست بیاند

قابل -تلخ از جنگ یخاطره -یاتئپر از جز  ایفکر زیاد برای بیان خاطره-یات خاطرهئغفلت از جز 
غیرقابل توصیف بودن اجساد  -همرزم اسیر  یل درک بودن تجربهغیرقاب-هضم نبودن خاطرات

اهمیت صداقت -اصرار بر بیان بدون اغراق خاطرات-تریاد آن سخت، بازگفتن آن سخت-شهدا
دلیل سختی بیان خاطره به-ال بردن خودؤدلیل زیر سه تردید در بیان خاطره ب-در بیان خاطرات

 غیرقابل بیان بودن فضا و حاالت-ردآورهای دناگفته- احتمال تمسخر توسط دوستان

دشواری و قابل  
بیان نبودن  

 واقعیت حادثه

 

یندهایی از حافظه که رزمندگان سابق جنگ در  افر 
جوی  وها در جست شان با تکیه بر آن گروه تلگرامی 

سال  از  خود  مشترک  تجربیات  جنگ  معنای  های 
عبارت بوده  از:  ااند،  و حسرت گذشته،  ند  نوستالژی 

حافظه نبرد  گذشته،  انتقادی  عدالت  بازخوانی  ها، 
فراموشی،  واپس  حافظه،  شدن  سیاسی  نگرانه، 

یادآوری، چارچوب مذهبی یادآوری، کنترل فضای  هم
گروه، دشواری و قابل بیان نبودن واقعیت حادثه. در  

توصیفی  کدهای  فوق،  کنارهم  جدول  در  که  را  ای 
از  فضای مفهومی مش تعریف هر یک  برای  را  ترکی 

 اند، ارائه شده است.ساختهفوق    مقوالت تفسیری
 ،هستند  ها شناخته شدهبیشتر این تم رغم آنکه  علی 

شرح  از برخی مقوالت،   ترعمیقبرای درک و دریافت  
   گردد: بیشتری ارائه می توضیح و 

حافظههمان  از  وجهی  اشتراک  جمعی    یطورکه 
تضاد هم وجوهی دیگر از آن  است، بحث و مذاکره و  

،    هستند کلیمو  و  ازآنجایی ٣٣٦:  ١٣٨٤(کتل  که  ). 
برای صورتبندی منافع، ارزش  یحافظه ها و  میدانی 

اوقات  آرمان بیشتر  است،  خصوصی  و  عمومی  های 

تضاد   محوریت  با  مناقشاتی  برای  نیز  جایگاهی 
می هویت  ازآنجایی ها  و  حافظه باشد  گفتمان   یکه 

عنوان زبانی تثبیت کرده است که جوامع  خود را به 
مدرن ازطریق آن معضالت و مناقشات خود را بیان  

است  می معمول  امری  حافظه  سر  بر  نبرد  کنند، 
). در گروه تلگرامی مورد مطالعه ١٢٠:  ٢٠٠٣(میزتال،  

روایت    ینیز اغلب مناقشات و اختالفاتی بر سر نحوه 
جنگ   استاز  شده  این  مشاهده  که  .  مناقشات 

کشمکش  در  قدرت  ریشه  هویت،  سطح  در  هایی 
سطح   کاهش  ضمن  دارند،  مشروعیت  و  سیاسی 

بندی و  وجود آمدن گروه همبستگی گروهی باعث به
های جدیدی در داخل گروه اصلی تلگرامی  مرزبندی

نمونهشده برای  استراتژی  ،اند.  با  رابطه  های  در 
ارد:  های عمیقی وجود دگویی شکاف مختلف خاطره 

برای  دسته فرماندهان  پاسخگویی  خواهان  که  ای 
به گزینش خاطرات توسط    ،شان هستنداشتباهات

ها را متهم به «خاک  گروه مقابل اعتراض داشته و آن
واقعیت» روی  بر  بر    و   ریختن  گذاشتن  «سرپوش 

خاطره  با  فرماندهی  شرح   .کنندمی   »گوییضعف 
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د که در  ها از حوادث جنگ داللت بر نظرگاهی دار آن
طلبانه شکل گرفته است. چارچوب گفتمانی عدالت 

گویی  خاطره   یگروهی نیز هستند که نحوه   ،در مقابل
انند. این  دگروه نخست را شبیه به «نبش قبر» می 

نحوه  به  را  خود  تمایل  و  عالقه  بارها  که    ی گروه 
اند،  سازی رسمی و غالب از جنگ نشان داده راویت 
 ً مناسبی برای پیگیری    یوه گویی را شیخاطره   اساسا

درمان   طریق  آن  از  احیاناً  و  عدالت  و  حقیقت 
ها  دانند. رویکرد گفتمانی آن های بازِ گذشته نمی زخم

  ؛ انگارانه دانستتوان وظیفهرا به بازنمایی جنگ می 
آن  برای  امروز  در شرایط  بازسازی گذشته  ها  چراکه 

ایدئولوژیک  فهم  راستای  کنش  در  از  تاریخی  شان 
ها  عمل یادآوری برای آن   ، نحوخود بوده است. بدین 

به   تکرار  ازطریق  که  داشته  نمادین  ماهیتی  بیشتر 
ها و هنجارهای رفتاری خاص بوده  ارزش  ی دنبال القا

به یک  خودی و  جهت  در  استمرار  معنای  در  خود 
می  یگذشته مناسب  این  تاریخی  میان  در  باشد. 

یاد آیینی  سنت  دسته،  یا  جهت  گروه  در  آوری 
بخشی به دعاوی و مطالبات نظم سیاسی  مشروعیت 

با نقد جدی  آن   رود.حاکم به کار می  ها در مواجهه 

گروه نخست از شرایط مدیریت و فرماندهی جنگ،  
به خصلت اجتناب ناپذیر وقایع و رویدادهای  نهایتاً 

می  اشاره  از  جنگ  تفسیر  در  «اختالف  این  کنند. 
به کهجنگ»  است  احساس    نخست وه  گر   نحوی 

در  می که  ا باز « کند  گذشتهخوانی  » نتقادی 
در   شانمشترک و  شده  از   محدود  سرشار    فضای 

هژ  نظم  توسط  که  جنگ  رسمی  و  مخاطرات  ونیک 
  کمی   شوند، جایمسلط شکل گرفته یا پشتیبانی می 

 ست.باقی مانده اها برای روایت آن 

 حافظه و هویت  ٤٫٤
مفهومبه   ی اجتماع  تی هو احساس    ی عنوان  بر  دال 

به    ی عاطف   ز، یمتما  و   مشخص  گروه  ک یتعلق 
گروه    ی با اعضا  ی هر دو حس همبستگ  ی رنده یدربرگ

جا  ). از آن١٣٩١  نز،ی(جنک  هاستی رونیو تفاوت با ب
  گرو   در  ی گروه  ا ی  ی فرد  تی هر هو   یی که تداوم معنا

  حافظه   امروزه  است،   سپردن  خاطر  به  ا ی  ادآوردنی  به
  به   دنیبخش  تیمشروع  یبرا  یاگسترده طور  به
 . شودی م فراخوانده  تی هو

 
 فضای مفهومی مضمون کلیدی حافظه و هویت   ٤جدول  

 مقوالت توصیفی 
مقوالت  
 تفسیری 

 یمقوله
 فراگیر

احساس  -به ادبیات موجودآمیز نسبتلحن کنایه-به مفاهیم قهرمانانهآمیز نسبتلحن کنایه
شرم از اسارت  -نگاری رسمی جنگانگاری در تاریخنادیده-نداشتن آمار و اطالعات نیروها-سرخوردگی

- ایمشهدا شرمنده -خیانت به خون شهدا -رفتار با بازماندگان جنگ-ناامیدی از شرایط امروز -همرزم
جدان نداشتن  عذاب و-االتؤپاسخگویی به سعدم-ناسپاسی جمعی-ترشدن زندگی/مدد از شهداختس

دنبال درجه بودن  -روحی توسط خودی یشکنجه-بودن زندگی پس از جنگباررقت-فرماندهان
 شدن زندگیدنیایی-فرماندهان

حس مشترک 
 سرخوردگی

حافظه و 
 هویت

-هاافتخار به همنشینی با بهترین-شکر خدا از فراموش نکردن همرزم-احترام و یاد از همسنگران
افتخار به دوران  - افتخار به دوستان-تمجید و افتخار به همرزمان-شهید واالمقام-شهیدان لبستگی به د

بودن   اسوه صبر-نسل تکرارنشدنی-عدالت و شجاعت فرمانده-شیرمرد -افتخار به همرزمان-مشترک
نجات یافتن  -دالورمردان-سختی عبور از روی بدن شهید-تکرارنشدنی در تاریخ-بودن شهدا مرد- اسیران

 ط همرزمتوس

احترام و یاد از  
 همسنگران

اهمیت  - هویت گذشته: نوجوان ساده و بسیجی-تجربهجوان و بی- بازشناسی خود در گذشته مشترک
هممون  -عنوان یک نسلهشناسایی یکدیگر ب-رنج مشترک در گذشته-گذشته مشترک در گروه

-های گذشته خوداز کنش پرسش -نظیرترین اتفاقاتتجربه بی-سرنوشت مشترک-صادقانه جنگیدیم
یادکردن، پاس  -بهترین دوران با بهترین رفقا-وضعیت قبل از جذب در گردان-های فردیالقیتخ

ایستادن پای  -وفاداری برعهد و پیمان-های گذشتهماندن پای ارزشباقی-داشتن و ادامه دادن راه
لزوم -سرمشق شدن سلوک شهیدان-نیاز به یادآوری برای به خود آمدن-ها یا پیش رفتن با زمانهارزش

بازشناسی خود  
در گذشته  

 مشترک 
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احساس تنهایی با  -پیاده شدن تدریجی از قطار انقالب-مدارانهعدم فراموشی گذشته برای کنش اخالق
 دلیل شهید نشدنباختن به- شهادت دوست

خاک پای  -مبوس بودن همرز دست-تعارف-خاطره یتواضع گوینده - نمایش فروتنی پس از ذکر نام فرد
عدد نبودن در برابر عظمت  -نداشتن لیاقت شهادت-جامانده از شهدا-اظهار فروتنی-همرزم بودن 

 همرزمان 
 نمایش فروتنی

شنیدن خاطره  -های گذشتهدست آوردن آرامش با یادآوری دوستیبه-لذت از شنیدن خاطرات
احساس ناراحتی در -یادآوری شب عملیاتاحساس شور و شعف از -بوییدن عطر آن روزها یمثابهبه

 خاطره بیشتر افسوس بیشتر -مریض شدن با شنیدن خاطرات اسیران-شنیدن خاطره ینتیجه

لذت و درد از  
شنیدن 
 خاطرات

-خاطر آوردن دیگر همرزمان هنگام شنیدن خاطرهبه-محلی ازطریق گروهبازیادآوری همرزمان هم
پیدا -همرزم بعد از روز نبرد ییافتن دوباره-ضی و فوت همرزمانآگاهی از مری-یگیری احوال همرزمان پ

اهمیت  - بچه محل بودن شهیدان-اندازی گروهتشکر از دعوت و راه-ها در گروه کردن همرزم پس از سال
- قوت قلب از حضور در جمع-اظهار همدردی پس از خاطره -بیان همدردی-باهم بودن در نتیجه گروه

 تذکر زنده -جو و یافتن همرزموجست-جوی همرزم بودنودر جست-اتکمک گروه در یادآمدن خاطر 
معنا  -یادشون کردیم، انشالله که یادمون کنند-تداوم رسالت شهدا با یادآوری خاطرات-بودن همرزم 

 یافتن زندگی با خوانش خاطرات

همراهی و  
 همدردی 

 

عنوان  در گروه مورد مطالعه نیز، خاطرات جنگ، به 
اندازها از گذشته که در  باوری جمعی در برخی چشم 

آن   یلحظه گروهی  زندگی  از  بهخاصی  عنوان  ها 
تکیه شده،  پذیرفته  برای  حقیقت  مهم  گاهی 

جمعی هویت  و  فردی  می های  حس  شان  باشد. 
همسنگران،   از  یاد  و  احترام  سرخوردگی،  مشترک 

گذشته در  خود  نمایش    یبازشناسی  مشترک، 
لذت و درد از شنیدن خاطرات، همراهی و  فروتنی،  

ساخت   خدمت  در  که  هستند  مقوالتی  همدردی 
از خالل آن هایی قرار می روایت  ها اعضای  گیرند که 

ای بامعنا رخدادهای گذشته و حال را  گروه، به شیوه 
بازتفسیر  و  توضیح  به  و  داده  قرار  باهم  پیوند  در 

جمعی    یپردازند. بدین ترتیب، خاطره می   شانزندگی
به اشارهوارهطرح   یواسطهجنگ  با  های  و  شده 

یابی در قالب الگوهای روایی مشترک، نوعی  سازمان
احساس تداوم را در زمان حاِل دائماً در حال تغییر  

د.  کنساخته و بدل به منبع اصلی هویت گروهی می 
اعضای گروه با نشان دادن سرخوردگی خود    ،درواقع

با امروز جامعه،  افتخار    از شرایط  و  تمجید  نمایش 
همرزماننسبت  سپری   به  دوران   یشدهو 

عظمت  شانمشترک برابر  در  فروتنی  اظهار  با   ،
همرزمان گذشته، با نمایش احساس لذت از شنیدن  

 
1 Ekaterina Haskins 
2 A. Hess  

طور احساس درد از یادآوری  خاطرات شیرین و همین 
از   پس  همدردی  بیان  و  اظهار  با  تلخ،  خاطرات 

اعضاخاطره  دیگر  رفتاری    ،گویی  دادن  نشان  با 
همدالنه در گروه و در نهایت ازطریق همانندسازی  
«خود» با «دیگری» دردمند و متعاقب آن، بازشناسی 
خود در روایت گروهی از جنگ، هویت خود را سامان  

    بخشند.می

 گیرینتیجه ۵
های اجتماعی در  گذشته، تأثیر رسانه  ی طی یک دهه

میزمینه به  اجتماعی  مختلف  توجهی  های  قابل  زان 
ها در ساخت  افزایش یافته است. یکی از این زمینه

که با کاربست این  نحو بدین   ؛جمعی است  یحافظه
های بازیادآوری و بازسازی  های جمعی قابلیت رسانه

طور بنیادینی متحول گشته است. امکان  گذشته به
پلتفرم  از  «وب  استفاده  به  موسوم  «پویا»  های 

ای شهروندان عادی  حافظه  ردعملک  و  ظرفیت   »٢٫٠
جدیدی را برای    یطور عرصه را گسترش داده و همین 

روایت  با  ترویج  رقابت  و  جایگزین  حافظه  های 
، ١های رسمی به وجود آورده است (هسکینزدیدگاه 

،  ٢٠١٣،  ٤؛ مارشال   ٢٠١٢،  ٣؛ هیوز   ٢٠٠٧،  ٢؛ هس   ٢٠٠٧
بوم ٢٠١٤فلورینی،   این  در  از  ).  جدید  شناسی 

3 C.R. Hughes 
4 S. Marschall 
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  ییافته، که تحت عناوین «حافظه گسترش   یحافظه
«حافظه بعضاً    یالکترونیکی»،  یا  موبایلی» 

اشکال  می   نامیده   ای»شبکه  ی«حافظه شود، 
آلترناتیو می   یمختلف حافظه تر تواند راحت جمعی 

را   بیان  و  اظهار  امکان  و  شود  گذاشته  اشتراک  به 
ارتباطی اکثریت افراد    بدون نیاز به انطباق با اصول 

 دارد. 

در این تحقیق با بررسی گروه تلگرامی متعلق به  
تیپ  از  یکی  سابق  لشرزمندگان    ١٠ر  کهای 

به  تلگرام  نقش  تهران،  یک  سیدالشهدا  عنوان 
و    یرسانه تجربیات  پیکربندی  در  نوظهور  اجتماعی 

هشت  جنگ  از  گروه  این  اعضای  با  خاطرات  ساله 
جمعی جنگ در    یبه حافظهدهی  عراق و (باز) شکل 

میان این رزمندگان سابق و داوطلب مورد مداقه قرار  
مردم  از  تحقیق  این  برای  مجازی  گرفت.  نگاری 

بدین  به شد،  استفاده  تحقیق  اصلی  روش  عنوان 
اول تمامی تعامالت اجتماعی    یشکل که در مرحله 

تلگرامی   گروه  این  به  متعلق  مجازی  فضای  در  که 
س طی  افتاد  ( اتفاق  سال  دقت  ١٣٩٢-١٣٩٥ه  به   (

بعد    یبندی شد و در مرحله مشاهده، ثبت و فهرست 
تجزیه  عمیق برای  گفتهوتحلیل  بحث تر  و  ها،  ها 
از تکنیک تحلیل تماتیک    ،شده از جنگروایات ارائه

تحلیل تماتیک  کاربست تکنیک  .  گردیدبرداری  بهره 
طرح  کدگذاری  و  شناسایی  با  تا  کرد  های  وارهکمک 

سازنده شناختی که  و  چارچوب   یای  معنایی  های 
تفسیری یادآوری وقایع مهم جنگ در میان اعضای  

 ییابی حافظه ساخت   یگروه تلگرامی هستند، نحوه 
هشت  جنگ  گروه    یسالهجمعی  در  عراق  و  ایران 

همرزمان   این  به  متعلق  مشخص    پیشین تلگرامی 
ساختارهای   در  موجود  الگوهای  استخراج  با  گردد. 

معنابخش  ب یادآوری جنگ  افر   طییناذهنی    ٢٧یند 
 یمقوله   ٤تر  سطحی انتزاعی تفسیری و در    یمقوله

آمد.فراگیر   دست  این    به  شرح  و    مقوالت بررسی 
شبکه  که  دادند  گزینهنشان  به  اجتماعی  ای  های 

جمع کم برای  گسترده  و  انتقال  هزینه  و  آوری 
ل  تر طرد شده از جنگ بدای پیش های حاشیهروایت 

 
١ Weibo های اجتماعی کشور چینرسانه ترینمحبوب از 

دیروز    اندشده داوطلب  رزمندگان  برای  و 
امروز فرصتی را ایجاد کرده تا    شهروندان معمولی  و

نسخه  برابر  مقاومت  در  تاریخ جنگ  از  های رسمی 
 کنند.

«رسانه با  ارتباط  در  تحقیق  این  شدن  نتایج  ای 
)  ٢٠١٥ائو و لیو (ژ  حافظه» نزدیک به نتایج پژوهش 

آن می خود  باشد.  پژوهش  در  داده ها  که  نشان  اند 
رسانه  شهروندان  چگونه  مشارکت  اجتماعی،  های 

عادی در توزیع و تجمیع روایات و خاطرات آلترناتیو  
برابر نسخه  را فراهم    یاز گذشته در  اقتدارگرای آن 

موردی بر روی    یکنند. این دو محقق، با مطالعهمی
یک  این رسانه  به این یافته رسیدند که   ١«سینا ویبو» 

خاطرات  فضای   اشتراک  برای  جایگزین  ارتباطی 
سرکوب پیش  حاشیهتر  را  شده،  غیررسمی  و  ای 

عنوان «نافرمانی مدنی» در اختیار افراد قرار داده  به
آن  حافظهو  شکل  در  را  آلترناتیو،    یها  جمعی 

سیاسی نحوی به شرایط  با  متناسب  اجتماعی    که 
 سازد.انباشت می  ،متغیر چین باشد

این  یدر  نیز  رسانهجا  فضای  حد  ک  تا  و  آزاد  ای 
برابر   شرایط  آوردن  فراهم  با  دموکراتیک  امکان 

نه فقط امکان ایجاد نوعی    ،ازطریق ارتباطات افقی
بلکه    ؛بایگانی زنده و پویا را فراهم ساخته  یحافظه
جهت  فرصت  گروه  اعضای  برای  را  جدیدی  های 
پیشین  پرسش  مادی  آرشیوهای  از    در   که گری 

  شکل   مقدس  دفاع  رسمی   گفتمان  چارچوب
پلتفرم تلگرام  به بیان دیگر،  کند.  اند، ایجاد می گرفته

اینجا   ارتباط  در  هم  و  بایگانی    گو وگفت   برای هم 
  پیوند   امکانلذا  و    سازدرا ممکن می   درمورد گذشته

را برای    ارتباطی  یفرهنگی و حافظه  یحافظه  میان
ای که در  کند. اجتماع یادآوری اعضای گروه فراهم می 

می  ساخته  تلگرام  کمک  با  نقش    شود،اینجا 
ای در پرورش یک آگاهی تاریخی جدید  کنندهتعیین

از مقوالت  .دارددرمورد جنگ   شده شناسایی  برخی 
در  های ذهنیِ دخیل  ارهوعنوان طرح در این تحقیق به 

های جنگ، نشان  ردخاطره  جمعی  یادآوری بازیند  افر 
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  جمعی جنگ   یکیفیت گفتمانی حافظهاز آن دارد که  
بررسی، مورد  گروه  از    تا  در  متفاوت  زیادی  اندازه 

است.  عمومی جنگ    یهای رسمی حافظه ب چارچو
رسمی جنگ که متکی بر «فرمالیسم جزم   یحافظه

آل (جای اندیشانه» و بازگویی واقعیت در شرایط ایده 
ای ا در زمینهشرایط پیچیده یا مبهم) است، گذشته ر 
ار  تقدس  و  جاودانگی  از  می اانتزاعی   ؛کندئه 

صدای رسمی    ،دیجیتال جنگ  یکه در حافظه حالی در 
انتقادی،   روایی  الگوهای  ازطریق  جنگ  غالب  و 

سیاسی عدالت  و  طلبیده  طلبانه  چالش  به  شده 
های  نسخه هایی که در برابر  واره. غالب طرح شودمی

از جنگ توسط نظم    دهشریزی شده و برنامهبازسازی
می  قرار  حاکم  مضمون  سیاسی  و  تم  گیرند، 

بازخوانی  جست  دارند؛  را  گذشته  معنای  برای  وجو 
حافظه نبرد  گذشته،  عدالت  انتقادی  ها، 

نگرانه، سیاسی شدن حافظه و فراموشی که  واپس 
جست به به  از  طور خالصه  متفاوت  معنایی  وجوی 

دارند.    جنگ توسط رزمندگان داوطلب پیشین اشاره
معنایابی ریشه  این  رسمیت  ی  به  در  متفاوت،  های 

تنها تابع  هایی از جنگ است که نهنشناختن روایت 

مصلحت  و  نیست؛  اقتضائات  سیاسی  نظام  های 
آسیب  رویکردی  با  در  بلکه  را  عدالت  شناسانه 
جست  گذشته  می بازخوانی  تلگرام  وجو  لذا،  کند. 

به  به پویا،  ارتباطی  پلتفرم  یک  از  عنوان  بسیاری 
ی جمعی خود  ظهحافرزمندگان جنگ کمک کرده تا  

حافظه برابر  در  بدین  را  و  کرده  تعریف  دولتی  ی 
آن  به  گمترتیب  صدای  تا  رسانده  یاری  و  ها  شده 
 ی خود را بازیابند.    رفتهقدرت ازدست 
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 تعارض منافع
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حمایت  از  است  مایل  راهنمایی نویسنده  و  های  ها 

چوب  جانعلیزاده  حیدر  همین دکتر  و  از  بستی  طور 
حسینی کمک  محدثه  سیده  در  های  علمداری  نیا 
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