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مطالعه تجربه اسارت در جنگ ایران و عراق؛

بررسی رمانهای «من زندهام» و «حکایت زمستان» با استفاده از روش
تحلیل محتوای کیفی
منصور طبیعی  ،مریم هاشمپور صادقیان * ،آزاده هوشیار
دریافت 1931/20/11 :پذیرش1931/29/02 :

چکیده

تجاوز سراسری ارتش رژیم عراق از زمین ،هوا و دریا به جمهوری اسالمی ایران در  96شهریور 6933
حادثه مهمی است که بررسی ابعاد آن برای نسل حاضر و آینده دارای اهمییت فراوانیی اسیت .یکیی از
پیامدهای بسیاری از جنگها ازجمله جنگ ایران و عیراق ،عبعید اسیارت اسیت .هید مقالیه حاضیر
بررسی این پیامد جنگ هشتساله بین دو کشور ایران و عراق است .این مقاله هم از زاویه تجربیههای
زنانه و هم تجربههای مردانه به مقولۀ اسارت نگریسته است .در این راستا بیا اسیتفاده از روش تحلییل
محتیوای کییفی و مبتنیبر رویکیرد عرفی ،دو مجمیوعه خاطرات دوران اسیارت با عنوان «من زندهام»
یی خاطرات دوران اسیارت معصیومه آبیاد ییی و «حکاییت زمسیتان» ییی خیاطرات دوران اسیارت عبیاس
حسینمردی یی بررسی شده است و در ادامه ،مفاهیم ،مقولههای فرعی و درنهایت ،مقولیههای اصیلی،
برگرفته شده است .نتایج بهدستآمده در این مقاله نشان میدهد که اسارت برای اسیران ایرانی تیا حید
زیادی بهعنوان ادامۀ مقاومت و مبارزه تعریف شده بود ،اما بهطور خاص ،تجربههای این زنان و مردان،
ذیل  61مقوله فرعی قابلتقسیمبندی است که با تحلیل و جمعبندی در قالب  1مقولیه اصیلی تعرییف
میشوند که عبارتند از :تعارض مکانی ،خشونت ،عوارض جسمانی ،تجربههای روانی ،سیازوکارهای
مقابله با بحران ،و سیاستهای خصمانه.
کلیدواژهها :خشونت ،مقاومت ،آزادی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .استادیار جامعهشناسی ،دانشکده اقتصاد مدیریت علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .دانشجوی دکترای جامعهشناسی ،دانشکده اقتصاد مدیریت علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول).



 .دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشکده اقتصاد مدیریت علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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یکی از پدیدههای تکرارشونده در طول تاریخ زندگی بشر ،جنگها هستند؛ جنگهایی کیه بیین دو
یا چند ملت درمیگیرند و بهطور معمول ،پیامدهای منفیای دارند .افراد جامعۀ درگیر در جنگ نیز
متناسب با سن ،جنسیت ،طبقه اجتماعی ،نزدیکی یا دوری از عرصۀ جنگ ،بهگونهای متفیاوت ،از
جنگ تأثیر میپذیرند .یکی از پیامدهای بسیاری از جنگهیا ،اسییر شیدن افیراد ن یامی و گیاهی
غیرن امی و تجربه کردن دوران اسارت اسیت .اسیارت در جنیگ در فرهنیگ لبیت بینالمللیی و
تطبیقی حقوق با عنوان زندانی شدن جنگی مطرح شده و عبارت است از گرفتار یا محصیور شیدن
در قدرت دشمن (فرهنگ لبت آنالین دوهایم .)218 ،2119 ،
پدیدۀ اسارت به دالیل و انگیزههای گوناگونی در جنگها رخ میدهد؛ ایجیاد رعیب و سیرکوبی،
داشتن حربه علیه دشمن ،مبادله با اسیران خودی ،بهرهگیری از تخصص و نیروی کار ،گمیاردن آنهیا
در کارهای مزرعه ،کارخانجات و ،...اطفاء غریزه جنسی ،فروش و تجیارت ،سیرگرمی ،و بیه بردگیی
گرفتن ،ازجمله این موارد هستند ،اما در جنگهای کنونی بیشتر به دالیلی همچون تضیعیف دشیمن،
متالشی کردن نیروهای متخاصم و نابودی مقاومت ،گرفتن غرامت جنگی ،مبادله با اسیران خودی ،و
تحت فشار قرار دادن طر درگیر پدیدۀ اسارت ،ایجاد میشود (حسنی.)662-669 ،6913 ،
اسیارت ،اثیرات مانیدگاری در جسییم و روان اسیییران ،خانوادههیای آنییان و حتیی ییید ملییت دارد؛
عوارضی که از دوران اسارت بهجا مانده است ،اثرات این دوران را ماندگارتر میکند .هانت و همکیاران،
در مطالعه خود به عوارضی همچون آسیبهای جسمی ،شکنجه ،کار اجباری ،تهدید به میر ،،جیدایی
از عزیزان ،محرومیت غذایی ،قرار گرفتن در معرض گرما یا سیرمای شیدید ،محرومیتهیای فیزیکیی،
شرایط غیربهداشتی ،بیماریهای عفونی و ...اشاره کردهاند (هانت و همکاران.)2114 ،
در سال  6933رژیم بعث عراق ،جنگی را به ملت ایران تحمیل کرد کیه از مهمتیرین حیواد
سرنوشتساز در تاریخ این کشور بهشمار میآید .در دوره هشتسالۀ جنگ ،برخیی از رزمنیدگان،
امدادگران و حتی مردم غیرن امی بیه تعیداد  82186نفیر ،اسییر دشیمن شیدند .مطالعیۀ اسیارت
ن امیان و غیرن امیان ایرانی ،نه تنها از من ر تاریخی و سیاسیی دارای اهمییت اسیت ،بلکیه خیود
تجربه اسارت بهعنوان ید پدیدۀ اجتماعی و حتی فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخیوردار اسیت؛
چگونگی رویارویی گروهیی از افیراد یید جامعیه بیا پدییدۀ اسیارت ،در آنهیا از ایین پدییده،
راهبردهای مقابله با این پدیده ،پیامیدهای اجتمیاعی و فرهنگیی آن و همچنیین نقیش هنجارهیا و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

باورها ی آن جامعه در چگونگی رویارویی افراد ،باید بررسی شود .نکته قابلتوجیه ایین اسیت کیه
اسارت ،بهطور عمده ،امری دارای هویت مردانه است ،زیرا تعداد قابلتوجهی از اسییران را میردان
تشکیل میدهند و ازهمینرو نیز بیشتر ،تجربههای مردان از اسارت مطرح و تحلییل میشیود ،امیا
بررسی جامعهشناختی تجربۀ زنانه از جنگ در کنار تجربههای مردان نییز از برخیی جنبیهها دارای
اهمیت است ،زیرا جنسیت ،یکی از خطوط مهم ایجادکنندۀ شکافی است که افراد جامعه بیر پاییه
آن تقسیم میشوند (نینکید و نینکید)381 ،2112 ،؛ بنابراین ،چنین بررسیهایی به ما کمید
میکند تا دریابیم که جنسیت چگونه میتواند منجیر بیه ایجیاد تجربیههای مشیابه ییا متفیاوتی از
اسارت شود؛ بهعبارت دیگر ،ویژگیهای جنسیتی زنان و مردان تا چه انیدازه میتوانید بیر برخیورد
آنها با این شرایط محیطی دشوار ،تأثیرگذار باشد.
همچنین با مطالعه همزمان تجربه اسارت مردان و زنان میتوان دریافت که چیه سیازوکارهای
جدیدی از همزیستی مردان و زنان در طول اسارت از سوی اسیران بهوجود خواهد آمد و بیهعالوه،
دشمن چگونه میتواند از طریق ویژگیهای جنسیتی ،سیاستهای خاصی را اتخاذ کند .همچنین،
مطالعه تجربه اسارت زنان در کنار مردان میتواند تا حدودی پیشبینیهایی از وضعیت اسیران در
جنگ های احتمالی را ارائه دهد و بینشی را فراهم کند که از طریق آن بتوان به تصویری از وضعیت
اسیران زن و مرد در مناطق جنگ زده دیگر در خاورمیانه و مسائلی که ممکن است در طول اسارت
با آن روبهرو شوند ،دست یافت .اگرچه برخی از مسائل ،قابلپیشبینی هستند ،اما بررسیی تجربیه
اسارت به هر میزان که مستندتر بوده و بیشتر مبتنیبر حقایق باشد ،بینش روشنتری از اسارت ارائه
داده و راه را برای حل مسائل ،تقوییت عناصیر اجتمیاعی یید جامعیه در شیرایط صیلی ،و حتیی
چگونگی بهکارگیری استراتژیهای ن امی در جنگهای آینده ،روشنتر خواهد کرد.
مقاله حاضر با هد ارائه تحلیلی جامعهشناختی از اسیارت اسییران ایرانیی ،مبتنیبیر دو کتیا
خاطرات است که یکی از آنها مربوط به خاطرات مردان و دیگری مربوط به خیاطرات زنیان اسیت و
در تالش است که با بررسی همزمان تجربه مردانه و زنانه از اسیارت ،رویکیرد کامیلتری را در میورد
تجربۀ اسارت ،بهدست آورد .در این راستا این پژوهش ،بهدنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .6تجربه اسارت چه ویژگیهایی دارد؟؛  .2اسیران ایرانیی در روییارویی بیا اسیارت ،چگونیه
واکنش نشان دادهاند؟؛  .9اسارت ،چه پیامدهایی دارد؟؛ و  .8آیا در بیین میوارد بیاال بیین زنیان و
مردان تفاوتی وجود داشته است؟
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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مروری بر پیشینۀ تجربی این حوزه نشان میدهد که پژوهشهایی که تاکنون انجام شدهاند ،بیشیتر
در حوزه حقوق ،روانشناسی ،پزشکی و سیالمت قیرار دارنید و از نیور بررسییهای پسیارویدادی
هستند و میتوان اذعان داشت که مطالعات جامعهشناختی اندکی در این مورد انجام شیده اسیت.
در ادامه به برخی از پژوهشهای انجامشده در این حوزه ،اشاره میشود .شایان ذکیر اسیت کیه دو
دسته از پژوهشها بررسی شدهاند؛ پژوهشهایی کیه بیا محورییت «تجربیه اسیارت» ،و «تجربیه
جنگ» انجام شدهاند.
ضیایی بیگدلی ( )6911در مقالهای با عنوان «حقوق جنیگ و رفتیار بیا اسییران جنگیی» بیه
بررسی حقوقی حقوق اسیران جنگی و همچنین جنبههای حقوقی رفتار با اسییران از من یر قیوانین
بینالمللی پرداخته است .نویسنده در این مقاله ،بیشتر مسائل زیر را بررسی کرده است؛  .6تحیول
تاریخی؛  .2منابع؛  .9چه کسانی اسیر جنگیی بهشیمار میآینید؟؛  .8وضیعیت حقیوقی اسییران
جنگی؛  .3تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسییران جنگیی؛  .1حماییت بینالمللیی از اسییران
جنگی؛  .1پایان اسارت؛  .4موجبات پایان اسارت :فوت اسیران ،مبادله اسیران ،ضمانت ییا قیول
اسیران ،فرار اسیران ،جراحت و بیماری شدید اسیران ،پایان درگیریهای فعال.
حسنی ( )6913در پژوهشی با عنوان «انگیزههای پییدایش اسیارت در قیرون و اعصیار» ،بیه
تبیین انگیزه هایی پرداخته است که در طول تاریخ منجر به اسیر گرفتن افراد در جنگ شیدهاند .وی
همچنین بهطور خاص ،این انگیزهها را از من ر دین اسالم بررسی کرده است.
بهرامی احسان و دادستان ( )6914نیز در مطالعهای بیا عنیوان «روانشناسیی اسیارت؛ شیرایط
کنونی و دورنمای آتی» ،اسیران ایرانی را بهعنوان کسانی درن ر گرفتهاند که برخال اسییران سیایر
جنگها توانستهاند با شرایط دشوار اسارت همسازی پییدا کننید .سیاختار روانشیناختی متفیاوت
اسیران ایرانی در مقایسه با اسیران سایر جنگها و کشورها ،بیهعنوان علیت اصیلی ایین همسیازی
معرفی شده است و پژوهشگران در این راستا بیرای تبییین چگیونگی سیازش ییافتن آنیان ،الگیوی
متفییاوتی ارائییه دادهانیید کییه براسییاس آن ،سییه عامییل ویژگیهییای شخصیییتی ،چارچو هییای
مرجعشییناختی ،حمایتهییا و تسییهیل اجتمییاعی اسیییران ایرانییی باعییث شییدهاند کییه تن یییم
جهتگیریهای آینده و معنابخشی و سازماندهی محیط و سطی مهار محیطی آنهیا بیاال بیرود و
درنهایت سطی سازش آنها ،باال ارزیابی شده است.
گنجی و همکاران ( )6946مقالهای با عنوان «بررسی وضیعیت بیماریهیا در آزادگیان اسیتان
چهارمحالوبختیاری ،قبل و بعد از اسارت» نگاشتهاند .در این مقاله وضعیت  219نفر از آزادگان

این استان برای تعیین توزیع فراوانی بیماریها بررسی شیده اسیت .ایین پیژوهش ضیمن بررسیی
وضعیت سالمت آزادگان ،پیش از اعزام به جبهه ،در جبهه جنگ ،در اسارت و وضعیت فعلی آنها
به این نتیجه رسیده است که افرادی که به جبهه اعزام شدهاند ،از سالمت کامیل برخیوردار بیوده و
تنها  3/6درصد آنها دچار عیو انکسیاری چشیم بودهانید .شییور برخیی از بیماریهیا در آنهیا
حاکی از این اسیت کیه پوشیش مراقبتهیای سیالمتی در دوران اسیارت ،شیکنجه و آزار ،نیهتنها
زمینه های بیماری و غم را در آن دوران فراهم کرده ،بلکه پیامدهای آن پس از اسارت ،بیر سیالمتی
اسیران آزادشده مشاهده میشود.
جمشیدیها و حمیدی ( )6941در پژوهشی بیا عنیوان «تجربیه زنانیه از جنیگ» بیه بررسیی
تجربههای زنان از جنگ یی براساس خاطرات آنان یی پرداختهاند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که
تجربههای زنان ذیل عنوانهای تجربه ازجاکندگی ،انفجار در ساختار خانواده ،تبییر در خویشیتن
زنان ،تجربه بدن زنانه ،تعلیق و تجربه ،و بازجایگیری در زندگی روزمره ،گنجانده شده است.
کرمینیا و همکاران ( )6941مطالعهای با عنوان «بررسی افسردگی در گروهی از اسراء جنیگ
تحمیلی عراق علیه ایران» انجام دادهاند که در آن 623 ،نفر از آزادگان شهر اصفهان (سه ماه پس از
آزادی) شرکت کردهاند .مطالعه آنها نشان میدهد که تنها  21درصد آزادگیان در ابتیدای ورود بیه
ایران از افسردگی رنج میبردهاند؛ عالوهبر این ،بین افسردگی ،اضیطرا  ،خصیومت و مشیکالت
جسمانی در افراد افسرده ،رابطه معناداری وجود دارد.
پرستش و جاننثاری ( )6931در پژوهشی با عنوان «روایت جنگ ایران و عیراق در رمیان» بیه
بررسی چگونگی جنگ ایران و عراق در سه رمان «عقر روی پلههای راهآهن اندیمشد»« ،سیفر
به گرای  211درجه» و «نه آبی نه خاکی» پرداختهاند .ساحت مر ،و ساحت زندگی ،دو مؤلفیهای
بودهاند که در تحلیل ژر ساختارهای ایین رمانهیا بررسیی شیدهاند .نتیایج ایین پیژوهش نشیان
میدهد که در رمان «سفر به گرای  211درجه» ،ساحت زندگی ،در رمیان «نیه آبیی نیه خیاکی»،
ساحت مر ،و شهادت و در رمان «عقر بر روی پلههای راهآهن اندیمشد» نه ساحت مر ،و نیه
ساحت زندگی ،بلکه ساحت برزخی ،بر ساختار رمان مسلط بوده است.
فالح ( )6932مطالعهای با عنوان «تجربه دوگانه زنان از جنگ» انجام داده است .این مقالیه از
نور کیفی بوده و به شیوهای تحلیلی براساس یافتههای پنج کتا دفار مقدس نوشته شده است .بیر
این اساس ،تجربۀ زنانه و عناصر آن در کیاربردی اصیطالحی تعرییف شیده و بیر همیین مبنیا ،دو
تجربه زنانۀ سکون و سازگاری و تحر و تحرید ارائه شده است.
نینکید و نینکید ( )2112مقالهای با عنوان «نژاد ،جنسیت و جنگ» نوشیتهاند .هید ایین
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مقاله ،بررسی این مسئله بوده است که جنسیت و نژاد تا چه اندازه بر حمایت از نییروی ن یامی در
عملیاتهای خارجی اثرگذار است .این پژوهش در ایاالت متحده آمریکا انجیام شیده و نتیایج آن
نشان میدهد که زنان در مقایسه با مردان و آمریکاییهای آفریقاییتبار در مقایسه با آمریکاییهیای
سفیدپوست ،تمایل کمتری به مداخلۀ ن امی دارند ،زیرا ایین دو گیروه ،احسیاس ازخودبیگیانگی
سیاسی بیشتری دارند.
موزاینی و یهو ( )2113در مقالهای با عنوان «خوانش بازنماییهای تجربههای زنان از جنیگ در
کلیسا و موزۀ چانگی سنگاپور» ،با روش مردمنگارانه ،این مسئله را بررسی کردهاند که به چه دلییل در
تصویرسازیهای یکی از بناهای یادبود جنگ ،بهگونهای کلیشیهای بیه زنیان پرداختیه شیده ییا اصیال
پرداخته نشده است .براساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،تمرکز مردمحورانه ممکین اسیت بیه
این دلیل باشد که آرمانهای مسلط جنگ ،مردانه اسیت و زنیان ،اغلیب ،بخیش سیاکت تجربیههای
جنگ هستند؛ همچنین این امر بهدلیل ماهیت مردساالرانۀ ناخودآگاه دولت و ملت سنگاپور است.
هرن ( )2166مقالهای با عنوان «زندانیان آفریقای جنوبی در طول جنیگ جهیانی دوم (-6383
 )6393و تجربه آنها و استفاده از طنز و شوخی» نوشته است .این پیژوهش بیا اسیتفاده از مصیاحبه
محقق به این نتیجه رسیده است که زندانیان آفریقای جنیوبی از طنزگیویی و شیوخی کیردن بیهعنوان
سازوکار سازگاری در طول دوران اسارت و حتی برای یادآوری خاطرات دردنا استفاده میکنند.
ماتوکس و همکاران ( )2162در مطالعهای با عنوان «زنان در جنگ :فهم چگونگی سیازگاری
آمریکیایی بازگشیته از
زنان مجروح با جنگ و آسیب جنسی ن امی» به بررسیی تجربیههای زنیان
ب
جنگهای عراق و افبانستان و تجربههای آنها از سازگاری و مقابله با جنگ و آسییبهای جنسیی
ن امی پرداختهاند .آنان به این من ور با  63نفر از این زنان ،مصاحبۀ نیمهساختاریافته انجام دادهاند
که نتایج بهدستآمده ،بیانگر این است که تجربههای ن یامی اضیطرا زایی داشیتهاند کیه شیامل
تجربههای جنگ ،آسیب جنسی ن امی و دوری و جدایی از خانواده میشود .زنیان از راهکارهیای
مقابلهای شناختی و رفتاری و فرایندهای مدیریت استرس استفاده کردهاند.
کینگ و همکاران ( )2163در پژوهشی با عنوان «سازگاری مثبت در میان زندانیان آمریکیایی
بازگرداندهشده به کشور از جنگ ویتنام؛ مدلسازی اثرات بلندمدت اسارت» ،الگوی عوامل میؤثر
بر سازگاری مثبت در اواخر زندگی را آزمایش کردهاند که طی آن ،ویژگیهای جمعیتی  311نفر از
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

این افراد پیش از اسارت ،پس از آن ،و سه دهه پس از آن ،بررسی شده اسیت .ایین مطالعیه نشیان
میدهد که سن ،سطی تحصیالت و شکنجههای جسمی در زمان اسارت بیا پریشیانیهای روانیی
مرتبط هستند و سازگاری کمتر را در سه دهه پس از آن ،نشان میدهند .شکنجههای جسمی نیز اثر
سودمندی داشتهاند و آن ،افزایش ارزیابی مثبت تجربههای ن امی در اواخیر زنیدگی بیوده اسیت.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که منابع شخصی سینین بیاال و تحصییالت بیاالتر و تجربیههای
نامطلو اوایل زندگی می تواند اثراتی بر طول زندگی داشته باشد و بر کیفیت زندگی بیه شییوههای
مثبت و منفی تأثیر میگذارد.
مییایوکو و اسییمیت ( )2161مقالییهای بییا عنییوان «تجربییه زنییان مجییروح بازگشییته از جنییگ»
نگاشتهاند .این مقاله با روش پدیدارشناسیی بیه دسیتهبندی مضیمونهای موجیود در روایتهیای
جمعآوریشده از  4زن مجروح بازگشتهازجنگ پرداخته است تا بتواند مسائل سالمت ذهنیی ایین
زنییان را بررسییی کنیید .مضییمونهای موجییود در روایتهییا عبارتنیید از :رسیییدن بییه احساسییات
درهم آمیخته ،تکامل نگرش در مورد خود ،تشدید نفوذ ،مخدوش شدن روابط قطعشیده ،ییادآوری
تجربههای جنگ ،و جستوجوی فرصت برای آنچه امکانپذیر است.
همچنانکه مالح ه شد ،در بین پژوهشهای انجامشده درباره تجربههای جنگ ،پژوهشهای
اندکی بر تجربۀ اسارت تمرکز کردهاند .همچنین باید اشاره کرد که تنها در پژوهشهایی که تجربیه
جنگ را بررسی کردهاند ،به تجربۀ زنانه بهطور خاص ،توجه شده اسیت و تجربیۀ خیاص زنیان در
پژوهشهایی که با محوریت تجربۀ اسارت انجام شدهاند ،بررسی نشده اسیت .پیژوهش حاضیر،
ضمن استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،تالش کرده اسیت بیا رویکیردی جامعهشیناختی بیه
مطالعۀ تجربه اسارت در میان زنان و مردان در دو کتا خاطرات بپردازد.
 .2چارچوب مفهومی

ن رییه در پژوهشهییای تبیینیی ،هییدایتگر مسیییر تحقییق اسییت و جایگیاه ویییژهای دارد ،امییا در
پژوهشهای توصیفی ،مبنای تحقیق نیست و در ایین نیور مطالعیات ،تنهیا مفهومسیازی و احیانیا
ن ریهپردازی انجام میشود و پژوهشگر نییز در پیی تحمییل ن رییۀ مشخصیی بیر دادههیا نیسیت
(موحدمجد و همکاران .)98 ،6938 ،چارچو مفهومی پژوهش حاضر ،بیه بحثهیایی دربیاره
«اسارت» و تجربه آن ،بهعنوان امری اجتماعی میپردازد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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اسارت در ادبیات جامعهشناختی ،زیرمجموعۀ حوزه جامعهشناسی جنگ است .از این من یر،
همچنانکه می توان جنگ را ید پدیدۀ اجتماعی دانست ،اسارت نییز پدییدهای اجتمیاعی اسیت.
تجربۀ اسارت نیز در همین راستا ،میتواند تحیت تیأثیر عوامیل اجتمیاعی قیرار گییرد و خیود نییز
پیامدهای اجتماعی داشته باشد .البته مطالعۀ خاطرات اسیران ،حوزۀ جامعهشناسی ادبییات را نییز
به جامعهشناسی جنگ میافزاید.
اسارت در دورههای مختلف تیاریخی و همزمیان بیا بسییاری از جنگهیا ،رخ داده و یکیی از
وحشتآورترین آسیبهای ساختۀ دست انسان است که برای ید مدت مشخص ،اعمال میشود.
در این مدت ،خشونتهای شدیدی بر فرد اسیر اعمال میشود که از آنجمله میتوان بیه شیکنجه
روانی ،گرسنگی ،تحقیر ،انزوا و سایر تاکتیدهایی که باعث ایجاد درد روحی و جسمی میشیوند
و همچنین محرومیت از نیازهای اساسیی ،اشیاره کیرد (سیالومون و همکیاران 9 ،2161 ،و )66؛
بنابراین ،اسارت ،تجربهای است که نهتنها ناخوشایند است ،بلکیه نیوعی عامیل اختاللبرانگییز و
آشفتهکننده نیز بهشمار میآید (ژا .)4 ،2161 ،
بهاسارت گرفتن نیروهای دشمن در جنگها ،بهنوعی در راستای محدود کردن نیروهای دشمن
و اعمال فشار بر آنها انجام میشود .اسارت ،بهلحاظ مفهومی ،در مقابل آزادی قرار دارد و در ید
نسبت تقابلی با آن تعریف میشود .بهتعبیر ژا  ،اسیارت بیهنوعی در راسیتای طیرد عاملییت نییز
هست ،زیرا اسیران را از تمام مقولههای عاملییت در جنیگ (دشیمن ،دوسیت ،بیطیر ) خیار
میکند و آنان به موجودیتی نامعین فروکاسته میشوند و در شرایط کامال نامشخصی قرار میگیرنید
(ژا .)21 ،2161 ،
اسارت دارای مراحلی است که از گرفتار شدن شرور میشود و پس از آن حبس شدن ،محدود
شدن ،بازگشت به وطن و درنهایت ،ادغام دوبیاره قیرار دارد (اورسیانو و رانیدل .)898 ،6333 ،
تجربۀ اسارت ،تمام این مراحل را دربر دارد.
اورسانو یکی از پژوهشگرانی است که بررسیهایی درباره اسارت انجام داده است .او بیر ایین
ن ر است که اسارت در میان تجربههای انسان ،یکی از آسییبزاترین تجربیهها را ایجیاد میکنید؛
بنابراین ،او اسارت را بهعنوان ید آسیب تعریف میکند که میتواند پیامدهایی را بهطور همزمان و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نیز پس از پایان دوران اسارت ،در قالب عوارض روانی دربر داشته باشد ،اما نکتیۀ قابلتوجیه ایین
است که در رابطۀ بین اسارت و این عوارض روانی ،عوامل فراوانی ماننید حمایتهیای اجتمیاعی،
متبیرهای فرهنگی ،و شخصیت خود افراد نیز نقش ایفا میکنند و تجربۀ متفاوتی از اسارت را برای
فرد اسیر ،رقم میزنند (اورسانو و راندل.)899 ،6333 ،
بهرامی احسان و دادستان نیز بر این ن رند که آنچه بر کیفیت تجربۀ اسیارت تیأثیر میگیذارد،
چارچو های مرجعشناختی (ارزشها ،باورهیا ،و اعتقیادات) ،ویژگیهیای شخصییتی (متعهید،
مبارزهجو و مهارگر) و حمایتها و تسهیلهای اجتماعی (حمایتهای ابزاری و هیجیانی) اسیت.
هرییید از اییین مییوارد میتوانیید در نحییوۀ معنابخشییی و سییازماندهی محیییط و همچنییین تن یییم
جهتگیریهای آتی ،اثرگذار بوده و درنهایت ،میزان سازش فرد را با محیط زندان و تجربۀ اسارت،
تعیین کند (بهرامی احسان و دادستان.)39 ،6914 ،
مقاله حاضر با بررسی خاطرات اسیران یی همچنانکه گفته شد یی از هر دو حیوزۀ جامعهشناسیی
جنگ و اسارت و جامعهشناسی ادبیات ،بهره میبرد .الزم به ذکر است که تجربۀ اسیارت ،در ایین
پژوهش از حبس شدن و محدود شدن تا بازگشت به وطن را دربر میگیرد.
 .3روش

در این مقاله ،مجموعه خاطرات دو تن از اسیران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،بررسیی
شده است .تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسییر ذهنیی محتیوای دادههیای
متنی از طریق فرایندهای طبقهبنیدی ن اممنید ،کدبنیدی ،و مضمونسیازی ییا طراحیی الگوهیای
شناختهشده دانست .با تحلیل کیفی میتیوان یید رویکیرد تجربیی ،روششناسیانه ،و کنترلشیدۀ
مرحلهبهمرحله را با رعایت عناصر موردمطالعه ،درن ر گرفت (ایمان و نوشادی.)26 ،6931 ،
تحلیل محتوای کیفی ،به پژوهشگران اجازه میدهد که اصالت و حقیقت دادهها را بهگونهای ذهنیی،
ولی با روش علمی ،تفسیر کنند .عینیت نتایج از طریق ید فرایند کدبنیدی ن اممنید تضیمین میشیود.
تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمهها یا محتوای عینی متون میرود و مضیمونها ییا الگوهیایی را
که آشکار یا پنهان هستند ،بهصورت محتوای آشکار ،میآزماید (ایمان و نوشادی.)26 ،6931 ،
براساس ن ریه سیه و شانون میتوان رهیافتهای موجود در زمینۀ تحلیل محتوا را به سه دسته
تقسیم کرد که عبارتند از .6 :تحلیل محتوای عرفی و قراردادی؛  .2تحلیل محتیوای جهیتدار؛ .9
تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی (سیه و شانون.)6211 ،2113 ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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تحلیل محتوای عرفی معموال در طراحی پژوهشهایی بهکار مییرود کیه هید آن ،شیرح یید
پدیده است .این نور طرح ،اغلب هنگامی مناسب است که ن رییههای موجیود ییا ادبییات تحقییق،
دربارۀ پدیدۀ مورد مطالعه محدود باشد .در این حالیت ،پژوهشیگران خودشیان را بیر امیوا دادههیا
شناور میکنند تا شناخت بدیعی برایشان بهدست آید؛ بنابراین ،از طریق اسیتقراء ،مقولیهها از دادههیا
ظهور مییابند .مایرینگ این حالت را مقولۀ استقرایی نامیده است (ایمان و نوشادی.)22 ،6931 ،
امتیاز آشکار تحلیل محتوای کیفی براساس رویکرد عرفی ،بهدست آوردن اطالعات مسیتقیم و
آشکار از مطالعه ،بدون تحمیل کردن مقوله یا ن ریههای ازپیشتعیینشده است (ایمان و نوشادی،
 .)29 ،6931در مقاله حاضر نیز از همین رویکرد برای تحلیل محتوا استفاده شده اسیت .در ایین
راستا در گام نخست ،متون خاطرهها تحلیل شده است و گزارههیای کتیا  ،در قالیب جیدولهای
زیر ،براساس واحدهای معنایی دستهبندی شدهاند تیا مفیاهیم را بسیازند .سیپس در گیام بعید ،بیا
جمعبندی مفهومها 61 ،مقوله فرعی اسیتخرا شید کیه در سیطی انتیزار بیاالتری قیرار داشیتند و
درنهایت ،در آخرین گام ،مقولههای فرعی به مقولههایی میرتبط شیدند کیه سیطی انتیزار بیاالتری
داشتند و همان مقولههای اصلی ما را تشکیل دادند و بهاینترتیب ،به  1مقوله اصلی دست یافتیم.
در این مطالعه قابلیت اعتماد نیز بررسی شده است .قابلیت اعتماد بر این امر داللیت دارد کیه
شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها تا چه حد آنچه را که قرار اسیت بسینجد ،بهدرسیتی میسینجد .بیه
سخن دیگر ،آیا روش یا ابزار سنجش برای هد موردن ر ،بهانیدازه کیافی کیارایی دارد (میرزاییی،
 .)921 ،6944به این من ور از تجربۀ اسارت زنانه و مردانه برای غنی کیردن پدییده اسیارت بهیره
گرفته شده است .همچنین ،انتخا واحد معنایی بهگونهای مناسیب و دقییق انجیام شیده اسیت و
درنهایت ،تالش شد که هیچ دادهای بهطور سهوی وارد مقولهبندی نشود .بیهمن ور حفی قابلییت
اعتماد ،عوامل عدم قطعیت ،و عوامل پدیدارشونده ،برشمرده شدهاند.
خاطرات مورد بررسی ،دو مجموعه خاطرات با عنوان «من زندهام» یی خیاطرات دوران اسیارت
معصومه آباد یی و «حکایت زمستان» یی خاطرات دوران اسارت عباس حسینمردی یی بودهاند.
کتا «من زندهام» بیانگر تجربۀ چهار دختر به نامهای معصومه ،فاطمه ،حلیمه و شمسی اسیت
که در سنین  61تا  28سال بودند .آنها در مهر  6933هنگام امیدادگری بیه اسیارت نیروهیای بعثیی
عراقی درآمدند و حدود  9سال و  3ماه در اسارت ماندند و در طول این میدت ،در دو زنیدان ببیداد و
سپس در اردوگاههای موصل و عنبر اسیر بودند .آنها در طول دو سالی که در زنیدان بهسیر میبردنید،
هیچگونه ارتباطی با خانوادههایشان نداشتند و تنها پس از انتقال به اردوگاه ،توانستند بیا نامنویسیی در
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

صلیب سرخ ،با خانواده خود ارتباط برقرار کنند .این خاطرات بیه قلیم یکیی از همیین دختیران اسییر
(معصومه آباد) در سال  6939نوشته شده است و روایتگر روزها ،شبها ،سختیها و صیبوریهای
این دختران و همچنین سایر اسیران مردی است که در این مدت بههمراه آنها اسیر بودهاند.
کتا «حکایت زمستان» ،برگرفته از خیاطرات عبیاس حسیینمردی ،یکیی از رزمنیدگان جنیگ
است .نویسندۀ کتا  ،خاطرات خود را در چندین فصیل بییان کیرده اسیت .عبیاس حسیینمردی از
ابتدای جنگ ،در میدان نبرد حضور داشت و جیزء زبیدهترین نیروهیا بیا توانیایی بیاالی بیدنی بیود؛
بهگونهای که از وی برای انجام عملیاتهای مهیم و خطرنیا در خیا دشیمن اسیتفاده میکردنید.
عباس هنگام دفار ،در منطقۀ عمومی سومار اسیر دشمن شد .وی در اثر اصابت ترکشهیا و گلولیهها
به بدنش و آسیب جسمی شدید ،راهی یکی از بیمارستانهای شهر موصل شد و از آنجا او را بیه یید
زندان در عراق و سپس به اردوگاه موصل  2منتقل کردند .او هنگام اسارت ،از سوی بعثیهیا متحمیل
شکنجههای شدیدی شد و بهدلیل سوءقصدی که به جان یکی از سیران گیروه مجاهیدین خلیق (ایین
گروه با عراقیها همکیاری میکردنید) داشیت ،زییر سیختترین و مر،بیارترین شیکنجههای گیروه
مجاهدین خلق قرار گرفت و تنها پس از نامنویسی شدن در صلیب سرخ ،از چنگیال ایین گیروه ،آزاد
شد .عباس در دوران اسارت ،همواره جابهجا میشد و در هر اردوگاه ،بهمحض ورود ،میورد حملیه و
شکنجه قرار میگرفت .او سرانجام در سال  6913همراه با تعدادی از اسیران به وطن بازگشت.
 .4یافتهها

با مقایسه و دستهبندی مفهومهای بهدستآمده ،به مقولههای فرعی رسییدیم و درنهاییت 1 ،مقولیۀ
اصلی مشخص شد که عبارتنید از :تعیارض مکیانی ،خشیونت ،عیوارض جسیمانی ،تجربیههای
روانی ،سازوکارهای مقابله با بحران ،و سیاستهای خصمانه .جدولهای زیر نماییانگر مفهومهیا،
مقولههای فرعی و مقولههای اصلی هستند و برخی از گزارهها نیز در زیر مفهوم ،نوشته شدهاند.
جدول شماره ( .)6تجربه تعارض مکانی
مقوله اصلی :تعارض مکانی
مقوله فرعی :مکان نامناسب

گزاره  /مقهوم







سلولهای بسیار تارید
هیچ نوری از بیرون به داخلش نفوذ نمیکرد ...بارها پیش میآمد که من ،شب و روز را قاطی میکردم.
سلولهای مرطو و نمور
سلولهای بدون تهویه
تکملۀ این مصیبت ،بسته بودن در و وجود نداشتن هیچگونه تهویه و هواکشی در آسایشگاه بود.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

11
مطالعه تجربه اسارت در
جنگ ایران و عراق ...

مقوله فرعی :مکان نامناسب

گزاره  /مقهوم













دور بودن از نور خورشید
کوچد بودن سلولها (فضای ناکافی)
 211نفر از برادران اسیر در آن اتاق فشرده کنار هم چمباتمه زده بودند.
وجود جانوران موذی
بوی تعفن دائمی آسایشگاه
سیزده ،چهارده ساعت را باید با بوی طاقتفرسا سرمیکردیم
پتوهای مندرس و آلوده
سرویسهای بهداشتی بسیار آلوده
استقرار سرویسهای بهداشتی در درون محل آسایشگاه
گرما یا سرمای بیش از حد تابستان و زمستان
سلول هم قدرت ساختن سرمای سیبری را داشت و هم گرمای صحرای آفریقا را.

مقوله فرعی :تغذیه نامناسب

گزاره  /مقهوم
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غذای ناکافی
غذاهای با کیفیت بسیار پایین و غیرقابل خوردن
ید کاسه با مقداری برنج و مایع قرمز رنگی که بهعنوان خورش رویش ریخته شده بود به ما دادند.
غذاهای مسموم
صبی اول وقت ،محمودی توی آش شوربا صابون ریخته و توی چای ،ادرار کرده است.
غذاهای تکراری

گزاره  /مقهوم






فقدان مواد شوینده
قطع آ حمام و سرویس بهداشتی
یکی از ظلمهایی که کریم میکرده ،قطع کردن آ حمام و توالتها برای مدت طوالنی بوده است.
عدم تأمین لوازم بهداشتی مورد نیاز اسیران زن

مقوله فرعی :وضعیت درمانی نامناسب

















بیتوجهی به بیماریهای خاص زنان
بیاعتنایی به سرفههای مزمن
درمانهای سرسری
باالخره ید دکتر آمد باالی سرم معاینه سرسری و گذرایی کرد.
دراختیار قرار ندادن دارو
پزشکان غیرمتعهد
این دکتر بهجای سوگند پزشکی ،سوگند قصابی خورده بود ....مشت و لگد و چند ضربه کابل ،تجویز میکرد.
درمان فقط با مسکن
تا چند ساع ت ،تنها مداوایی که شامل حالم شد ،دادن چند تا قرص و کپسول مسکن بود.
درمان با کتد و شکنجه
نسخه را از روی زمین پیدا کردم ،دیدم داخلش نوشته برای آن هایی که حالشان بدتر است ،مشت و لگد و برای بقیه هیم چنید ضیربه
کابل تجویز میشود.
فشار دادن و لگد کردن زخمهای کهنه
هر بار هم کسی برای تعویض پانسمانش میرفت ،دکتر باندها و گازهای استریل را بهشدت از روی زخمش میکند.
ریختن پودر رختشویی در کپسول
کشیدن دندان بدون تزریق آمپول بیحسی
کشیدن دندانهای سالم بهجای دندانهای پوسیده

جدول شماره ( .)2تجربه عوارض جسمانی
مقوله اصلی :عوارض جسمی

مقوله فرعی :بیماری

مفهوم














اسهال
عفونت کلیه
عفونت رودهها
زخم معده
روماتیسم
راشیتیسم
پوسیدگی دندان
صرر
گوشدرد
عفونت ریه
ریزش شدید مو
عفونت و خونریزیهای پیدرپی (در زنان)

جدول شماره ( .)9تجربه خشونت
مقوله اصلی :خشونت
مقوله فرعی :خشونت جسمی

مفهوم  /گزاره






















ضربه زدن با کابل ،باتوم ،زنجیر
چند الیه سیم لخت و کلفت را مخصوصا طوری خم کرده بودند ....که بدن را پاره میکرد.
تونل وحشت
قطع عضو
حمله به افراد مجروح و آسیبدیده
ید مجروح قطعپایی داشتیم که آنقدر با میلهگرد به سر او کوبیدند که سرش له شد و همانجا به شهادت رسید.
ضربه زدن به اعضای آسیبدیده
سیلی زدن
سنگینی سیلی دکتر سعدون بر صورتم ،سرم را  641درجه چرخاند.
گذاشتن اتو بر اندام بدن
گذاشتن فلز داغ بر بدن
شکنجههای پیاپی و طوالنیمدت
بیدار نگهداشتن
حبس کردن در کانتیرهای داغ
بستن دست و پا بهصورت ضربدری از پشت
کوبیدن اجسام سنگین بهصورت
غذا ندادن و تبذیه با استفاده از سرم هنگام شکنجه
آویزان کردن از سقف
سوزندان نقاط حساس بدن
ایجاد سروصداهای هولنا
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مقوله فرعی :خشونت جسمی
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مفهوم  /گزاره
























بیست ،سی دقیقه بعد باز سربازان عراقی مثل قبایل وحشی از راه رسیدند و باز هم همان شیکنجۀ کوبییدن بیه
بدنه کانتینر و دادوفریادها تکرار شد.
سوراخ کردن لبها
ضربه زدن به چشم
استفاده از چنگدهای کشنده
فهمیدم آن چنگدها حالت کششی دارند و سر هرکدام از چنگدها را زیر پوستی کیه بیاالی غضیرو پشیت
گردن آنها است میاندازند.
بیگاری کشیدن
مجبور کردن به نگاه مستقیم به خورشید
فلد کردن
حملههای چندنفری به ید نفر
یددفعه دیدم هفت ،هشتتا سرباز دیگر ریختند تو و کتکم زدند.
شلید مستقیم
بعضیهایشان تیر مستقیم به طرفمان شلید میکردند ...در همان لح ههای اولیه ،چندتا از اسرا شهید شدند.
شکنجه محلهایی که اخیرا شکنجه شدهاند.
توهین به مقدسات
کریم ،اهانتی به امام خمینی کرد....
خطا کردن زندانیان با اسم حیوانات
تمسخر
باد سرد از داخل چنان بهصورتش میوزید کیه موهیایش تکیان میخیورد ،امیا سیرباز عراقیی قهقهیه مییزد و
میگفت ،هوا سرد نیست.
اجبار برای تراشیدن ریش
انداختن آ دهان بهصورت اسیران
از تمام سروصورتمان آ دهان میچکید....
قرار دادن زنان اسیر ،کنار مردان اسیر
مجبور کردن اسیران برای بهدهان گرفتن اجسام آلوده
آنجا دوتا از اسرا را دیدم ایستادهاند و هرکدام ید لنگه دمپایی به دهانشان گرفتهاند.
شکنجه کردن نوجوانان جلوی چشم سایرین
مرا بستند به ید صندلی و شرور کردند به شکنجۀ آن دو اسیر نوجوان.
تضعیف روحیه
قرار دادن سلول زنان در نزدیکی محل شکنجه
فحاشی و ناسزاگویی
لقب دادن و انگشتنما کردن
سربازهای عراقی اسمم را گذاشتند ابومشاکل ،یعنی پدر مشکلها.
ممنوعیت شوخی و بحث و جدل
استفاده از موسیقی با صدای بلند
بیاحترامی هنگام شمارش
در حین شمارش طوری با ما برخورد میکردند و میشمردندمان که گویی با ید گلۀ گوسفند ،طر هستند.
دروغگویی در مورد مدتزمان اسارت
القای ناامیدی
بیخبر نگهداشتن از اوضار جنگ
آواز خواندن و شادی برای ابراز پیروزی
آزار روحی مردان با بهاسارت گرفتن زنان

مقوله فرعی :خشونت روانی

 ترساندن زنان با حیوانات موذی
 تحقیر
 خندههای تحقیرآمیز آنها از دردی که میکشیدم ،تلختر و گزندهتر بود.
مفهوم  /گزاره
 لجبازی در برابر خواستهها
 مجبور کردن اسیران مرد به فحاشی به اسیران زن
 ترس دائمی مردان در مورد امنیت زنان
مقوله فرعی :خشونت جنسی
 تقاضای تفتیش بدنی
 نشستن مرد عراقی ،کنار زن اسیر در اتومبیل
 تقاضا از زنان برای پوشیدن بلوز و شلوار
 نگاههای هرزه
 مریم با چشمانی محزون و مضطر کنارم نشست و سعی میکرد با شوخی از کنار پیشنهاد و نگاههای کثییف
آنها بگذرد.
 دادن پیشنهادهایی مبنیبر برقراری رابطه نامشرور
 یکی از نیروهای بعثی با اشاره ،حلقه ازدواجش را از دست چپش درآورد و گفت ،بگیر.
مفهوم  /گزاره
 باز کردن در سلول ،بدون اجازه
 زشتترین صدا ،چرخش کلید در قفل درهای آهنی بود که بیخبر و گستاخانه نگهبانها را در مقابل ما نمایان میکرد.
 ورود به سرویسهای بهداشتی ،بدون اجازه
 عدنان ،بی توجه به تذکر و سروصدای مریم و حلیمه ،وارد سرویس بهداشتی شد.
 متلدهای جنسی
 رفتوآمدهای مکرر و نابجا به سلول زنان
 اداهای ناپسند سربازان عراقی
 با آغاز صبی ،تعدادی از نگهبانان و افسران بعثی ،مثل فیلمهیای سیینمایی بیرای تماشیا و بیازجویی و اجیرای
اداهای سبد و ناپسند میآمدند.

جدول شماره ( .)4تجربه روانی
مقوله اصلی :تجربههای روانی
مقوله فرعی :تجربههای روانی منفی
 نگرانی از آینده و سرنوشت مبهم
 دلتنگی برای خانواده
 هیچ کداممان نمیتوانستیم فارغ از خیال خانوادههایمان باشیم .هرکدام از ما بهیاد کسی بود و بیهآرامی بیا هیم
صحبت میکردیم.
 آرزوی مر،
 در آن گودال به مر ،فکر میکردم ،مردن برایم بهترین اتفاق بود.
 انت ار دائمی برای مر،
 در انت ار بالهای نیامده ،انت ار مر ،میکشیدم .ید مر ،انتخابی ،ید مر ،افتخارآمیز و آگاهانه....
مفهوم  /گزاره
 ترس دائمی از تجاوز
 قرار شد اگر با خطری مواجه شدیم ،خودمان را نابود کنیم ،اما چون هیچ وسییلهای نداشیتیم ،تصیمیم گیرفتیم
همدیگر را خفه کنیم.
 حس نفرت از نیروهای عراقی
 احساس پشیمانی از دروغ ،پنهانکاری ،خشم و...
 نگرانی در مورد شرایط خانواده در دوره فقدان فرزندشان
 پدر و مادرم اصال نمیدانند کجا دنبالم بگردند ....مادری که بچهاش را گم میکنید ،همیشیه چشیمش بیه در
است و امیدوار است که ید روز پیدایش کند.
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مقوله فرعی :تجربههای روانی منفی
 اضطرا دائمی
 کابوسهای شبانه
 گوشهگیری
 نگرانی از شرایط یکدیگر (اسیران زن در مورد اسیران مرد و برعکس)
مفهوم  /گزاره
 حس بیتابی در مورد وطن
 نگرانی از وضعیت آینده جنگ
 احساس نگرانی (مردان) از حضور اسیران زن
 احساس خجالت و ترس از آبرو
 ... حا آقا حسا اسارت زن و مرد از هم جدا است .ما مضطربیم .میترسیم ،آبرو داریم....
مقوله فرعی :تجربههای روانی مثبت
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مفهوم  /گزاره
















ایثار
حس تعلق به یکدیگر
امیدواری
احساس خرسندی از مقاومت
توکل و احساس نزدیکی به خدا
خدا سر جایش است .ما داریم به او نزدید میشویم.
همدردی با یکدیگر
غیرتمندی
هروقت بعثیها در سلول ما را باز میکردند ،صدای فریاد کسی را میشنیدیم که میگفیت :نصیر مناللیه و
فتیقریب و بچههای دیگر هم جوا میدادند و بشرالمؤمنین
صبر و استقامت
حس همکاری و همبستگی
وقتی کسی مسئولیت کاری را برعهده میگرفت ،بقیۀ دیگر حس ایثارشان گل نمیکرد.
احساس قوت قلب (زنان) با حضور اسیران مرد
وجود برادران رزمندۀ اسیر ،موجب تسلی خاطر و آرامش ما بود.

جدول شماره ( .)5سیاستهای خصمانه
مقوله اصلی :سیاستهای خصمانه

مقوله فرعی :ظاهرسازی و فریب افکار عمومی
 پنهانکاری در مورد قطع عضو اسیران از نیروهای صلیب سرخ
 فریب افکار عمومی مردم عراق در مورد اسیران ایرانی
 نشان دادن جلوههای دروغین اسارت به فیلمبرداران خارجی
 رسیدگی به امور اسیران ،پیش از آمدن صلیب سرخ
 همیشه سه ،چهار روز قبل از آمدن مأموران صلیب سرخ ،آ را باز میکرده تا اردوگاه تمیز شود و وقتی مأموران
مفهوم  /گزاره
میرفتند ،باز همان بساط قبل را پهن میکرده است.
 مقصر جلوه دادن اسیران در درگیریها (بعثیهیا قسیمتی از دییوار اردوگیاه را کیه بیا بلیو سیاخته شیده بیود،
مخصوصا خرا کرده بودند و همان را به مأموران صلیب سرخ نشان دادند).
 بهتان زدن به اسیران (حلیمه ،سا دستیاش را تقاضا کرد ،گفتند در سا شما میواد مخیدر بیوده اسیت و میا
نمیتوانیم آن را به شما برگردانیم).

مقوله فرعی :کنترلهای شدید

مفهوم  /گزاره







گماردن جاسوس
تجسس در امور اسیران
شناسایی روحانیون ،پاسدارها و فرماندهان
قطع عضو اسیران مجروح
یکی از مجروحان ایرانی گفت :این بیوجدانا ...تا جایی که بتونن ،دستوپای اسرا رو قطع میکنن کیه اونیارو
برای همیشه از کارافتاده کنن.

مقوله فرعی :تالش برای جذب اسیران به سازمان مجاهدین خلق
 سخنرانی سران گروه مجاهدین خلق در اردوگاهها
 فرستادن کتا ها و نشریهها و پخش گسترده رادیو از سوی گروه مجاهدین خلق
مفهوم  /گزاره
 وعده پول ،همسر و کشورهای اروپایی از سوی گروه مجاهدین خلق
 وعده آزادی و بازگشت به ایران از سوی گروه مجاهدین خلق

جدول شماره ( .)1تجربه سازوکارهای مقابله با بحرانها
مقوله اصلی :سازوکارهای مقابله با بحرانها

مقوله فرعی :سازوکارهایهای ارتباطی

مفهوم  /گزاره








استفاده از روش مورس
با ضربات بدون آموزش قبلی و هماهنگی با حرو الفبا با یکدیگر مرتبط شدیم.
تبادل اخبار و اسامی مهم در قالب آواز
جاسازی اخبار مهم ،زیر ظر غذا و البهالی سبزیها
شعار دادن با صدای بلند
یادداشتنویسی بر روی کاغذهای دورریز

مقوله فرعی :سازوکارهای مقابله با محدودیتها و کمبودها






مفهوم  /گزاره














استفاده از جلد پودر لباسشویی بهعنوان کاغذ
ما بیشترین کاغذ مصرفیمان را از طریق جعبههای تاید بهدست میآوردیم .آنها را خیس میکردیم ،بعد با
دقت زیاد ،الیههای آن را از هم جدا میکردیم و میگذاشتیم در آفتا تا خشد شود.
استفاده از جوهر خودکار برای ترسیم تصویر امام
ساخت کلیشه با استفاده از عکسهای رادیولوژی
یکی از بچهها ید فیلم رادیولوژی را از بهداری اردوگاه تد زد .جعفر با استادی و مهارت تمام ،ده تا کلیشۀ
کوچد از عکسهای امام درست کرد.
استفاده از لباسهای مندرس بهعنوان نخ
استفاده از سیم خاردار بهعنوان سوزن
استفاده از باغچه بهعنوان تختهسیاه
استفاده از روزنامههای باطله برای تقویت خواندن و نوشتن
یادگیری و تمرین فنون رزمی در حمام
استفاده از تیغ و دسته مسوا بهعنوان آلت قتاله
استفاده از چرمهای کهنه برای ساخت چکمه
استفاده از خمیر نان برای بستن درزهای سلول
استفاده از جورا بهعنوان لوازم بهداشتی
استفاده از موهای ریختهشده و ساخت طنا
استفاده از موها بهعنوان نخ دندان
درمان با استفاده از وسایل سردستی (او با نمد و دنبه و چیزهای دیگری که میشد از آشپزخانه تد زد ،پماد
مخصوصی برای من و مجروحان دستوپاشکستۀ دیگر درست کرد).
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مقوله فرعی :سازوکارهای روانی
 تداعی خاطرات گذشته
 گاهی تمام جزئیات حواد و خصوصیات و خاطرات کودکی را چندینبار میشنیدیم و مرور میکردیم .با همۀ
بستگان و خویشاوندان دور و همسایههای یکدیگر آشنا شده بودیم.
 سرود خواندن
 فعالیتهای هنری
 روی پارچههایی که لوسینا (نماینده صلیب سرخ) داده بود ،گلدوزی میکردیم.
 خوابیدن
 ... قدم به دنیای خوا برای زندانی ،کلید گنجی است که میتواند همه واقعیتها را خرد و خمیر کند.
 حف قرآن و ادعیه
 تمرین ورزشهای رزمی
مفهوم  /گزاره
 تمرین مکالمه عربی و انگلیسی
 زنده نگهداشتن عیدها و مراسمهای مذهبی
 یکی از خدمات بزرگی که افرادی مثل حا آقا ابوترابی به اسرا میکردند ،زنده نگه داشتن روحییه معنیوی آنهیا
بود ....م اه مبار رمضان بنا شید بیرای شیب ضیربت خیوردن حضیرت امیرالمیؤمنین (علیهالسیالم) عالوهبیر
نوحهخوانی ،مراسم تعزیهخوانی هم داشته باشیم.
 خواندن زیارت عاشورا هنگام شکنجه
 دعا خواندن و توسل
 مقایسه عذا آخرت و دنیا و صبر بر سختیها
 خندیدن و شوخی کردن
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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همانگونه که میبینیم ،یافتهها به ما نشان میدهند که این تجربهها ،درمجمیور ،در  61مقولیۀ
فرعی ،قابلتقسیمبندی هستند .این مقولهها عبارتند از :مکان نامناسب ،تبذیه نامناسب ،وضیعیت
بهداشتی نامناسب ،وضعیت درمیانی نامناسیب ،بیمیاری ،خشیونت جسیمی ،خشیونت روانیی،
خشونت جنسی ،ظاهرسازی و فریب افکار عمومی ،کنترلهای شدید ،تالش برای جیذ اسییران
به سازمان مجاهدین خلق ،سازوکارهای مقابله با محدودیتهای ارتباطی ،سازوکارهای مقابله بیا
محدودیتهای رفاهی ،سازوکارهای روانی ،تجربههای روانی منفی ،و تجربههای روانی مثبت .بیا
تحلیل و جمعبندی این مقولهها ،درنهایت ،به  1مقوله اصلی ،تعارض مکانی ،عیوارض جسیمی،
خشونت ،سیاستهای خصمانه ،سازوکارهای مقابله با بحران و تجربههای روانی رسیدیم.
 .4-1تعارض مکانی

انتقال و جابه جایی از مکان شخصی ،نخستین اقیدام دشیمن بیرای رسیاندن پییام اسیارت اسیت.
تجربۀ ازجاکندگی و دور شدن از خانه و فضای مأنوسی که فرد به آن تعلق دارد ،بهخودیخود یید
نور تضاد و تعارض ایجاد میکند .این تعارض مکانی ،زمانی تشدید میشود که محییط جدیید از
لحاظ شرایط مکانی ،تبذیه و وضعیت بهداشتی ،بهمراتب نامسیاعدتر از مکیان پیشیین باشید .در
خاطرات اسیران ،این تعارض از زمان ورود ،بهخوبی نمایان شده است .ازیدسو ،فضایی فشیرده،
بسیار سرد در زمستان و بسیار گرم در تابستان ،دور بیودن از نیور خورشیید ،نبیود تهوییه و سیطی
بهداشتی بسیار پایین و از سوی دیگر ،محدودیت تبذیه و کیفیت بسیار پایین غذاها و حتی مسموم

بودن آنها ،به این تعارض ،دامن زده است .بعثیها از اهمیت ن افت در بین ایرانیها آگاه بودند و
برای آزار دادن آنان ،از حربۀ قطع آ و وضعیت اسفبار بهداشیتی سوءاسیتفاده کیرده و سیعی در
ایجاد شکا عمیقی بین مکان زندگی پیشین اسیران و اردوگاه فعلی داشتند.
عباس در مورد وضعیت اردوگاه میگوید« :رو حسا اینکه بیشتر مجروحان را میداوای اساسیی
نکرده بودند ،گاهی بوی چر و عفونت زخمها نیز به آن بوی ادرار و مدفور ،اضافه میشد».
و در مورد نبود وسایل گرمایشی و سرمایشی اینگونه میگوید« :نمیدانم آیا جز آنهایی که در
چنین شرایطی بودهاند ،کسی میتواند چنی ن فضا و شرایطی را در فصل تابستان تصور کند؟ آنهیم
با گرمایی که نزدید پنجاه درجه میرسید».
توضیی وضعیت غذایی هم در خاطرات معصومه و هم عباس بهوفور بهچشم میخورد .عباس
میگوید« :فقط در حدی که زنده بمانیم ،بهمان میرسیدند؛ درست مثل برنامۀ غذاییشان کیه در
حد بخور و نمیر بود».
وضعیت دارو نیز مانند وضعیت غذا ،نابسامان بود .بیشیتر درمانهیا سرسیری و سیرپایی و بیا
مسکن انجام میشد (این مورد بیا پژوهشهیای تیا ( )2113نییز همراسیتا اسیت) .عبیاس در
اینباره میگوید« :این دکتر ،گاهی که بچهها از شدت دنداندرد بیه او مراجعیه میکردنید ،بیدون
تزریق هیچگونه آمپول سرکنندهای ،دندان طر را میکشید ....گاهی تا دو ،سیه دنیدان سیالم را از
ریشه میکند و نهایتا دندان خرا را در دهان باقی میگذاشت».
 .4-2عوارض جسمانی

یکی از مقولههای اصلی برآمده از خاطرات ،مقولهای با عنوان عوارض جسمانی است .این مقوله،
ارتباط تنگاتنگی با وضعیت درمانی و رفاهی زنیدانها و اردوگاههیا دارد .تبذییۀ ناسیالم و محییط
زندگی آلوده به میکرو  ،اثرات نامناسبی بیر وضیعیت سیالمتی اسییران داشیته اسیت .ایین امیر
بهاندازهای در طول خاطرات ،تکرار شده بود که خود ،بهعنوان ید مقوله در این مقاله شناخته شد.
مطالعه گنجی و همکاران ( )6946نشاندهندۀ وجود بیماریهای فراوانی در اسیران است .مطالعیۀ
تا نیز نشان میدهد که مشکالت مربوط به دندان و دستگاه گوارش ،جزء شیایعترین بیماریهیا
در بین اسیران است (تا  .)2113 ،عباس در قسمتی از خاطراتش میگوید:
خیلی از بچهها مخصوصا در ماههای گرم سال به ناراحتیهیای گوارشیی ،منجملیه بیه
اسهال ،مبتال میشدند .عفونت و سنگسازی کلیهها ...و نیز [بیهدلیل] آلیوده بیودن آ
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آشامیدنی ،نصیب اسراء میشد .روماتیسم و استخواننرمی و راشیتیسم ،که نتیجۀ نبیودن
بخاری مناسب و تحمیل سیرماهای شیدید زمسیتانی و خوابییدن بیر روی سییمانهای
مرطو بود.

زنان اسیر ،عالوهبر بیماریهایی که مردان به آن مبتال شدهاند ،خود نیز به بیماریهای خاصیی
دچار شدهاند .معصومه میگوید« :دچار عفونت و خونریزیهای طوالنی شده بودیم».
 .4-3خشونت
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یکی از وجوه خشونت که در خاطرات تمام اسیران و ازجمله این دو مجموعه خیاطرات بهروشینی
دیده میشود ،خشونتی است که در سه بعد جسمی ،روانی ،و جنسی (در مورد زنیان) ،بیمهابیا و
بدون توجه به پیامدهای آن ،اعمال شدهاند ،بهگونهای که ما حتی شاهد آمار شیهیدانی هسیتیم کیه
در اثر شکنجه ،جان دادهاند.
خشونت جسمی :این خشونت با استفاده از اجسام سینگین و خطرنیا  ،فلزهیای داغ ،شیو
الکتریکی ،کانتینرهای داغ ،کابل ،باتوم ،زنجیر ،اتو ،و  ...اعمال میشد .اسیران در ابتدای ورود بیه
اردوگاههای جدید ،باید از تونلهای وحشتی که از نیروهای بعثی و ابزار شکنجه ساخته شده بیود،
عبور میکردند .گاهی شکنجه ها به نقص عضو ،از دست دادن چشم و ییا از دسیت دادن شینوایی
منجر میشد .شکنجهها بهصورت پیاپی و طوالنی و گاهی با آوییزان کیردن ،انجیام میشید و گیاه
اسیران را با سرم زنده نگه میداشتند و اجازۀ خوا و استراحت به آنها نمیدادند.
عباس میگوید« :ید بار سر یکی از این کابلها خورد به چشم یکیی از بچیهها بیهنام حبییب
برغوانی که اهل اصفهان بود .چشمش از کاسه درآمد و افتاد زمین و زیر لگد عراقیها له شد».
وقتی عباس را برای تنبیه کردن به کانتینر میبرند ،اینگونه توصیف میکند« :کیانتینر بیاز مثیل
دیگ روی آتش شده بود .تاولهای کف پایم ترکیده بود و بدجوری اذیتم میکرد».
خشونت روانی :این خشونت ،به نوعی از خشونت گفته میشود که بیر روح و روان انسیان ،تیأثیر
میگذارد .خشونت روانی در دوران اسارت بهگونهای اعمال میشد که نتیجیۀ آن ،تضیعیف روحییه و
تسلیم شدن در برابر خواستههای دشمن بود .دشمن با این کار ،درصیدد بیود کیه عنصیر مقاومیت و
صبر را در نیروهای ایرانی درهم بشکند .از میان خاطرههایی کیه بررسیی شید ،مقولیههایی اسیتخرا
شدهاند که روایتکننده آنها معتقد است ،اینگونه آزارها ،در روح و روان اسیران تیأثیر منفیی برجیای
میگذاشت؛ نیروهای بعثی و گروه مجاهدین خلق ،بیا ناسیزاگویی و لقبگیذاری ،اسییران را بیا نیام
حیوانات خطا میکردند و به مقدسات آنها و بهویژه به امام خمینی(ره) ،بهصورت مستقیم ،توهین
میکردند .تقاضاهای اسیران را بهسخره گرفته و آ دهان بر صیورت آنهیا میانداختنید ،ییا آنهیا را

مجبور به گرفتن اجسام آلوده یی مانند دمپایی ییی به دهان میکردنید .نوجوانیان را شیکنجه میدادنید تیا
سایر اسیران را وادار به اعترا کنند .نیروهای بعثی ،زنان را در سلول مجاور محل شکنجۀ مردان قیرار
میدادند تا درنتیجۀ فریادهای اسیران مرد ،زنان دچار عذا روحی شوند.
بی خبر ماندن از اوضار جنگ و زمان آزاد شدن و مدت و مکان اسیارت نییز خیود نیوعی آزار
روحی بود که بیشتر در مورد زنان بهکار میرفت .در مورد توهین کردن به مقدسات اسیران ،عبیاس
اینگونه میگوید:
گفت :اینجا حرس خمینی را فالن میکنند .حر رکیکی زد .گفتم مین حیرس خمینیی
نیستم و نمیدونم تو داری چی میگی .در این لح ه ،کریم اهانتی به امام خمینی کیرد و
گفت :بهت میفهمونیم چی داریم میگیم.

خشونت جنسی :اگرچه نویسنده کتا «من زندهام» اذعان میدارد که هیچگیاه میورد تعیرض
مستقیم نیروهای دشمن قرار نگرفتهاند ،اما تعرضهای غیرمستقیم ،باعث احساس ناامنی در تمیام
طول مدت اسارت برای آنها شده بود؛ تقاضای تفتیش بدنی ،نگاههیای هیرزه ،دادن پیشینهادهای
مبتنیبر برقراری ارتباط نامشرور ،رفتوآمدهای مکرر و نابجیا همیراه بیا بیاز و بسیته کیردن در
سلول بدون اجازه گرفتن از زنان ،حر های رکید و صحبتهای کریه و ناپسند ،همگی میتواننید
دال بر خشونت جنسی علیه آنان باشند.
معصومه میگوید« :زشتترین صیدا ،چیرخش کلیید در قفلهیای آهنیی بیود کیه بیخبیر و
گستاخانه ،نگهبانها را در مقابل ما نمایان میکرد».
« مریم با چشمان محزون و مضطر  ،کنارم نشست و سعی میکرد با شوخی از کنار پیشینهاد
و نگاههای کثیف آنها بگذرد».
 .4-4تجربههای روانی

اسارت ،نوعی دگرگونی اجتماعییروانی است؛ تجربهای کیه یدبیاره و ناگهیانی اتفیاق میافتید و
ازاینرو فرد را با تجربههای روحی و روانی خاصی روبهرو میکند .تحلیل محتوای خاطرات میورد
بررسی ،نشان میدهد که افزونبر تجربه هیجانیای که در ابتدای وقور اسارت اتفیاق افتیاده بیود،
افراد در تمام طول مدت اسارت خود ،نوعی تجربه روانی منفی را بههمراه داشتهاند .در شرایطی که
جنگ ایران و عراق بدون پیشبینی قبلی اتفاق افتاده بود ،نهتنها نیروهیای ن یامی ،بلکیه نیروهیای
ام دادگر و مردم غیرن امی نیز درگیر جنگ شده بودند و طبیعی است که تجربۀ اسیارت ،همیراه بیا
نگرانی از آنچه اتفاق خواهد افتاد و آیندۀ مبهم پیش رو ،برای آنها رخ داد .معصومه میگوید« :از
آیندۀ مبهمی که پیش رویم بود ،میترسیدم».
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این افراد در مرحله نخست ،دچار نوعی تجربه ازجاکندگی و سرگشتگی شدند .فرد ،وارد محییط
جدیدی با قواعد و مقررات و رفتارها و هنجارهای جدید میشود و تجربههایی همچون دلتنگی بیرای
خانواده و حتی بیتابی بهسبب دوری از وطن نیز به او دست میدهد .این امر زمیانی تشیدید میشید
که نیروهای عراقی برخال قوانین بینالمللی ،خانوادههای این افراد و دولت اییران را از اسیارت ایین
افراد ،بهویژه زنان ،آگاه نکرده بودند و درنتیجیه ،نگرانیی آنهیا بیرای دلیواپس شیدن خانوادههایشیان
بهسبب فقدان فرزندان ،همسران ،و پدرانشان ،دوچندان میشد .عالوهبر این ،نیروهای عراقی ،اسیران
ایرانی را در بیخبری مطلق از وضعیت جنگ نگه میداشتند و بهاینترتیب ،نگرانی اسیران را در میورد
وضعیت جنگ ،نیروهای ایرانی ،و حتی سرنوشت مبهم خودشان ،افزایش میدادند.
مورد دیگری که میتوان بهعنوان مقوله درن ر گرفت ،تجربیه گوشیهگیری بیود .البتیه چنانکیه
پژوهش بهرامی احسان و دادستان ( )6914نشان میدهید ،در مییان ایرانییان ماننید اسییران سیایر
جنگها و کشورها این تجربیههای روانیی احسیاس نشیده اسیت ،امیا نمونیههایی از گوشیهگیری
بهچشم میخورده است.
یکی از موارد خاصی که کمتر بیه آن پرداختیه شیده اسیت ،تجربیههای زنانیۀ اسیارت اسیت؛
تجربهها یی که ترس دائمی از مورد تجاوز قرار گرفتن و ترس از آبرو را بیرای آنهیا بیههمراه داشیته
است .معصومه میگوید « :با هم قرار گذاشته بودیم ،اگر اتفاقی بیفتید ،همیدیگر را خفیه کنییم».
البته از سوی دیگر ،مردان اسیر ایرانیی نییز نیوعی نگرانیی دائمیی در میورد حضیور ایین زنیان در
اردوگاههای عراقی داشتند .حا آقا ابوترابی در قسمتی به معصومه و همراهانش میگوید« :برادران
خواستند از شما بپرسم که اگر تعرضی به شما شده است ،به ما بگویید تا همینجا تکلیفمیان را بیا
اینها روشن کنیم .ما برای دفار از ناموسمان آمدیم».
نیروهای ایرانی ،تجربههای مثبتی نیز داشیتهاند .میواردی همچیون حیس تعلیق بیه یکیدیگر،
همکاری و همبستگی ،و ایثار و همدردی ازجمله این موارد است .این میوارد از جلوههیایی اسیت
که در تمام طول جنگ مشاهده شده است و در دوران اسارت نییز نمودهیای زییادی دارد .در ایین
شرایط ،این همبستگی درحقیقت ،ناشی از چارچو باوری و شیناختی آنهیا بیوده اسیت کیه در
احساس نزدیکی به خداوند و حالتهای معنوی آنها و همچنین باور به برحق بودن ن ام اسیالمی
ایران و امام خمینی و حس مسئولیت در مورد آن ،جلوهگر است .بهعبارت دیگیر ،در ایین شیرایط،
روح جمعی افراد ،قوت بیشتری یافته و در پی آن ،شاهد افزایش همبستگی اجتماعی آنها هسیتیم
و تجربههایی همچون ایثار و همدردی و ...نیز سازوکارهایی هسیتند کیه کمید میکننید تیا ایین
همبستگی اجتماعی بهگونهای عینی تحقق یابد.

 .4-5سیاستهای خصمانه

رفتارهای دوگانه همراه با پنهانکاری و ظاهرسازی نیروهیای بعثیی کیه در خیاطرات اسییران بهچشیم
میخورد ،پژوهشگر را بهسوی مقولهبندی این مصداقها با عنوان «سیاستهای خصیمانه» رهنمیون
میکند .قطع پای اسیران مجروح ،بدون دلیل پزشکی و رضایت گیرفتن از اسییران بیرای ایین اقیدام،
دروغپردازی و مقصر جلوه دادن اسیران در هرگونیه کشیتار و اعمیال غیرانسیانی و ارائیۀ گزارشهیای
نادرست به نیروهای صلیب سرخ و مردم عراق ،در مقولۀ ظاهرسیازی و فرییب افکیار عمیومی جیای
میگیرند .آنها به حمایت افکار عمومی مردم عراق و همۀ جهانیان نیاز داشتند تا بتوانند جنگ نابرابری
را که علیه ایران آغاز کرده بودند ،به پایان برسانند و کنترل شرایط داخلی و خارجی خود را حف کنند.
نیروهای بعثی با کنترل شدید و امنیتی و همچنین گماردن جاسوس و تجسس در امور اسییران،
سعی در بهدام انداختن مهرههای اصیلی و شناسیایی روحیانیون ،پاسیداران و فرمانیدهان داشیتند.
بعثیها تا حد توان تالش کردند تا اسیران ایرانی را به خود جلب کنند و درنهایت ،توانستند از بیین
افراد کمطاقت ،عدۀ انگشتشماری را به خود جلب کنند ،اما رفتار وحشیانۀ نگهبانان نهتنها هییچ
نقطۀ دلخوشی ای برای کسی باقی نگذاشته بود ،بلکه ذهنیت اسیران را نیز در مورد نیروهای بعثیی
بهشدت آزرده و بدگمان کرده بود؛ بنابراین ،برای جذ اسیران از حربۀ دیگری استفاده کرده و برای
جذ آنها به سازمان مجاهدین خلق تیالش کردنید .بررسیی ایین خیاطرات نشیان میدهید کیه
ازجمله اقدامات سازمان مجاهدین خلق در میان اسیران ایرانی عبارت بودند از:
ـ تالش برای جذب نیرو :سازمان مجاهدین خلق بیرای تیأمین نییرو نییاز شیدیدی بیه ایرانییان
مخالف ن ام جمهوری اسالمی ایران داشت تا آنها را در برنامه آتی خود که انجام عملیات ن امی
در خا ایران بود ،شرکت دهد؛ بنابراین ،به اسیران ایرانی متوسل شد تا بیا امتییازدهی بیه آنهیا و
بهرهبرداری از اوضار نامناسب روحی بعضی از اسیران ،به این مهم دست یابد.
با افزایش فشارهای روحی و جسمی واردشده بیر اسییران ایرانیی ،آنهیا بیه هدفشیان نزدیید
میشدند ،ولی اسیران ایرانی با شناخت دقیق خیانت آنها به ملت ایران و آلوده دانستن دستانشیان
در کشتار وحشیانه مردم شیهرهای اییران در انیوار ترورهیا و بمبگیذاریها ،نیهتنها جیذ آنهیا
نشدند ،بلکه در بسیاری از موارد با سر دادن شیعار علییه ایین گیروه ،آنهیا را از اردوگاههیا بییرون
کردند .بااینحال ،تعداد اندکی نیز بهمن ور فرار از موقعیت وخییم اردوگاههیا و تنگناهیای سیخت
روحی و جسمی با آنها همکاری کردند« .بیشتر بچههایی کیه بیه گروهید منیافقین مجاهیدین
خلق پناهنده میشدند ،فقطو فقط قصدشان این بود که از شر آن اردوگیاه خیالص شیوند و روزی
هم بتوانند از چنگال خود منافقین مجاهدین خلق فرار کنند و برگردند ایران».
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ـ اجرای برنامه سخنرانی گروه مجاهدین خلق در جمع اسیران :از برنامههای مهم گروه مجاهدین
خلق ،فرستادن نیروهای توانمند خود برای سیخنرانی ،بیه اردوگاههیا بیهمن ور معرفیی آرمانهیای
سازمان مجاهدین خلق بود .همچنانکه عباس میگوید« :عناصر این گروهد ،همیشیه از طرییق
رادیو ،و از طریق ارسیال کتیب و نشیریات بیه اردوگاههیای اسییران ،بیرای جیذ نییرو تبلیبیات
میکردند».
این سازمان با بزر ،نمایی مشکالت ناشی از جنگ در ایران و ارائه اطالعات نادرسیت و دروغ
درباره آینده کشور ،ابتدا اسیران را ناامید میکرد و سپس ،زمینههای تبلیغ برای پناهنیدگی و جیذ
نیرو به سازمان را در بین اسیران فراهم میآورد.
مدیریت آگاه ف رهنگی اسییران بیا اطیالر از ایین حربیه ،بیرای جلیوگیری از برپیایی ایین نیور
سخنرانیها در اردوگاهها بسیار تالش میکرد.
برخورد شدید لف ی و حتی فیزیکی اسیران با سرکرده گروه مجاهدین خلق بهنام مهیدی ابریشیمچی
و مورد ضر وشتم قرار دادن او در مقابل نگهبانان عراقی بهرغم بیهجان خرییدن شیکنجههای عمیومی،
این روش را ناکارآمد و تالش گروه مجاهدین خلق را ناکیام میگذاشیت .همانگونیه کیه عبیاس دربیاره
تجربه حملهاش به ابریشمچی میگوید« :من شیاهر ،گیردنش را هید گرفتیه بیودم ،ولیی او ییدآن،
صورتش را برگرداند ...چا بزرگی روی صورتش پیدا شد و خون جهید بیرون».
ـ مشارکت در شکنجه اسیران ایرانی :منافقین برای انجیام تسویهحسیا های سیازمانی بیا افیراد
اسیری که در پایداری اسیران دیگر مؤثر بودند ،آنها را در مقابل دیدگان نگهبانان عراقیی شیکنجه
داده و به آنها بسیار توهین میکردند .اگر عراقیها در هنگام شکنجه ،اسیران را برهنه نکرده بودند،
گروه مجاهدین خلق درنهایت توهین به اسیران ،این کار را نیز انجام میدادند.
ـ تبلیغ آرمانهای سازمان :گروه مجاهدین خلق بهمن ور جذ نیرو و انتشار افکار و آرمانهای
سازمان ،تصویرهای مسعود و مریم رجوی (سران گروه مجاهیدین خلیق) را در بعضیی اردوگاههیا
نصب کرده و نشریه ارگان مجاهدین خلق ایران را نییز پخیش میکردنید .بخیش مهمیی از نشیریه
«مجاهد» ،مربوط به انتشار اخبار کذ درباره اوضار سیاسیین امی ایران بود که با هید ایجیاد
دلسردی و ناامیدی اسیران انجام میشد .اجبار به گوش دادن برنامههای رادییو و تلویزییونی گیروه
مجاهدین خلق که از رادیو و تلویزیون عراق پخش میشد ،بخش دیگری از فعالیتهیای آنهیا در
اسیارت بهشیمار میآمید .عالوهبیر ایین ،پخیش صیدای ایین دو برنامیه از بلنیدگوهای اردوگییاه و
آسایشگاهها ،گونۀ دیگری از تبلیغ آرمانهای سازمان بود.
ـ چاپ نشریهها :چاپ نشریههای متنور ،با کیفیت چاپ و کاغذ اعال و پخش وسیع و اجباری

آن در اردوگاههای اسیران ایرانی از برنامههای دیگر گروه مجاهدین خلق در نبرد روانی خیود علییه
نیروهای رزمنده ایرانی بود.
 .4-6سازوکارهای مقابله با بحران

اسیران ایرانی در شرایط و محیطی قرار گرفته بودند که از ن ر رفاهی ،امنیتی ،تبذیه و درمان ،بسیار
نامساعد بود و عالوه بر این ،مجبور بودند هر روز و شب و در هر ساعت ،انیوار گونیاگون آزارهیا و
خشونت های جسمی ،روانی و جنسی را تحمل کنند و در پی همۀ این شرایط ،به بیماریهایی نییز
مبتال شده بودند .آنها مجبور بودند این وضع را برای چندین سال تحمل کننید و چنانکیه گفتییم،
خود نیز از پایان این دوران اطالعاتی نداشتند .همۀ این مسائل باعث شد که آنها سیازوکارهایی را
بهکار گیرند تا تحمل این شرایط دشوار را برایشان راحتتر کند.
اورسانو و راندل ،از پژوهشگران برجسیته ایین حی وزه ،بیر ایین ن رنید کیه بیهکارگیری ایین
سازوکار ها در شرایط اسارت مشیاهده میشیود (اورسیانو و رانیدل .)6333 ،پیژوهش بهرامیی
احسان و دادستان ( )6914نیز نشان می دهد که اسیران ایرانیی بیا بیه کارگیری برخیی گونیههای
خاص از سازوکار های مقابله ،توانسته اند نسبت به اسیران سایر جنگ ها و کشورها ،راحتتر بیا
شرایط اسارت سازگار شوند.
تحلیل محتوای خاطرات نشان داد که بهطورکلی ،سه دسته سازوکار ،مورد استفادۀ اسیران بوده
است .سازوکارهای ارتباطی ،دسته نخست هستند .ناآگاهی از وضعیت جنگ ،خیانواده و اییران و
همچنین کنترلهای شدید باعث شد که اسیران به روشهای ارتباطیای همچیون میورس و تبیادل
اخبار و نامهای مهم در قالب آواز ،جاسیازی اخبیار مهیم زییر ظیر غیذا و البیهالی سیبزیها و
یادداشتنویسی بر روی کاغذهای دوررییز ،روی آورنید .آنهیا بیرای سیازگاری ییافتن بیا شیرایط
نامساعد محیطی نیز از سازوکارهایی مانند استفاده از جلد پودر لباسشویی بهعنوان کاغذ ،استفاده
از لباسهای کهنه بهعنوان نخ ،بهکارگیری خمیر نان برای بستن درزهای سلول و ...بهره میبردنید و
درنهایت ،مهمترین سازوکارها ،سازوکارهای روانی بودند .فعالیتهایی ماننید خندییدن و شیوخی
کردن ،سرود خواندن ،تداعی خاطرات گذشته و حتی امور منفعالنهای مانند خوابیدن برای غلبه بر
شرایط غیرقابلتحمل و بهنوعی فراموش کردن آن ،استفاده میشد .عالوهبر این ،توسل ،دعا و زنیده
نگه داشتن عیدها و مراسیم میذهبی نییز بیهنوعی درتناسیب بیا روحییه میذهبی و باورهیای آنهیا
میتوانست بار اسارت را با نزدیکی به معنویت ،کاهش دهد .عالوهبر ایین میوارد ،ییاد دادن و ییاد
گرفتن قرآن ،ورزشهای رزمی و یا زبانهای دیگر نیز با سرگرم کردن آنها بهلحاظ فکری و عملی،
از ایجاد افسردگی و سایر بیماریهای روحی جلوگیری میکرد.
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بحثونتیجهگیری

مقاله حاضر با هد مطالعه تجربه اسارت رزمندگان زن و مرد ایرانیی در زنیدانها و اردوگاههیای
رژیم بعث عراق انجام شد .بیه ایین من یور ،دو کتیا از مجموعیه خاطرههیای اسییران ،تحلییل
محتوای کیفی شدند .بهن ر میرسد تجربههایی که در این مطالعه ،واکاوی و تحلیل شدند ،میتوانند در
قالب ید الگو بهشکل زیر جمعبندی شوند .البته باید یادآوری کنیم که این بررسی ،محدود به خیاطره دو
نفر است که در قالب کتا منتشر شده است و بیهطور طبیعیی ،نمیتیوان آن را بیه تجربیه اسییران ایرانیی
به معنای عام آن تعمیم داد ،اما درمجمور ،با توجه به اینکه خیاطرات ایین اسییران ،تنهیا رواییتگر تجربیۀ
شخصیشان نیست ،میتوان جمعبندیهای کلیای در حد برداشت از دو مجموعه خاطرات ،ارائه داد .در
این دو مجموعه خاطرات ،پدیدۀ اسارت برای اسیران ایرانی تا حد زیادی بهعنوان ادامۀ مقاومت و مبیارزه و
درواقع ،تالشی برای شهادت یا آزادی تعریف شیده بیود .شیرایطی ماننید تعیارض مکیانی ،خشیونتهای
جسمی و روانی ،سیاستهای خصمانه و بیماریها ،زمینهساز وضعیت سخت و ناگواری برای آنها شیده
بود ،اما این عوامل ،هنگامی که در کنار باورهای دینی و اعتقادات نیروهای ایرانی قرار میگیرد ،نیور کینش
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اسیران ایرانی را بهگونهای رقم میزند که نمونههای آن کمتر در سایر موارد مشابه دیده شده است.

باید اضافه کنیم که رهنمودهایی که افرادی مانند آقای ابیوترابی داشیتهاند و اطاعیت نیروهیای
ایرانی از آنها نیز در تعیین نور کنش آنها تأثیر مداخلهای داشیته اسیت .راهبردهیای کینش آنهیا
منفعالنه نبوده است ،بلکه بهکارگیری سازوکارهای ارتباطی ،سازوکارهای مقابله با محدودیتهای
رفاهی و سازوکارهای مقابله با محدودیتهای روانی ،همگی برای مقابله با وضع دشوار زمینیهای
اتخاذ شده بودند .عالوهبر این ،رفتارهای مخاطرهآمیز و تقابلجویانیۀ اسییران بیا گیروه مجاهیدین
خلق و نیروهای بعثی نیز در همین راستا قرار میگیرد .مطالعه هرن ( )2166نیز بیهکارگیری برخیی
از این سازوکارها را در میان اسیران جنگ نشان میدهد.
پیامدهایی که شرایط اسارت داشته و جراحتها و شکنجههایی که بر بدن اسیران وارد میشد،
گاهی آنها را ناشنوا ،نابینا و یا فلج میکرد که نتیجۀ این شرایط ،بازاندیشی در شیوۀ زنیدگی (میثال
شیوۀ زندگی بهعنوان ید فرد نابینا) و بدن آنها بود.
یکی از نکتههای مورد توجه این مطالعه ،تجربهای بود کیه زنیان (زنیانی کیه در ایین مجموعیه
خاطرات از آنها نام برده شده است) از اسارت داشتهاند .باید اذعان داشت که نتایج بهدسیتآمده
نشان می دهد که درنتیجۀ اسارت ،تبییر ژرفی در خویشتن زنانۀ زنان ایجاد شد .زنانی که نسبت به
مردان ،تمایل بیشتری به تنور بخشی در پوشیش ،محییط زنیدگی و نحیوۀ آراییش خیود دارنید ،در
شرایطی بودند که دو سال با ید لباس مندرس و تکراری در محیطی مردانه ،کثیف ،و ساده زندگی

کردند و شرایط بهداشتی و وجود جانوران موذی باعث شد که از موهای خود ییی کیه از اصیلیترین
اجزای زیبایی ید زن است ییی بگذرند و آن را شبیه مردان بتراشند و اگر جانوران میوذی ،سیگ و...
وارد حریم آنها میشد ،مانند گذشته از آن نترسند و خودشان را شجار نشان دهند .بدن زنانۀ زنان
باید بهگونهای قوی و مردانه ظاهر میشد که اند نگاهی را به خود جلب نکند .آنها مجبور بودند
در مورد خواستههای زنانه ،بیماریهای زنان و عملکرد فیزیولوژید خود سکوت کنند و هیچگونیه
امکانات و لوازم اضافه بر مردان طلب نکنند و یا با همان کابل و مشت و لگدی کتد بخورنید کیه
ید مرد میخورد .بهعبارت دیگر ،آنها با تبییر شرایط اجتماعی ،ویژگیها و صفتهایی را کیه در
جامعهپذیری جنسیتی با آنها خو گرفته بودند ،تبییر دادند؛ تبییری که ازیدسو آنها را در تجربیۀ
بسیاری از شرایط دشوار اسارت ،همانند مردان میسیاخت ،ولیی درعینحیال ،در برخیی میوارد،
مانند نحوه و میزان پوشش ،همچنان قیدهای زنانگی خاص آنها را حف میکرد.
یکی دیگر از پیامدهایی که در اسارت در بین تمام اسیران و بهویژه زنان وجود داشت ،ید نور
حس سرگشتگی بود که در طول اسارت با این حس ،خوابیده و بیدار میشدند و زندگی میکردند.
نگرانیهای پیاپی و ترس دائمی از آینده و امنیت ،بر این سرگشتگیها دامن میزد.
در بین خاطرههای گفتهشده بهن ر میرسید که ید نیور بیاهمبودگی سیازنده در مییان اسییران
وجود داشته است .اسیران از گروههای ناهمگنی تشکیل شده بودند؛ از اسیتاد دانشیگاه و حیوزه و
وزیر و پزشد گرفته تا کارگر و کارمند و بیسواد و ،...اما همبستگی موجود بین آنهیا ایین محییط
نامتجانس را به فرصتی برای آموزش و تحصیل علم و فراگیری قرآن و علوم و زبانهیای زنیدۀ دنییا
تبدیل کرده بود .علم و هنر اسیران در اردوگیاه بیهگونیهای مخفیانیه بهاشیترا گذاشیته میشید .از
باغچه بهعنوان تختهسیاه استفاده می شید و در حمیام ،فنیون رزمیی را تمیرین میکردنید .هرچنید
بسیاری از همین کارهیا ،بهانیهای بیه بعثیهیا مییداد تیا اسییران را شیکنجه کننید .در ادامیۀ ایین
باهمبودگی ،نوعی همبستگی را در بین اسیران یادشده در کتا ها میتوان مالح ه کرد .قرار گرفتن
اسیران در شرایطی که خود را اقلیتی تحت ظلم و ستم در برابر نیروهای عراقی احساس میکردنید،
منجر به پیوند یافتن بیشتر آنها با یکدیگر و همبسته شدنشان میشد.
اسیران در تمام لح هها ،هنگام شکنجهها ،در زمان گرسنگی و هنگام ترس و ...خیود را بییش
از هر زمان دیگری به خدا و امامان شیعه نزدید میدانستند و بیا تیوکلی عمییق ،آییه وجعلنیا ...را
زمزمه میکردند .عباس میگوید ،حاضرم تمام زندگیام را بدهم ،اما ید لح ه از معنوییت دوران
اسارت را بهدست آورم و در جایی معصومه میگوید ،داریم به خدا نزدید میشویم.
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رهبری در اردوگاه
فقه پویای تشیع
باورها و اعتقادات
مدت اسارت

عوارض جسمانی
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تحمیلی عراق علیه ایران ،فصنامه ط نظمه .613-641 ،9 ،

03

گنجی ،فروزان ( .)6946بررسی وضعیت بیماریها در آزادگان استان چهارمحال و بختیاری قبل و بعید از اسیارت.
فصنامه ط نظمه .613-619 ،9 ،

مطالعه تجربه اسارت در
جنگ ایران و عراق ...

موحد مجد ،مجیید.؛ نیدنجیات ،زینیب؛ و عباسیی شیوازی ،محمیدتقی ( .)6938بازنمیایی مناسید محیرم در
رسانههای غر ؛ تحلیل نشانهشناختی عکسهای پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با موضور محرم و عاشورا.
فصنامه تحقیقم فرهاگ ایرا .96-33 ،)9(4 ،
میرزایی ،خلیل ( .)6944پژوهش ،پژوهشگری و پژوهشنمه نویس  .تهران :جامعهشناسان.
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