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 مطالعه تجربه اسارت در جنگ ایران و عراق؛
با استفاده از روش « حکایت زمستان»و « ام من زنده»های  بررسی رمان
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 چکیده
 6933شهریور  96تجاوز سراسری ارتش رژیم عراق از زمین، هوا و دریا به جمهوری اسالمی ایران در 

یکیی از . اهمییت فراوانیی اسیت حادثه مهمی است که بررسی ابعاد آن برای نسل حاضر و آینده دارای
عید اسیارت اسیت پیامدهای بسیاری از جنگ هید  مقالیه حاضیر . ها ازجمله جنگ ایران و عیراق، بع

های  این مقاله هم از زاویه تجربیه. ساله بین دو کشور ایران و عراق است بررسی این پیامد جنگ هشت
در این راستا بیا اسیتفاده از روش تحلییل . های مردانه به مقولۀ اسارت نگریسته است زنانه و هم تجربه

« ام من زنده»ارت با عنوان یوعه خاطرات دوران اسیرد عرفی، دو مجمیبر رویک فی و مبتنییوای کییمحت
خیاطرات دوران اسیارت عبیاس  ییی «حکاییت زمسیتان»و  ییی خاطرات دوران اسیارت معصیومه آبیاد  یی

های اصیلی،  های فرعی و درنهایت، مقولیه م، مقولهبررسی شده است و در ادامه، مفاهی یی  مردی حسین
دهد که اسارت برای اسیران ایرانی تیا حید  آمده در این مقاله نشان می دست نتایج به. برگرفته شده است

های این زنان و مردان،  طور خاص، تجربه عنوان ادامۀ مقاومت و مبارزه تعریف شده بود، اما به زیادی به
مقولیه اصیلی تعرییف  1بندی در قالب  بندی است که با تحلیل و جمع تقسیم لمقوله فرعی قاب 61ذیل 
های  های روانی، سیازوکار تعارض مکانی، خشونت، عوارض جسمانی، تجربه: شوند که عبارتند از می

 .های خصمانه مقابله با بحران، و سیاست
 خشونت، مقاومت، آزادی :ها کلیدواژه
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 .ایران شیراز، شیراز، دانشگاه اجتماعی، علوم مدیریت اقتصاد دانشکده شناسی، جامعه استادیار . 
 

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

 .ایران شیراز، شیراز، دانشگاه اجتماعی، علوم مدیریت اقتصاد دانشکده شناسی، جامعه ارشد کارشناسی دانشجوی . 
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 مقدمه
هایی کیه بیین دو  ها هستند؛ جنگ ده در طول تاریخ زندگی بشر، جنگهای تکرارشون یکی از پدیده

افراد جامعۀ درگیر در جنگ نیز . ای دارند طور معمول، پیامدهای منفی گیرند و به یا چند ملت درمی
ای متفیاوت، از  گونه متناسب با سن، جنسیت، طبقه اجتماعی، نزدیکی یا دوری از عرصۀ جنگ، به

هیا، اسییر شیدن افیراد ن یامی و گیاهی  یکی از پیامدهای بسیاری از جنگ .پذیرند جنگ تأثیر می
المللیی و  اسیارت در جنیگ در فرهنیگ لبیت بین. غیرن امی و تجربه کردن دوران اسارت اسیت

تطبیقی حقوق با عنوان زندانی شدن جنگی مطرح شده و عبارت است از گرفتار یا محصیور شیدن 
 (.218، 2119،  ایمفرهنگ لبت آنالین دوه)در قدرت دشمن 

دهد؛ ایجیاد رعیب و سیرکوبی،  ها رخ می   های گوناگونی در جنگ پدیدۀ اسارت به دالیل و انگیزه
هیا  گیری از تخصص و نیروی کار، گمیاردن آن داشتن حربه علیه دشمن، مبادله با اسیران خودی، بهره

، سیرگرمی، و بیه بردگیی ، اطفاء غریزه جنسی، فروش و تجیارت...در کارهای مزرعه، کارخانجات و
های کنونی بیشتر به دالیلی همچون تضیعیف دشیمن،  گرفتن، ازجمله این موارد هستند، اما در جنگ

متالشی کردن نیروهای متخاصم و نابودی مقاومت، گرفتن غرامت جنگی، مبادله با اسیران خودی، و 
 (.662-669، 6913حسنی، )شود  تحت فشار قرار دادن طر  درگیر پدیدۀ اسارت، ایجاد می

هیای آنییان و حتیی ییید ملییت دارد؛  اسیارت، اثییرات مانیدگاری در جسییم و روان اسیییران، خانواده
هانت و همکیاران، . کند جا مانده است، اثرات این دوران را ماندگارتر می عوارضی که از دوران اسارت به

هدید به میر،، جیدایی های جسمی، شکنجه، کار اجباری، ت در مطالعه خود به عوارضی همچون آسیب
هیای فیزیکیی،   از عزیزان، محرومیت غذایی، قرار گرفتن در معرض گرما یا سیرمای شیدید، محرومیت

 (.2114و همکاران،   هانت)اند  اشاره کرده... های عفونی و شرایط غیربهداشتی، بیماری
ن حیواد  تیری رژیم بعث عراق، جنگی را به ملت ایران تحمیل کرد کیه از مهم 6933در سال 

سالۀ جنگ، برخیی از رزمنیدگان،  در دوره هشت. آید شمار می ساز در تاریخ این کشور به سرنوشت
مطالعیۀ اسیارت . نفیر، اسییر دشیمن شیدند 82186امدادگران و حتی مردم غیرن امی بیه تعیداد 

د تنها از من ر تاریخی و سیاسیی دارای اهمییت اسیت، بلکیه خیو ن امیان و غیرن امیان ایرانی، نه
عنوان ید پدیدۀ اجتماعی و حتی فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخیوردار اسیت؛  اسارت به  تجربه

هیا از ایین پدییده،  چگونگی رویارویی گروهیی از افیراد یید جامعیه بیا پدییدۀ اسیارت، در  آن
راهبردهای مقابله با این پدیده، پیامیدهای اجتمیاعی و فرهنگیی آن و همچنیین نقیش هنجارهیا و 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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مطالعه تجربه اسارت در 

 ...ن و عراق جنگ ایرا

توجیه ایین اسیت کیه  نکته قابل. ی آن جامعه در چگونگی رویارویی افراد، باید بررسی شودباورها
توجهی از اسییران را میردان  طور عمده، امری دارای هویت مردانه است، زیرا تعداد قابل اسارت، به
شیود، امیا  های مردان از اسارت مطرح و تحلییل می رو نیز بیشتر، تجربه دهند و ازهمین تشکیل می

ها دارای  های مردان نییز از برخیی جنبیه شناختی تجربۀ زنانه از جنگ در کنار تجربه ررسی جامعهب
اهمیت است، زیرا جنسیت، یکی از خطوط مهم ایجادکنندۀ شکافی است که افراد جامعه بیر پاییه 

هایی به ما کمید  ؛ بنابراین، چنین بررسی(381، 2112و نینکید،   نینکید)شوند  آن تقسیم می
های مشیابه ییا متفیاوتی از  تواند منجیر بیه ایجیاد تجربیه کند تا دریابیم که جنسیت چگونه می  می

توانید بیر برخیورد  های جنسیتی زنان و مردان تا چه انیدازه می عبارت دیگر، ویژگی اسارت شود؛ به
 .ها با این شرایط محیطی دشوار، تأثیرگذار باشد آن

توان دریافت که چیه سیازوکارهای  ت مردان و زنان میزمان تجربه اسار همچنین با مطالعه هم
عالوه،  وجود خواهد آمد و بیه جدیدی از همزیستی مردان و زنان در طول اسارت از سوی اسیران به

همچنین، . های خاصی را اتخاذ کند های جنسیتی، سیاست تواند از طریق ویژگی دشمن چگونه می
هایی از وضعیت اسیران در  بینی تواند تا حدودی پیش یمطالعه تجربه اسارت زنان در کنار مردان م

های احتمالی را ارائه دهد و بینشی را فراهم کند که از طریق آن بتوان به تصویری از وضعیت  جنگ
زده دیگر در خاورمیانه و مسائلی که ممکن است در طول اسارت  اسیران زن و مرد در مناطق جنگ

بینی هستند، اما بررسیی تجربیه  پیش رچه برخی از مسائل، قابلاگ. رو شوند، دست یافت با آن روبه
تری از اسارت ارائه  بر حقایق باشد، بینش روشن اسارت به هر میزان که مستندتر بوده و بیشتر مبتنی

داده و راه را برای حل مسائل، تقوییت عناصیر اجتمیاعی یید جامعیه در شیرایط صیلی، و حتیی 
 .تر خواهد کرد های آینده، روشن ن امی در جنگ های کارگیری استراتژی چگونگی به

بیر دو کتیا   شناختی از اسیارت اسییران ایرانیی، مبتنی  تحلیلی جامعه  مقاله حاضر با هد  ارائه
ها مربوط به خاطرات مردان و دیگری مربوط به خیاطرات زنیان اسیت و  خاطرات است که یکی از آن

تری را در میورد  انه و زنانه از اسیارت، رویکیرد کامیلزمان تجربه مرد در تالش است که با بررسی هم
 :های زیر است گویی به پرسش دنبال پاسخ در این راستا این پژوهش، به. دست آورد تجربۀ اسارت، به

اسیران ایرانیی در روییارویی بیا اسیارت، چگونیه . 2؛ هایی دارد؟ تجربه اسارت چه ویژگی. 6
آیا در بیین میوارد بیاال بیین زنیان و . 8؛ و یامدهایی دارد؟اسارت، چه پ. 9؛ اند؟ واکنش نشان داده

مردان تفاوتی وجود داشته است؟
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ادبیات پژوهش. 1
اند، بیشیتر  هایی که تاکنون انجام شده دهد که پژوهش مروری بر پیشینۀ تجربی این حوزه نشان می

پسیارویدادی های  در حوزه حقوق، روانشناسی، پزشکی و سیالمت قیرار دارنید و از نیور بررسیی
. شناختی اندکی در این مورد انجام شیده اسیت  توان اذعان داشت که مطالعات جامعه هستند و می

شایان ذکیر اسیت کیه دو . شود شده در این حوزه، اشاره می های انجام در ادامه به برخی از پژوهش
تجربیه »، و «تجربیه اسیارت»هایی کیه بیا محورییت  اند؛ پژوهش ها بررسی شده دسته از پژوهش

 .اند انجام شده« جنگ
بیه « حقوق جنیگ و رفتیار بیا اسییران جنگیی»ای با عنوان  در مقاله( 6911)ضیایی بیگدلی 

های حقوقی رفتار با اسییران از من یر قیوانین  بررسی حقوقی حقوق اسیران جنگی و همچنین جنبه
تحیول . 6رسی کرده است؛ نویسنده در این مقاله، بیشتر مسائل زیر را بر. المللی پرداخته است بین

وضیعیت حقیوقی اسییران . 8آینید؟؛  شیمار می چه کسانی اسیر جنگیی به. 9منابع؛ . 2تاریخی؛ 
المللیی از اسییران  حماییت بین. 1تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسییران جنگیی؛ . 3جنگی؛ 
ضمانت ییا قیول  فوت اسیران، مبادله اسیران،: موجبات پایان اسارت. 4پایان اسارت؛ . 1جنگی؛ 

 .های فعال اسیران، فرار اسیران، جراحت و بیماری شدید اسیران، پایان درگیری
، بیه «های پییدایش اسیارت در قیرون و اعصیار انگیزه»در پژوهشی با عنوان ( 6913)حسنی 
وی . اند هایی پرداخته است که در طول تاریخ منجر به اسیر گرفتن افراد در جنگ شیده تبیین انگیزه

 .ها را از من ر دین اسالم بررسی کرده است طور خاص، این انگیزه نین بههمچ
روانشناسیی اسیارت؛ شیرایط »ای بیا عنیوان  نیز در مطالعه( 6914)بهرامی احسان و دادستان 

اند که برخال  اسییران سیایر   عنوان کسانی درن ر گرفته ، اسیران ایرانی را به«کنونی و دورنمای آتی
شیناختی متفیاوت  سیاختار روان. ند با شرایط دشوار اسارت همسازی پییدا کننیدا ها توانسته جنگ

عنوان علیت اصیلی ایین همسیازی  ها و کشورها، بیه  اسیران ایرانی در مقایسه با اسیران سایر جنگ
معرفی شده است و پژوهشگران در این راستا بیرای تبییین چگیونگی سیازش ییافتن آنیان، الگیوی 

هییای  هییای شخصیییتی، چارچو  کییه براسییاس آن، سییه عامییل ویژگی انیید متفییاوتی ارائییه داده
اند کییه تن یییم  هییا و تسییهیل اجتمییاعی اسیییران ایرانییی باعییث شییده شییناختی، حمایت مرجع
هیا بیاال بیرود و  دهی محیط و سطی مهار محیطی آن های آینده و معنابخشی و سازمان گیری جهت

 .ها، باال ارزیابی شده است درنهایت سطی سازش آن
هیا در آزادگیان اسیتان  بررسی وضیعیت بیماری»ای با عنوان  مقاله( 6946)نجی و همکاران گ

از آزادگان  نفر 219در این مقاله وضعیت . اند نگاشته« بختیاری، قبل و بعد از اسارت و چهارمحال

http://www.militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/admin-A-10-1-70-6f487ff.pdf
http://www.militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/admin-A-10-1-70-6f487ff.pdf
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ایین پیژوهش ضیمن بررسیی . ها بررسی شیده اسیت این استان برای تعیین توزیع فراوانی بیماری
ها  وضعیت سالمت آزادگان، پیش از اعزام به جبهه، در جبهه جنگ، در اسارت و وضعیت فعلی آن

ر بیوده و اند، از سالمت کامیل برخیوردا به این نتیجه رسیده است که افرادی که به جبهه اعزام شده
هیا  هیا در آن شییور برخیی از بیماری. انید ها دچار عیو  انکسیاری چشیم بوده درصد آن 6/3تنها 

تنها  هیای سیالمتی در دوران اسیارت، شیکنجه و آزار، نیه حاکی از این اسیت کیه پوشیش مراقبت
المتی های بیماری و غم را در آن دوران فراهم کرده، بلکه پیامدهای آن پس از اسارت، بیر سی زمینه

 .شود شده مشاهده می اسیران آزاد
بیه بررسیی « تجربیه زنانیه از جنیگ»در پژوهشی بیا عنیوان ( 6941)ها و حمیدی  جمشیدی

دهد که  آمده نشان می دست نتایج به. اند پرداختهیی   براساس خاطرات آنان ی ی  های زنان از جنگ تجربه
جار در ساختار خانواده، تبییر در خویشیتن های تجربه ازجاکندگی، انف های زنان ذیل عنوان تجربه

 .زنان، تجربه بدن زنانه، تعلیق و تجربه، و بازجایگیری در زندگی روزمره، گنجانده شده است
بررسی افسردگی در گروهی از اسراء جنیگ »ای با عنوان  مطالعه( 6941)نیا و همکاران  کرمی

سه ماه پس از )نفر از آزادگان شهر اصفهان  623اند که در آن،  انجام داده« تحمیلی عراق علیه ایران
درصد آزادگیان در ابتیدای ورود بیه  21دهد که تنها   ها نشان می مطالعه آن. اند شرکت کرده( آزادی

بر این، بین افسردگی، اضیطرا ، خصیومت و مشیکالت  اند؛ عالوه برده ایران از افسردگی رنج می
 .وجود داردجسمانی در افراد افسرده، رابطه معناداری 

بیه « روایت جنگ ایران و عیراق در رمیان»در پژوهشی با عنوان ( 6931)نثاری  پرستش و جان
سیفر »، «آهن اندیمشد های راه عقر  روی پله»بررسی چگونگی جنگ ایران و عراق در سه رمان 

ی ا ساحت مر، و ساحت زندگی، دو مؤلفیه. اند پرداخته« نه آبی نه خاکی»و « درجه 211به گرای 
نتیایج ایین پیژوهش نشیان . اند هیا بررسیی شیده ساختارهای ایین رمان اند که در تحلیل ژر  بوده
، «نیه آبیی نیه خیاکی»، ساحت زندگی، در رمیان «درجه 211سفر به گرای »دهد که در رمان  می

نه ساحت مر، و نیه « آهن اندیمشد های راه عقر  بر روی پله»ساحت مر، و شهادت و در رمان 
 .ی، بلکه ساحت برزخی، بر ساختار رمان مسلط بوده استساحت زندگ

این مقالیه از . است  انجام داده« تجربه دوگانه زنان از جنگ»ای با عنوان  مطالعه( 6932)فالح 
بیر . های پنج کتا  دفار مقدس نوشته شده است ای تحلیلی براساس یافته  نور کیفی بوده و به شیوه

آن در کیاربردی اصیطالحی تعرییف شیده و بیر همیین مبنیا، دو  این اساس، تجربۀ زنانه و عناصر
 .تجربه زنانۀ سکون و سازگاری و تحر  و تحرید ارائه شده است

هید  ایین . اند نوشیته« نژاد، جنسیت و جنگ»ای با عنوان  مقاله( 2112)نینکید و نینکید 
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یت از نییروی ن یامی در مقاله، بررسی این مسئله بوده است که جنسیت و نژاد تا چه اندازه بر حما
این پژوهش در ایاالت متحده آمریکا انجیام شیده و نتیایج آن . های خارجی اثرگذار است عملیات

هیای  تبار در مقایسه با آمریکایی های آفریقایی دهد که زنان در مقایسه با مردان و آمریکایی نشان می
گیروه، احسیاس ازخودبیگیانگی سفیدپوست، تمایل کمتری به مداخلۀ ن امی دارند، زیرا ایین دو 

.سیاسی بیشتری دارند
های زنان از جنیگ در  های تجربه خوانش بازنمایی»ای با عنوان  در مقاله( 2113)  موزاینی و یهو

اند که به چه دلییل در  نگارانه، این مسئله را بررسی کرده ، با روش مردم«کلیسا و موزۀ چانگی سنگاپور
ای بیه زنیان پرداختیه شیده ییا اصیال   ای کلیشیه گونه یادبود جنگ، به های یکی از بناهای  تصویرسازی

آمده در این پژوهش، تمرکز مردمحورانه ممکین اسیت بیه  دست براساس نتایج به. پرداخته نشده است
های  های مسلط جنگ، مردانه اسیت و زنیان، اغلیب، بخیش سیاکت تجربیه این دلیل باشد که آرمان

 .دلیل ماهیت مردساالرانۀ ناخودآگاه دولت و ملت سنگاپور است هجنگ هستند؛ همچنین این امر ب
-6383)زندانیان آفریقای جنوبی در طول جنیگ جهیانی دوم »ای با عنوان  مقاله( 2166)  هرن

این پیژوهش بیا اسیتفاده از مصیاحبه . نوشته است« ها و استفاده از طنز و شوخی و تجربه آن( 6393
عنوان  ه زندانیان آفریقای جنیوبی از طنزگیویی و شیوخی کیردن بیهمحقق به این نتیجه رسیده است ک

 .کنند سازوکار سازگاری در طول دوران اسارت و حتی برای یادآوری خاطرات دردنا  استفاده می
فهم چگونگی سیازگاری : زنان در جنگ»ای با عنوان  در مطالعه( 2162)و همکاران   ماتوکس

های زنیان آمریکیاییب بازگشیته از  به بررسیی تجربیه« یزنان مجروح با جنگ و آسیب جنسی ن ام
های جنسیی  ها از سازگاری و مقابله با جنگ و آسییب های آن های عراق و افبانستان و تجربه جنگ

اند  ساختاریافته انجام داده نفر از این زنان، مصاحبۀ نیمه 63آنان به این من ور با . اند ن امی پرداخته
اند کیه شیامل  زایی داشیته های ن یامی اضیطرا  یانگر این است که تجربهآمده، ب دست که نتایج به

زنیان از راهکارهیای . شود های جنگ، آسیب جنسی ن امی و دوری و جدایی از خانواده می تجربه
 .اند ای شناختی و رفتاری و فرایندهای مدیریت استرس استفاده کرده مقابله

سازگاری مثبت در میان زندانیان آمریکیایی » در پژوهشی با عنوان( 2163)و همکاران   کینگ
، الگوی عوامل میؤثر «سازی اثرات بلندمدت اسارت شده به کشور از جنگ ویتنام؛ مدل بازگردانده

نفر از  311های جمعیتی  اند که طی آن، ویژگی بر سازگاری مثبت در اواخر زندگی را آزمایش کرده
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ایین مطالعیه نشیان . ه پس از آن، بررسی شده اسیتاین افراد پیش از اسارت، پس از آن، و سه ده
های روانیی  های جسمی در زمان اسارت بیا پریشیانی دهد که سن، سطی تحصیالت و شکنجه می

های جسمی نیز اثر  شکنجه. دهند مرتبط هستند و سازگاری کمتر را در سه دهه پس از آن، نشان می
. های ن امی در اواخیر زنیدگی بیوده اسیت بهاند و آن، افزایش ارزیابی مثبت تجر  سودمندی داشته

های  دهد که منابع شخصی سینین بیاال و تحصییالت بیاالتر و تجربیه آمده نشان می دست نتایج به
های  تواند اثراتی بر طول زندگی داشته باشد و بر کیفیت زندگی بیه شییوه  نامطلو  اوایل زندگی می

 .گذارد مثبت و منفی تأثیر می
« تجربییه زنییان مجییروح بازگشییته از جنییگ»ای بییا عنییوان  مقالییه( 2161)  مییایوکو و اسییمیت

هیای  های موجیود در روایت بندی مضیمون این مقاله با روش پدیدارشناسیی بیه دسیته. اند نگاشته
جنگ پرداخته است تا بتواند مسائل سالمت ذهنیی ایین  از زن مجروح بازگشته 4شده از  آوری جمع

رسیییدن بییه احساسییات : هییا عبارتنیید از وجییود در روایتهای م مضییمون. زنییان را بررسییی کنیید
شیده، ییادآوری  آمیخته، تکامل نگرش در مورد خود، تشدید نفوذ، مخدوش شدن روابط قطع درهم

.پذیر است وجوی فرصت برای آنچه امکان های جنگ، و جست تجربه
های  ژوهشهای جنگ، پ شده درباره تجربه های انجام که مالح ه شد، در بین پژوهش همچنان

  هایی که تجربیه همچنین باید اشاره کرد که تنها در پژوهش. اند اندکی بر تجربۀ اسارت تمرکز کرده
طور خاص، توجه شده اسیت و تجربیۀ خیاص زنیان در  اند، به تجربۀ زنانه به جنگ را بررسی کرده

حاضیر، پیژوهش . اند، بررسی نشده اسیت هایی که با محوریت تجربۀ اسارت انجام شده پژوهش
شیناختی بیه  ضمن استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تالش کرده اسیت بیا رویکیردی جامعه

 .مطالعۀ تجربه اسارت در میان زنان و مردان در دو کتا  خاطرات بپردازد
 

 چارچوب مفهومی. 2
ای دارد، امییا در  گر مسیییر تحقییق اسییت و جایگیاه ویییژه  هییای تبیینیی، هییدایت ن رییه در پژوهش

سیازی و احیانیا    های توصیفی، مبنای تحقیق نیست و در ایین نیور مطالعیات، تنهیا مفهوم شپژوه
هیا نیسیت  شود و پژوهشگر نییز در پیی تحمییل ن رییۀ مشخصیی بیر داده پردازی انجام می ن ریه

هیایی دربیاره  چارچو  مفهومی پژوهش حاضر، بیه بحث(. 98، 6938موحدمجد و همکاران، )
 .پردازد عنوان امری اجتماعی می به آن،  و تجربه« اسارت»

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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از این من یر، . شناسی جنگ است شناختی، زیرمجموعۀ حوزه جامعه اسارت در ادبیات جامعه
. ای اجتمیاعی اسیت توان جنگ را ید پدیدۀ اجتماعی دانست، اسارت نییز پدییده که می همچنان

ی قیرار گییرد و خیود نییز تواند تحیت تیأثیر عوامیل اجتمیاع تجربۀ اسارت نیز در همین راستا، می
شناسی ادبییات را نییز  البته مطالعۀ خاطرات اسیران، حوزۀ جامعه. پیامدهای اجتماعی داشته باشد

 .افزاید شناسی جنگ می به جامعه
هیا، رخ داده و یکیی از  زمیان بیا بسییاری از جنگ های مختلف تیاریخی و هم اسارت در دوره

. شود است که برای ید مدت مشخص، اعمال می های ساختۀ دست انسان آورترین آسیب وحشت
توان بیه شیکنجه  جمله می شود که از آن های شدیدی بر فرد اسیر اعمال می در این مدت، خشونت

شیوند  هایی که باعث ایجاد درد روحی و جسمی می روانی، گرسنگی، تحقیر، انزوا و سایر تاکتید
؛ (66و  9، 2161و همکیاران،   الومونسی)و همچنین محرومیت از نیازهای اساسیی، اشیاره کیرد 

برانگییز و  تنها ناخوشایند است، بلکیه نیوعی عامیل اختالل ای است که نه بنابراین، اسارت، تجربه
 (.4، 2161،  ژا )آید  شمار می کننده نیز به آشفته
نوعی در راستای محدود کردن نیروهای دشمن  ها، به اسارت گرفتن نیروهای دشمن در جنگ به
لحاظ مفهومی، در مقابل آزادی قرار دارد و در ید  اسارت، به. شود ها انجام می ال فشار بر آنو اعم

نوعی در راسیتای طیرد عاملییت نییز  تعبیر ژا ، اسیارت بیه به. شود نسبت تقابلی با آن تعریف می
خیار  ( طیر  دشیمن، دوسیت، بی)های عاملییت در جنیگ  هست، زیرا اسیران را از تمام مقوله

گیرنید   شوند و در شرایط کامال  نامشخصی قرار می و آنان به موجودیتی نامعین فروکاسته می کند می
 (.21، 2161،  ژا )

شود و پس از آن حبس شدن، محدود  اسارت دارای مراحلی است که از گرفتار شدن شرور می
(. 898، 6333،  و رانیدل  اورسیانو)شدن، بازگشت به وطن و درنهایت، ادغام دوبیاره قیرار دارد 

 .تجربۀ اسارت، تمام این مراحل را دربر دارد
او بیر ایین . هایی درباره اسارت انجام داده است اورسانو یکی از پژوهشگرانی است که بررسی

کنید؛  ها را ایجیاد می زاترین تجربیه های انسان، یکی از آسییب ن ر است که اسارت در میان تجربه
زمان و  طور هم تواند پیامدهایی را به کند که می آسیب تعریف میعنوان ید  بنابراین، او اسارت را به

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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توجیه ایین  نیز پس از پایان دوران اسارت، در قالب عوارض روانی دربر داشته باشد، اما نکتیۀ قابل
هیای اجتمیاعی،  است که در رابطۀ بین اسارت و این عوارض روانی، عوامل فراوانی ماننید حمایت

کنند و تجربۀ متفاوتی از اسارت را برای  ت خود افراد نیز نقش ایفا میمتبیرهای فرهنگی، و شخصی
 (.899، 6333اورسانو و راندل، )زنند  فرد اسیر، رقم می

گیذارد،  تیأثیر می  بهرامی احسان و دادستان نیز بر این ن رند که آنچه بر کیفیت تجربۀ اسیارت
متعهید، )هیای شخصییتی  ، ویژگی(ها، باورهیا، و اعتقیادات  ارزش)شناختی  های مرجع چارچو 

. اسیت( های ابزاری و هیجیانی حمایت)های اجتماعی  ها و تسهیل و حمایت( جو و مهارگر مبارزه
دهی محیییط و همچنییین تن یییم  توانیید در نحییوۀ معنابخشییی و سییازمان  هرییید از اییین مییوارد می

ط زندان و تجربۀ اسارت، های آتی، اثرگذار بوده و درنهایت، میزان سازش فرد را با محی گیری جهت
 (.39، 6914بهرامی احسان و دادستان، )تعیین کند 

شناسیی  از هر دو حیوزۀ جامعهیی   که گفته شد همچنان یی   مقاله حاضر با بررسی خاطرات اسیران
الزم به ذکر است که تجربۀ اسیارت، در ایین . برد شناسی ادبیات، بهره می جنگ و اسارت و جامعه

 .گیرد دن و محدود شدن تا بازگشت به وطن را دربر میپژوهش از حبس ش
 

 روش. 3
در این مقاله، مجموعه خاطرات دو تن از اسیران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، بررسیی 

هیای  توان روش تحقیقی برای تفسییر ذهنیی محتیوای داده تحلیل محتوای کیفی را می. شده است
سیازی ییا طراحیی الگوهیای  منید، کدبنیدی، و مضمون ی ن امبنید متنی از طریق فرایندهای طبقه

شیدۀ  شناسیانه، و کنترل تیوان یید رویکیرد تجربیی، روش با تحلیل کیفی می. شده دانست شناخته
 (.26، 6931ایمان و نوشادی، )مرحله را با رعایت عناصر موردمطالعه، درن ر گرفت  به مرحله

ای ذهنیی،  گونه ها را به دهد که اصالت و حقیقت داده تحلیل محتوای کیفی، به پژوهشگران اجازه می
. شیود منید تضیمین می عینیت نتایج از طریق ید فرایند کدبنیدی ن ام. ولی با روش علمی، تفسیر کنند

ها ییا الگوهیایی را  رود و مضیمون ها یا محتوای عینی متون می تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمه
 (.26، 6931ایمان و نوشادی، )آزماید  صورت محتوای آشکار، می به که آشکار یا پنهان هستند،

های موجود در زمینۀ تحلیل محتوا را به سه دسته  توان رهیافت می  براساس ن ریه سیه و شانون
. 9دار؛  تحلیل محتیوای جهیت. 2تحلیل محتوای عرفی و قراردادی؛ . 6: تقسیم کرد که عبارتند از

 (.6211، 2113سیه و شانون، )تجمعی تحلیل محتوای تلخیصی یا 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

12 
 دهمدوره 

 2شماره 
 6931 تابستان

رود کیه هید  آن، شیرح یید  کار میی هایی به تحلیل محتوای عرفی معموال  در طراحی پژوهش
های موجیود ییا ادبییات تحقییق،  این نور طرح، اغلب هنگامی مناسب است که ن رییه. پدیده است
هیا  دشیان را بیر امیوا  دادهدر این حالیت، پژوهشیگران خو. ۀ مورد مطالعه محدود باشد دربارۀ پدید

هیا  ها از داده دست آید؛ بنابراین، از طریق اسیتقراء، مقولیه کنند تا شناخت بدیعی برایشان به شناور می
(.22، 6931ایمان و نوشادی، )این حالت را مقولۀ استقرایی نامیده است   مایرینگ. یابند ظهور می

دست آوردن اطالعات مسیتقیم و  عرفی، بهامتیاز آشکار تحلیل محتوای کیفی براساس رویکرد 
ایمان و نوشادی، )شده است  تعیین های ازپیش آشکار از مطالعه، بدون تحمیل کردن مقوله یا ن ریه

در ایین . در مقاله حاضر نیز از همین رویکرد برای تحلیل محتوا استفاده شده اسیت(. 29، 6931
های  هیای کتیا ، در قالیب جیدول و گزاره ها تحلیل شده است راستا در گام نخست، متون خاطره

سیپس در گیام بعید، بیا . اند تیا مفیاهیم را بسیازند بندی شده زیر، براساس واحدهای معنایی دسته
مقوله فرعی اسیتخرا  شید کیه در سیطی انتیزار بیاالتری قیرار داشیتند و  61ها،  بندی مفهوم جمع

میرتبط شیدند کیه سیطی انتیزار بیاالتری هایی  های فرعی به مقوله درنهایت، در آخرین گام، مقوله
.مقوله اصلی دست یافتیم 1ترتیب، به  این های اصلی ما را تشکیل دادند و به داشتند و همان مقوله

قابلیت اعتماد بر این امر داللیت دارد کیه . در این مطالعه قابلیت اعتماد نیز بررسی شده است
بیه . سینجد درسیتی می ا که قرار اسیت بسینجد، بهها تا چه حد آنچه ر آوری داده شیوه یا ابزار جمع

میرزاییی، )انیدازه کیافی کیارایی دارد  سخن دیگر، آیا روش یا ابزار سنجش برای هد  موردن ر، به
به این من ور از تجربۀ اسارت زنانه و مردانه برای غنی کیردن پدییده اسیارت بهیره (. 921، 6944

ای مناسیب و دقییق انجیام شیده اسیت و  گونه به همچنین، انتخا  واحد معنایی. گرفته شده است
من ور حفی  قابلییت  بیه. بندی نشود طور سهوی وارد مقوله ای به تالش شد که هیچ دادهدرنهایت، 

 .اند اعتماد، عوامل عدم قطعیت، و عوامل پدیدارشونده، برشمرده شده
رات دوران اسیارت خیاط یی   «ام من زنده»خاطرات مورد بررسی، دو مجموعه خاطرات با عنوان 

 .اند بوده یی    مردی خاطرات دوران اسارت عباس حسین یی   «حکایت زمستان»و  یی   آباد  معصومه
های معصومه، فاطمه، حلیمه و شمسی اسیت  بیانگر تجربۀ چهار دختر به نام« ام من زنده»کتا  

اسیارت نیروهیای بعثیی  هنگام امیدادگری بیه 6933ها در مهر  آن. سال بودند 28تا  61که در سنین 
ماه در اسارت ماندند و در طول این میدت، در دو زنیدان ببیداد و  3سال و  9عراقی درآمدند و حدود 

بردنید،  سیر می ها در طول دو سالی که در زنیدان به آن. های موصل و عنبر اسیر بودند سپس در اردوگاه
نویسیی در  ز انتقال به اردوگاه، توانستند بیا نامهایشان نداشتند و تنها پس ا  گونه ارتباطی با خانواده هیچ
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این خاطرات بیه قلیم یکیی از همیین دختیران اسییر . صلیب سرخ، با خانواده خود ارتباط برقرار کنند
های  ها و صیبوری ها، سختی گر روزها، شب نوشته شده است و روایت 6939در سال ( آباد  معصومه)

 .اند ها اسیر بوده همراه آن است که در این مدت بهاین دختران و همچنین سایر اسیران مردی 
مردی، یکیی از رزمنیدگان جنیگ  ، برگرفته از خیاطرات عبیاس حسیین«حکایت زمستان»کتا  

مردی از  عبیاس حسیین. نویسندۀ کتا ، خاطرات خود را در چندین فصیل بییان کیرده اسیت. است
روهیا بیا توانیایی بیاالی بیدنی بیود؛ ترین نی ابتدای جنگ، در میدان نبرد حضور داشت و جیزء زبیده

. کردنید های مهیم و خطرنیا  در خیا  دشیمن اسیتفاده می ای که از وی برای انجام عملیات گونه به
ها  هیا و گلولیه وی در اثر اصابت ترکش. عباس هنگام دفار، در منطقۀ عمومی سومار اسیر دشمن شد

شهر موصل شد و از آنجا او را بیه یید های  به بدنش و آسیب جسمی شدید، راهی یکی از بیمارستان
هیا متحمیل  او هنگام اسارت، از سوی بعثی. منتقل کردند 2زندان در عراق و سپس به اردوگاه موصل 

ایین )قصدی که به جان یکی از سیران گیروه مجاهیدین خلیق  دلیل سوء های شدیدی شد و به شکنجه
های گیروه  بیارترین شیکنجه و مر، ترین داشیت، زییر سیخت( کردنید ها همکیاری می گروه با عراقی

نویسی شدن در صلیب سرخ، از چنگیال ایین گیروه، آزاد  مجاهدین خلق قرار گرفت و تنها پس از نام
محض ورود، میورد حملیه و  شد و در هر اردوگاه، به جا می عباس در دوران اسارت، همواره جابه. شد

 .تعدادی از اسیران به وطن بازگشتهمراه با  6913او سرانجام در سال . گرفت شکنجه قرار می
 

 ها یافته. 4
مقولیۀ  1های فرعی رسییدیم و درنهاییت،  آمده، به مقوله  دست های به بندی مفهوم  با مقایسه و دسته

های  تعیارض مکیانی، خشیونت، عیوارض جسیمانی، تجربیه: اصلی مشخص شد که عبارتنید از
هیا،  های زیر نماییانگر مفهوم جدول .خصمانه های های مقابله با بحران، و سیاست  روانی، سازوکار

 .اند ها نیز در زیر مفهوم، نوشته شده های اصلی هستند و برخی از گزاره های فرعی و مقوله مقوله
 

 تجربه تعارض مکانی(. 6)جدول شماره 
 تعارض مکانی: مقوله اصلی

 
 

 مکان نامناسب: مقوله فرعی

مقهوم/ گزاره 

 های بسیار تارید سلول 
 کردم آمد که من، شب و روز را قاطی می بارها پیش می... کرد نوری از بیرون به داخلش نفوذ نمی هیچ.
 های مرطو  و نمور سلول 
 های بدون تهویه سلول 
 گونه تهویه و هواکشی در آسایشگاه بود تکملۀ این مصیبت، بسته بودن در و وجود نداشتن هیچ. 
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 مکان نامناسب  :مقوله فرعی

وممقه/ گزاره 

 دور بودن از نور خورشید
 (فضای ناکافی)ها  ل کوچد بودن سلو 
 211 نفر از برادران اسیر در آن اتاق فشرده کنار هم چمباتمه زده بودند. 
 وجود جانوران موذی 
 بوی تعفن دائمی آسایشگاه 
 کردیم فرسا سرمی سیزده، چهارده ساعت را باید با بوی طاقت 
 پتوهای مندرس و آلوده
 هداشتی بسیار آلودههای ب سرویس
 های بهداشتی در درون محل آسایشگاه استقرار سرویس
 گرما یا سرمای بیش از حد تابستان و زمستان 
 سلول هم قدرت ساختن سرمای سیبری را داشت و هم گرمای صحرای آفریقا را.

 تغذیه نامناسب  :مقوله فرعی

مقهوم/ گزاره 

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

 وضعیت بهداشتی نامناسب  :مقوله فرعی

مقهوم/ گزاره 

 فقدان مواد شوینده 
 قطع آ  حمام و سرویس بهداشتی 
 ها برای مدت طوالنی بوده است کرده، قطع کردن آ  حمام و توالت هایی که کریم می یکی از ظلم. 
 عدم تأمین لوازم بهداشتی مورد نیاز اسیران زن 

 درمانی نامناسبوضعیت   :مقوله فرعی

 های خاص زنان  توجهی به بیماری بی 
 های مزمن به سرفه اعتنایی بی 
 های سرسری درمان 
 باالخره ید دکتر آمد باالی سرم معاینه سرسری و گذرایی کرد. 
 دراختیار قرار ندادن دارو 
 پزشکان غیرمتعهد 
 کرد مشت و لگد و چند ضربه کابل، تجویز می.... جای سوگند پزشکی، سوگند قصابی خورده بود این دکتر به. 
 درمان فقط با مسکن 
 ت، تنها مداوایی که شامل حالم شد، دادن چند تا قرص و کپسول مسکن بودتا چند ساع. 
 درمان با کتد و شکنجه 
 هایی که حالشان بدتر است، مشت و لگد و برای بقیه هیم چنید ضیربه  نسخه را از روی زمین پیدا کردم، دیدم داخلش نوشته برای آن

 .شود  کابل تجویز می
 های کهنه فشار دادن و لگد کردن زخم 
 کند شدت از روی زخمش می رفت، دکتر باندها و گازهای استریل را به هر بار هم کسی برای تعویض پانسمانش می. 
 ریختن پودر رختشویی در کپسول 
 حسی بدون تزریق آمپول بی  کشیدن دندان 
 های پوسیده جای دندان های سالم به کشیدن دندان 
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 تجربه عوارض جسمانی(. 2)جدول شماره 
 عوارض جسمی: یمقوله اصل

 
 بیماری  :مقوله فرعی

 مفهوم

 اسهال 
 عفونت کلیه 
 ها عفونت روده 
 زخم معده 
 روماتیسم 
 راشیتیسم 
 پوسیدگی دندان 
 صرر 
 درد گوش 
 عفونت ریه 
 ریزش شدید مو 
 (در زنان)پی  در های پی عفونت و خونریزی 

 

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

 
سمیخشونت ج: مقوله فرعی

 گزاره/ مفهوم 

 ضربه زدن با کابل، باتوم، زنجیر 
 کرد که بدن را پاره می.... چند الیه سیم لخت و کلفت را مخصوصا  طوری خم کرده بودند. 
 تونل وحشت 
 قطع عضو 
 دیده حمله به افراد مجروح و آسیب 
 جا به شهادت رسید د و همانگرد به سر او کوبیدند که سرش له ش قدر با میله پایی داشتیم که آن ید مجروح قطع. 
 دیده ضربه زدن به اعضای آسیب 
 سیلی زدن 
  درجه چرخاند 641سنگینی سیلی دکتر سعدون بر صورتم، سرم را. 
 گذاشتن اتو بر اندام بدن 
 گذاشتن فلز داغ بر بدن 
 مدت های پیاپی و طوالنی شکنجه 
 بیدار نگهداشتن 
 حبس کردن در کانتیرهای داغ 
 رت ضربدری از پشتصو بستن دست و پا به 
 صورت کوبیدن اجسام سنگین به 
 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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خشونت جسمی: مقوله فرعی

 گزاره/ مفهوم 

 سیدند و باز هم همان شیکنجۀ کوبییدن بیه بیست، سی دقیقه بعد باز سربازان عراقی مثل قبایل وحشی از راه ر
 .کانتینر و دادوفریادها تکرار شد  بدنه

 ها سوراخ کردن لب 
 ضربه زدن به چشم 
 های کشنده استفاده از چنگد 
 ها را زیر پوستی کیه بیاالی غضیرو  پشیت  ها حالت کششی دارند و سر هرکدام از چنگد فهمیدم آن چنگد

 .اندازند ها است می گردن آن
  کشیدنبیگاری 
 مجبور کردن به نگاه مستقیم به خورشید 
 فلد کردن 
 های چندنفری به ید نفر حمله 
 تا سرباز دیگر ریختند تو و کتکم زدند دفعه دیدم هفت، هشت ید. 
 شلید مستقیم
 شدند دیچندتا از اسرا شه ه،یاول یها در همان لح ه... کردند یم دیبه طرفمان شل میمستق ریت شانیها یبعض.
 اند شکنجه شده را  یکه اخ ییها لمح شکنجه.
 به مقدسات نیتوه
 کریم، اهانتی به امام خمینی کرد.... 
 خطا  کردن زندانیان با اسم حیوانات 
 تمسخر 
 زد و  خیورد، امیا سیرباز عراقیی قهقهیه میی وزید کیه موهیایش تکیان می صورتش می باد سرد از داخل چنان به

 .گفت، هوا سرد نیست می
  ریشاجبار برای تراشیدن 
 صورت اسیران انداختن آ  دهان به 
 چکید از تمام سروصورتمان آ  دهان می.... 
 قرار دادن زنان اسیر، کنار مردان اسیر 
 دهان گرفتن اجسام آلوده مجبور کردن اسیران برای به 
 اند اند و هرکدام ید لنگه دمپایی به دهانشان گرفته آنجا دوتا از اسرا را دیدم ایستاده. 
 وجوانان جلوی چشم سایرینشکنجه کردن ن 
 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 
 نما کردن لقب دادن و انگشت 
 ها سربازهای عراقی اسمم را گذاشتند ابومشاکل، یعنی پدر مشکل. 
 بحث و جدل ممنوعیت شوخی و 
 استفاده از موسیقی با صدای بلند 
 احترامی هنگام شمارش بی 
 شمردندمان که گویی با ید گلۀ گوسفند، طر  هستند کردند و می در حین شمارش طوری با ما برخورد می. 
 زمان اسارت گویی در مورد مدت دروغ 
 القای ناامیدی 
 خبر نگهداشتن از اوضار جنگ بی 
 ابراز پیروزی آواز خواندن و شادی برای 
 اسارت گرفتن زنان آزار روحی مردان با به 
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روانیخشونت : مقوله فرعی

 گزاره/ مفهوم 

 ترساندن زنان با حیوانات موذی 
 تحقیر 
 تر بود تر و گزنده کشیدم، تلخ ها از دردی که می های تحقیرآمیز آن خنده. 
 ها لجبازی در برابر خواسته 
 اسیران زن مجبور کردن اسیران مرد به فحاشی به 
 ترس دائمی مردان در مورد امنیت زنان 

 خشونت جنسی: مقوله فرعی

 گزاره/ مفهوم 

 تقاضای تفتیش بدنی 
 نشستن مرد عراقی، کنار زن اسیر در اتومبیل 
 تقاضا از زنان برای پوشیدن بلوز و شلوار 
 های هرزه نگاه 
 های کثییف  ی از کنار پیشنهاد و نگاهکرد با شوخ مریم با چشمانی محزون و مضطر  کنارم نشست و سعی می

 .ها بگذرد آن
 بر برقراری رابطه نامشرور دادن پیشنهادهایی مبنی 
 یکی از نیروهای بعثی با اشاره، حلقه ازدواجش را از دست چپش درآورد و گفت، بگیر. 
 باز کردن در  سلول، بدون اجازه 
 کرد ها را در مقابل ما نمایان می و گستاخانه نگهبان خبر ترین صدا، چرخش کلید در قفل درهای آهنی بود که بی زشت. 
 های بهداشتی، بدون اجازه ورود به سرویس 
 توجه به تذکر و سروصدای مریم و حلیمه، وارد سرویس بهداشتی شد عدنان، بی. 
 های جنسی متلد 
 آمدهای مکرر و نابجا به سلول زنان و رفت 
 اداهای ناپسند سربازان عراقی 
 هیای سیینمایی بیرای تماشیا و بیازجویی و اجیرای  دادی از نگهبانان و افسران بعثی، مثل فیلمبا آغاز صبی، تع

 .آمدند اداهای سبد و ناپسند می

 
 تجربه روانی(. 4)جدول شماره 
 های روانی تجربه: مقوله اصلی

 
های روانی منفی تجربه: مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 نگرانی از آینده و سرنوشت مبهم
  برای خانوادهدلتنگی 
 آرامی بیا هیم  یاد کسی بود و بیه هرکدام از ما به. هایمان باشیم توانستیم فارغ از خیال خانواده  هیچ کداممان نمی

.کردیم صحبت می
 ،آرزوی مر 
 کردم، مردن برایم بهترین اتفاق بود در آن گودال به مر، فکر می.
 ،انت ار دائمی برای مر 
  ید مر، انتخابی، ید مر، افتخارآمیز و آگاهانه. کشیدم ار مر، میدر انت ار بالهای نیامده، انت....
 ترس دائمی از تجاوز 
 ای نداشیتیم، تصیمیم گیرفتیم  قرار شد اگر با خطری مواجه شدیم، خودمان را نابود کنیم، اما چون هیچ وسییله

.همدیگر را خفه کنیم
 حس نفرت از نیروهای عراقی
 اری، خشم وک ی از دروغ، پنهاناحساس پشیمان...
 نگرانی در مورد شرایط خانواده در دوره فقدان فرزندشان 
 کنید، همیشیه چشیمش بیه در  اش را گم می مادری که بچه.... دانند کجا دنبالم بگردند پدر و مادرم اصال  نمی

.است و امیدوار است که ید روز پیدایش کند
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های روانی منفی تجربه: مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 ا  دائمی اضطر
 های شبانه کابوس
 گیری گوشه
  (اسیران زن در مورد اسیران مرد و برعکس)نگرانی از شرایط یکدیگر
 تابی در مورد وطن حس بی 
 نگرانی از وضعیت آینده جنگ
  از حضور اسیران زن( مردان)احساس نگرانی 
 احساس خجالت و ترس از آبرو 
  ... ترسیم، آبرو داریم  می. ما مضطربیم. تآقا حسا  اسارت زن و مرد از هم جدا اس حا.... 

 های روانی مثبت تجربه: مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 ایثار
 حس تعلق به یکدیگر 
 امیدواری 
 احساس خرسندی از مقاومت 
 توکل و احساس نزدیکی به خدا 
 شویم  ما داریم به او نزدید می. خدا سر جایش است. 
 همدردی با یکدیگر 
 غیرتمندی 
 اللیه و  نصیر من: گفیت  شنیدیم که می کردند، صدای فریاد کسی را می ها در  سلول ما را باز می یهروقت بعث

 دادند و بشرالمؤمنین های دیگر هم جوا  می قریب و بچه فتی
 صبر و استقامت 
 حس همکاری و همبستگی 
 کرد گرفت، بقیۀ دیگر حس ایثارشان گل نمی وقتی کسی مسئولیت کاری را برعهده می.
 با حضور اسیران مرد( زنان)س قوت قلب احسا
 وجود برادران رزمندۀ اسیر، موجب تسلی خاطر و آرامش ما بود.

 
 های خصمانه سیاست(. 5)جدول شماره 

 های خصمانه سیاست: مقوله اصلی
  

یب افکار عمومی: مقوله فرعی ظاهرسازی و فر

گزاره/ مفهوم 

 های صلیب سرخکاری در مورد قطع عضو اسیران از نیرو پنهان
 فریب افکار عمومی مردم عراق در مورد اسیران ایرانی
 برداران خارجی های دروغین اسارت به فیلم نشان دادن جلوه
 رسیدگی به امور اسیران، پیش از آمدن صلیب سرخ 
 موران کرده تا اردوگاه تمیز شود و وقتی مأ همیشه سه، چهار روز قبل از آمدن مأموران صلیب سرخ، آ  را باز می

 .کرده است رفتند، باز همان بساط قبل را پهن می می
 هیا قسیمتی از دییوار اردوگیاه را کیه بیا بلیو  سیاخته شیده بیود،  بعثی) ها مقصر جلوه دادن اسیران در درگیری

(.مخصوصا  خرا  کرده بودند و همان را به مأموران صلیب سرخ نشان دادند
 ش را تقاضا کرد، گفتند در سا  شما میواد مخیدر بیوده اسیت و میا ا  دستی حلیمه، سا ) بهتان زدن به اسیران

.(توانیم آن را به شما برگردانیم نمی
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های شدید کنترل: مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 گماردن جاسوس
 تجسس در امور اسیران
 شناسایی روحانیون، پاسدارها و فرماندهان
 قطع عضو اسیران مجروح 
 کنن کیه اونیارو  پای اسرا رو قطع می و تا جایی که بتونن، دست... وجدانا این بی: یکی از مجروحان ایرانی گفت

.کارافتاده کنن برای همیشه از
تالش برای جذب اسیران به سازمان مجاهدین خلق  :مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 ها سخنرانی سران گروه مجاهدین خلق در اردوگاه
  ها و پخش گسترده رادیو از سوی گروه مجاهدین خلق ها و نشریه فرستادن کتا 
 وعده پول، همسر و کشورهای اروپایی از سوی گروه مجاهدین خلق 
 وعده آزادی و بازگشت به ایران از سوی گروه مجاهدین خلق

 
 ها های مقابله با بحران تجربه سازوکار(. 1)جدول شماره 

 ها ی مقابله با بحرانسازوکارها: مقوله اصلی
 

های ارتباطی سازوکارهای: مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 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
 ها الی سبزی جاسازی اخبار مهم، زیر ظر  غذا و البه
 دن با صدای بلندشعار دا
 نویسی بر روی کاغذهای دورریز یادداشت

 ها و کمبودها های مقابله با محدودیت سازوکار: مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 عنوان کاغذ استفاده از جلد پودر لباسشویی به 
 بعد با کردیم ها را خیس می آن. آوردیم دست می های تاید به مان را از طریق جعبه ما بیشترین کاغذ مصرفی ،

.گذاشتیم در آفتا  تا خشد شود کردیم و می های آن را از هم جدا می دقت زیاد، الیه
 استفاده از جوهر خودکار برای ترسیم تصویر امام
 های رادیولوژی ساخت کلیشه با استفاده از عکس 
 ت تمام، ده تا کلیشۀ جعفر با استادی و مهار. ها ید فیلم رادیولوژی را از بهداری اردوگاه تد زد یکی از بچه

 .های امام درست کرد کوچد از عکس
 عنوان نخ های مندرس به استفاده از لباس
 عنوان سوزن استفاده از سیم خاردار به
 سیاه عنوان تخته استفاده از باغچه به
 های باطله برای تقویت خواندن و نوشتن استفاده از روزنامه
 یادگیری و تمرین فنون رزمی در حمام
 عنوان آلت قتاله ه از تیغ و دسته مسوا  بهاستفاد
 های کهنه برای ساخت چکمه استفاده از چرم
 استفاده از خمیر نان برای بستن درزهای سلول 
 عنوان لوازم بهداشتی استفاده از جورا  به 
 شده و ساخت طنا  استفاده از موهای ریخته 
 عنوان نخ دندان استفاده از موها به 
 شد از آشپزخانه تد زد، پماد  او با نمد و دنبه و چیزهای دیگری که می) سایل سردستیدرمان با استفاده از و

(.پاشکستۀ دیگر درست کرد و مخصوصی برای من و مجروحان دست
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های روانی سازوکار: مقوله فرعی

گزاره/ مفهوم 

 تداعی خاطرات گذشته 
 با همۀ . کردیم شنیدیم و مرور می ار میب گاهی تمام جزئیات حواد  و خصوصیات و خاطرات کودکی را چندین

 .های یکدیگر آشنا شده بودیم بستگان و خویشاوندان دور و همسایه
 سرود خواندن 
 های هنری فعالیت 
 کردیم داده بود، گلدوزی می( نماینده صلیب سرخ)هایی که لوسینا  روی پارچه. 
 خوابیدن 
  ... ها را خرد و خمیر کند تواند همه واقعیت میقدم به دنیای خوا  برای زندانی، کلید گنجی است که. 
 حف  قرآن و ادعیه 
 های رزمی تمرین ورزش 
 تمرین مکالمه عربی و انگلیسی 
 های مذهبی داشتن عیدها و مراسم زنده نگه 
  هیا  کردند، زنده نگه داشتن روحییه معنیوی آن آقا ابوترابی به اسرا می یکی از خدمات بزرگی که افرادی مثل حا

بیر  عالوه( السیالم علیه)اه مبار  رمضان بنا شید بیرای شیب ضیربت خیوردن حضیرت امیرالمیؤمنین م.... بود
 .خوانی هم داشته باشیم خوانی، مراسم تعزیه نوحه

 خواندن زیارت عاشورا هنگام شکنجه 
 دعا خواندن و توسل 
 ها مقایسه عذا  آخرت و دنیا و صبر بر سختی 
 خندیدن و شوخی کردن 

مقولیۀ  61ها، درمجمیور، در  دهند که این تجربه ها به ما نشان می ینیم، یافتهب گونه که می همان
مکان نامناسب، تبذیه نامناسب، وضیعیت : ها عبارتند از این مقوله. بندی هستند تقسیم فرعی، قابل

بهداشتی نامناسب، وضعیت درمیانی نامناسیب، بیمیاری، خشیونت جسیمی، خشیونت روانیی، 
های شدید، تالش برای جیذ  اسییران  فریب افکار عمومی، کنترلخشونت جنسی، ظاهرسازی و 

های مقابله بیا  های ارتباطی، سازوکار های مقابله با محدودیت به سازمان مجاهدین خلق، سازوکار
بیا . های روانی مثبت های روانی منفی، و تجربه های روانی، تجربه های رفاهی، سازوکار محدودیت

مقوله اصلی، تعارض مکانی، عیوارض جسیمی،  1ها، درنهایت، به  بندی این مقوله تحلیل و جمع
 .های روانی رسیدیم های مقابله با بحران و تجربه های خصمانه، سازوکار خشونت، سیاست

 تعارض مکانی. 1-4
. جایی از مکان شخصی، نخستین اقیدام دشیمن بیرای رسیاندن پییام اسیارت اسیت انتقال و جابه

خود یید  خودی از خانه و فضای مأنوسی که فرد به آن تعلق دارد، به تجربۀ ازجاکندگی و دور شدن
شود که محییط جدیید از  این تعارض مکانی، زمانی تشدید می. کند نور تضاد و تعارض ایجاد می

در . مراتب نامسیاعدتر از مکیان پیشیین باشید لحاظ شرایط مکانی، تبذیه و وضعیت بهداشتی، به
سو، فضایی فشیرده،  ید از. خوبی نمایان شده است زمان ورود، بهخاطرات اسیران، این تعارض از 

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 
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گاه بودند و  ها از اهمیت ن افت در بین ایرانی بعثی. دامن زده استها، به این تعارض،  بودن آن ها آ
اسیتفاده کیرده و سیعی در  بار بهداشیتی سوء برای آزار دادن آنان، از حربۀ قطع آ  و وضعیت اسف

 .ایجاد شکا  عمیقی بین مکان زندگی پیشین اسیران و اردوگاه فعلی داشتند
رو حسا  اینکه بیشتر مجروحان را میداوای اساسیی » :گوید عباس در مورد وضعیت اردوگاه می

 .«شد ها نیز به آن بوی ادرار و مدفور، اضافه می نکرده بودند، گاهی بوی چر  و عفونت زخم
هایی که در  دانم آیا جز آن نمی»: گوید گونه می و در مورد نبود وسایل گرمایشی و سرمایشی این

هیم  ن فضا و شرایطی را در فصل تابستان تصور کند؟ آنتواند چنی اند، کسی می چنین شرایطی بوده
  .«رسید با گرمایی که نزدید پنجاه درجه می

عباس . خورد چشم می وفور به توضیی وضعیت غذایی هم در خاطرات معصومه و هم عباس به
شان کیه در  رسیدند؛ درست مثل برنامۀ غذایی فقط در حدی که زنده بمانیم، بهمان می»: گوید می

 .«خور و نمیر بودحد ب
هیا سرسیری و سیرپایی و بیا  بیشیتر درمان. وضعیت دارو نیز مانند وضعیت غذا، نابسامان بود

عبیاس در (. راسیتا اسیت نییز هم( 2113)  هیای تیا  این مورد بیا پژوهش)شد  مسکن انجام می
دنید، بیدون کر درد بیه او مراجعیه می ها از شدت دندان این دکتر، گاهی که بچه»: گوید باره می این

گاهی تا دو، سیه دنیدان سیالم را از .... کشید ای، دندان طر  را می گونه آمپول سرکننده تزریق هیچ
 .«گذاشت  کند و نهایتا  دندان خرا  را در دهان باقی می ریشه می

 عوارض جسمانی. 2-4

ین مقوله، ا. ای با عنوان عوارض جسمانی است های اصلی برآمده از خاطرات، مقوله یکی از مقوله
تبذییۀ ناسیالم و محییط . هیا دارد ها و اردوگاه ارتباط تنگاتنگی با وضعیت درمانی و رفاهی زنیدان

ایین امیر . زندگی آلوده به میکرو ، اثرات نامناسبی بیر وضیعیت سیالمتی اسییران داشیته اسیت
. له شناخته شدعنوان ید مقوله در این مقا ای در طول خاطرات، تکرار شده بود که خود، به اندازه به

مطالعیۀ . های فراوانی در اسیران است دهندۀ وجود بیماری نشان( 6946)مطالعه گنجی و همکاران 
هیا  ترین بیماری دهد که مشکالت مربوط به دندان و دستگاه گوارش، جزء شیایع تا  نیز نشان می

 :گوید عباس در قسمتی از خاطراتش می(. 2113،  تا )در بین اسیران است 
جملیه بیه  هیای گوارشیی، من های گرم سال به ناراحتی ها مخصوصا  در ماه از بچهخیلی 

آلیوده بیودن آ  [ دلیل بیه]و نیز ... ها سازی کلیه عفونت و سنگ. شدند اسهال، مبتال می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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نرمی و راشیتیسم، که نتیجۀ نبیودن  روماتیسم و استخوان. شد آشامیدنی، نصیب اسراء می
های  شیدید زمسیتانی و خوابییدن بیر روی سییمان بخاری مناسب و تحمیل سیرماهای

 .مرطو  بود
های خاصیی  اند، خود نیز به بیماری هایی که مردان به آن مبتال شده بر بیماری زنان اسیر، عالوه

 .«های طوالنی شده بودیم دچار عفونت و خونریزی»: گوید معصومه می. اند دچار شده
 خشونت. 3-4

روشینی  خیاطرات به  ت تمام اسیران و ازجمله این دو مجموعهیکی از وجوه خشونت که در خاطرا
مهابیا و  ، بی(در مورد زنیان)شود، خشونتی است که در سه بعد جسمی، روانی، و جنسی  دیده می

ای که ما حتی شاهد آمار شیهیدانی هسیتیم کیه  گونه اند، به بدون توجه به پیامدهای آن، اعمال شده
 .اند در اثر شکنجه، جان داده

این خشونت با استفاده از اجسام سینگین و خطرنیا ، فلزهیای داغ، شیو   :شونت جسمیخ
اسیران در ابتدای ورود بیه . شد اعمال می... الکتریکی، کانتینرهای داغ، کابل، باتوم، زنجیر، اتو، و 

 های وحشتی که از نیروهای بعثی و ابزار شکنجه ساخته شده بیود، های جدید، باید از تونل اردوگاه
ها به نقص عضو، از دست دادن چشم و ییا از دسیت دادن شینوایی  گاهی شکنجه. کردند عبور می
شید و گیاه   صورت پیاپی و طوالنی و گاهی با آوییزان کیردن، انجیام می ها به شکنجه. شد منجر می

 .دادند ها نمی داشتند و اجازۀ خوا  و استراحت به آن اسیران را با سرم زنده نگه می
نام حبییب  ها بیه ها خورد به چشم یکیی از بچیه ید بار سر یکی از این کابل»: ویدگ عباس می

 .«ها له شد چشمش از کاسه درآمد و افتاد زمین و زیر لگد عراقی. برغوانی که اهل اصفهان بود
کیانتینر بیاز مثیل »: کند گونه توصیف می برند، این وقتی عباس را برای تنبیه کردن به کانتینر می

 .«کرد های کف پایم ترکیده بود و بدجوری اذیتم می تاول. آتش شده بوددیگ روی 
شود که بیر روح و روان انسیان، تیأثیر  این خشونت، به نوعی از خشونت گفته می :خشونت روانی

شد که نتیجیۀ آن، تضیعیف روحییه و  ای اعمال می گونه خشونت روانی در دوران اسارت به. گذارد می
دشمن با این کار، درصیدد بیود کیه عنصیر مقاومیت و . های دشمن بود استهتسلیم شدن در برابر خو

هایی اسیتخرا   هایی کیه بررسیی شید، مقولیه از میان خاطره. صبر را در نیروهای ایرانی درهم بشکند
گونه آزارها، در روح و روان اسیران تیأثیر منفیی برجیای  ها معتقد است، این کننده آن اند که روایت شده
گیذاری، اسییران را بیا نیام  نیروهای بعثی و گروه مجاهدین خلق، بیا ناسیزاگویی و لقبگذاشت؛  می

صورت مستقیم، توهین  ، به(ره)ویژه به امام خمینی ها و به کردند و به مقدسات آن حیوانات خطا  می
را هیا  انداختنید، ییا آن هیا می سخره گرفته و آ  دهان بر صیورت آن تقاضاهای اسیران را به. کردند می
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دادنید تیا  نوجوانیان را شیکنجه می. کردنید به دهان میییی    مانند دمپایییی   مجبور به گرفتن اجسام آلوده
نیروهای بعثی، زنان را در سلول مجاور محل شکنجۀ مردان قیرار . سایر اسیران را وادار به اعترا  کنند

 .ونددادند تا درنتیجۀ فریادهای اسیران مرد، زنان دچار عذا  روحی ش می
خبر ماندن از اوضار جنگ و زمان آزاد شدن و مدت و مکان اسیارت نییز خیود نیوعی آزار  بی

در مورد توهین کردن به مقدسات اسیران، عبیاس . رفت کار می روحی بود که بیشتر در مورد زنان به
 :گوید گونه می این

ینیی گفتم مین حیرس خم. حر  رکیکی زد. کنند اینجا حرس خمینی را فالن می: گفت
در این لح ه، کریم اهانتی به امام خمینی کیرد و . گی دونم تو داری چی می نیستم و نمی

 .گیم فهمونیم چی داریم می بهت می :گفت
گیاه میورد تعیرض  دارد که هیچ اذعان می« ام من زنده»اگرچه نویسنده کتا   :خشونت جنسی

قیم، باعث احساس ناامنی در تمیام های غیرمست اند، اما تعرض مستقیم نیروهای دشمن قرار نگرفته
هیای هیرزه، دادن پیشینهادهای  ها شده بود؛ تقاضای تفتیش بدنی، نگاه طول مدت اسارت برای آن

وآمدهای مکرر و نابجیا همیراه بیا بیاز و بسیته کیردن در   بر برقراری ارتباط نامشرور، رفت مبتنی
تواننید  کریه و ناپسند، همگی می های های رکید و صحبت سلول بدون اجازه گرفتن از زنان، حر 
 .دال بر خشونت جنسی علیه آنان باشند

خبیر و  هیای آهنیی بیود کیه بی ترین صیدا، چیرخش کلیید در قفل زشت»: گوید معصومه می
 .«کرد ها را در مقابل ما نمایان می گستاخانه، نگهبان

نار پیشینهاد کرد با شوخی از ک مریم با چشمان محزون و مضطر ، کنارم نشست و سعی می»
 .«ها بگذرد های کثیف آن و نگاه

 های روانی تجربه. 4-4

افتید و  بیاره و ناگهیانی اتفیاق می ای کیه ید روانی است؛ تجربه  ی اسارت، نوعی دگرگونی اجتماعی
تحلیل محتوای خاطرات میورد . کند  رو می های روحی و روانی خاصی روبه رو فرد را با تجربه ازاین

ای که در ابتدای وقور اسارت اتفیاق افتیاده بیود،  بر تجربه هیجانی هد که افزوند بررسی، نشان می
در شرایطی که . اند همراه داشته افراد در تمام طول مدت اسارت خود، نوعی تجربه روانی منفی را به

تنها نیروهیای ن یامی، بلکیه نیروهیای  بینی قبلی اتفاق افتاده بود، نه جنگ ایران و عراق بدون پیش
دادگر و مردم غیرن امی نیز درگیر جنگ شده بودند و طبیعی است که تجربۀ اسیارت، همیراه بیا ام

از »: گوید معصومه می. ها رخ داد  نگرانی از آنچه اتفاق خواهد افتاد و آیندۀ مبهم پیش رو، برای آن
 .«ترسیدم آیندۀ مبهمی که پیش رویم بود، می
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فرد، وارد محییط . به ازجاکندگی و سرگشتگی شدنداین افراد در مرحله نخست، دچار نوعی تجر
هایی همچون دلتنگی بیرای  شود و تجربه جدیدی با قواعد و مقررات و رفتارها و هنجارهای جدید می

شید  این امر زمیانی تشیدید می. دهد سبب دوری از وطن نیز به او دست می تابی به  خانواده و حتی بی
های این افراد و دولت اییران را از اسیارت ایین   المللی، خانواده که نیروهای عراقی برخال  قوانین بین

گاه نکرده بودند و درنتیجیه، نگرانیی آن افراد، به هایشیان  خانواده  هیا بیرای دلیواپس شیدن  ویژه زنان، آ
بر این، نیروهای عراقی، اسیران  عالوه .شد سبب فقدان فرزندان، همسران، و پدرانشان، دوچندان می به

ترتیب، نگرانی اسیران را در میورد  این داشتند و به خبری مطلق از وضعیت جنگ نگه می را در بیایرانی 
 .دادند وضعیت جنگ، نیروهای ایرانی، و حتی سرنوشت مبهم خودشان، افزایش می

کیه  البتیه چنان. گیری بیود درن ر گرفت، تجربیه گوشیه  عنوان مقوله توان به مورد دیگری که می
دهید، در مییان ایرانییان ماننید اسییران سیایر  نشان می( 6914)حسان و دادستان پژوهش بهرامی ا

گیری   هایی از گوشیه های روانیی احسیاس نشیده اسیت، امیا نمونیه ها و کشورها این تجربیه جنگ
 .خورده است چشم می به

های زنانیۀ اسیارت اسیت؛  یکی از موارد خاصی که کمتر بیه آن پرداختیه شیده اسیت، تجربیه
همراه داشیته  هیا بیه یی که ترس دائمی از مورد تجاوز قرار گرفتن و ترس از آبرو را بیرای آنها تجربه
. «با هم قرار گذاشته بودیم، اگر اتفاقی بیفتید، همیدیگر را خفیه کنییم»: گوید معصومه می. است

البته از سوی دیگر، مردان اسیر ایرانیی نییز نیوعی نگرانیی دائمیی در میورد حضیور ایین زنیان در 
برادران » :گوید حا  آقا ابوترابی در قسمتی به معصومه و همراهانش می. های عراقی داشتند دوگاهار

جا تکلیفمیان را بیا  خواستند از شما بپرسم که اگر تعرضی به شما شده است، به ما بگویید تا همین
 .«ما برای دفار از ناموسمان آمدیم. ها روشن کنیم این

میواردی همچیون حیس تعلیق بیه یکیدیگر، . اند ثبتی نیز داشیتههای م نیروهای ایرانی، تجربه
هیایی اسیت  این میوارد از جلوه. همکاری و همبستگی، و ایثار و همدردی ازجمله این موارد است

در ایین . که در تمام طول جنگ مشاهده شده است و در دوران اسارت نییز نمودهیای زییادی دارد
هیا بیوده اسیت کیه در  رچو  باوری و شیناختی آنشرایط، این همبستگی درحقیقت، ناشی از چا

ها و همچنین باور به برحق بودن ن ام اسیالمی  های معنوی آن احساس نزدیکی به خداوند و حالت
دیگیر، در ایین شیرایط،   عبارت به. گر است ایران و امام خمینی و حس مسئولیت در مورد آن، جلوه

ها هسیتیم  ، شاهد افزایش همبستگی اجتماعی آنروح جمعی افراد، قوت بیشتری یافته و در پی آن
کننید تیا ایین   هایی هسیتند کیه کمید می نیز سازوکار... هایی همچون ایثار و همدردی و و تجربه

 .ای عینی تحقق یابد گونه همبستگی اجتماعی به
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 های خصمانه سیاست. 5-4
چشیم  ر خیاطرات اسییران بهکاری و ظاهرسازی نیروهیای بعثیی کیه د رفتارهای دوگانه همراه با پنهان

رهنمیون « های خصیمانه سیاست»ها با عنوان  بندی این مصداق سوی مقوله خورد، پژوهشگر را به می
قطع پای اسیران مجروح، بدون دلیل پزشکی و رضایت گیرفتن از اسییران بیرای ایین اقیدام، . کند می

هیای  یرانسیانی و ارائیۀ گزارشپردازی و مقصر جلوه دادن اسیران در هرگونیه کشیتار و اعمیال غ دروغ
نادرست به نیروهای صلیب سرخ و مردم عراق، در مقولۀ ظاهرسیازی و فرییب افکیار عمیومی جیای 

ها به حمایت افکار عمومی مردم عراق و همۀ جهانیان نیاز داشتند تا بتوانند جنگ نابرابری  آن. گیرند می
 .و کنترل شرایط داخلی و خارجی خود را حف  کنندرا که علیه ایران آغاز کرده بودند، به پایان برسانند 

نیروهای بعثی با کنترل شدید و امنیتی و همچنین گماردن جاسوس و تجسس در امور اسییران، 
. های اصیلی و شناسیایی روحیانیون، پاسیداران و فرمانیدهان داشیتند دام انداختن مهره سعی در به

ی را به خود جلب کنند و درنهایت، توانستند از بیین ها تا حد توان تالش کردند تا اسیران ایران بعثی
تنها هییچ  شماری را به خود جلب کنند، اما رفتار وحشیانۀ نگهبانان نه طاقت، عدۀ انگشت افراد کم
ای برای کسی باقی نگذاشته بود، بلکه ذهنیت اسیران را نیز در مورد نیروهای بعثیی  خوشی نقطۀ دل

د؛ بنابراین، برای جذ  اسیران از حربۀ دیگری استفاده کرده و برای شدت آزرده و بدگمان کرده بو به
دهید کیه  بررسیی ایین خیاطرات نشیان می. ها به سازمان مجاهدین خلق تیالش کردنید جذ  آن

 :ازجمله اقدامات سازمان مجاهدین خلق در میان اسیران ایرانی عبارت بودند از
تیأمین نییرو نییاز شیدیدی بیه ایرانییان  مجاهدین خلق بیرای سازمان :ـ تالش برای جذب نیرو

ها را در برنامه آتی خود که انجام عملیات ن امی  مخالف ن ام جمهوری اسالمی ایران داشت تا آن
هیا و  در خا  ایران بود، شرکت دهد؛ بنابراین، به اسیران ایرانی متوسل شد تا بیا امتییازدهی بیه آن

 .اسیران، به این مهم دست یابدبرداری از اوضار نامناسب روحی بعضی از  بهره
هیا بیه هدفشیان نزدیید  با افزایش فشارهای روحی و جسمی واردشده بیر اسییران ایرانیی، آن

ها به ملت ایران و آلوده دانستن دستانشیان  شدند، ولی اسیران ایرانی با شناخت دقیق خیانت آن می
هیا  تنها جیذ  آن ها، نیه اریگیذ در کشتار وحشیانه مردم شیهرهای اییران در انیوار ترورهیا و بمب

هیا بییرون  هیا را از اردوگاه نشدند، بلکه در بسیاری از موارد با سر دادن شیعار علییه ایین گیروه، آن
هیا و تنگناهیای سیخت  من ور فرار از موقعیت وخییم اردوگاه حال، تعداد اندکی نیز به بااین. کردند

مجاهیدین کیه بیه گروهید منیافقین  هایی بیشتر بچه». ها همکاری کردند روحی و جسمی با آن
فقط قصدشان این بود که از شر آن اردوگیاه خیالص شیوند و روزی  و شدند، فقط پناهنده می خلق

 .«فرار کنند و برگردند ایران مجاهدین خلقهم بتوانند از چنگال خود منافقین 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

04 
 دهمدوره 

 2شماره 
 6931 تابستان

مهم گروه مجاهدین  های از برنامه :ـ اجرای برنامه سخنرانی گروه مجاهدین خلق در جمع اسیران
هیای   من ور معرفیی آرمان هیا بیه خلق، فرستادن نیروهای توانمند خود برای سیخنرانی، بیه اردوگاه

عناصر این گروهد، همیشیه از طرییق »: گوید که عباس می همچنان. سازمان مجاهدین خلق بود
و تبلیبیات هیای اسییران، بیرای جیذ  نییر رادیو، و از طریق ارسیال کتیب و نشیریات بیه اردوگاه

.«کردند می
نمایی مشکالت ناشی از جنگ در ایران و ارائه اطالعات نادرسیت و دروغ  این سازمان با بزر،

های تبلیغ برای پناهنیدگی و جیذ   کرد و سپس، زمینه درباره آینده کشور، ابتدا اسیران را ناامید می
 .آورد نیرو به سازمان را در بین اسیران فراهم می

گاه ف رهنگی اسییران بیا اطیالر از ایین حربیه، بیرای جلیوگیری از برپیایی ایین نیور مدیریت آ
 .کرد ها بسیار تالش می ها در اردوگاه سخنرانی

نام مهیدی ابریشیمچی  برخورد شدید لف ی و حتی فیزیکی اسیران با سرکرده گروه مجاهدین خلق به
های عمیومی،  جان خرییدن شیکنجه بیهرغم  شتم قرار دادن او در مقابل نگهبانان عراقی به و و مورد ضر 

گونیه کیه عبیاس دربیاره  همان. گذاشیت این روش را ناکارآمد و تالش گروه مجاهدین خلق را ناکیام می
آن،  من شیاهر، گیردنش را هید  گرفتیه بیودم، ولیی او یید»: گوید اش به ابریشمچی می تجربه حمله

 .«جهید بیرون چا  بزرگی روی صورتش پیدا شد و خون... صورتش را برگرداند
های سیازمانی بیا افیراد  حسیا  منافقین برای انجیام تسویه :ـ مشارکت در شکنجه اسیران ایرانی

ها را در مقابل دیدگان نگهبانان عراقیی شیکنجه  اسیری که در پایداری اسیران دیگر مؤثر بودند، آن
سیران را برهنه نکرده بودند، ها در هنگام شکنجه، ا اگر عراقی. کردند ها بسیار توهین می داده و به آن

 .دادند گروه مجاهدین خلق درنهایت توهین به اسیران، این کار را نیز انجام می
های  من ور جذ  نیرو و انتشار افکار و آرمان گروه مجاهدین خلق به :های سازمان  ـ تبلیغ آرمان

هیا  عضیی اردوگاهرا در ب( سران گروه مجاهیدین خلیق)سازمان، تصویرهای مسعود و مریم رجوی 
  بخیش مهمیی از نشیریه. کردنید نصب کرده و نشریه ارگان مجاهدین خلق ایران را نییز پخیش می

ن امی ایران بود که با هید  ایجیاد  ی ، مربوط به انتشار اخبار کذ  درباره اوضار سیاسی«مجاهد»
و تلویزییونی گیروه های رادییو  اجبار به گوش دادن برنامه. شد دلسردی و ناامیدی اسیران انجام می

هیا در  هیای آن شد، بخش دیگری از فعالیت مجاهدین خلق که از رادیو و تلویزیون عراق پخش می
بیر ایین، پخیش صیدای ایین دو برنامیه از بلنیدگوهای اردوگییاه و  عالوه. آمید شیمار می اسیارت به
 .های سازمان بود ها، گونۀ دیگری از تبلیغ آرمان آسایشگاه

یه های متنور، با کیفیت چاپ و کاغذ اعال و پخش وسیع و اجباری  پ نشریهچا :ها ـ چاپ نشر
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های دیگر گروه مجاهدین خلق در نبرد روانی خیود علییه  های اسیران ایرانی از برنامه آن در اردوگاه
 .نیروهای رزمنده ایرانی بود

 های مقابله با بحران سازوکار. 6-4

بودند که از ن ر رفاهی، امنیتی، تبذیه و درمان، بسیار  اسیران ایرانی در شرایط و محیطی قرار گرفته
بر این، مجبور بودند هر روز و شب و در هر ساعت، انیوار گونیاگون آزارهیا و  نامساعد بود و عالوه

هایی نییز  های جسمی، روانی و جنسی را تحمل کنند و در پی همۀ این شرایط، به بیماری  خشونت
کیه گفتییم،  بودند این وضع را برای چندین سال تحمل کننید و چنانها مجبور  آن. مبتال شده بودند

هایی را  ها سیازوکار همۀ این مسائل باعث شد که آن. خود نیز از پایان این دوران اطالعاتی نداشتند
 .تر کند  کار گیرند تا تحمل این شرایط دشوار را برایشان راحت به

کارگیری ایین  وزه، بیر ایین ن رنید کیه بیهایین حی  اورسانو و راندل، از پژوهشگران برجسیته
پیژوهش بهرامیی (. 6333اورسیانو و رانیدل، )شیود   ها در شرایط اسارت مشیاهده می سازوکار

های  کارگیری برخیی گونیه دهد که اسیران ایرانیی بیا بیه نیز نشان می( 6914)احسان و دادستان 
تر بیا  ها و کشورها، راحت یر جنگاند نسبت به اسیران سا های مقابله، توانسته  خاص از سازوکار

 .شرایط اسارت سازگار شوند
طورکلی، سه دسته سازوکار، مورد استفادۀ اسیران بوده  تحلیل محتوای خاطرات نشان داد که به

گاهی از وضعیت جنگ، خیانواده و اییران و . های ارتباطی، دسته نخست هستند سازوکار. است ناآ
ای همچیون میورس و تبیادل  های ارتباطی اسیران به روش های شدید باعث شد که همچنین کنترل

ها و  الی سیبزی های مهم در قالب آواز، جاسیازی اخبیار مهیم زییر ظیر  غیذا و البیه اخبار و نام
هیا بیرای سیازگاری ییافتن بیا شیرایط  آن. نویسی بر روی کاغذهای دوررییز، روی آورنید یادداشت

عنوان کاغذ، استفاده  ستفاده از جلد پودر لباسشویی بههایی مانند ا نامساعد محیطی نیز از سازوکار
بردنید و  بهره می... کارگیری خمیر نان برای بستن درزهای سلول و عنوان نخ، به های کهنه به از لباس

هایی ماننید خندییدن و شیوخی  فعالیت. ترین سازوکارها، سازوکارهای روانی بودند درنهایت، مهم
ای مانند خوابیدن برای غلبه بر  طرات گذشته و حتی امور منفعالنهکردن، سرود خواندن، تداعی خا

بر این، توسل، دعا و زنیده  عالوه. شد نوعی فراموش کردن آن، استفاده می تحمل و به شرایط غیرقابل
هیا  نوعی درتناسیب بیا روحییه میذهبی و باورهیای آن نگه داشتن عیدها و مراسیم میذهبی نییز بیه

میوارد، ییاد دادن و ییاد   بر ایین عالوه. با نزدیکی به معنویت، کاهش دهدتوانست بار اسارت را  می
لحاظ فکری و عملی،  ها به های دیگر نیز با سرگرم کردن آن  های رزمی و یا زبان ش گرفتن قرآن، ورز

.کرد های روحی جلوگیری می از ایجاد افسردگی و سایر بیماری
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 گیری نتیجه و بحث
هیای  ها و اردوگاه تجربه اسارت رزمندگان زن و مرد ایرانیی در زنیدان مقاله حاضر با هد  مطالعه

هیای اسییران، تحلییل  بیه ایین من یور، دو کتیا  از مجموعیه خاطره. رژیم بعث عراق انجام شد
توانند در  هایی که در این مطالعه، واکاوی و تحلیل شدند، می رسد تجربه ن ر می به .محتوای کیفی شدند

البته باید یادآوری کنیم که این بررسی، محدود به خیاطره دو . بندی شوند کل زیر جمعش قالب ید الگو به
تیوان آن را بیه تجربیه اسییران ایرانیی  طور طبیعیی، نمی نفر است که در قالب کتا  منتشر شده است و بیه

گر تجربیۀ  معنای عام آن تعمیم داد، اما درمجمور، با توجه به اینکه خیاطرات ایین اسییران، تنهیا رواییت به
در . ای در حد برداشت از دو مجموعه خاطرات، ارائه داد های کلی بندی  توان جمع شان نیست، می شخصی

عنوان ادامۀ مقاومت و مبیارزه و  این دو مجموعه خاطرات، پدیدۀ اسارت برای اسیران ایرانی تا حد زیادی به
های  ماننید تعیارض مکیانی، خشیونتشیرایطی . درواقع، تالشی برای شهادت یا آزادی تعریف شیده بیود

ها شیده  ساز وضعیت سخت و ناگواری برای آن ها، زمینه های خصمانه و بیماری جسمی و روانی، سیاست
گیرد، نیور کینش  که در کنار باورهای دینی و اعتقادات نیروهای ایرانی قرار می بود، اما این عوامل، هنگامی

 .های آن کمتر در سایر موارد مشابه دیده شده است که نمونهزند  ای رقم می گونه اسیران ایرانی را به
اند و اطاعیت نیروهیای  باید اضافه کنیم که رهنمودهایی که افرادی مانند آقای ابیوترابی داشیته

هیا  راهبردهیای کینش آن. ای داشیته اسیت  ها تأثیر مداخله ها نیز در تعیین نور کنش آن  ایرانی از آن
های  های مقابله با محدودیت های ارتباطی، سازوکار کارگیری سازوکار ه بهمنفعالنه نبوده است، بلک

ای  های روانی، همگی برای مقابله با وضع دشوار زمینیه های مقابله با محدودیت رفاهی و سازوکار
جویانیۀ اسییران بیا گیروه مجاهیدین  آمیز و تقابل بر این، رفتارهای مخاطره عالوه. اتخاذ شده بودند

کارگیری برخیی  نیز بیه( 2166)مطالعه هرن . گیرد های بعثی نیز در همین راستا قرار میخلق و نیرو
 .دهد ها را در میان اسیران جنگ نشان می از این سازوکار

شد،  هایی که بر بدن اسیران وارد می ها و شکنجه پیامدهایی که شرایط اسارت داشته و جراحت
میثال  )کرد که نتیجۀ این شرایط، بازاندیشی در شیوۀ زنیدگی  ها را ناشنوا، نابینا و یا فلج می گاهی آن

 .ها بود و بدن آن( عنوان ید فرد نابینا شیوۀ زندگی به
زنیانی کیه در ایین مجموعیه )ای بود کیه زنیان  ، تجربه های مورد توجه این مطالعه یکی از نکته

آمده  دسیت داشت که نتایج به باید اذعان. اند از اسارت داشته( ها نام برده شده است خاطرات از آن
زنانی که نسبت به . دهد که درنتیجۀ اسارت، تبییر ژرفی در خویشتن زنانۀ زنان ایجاد شد نشان می

بخشی در پوشیش، محییط زنیدگی و نحیوۀ آراییش خیود دارنید، در  مردان، تمایل بیشتری به تنور
دانه، کثیف، و ساده زندگی شرایطی بودند که دو سال با ید لباس مندرس و تکراری در محیطی مر
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ترین  کیه از اصیلی ییی   کردند و شرایط بهداشتی و وجود جانوران موذی باعث شد که از موهای خود
... بگذرند و آن را شبیه مردان بتراشند و اگر جانوران میوذی، سیگ وییی    اجزای زیبایی ید زن است

بدن زنانۀ زنان . ان را شجار نشان دهندشد، مانند گذشته از آن نترسند و خودش ها می وارد حریم آن
ها مجبور بودند  آن. شد که اند  نگاهی را به خود جلب نکند ای قوی و مردانه ظاهر می گونه باید به

گونیه  های زنان و عملکرد فیزیولوژید خود سکوت کنند و هیچ های زنانه، بیماری در مورد خواسته
و یا با همان کابل و مشت و لگدی کتد بخورنید کیه  امکانات و لوازم اضافه بر مردان طلب نکنند

هایی را کیه در  ها و صفت ها با تبییر شرایط اجتماعی، ویژگی عبارت دیگر، آن به. خورد ید مرد می
ها را در تجربیۀ  سو آن بودند، تبییر دادند؛ تبییری که ازید  ها خو گرفته پذیری جنسیتی با آن جامعه

حیال، در برخیی میوارد،  سیاخت، ولیی درعین ت، همانند مردان میبسیاری از شرایط دشوار اسار
 .کرد ها را حف  می و میزان پوشش، همچنان قیدهای زنانگی خاص آن  مانند نحوه

ویژه زنان وجود داشت، ید نور  یکی دیگر از پیامدهایی که در اسارت در بین تمام اسیران و به
. کردند شدند و زندگی می وابیده و بیدار میحس سرگشتگی بود که در طول اسارت با این حس، خ

 .زد ها دامن می های پیاپی و ترس دائمی از آینده و امنیت، بر این سرگشتگی  نگرانی
بودگی سیازنده در مییان اسییران  رسید که ید نیور بیاهم ن ر می شده به های گفته در بین خاطره
بودند؛ از اسیتاد دانشیگاه و حیوزه و های ناهمگنی تشکیل شده  اسیران از گروه. وجود داشته است

هیا ایین محییط  ، اما همبستگی موجود بین آن...سواد و وزیر و پزشد گرفته تا کارگر و کارمند و بی
هیای زنیدۀ دنییا  نامتجانس را به فرصتی برای آموزش و تحصیل علم و فراگیری قرآن و علوم و زبان

از . شید اشیترا  گذاشیته می ای مخفیانیه به گونیه علم و هنر اسیران در اردوگیاه بیه. تبدیل کرده بود
هرچنید . کردنید شید و در حمیام، فنیون رزمیی را تمیرین می سیاه استفاده می عنوان تخته باغچه به

در ادامیۀ ایین . داد تیا اسییران را شیکنجه کننید هیا میی ای بیه بعثی بسیاری از همین کارهیا، بهانیه
قرار گرفتن . توان مالح ه کرد ها می  یادشده در کتا  بودگی، نوعی همبستگی را در بین اسیران باهم

کردنید،  های عراقی احساس می اسیران در شرایطی که خود را اقلیتی تحت ظلم و ستم در برابر نیرو
 .شد ها با یکدیگر و همبسته شدنشان می منجر به پیوند یافتن بیشتر آن

خیود را بییش ... گی و هنگام ترس وها، در زمان گرسن ها، هنگام شکنجه اسیران در تمام لح ه
را ... دانستند و بیا تیوکلی عمییق، آییه وجعلنیا از هر زمان دیگری به خدا و امامان شیعه نزدید می

ام را بدهم، اما ید لح ه از معنوییت دوران  گوید، حاضرم تمام زندگی عباس می. کردند زمزمه می
 .شویم ریم به خدا نزدید میگوید، دا دست آورم و در جایی معصومه می اسارت را به
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 الگوی تجربه اسارت(. 6)نمودار شماره 
 

 شرایط علی
 جنگ

 موازنه نیروها
 اعمال خشونت

 :یدهپد
 یا آزادی

 کنش متقابل/راهبردهای کنش
 سازوکارهای ارتباطی
 های رفاهی سازوکارهای مقابله با محدودیت

 سازوکارهای مقابله با محدودیت های روانی
 آمیز رفتارهای مخاطره

 گر شرایط مداخله
 رهبری در اردوگاه
 فقه پویای تشیع

 باورها و اعتقادات
 مدت اسارت

 زمینه
 تعارض مکانی

های جسمی و  ونتخش
 روانی

 های خصمانه سیاست
 عوارض جسمانی

 پیامد
 بازاندیشی در شیوه زندگی و بدن

 تبییر در خویشتن زنانه
 بدن زنانه و تجربه اسارت

 سرگشتگی
 تجربه با هم بودگی

 همبستگی
 اتکا به معنویت و نیروهای غیبی
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  .برو : تهران. ام هن زنده(. 6939)آباد، معصومه 

  .63-88، 2، پژوهشتحلیل محتوای کیفی، (. 6931)ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمدرضا 

هجنل   شیرایط کنیونی و دورنمیای آتیی،: شناسی اسیارت روان(. 6914)بهرامی احسان، هادی؛ و دادستان، پریزخ 
.43-31، 2، هدرس عنوم انسمن 

فصلنامه  تحقیقلم  فرهاگل   .روایت جنگ ایران و عیراق در رمیان(. 6931)نثاری، عباس  پرستش، شهرام؛ و جان
 .26-31، (2)8 ایرا ،

 .46-614، (2) 3، ز  در توسع  و سیمستتجربه زنانه از جنگ، (. 6941)ها، غالمرضا؛ و حمیدی، نفیسه   جمشیدی

، 2، همی  از هکتل  اسل م درس. های پیدایش اسارت ؛ انگیزه(2)نگیحقوق اسیران ج(. 6913)اکبر  حسنی، علی
82-91.  

 .631-644، 4، المنن  حقوق بینمجله . حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی(. 6911)ضیایی بیگدلی، محمدرضا 

 .انتشارات ملد اع م: مشهد(. چاپ هفدهم) حکمیت زهستم (. 6944)عاکف، سعید 

  .293-218، (3)3، فصنامه  ادبیم  پمیداری .تجربه دوگانه زنان از جنگ(. 6932)فالح، نسرین 

بررسیی افسیردگی در گروهیی از اسیرای جنیگ (. 6941)نیا، رضا؛ سلیمی، سیدحسن؛ و مجدیان، محمید  کرمی
 .613-641، 9، فصنامه  ط  نظمه تحمیلی عراق علیه ایران، 

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

زنمیایی مناسید محیرم در با(. 6938)نجیات، زینیب؛ و عباسیی شیوازی، محمیدتقی  ؛ نید.موحد مجد، مجیید
 .های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با موضور محرم و عاشورا شناختی عکس های غر ؛ تحلیل نشانه رسانه

. 96-33، (9)4 فصنامه  تحقیقم  فرهاگ  ایرا ،

 .شناسان جامعه: تهران. نمه  نویس  پژوهش، پژوهشگری و پژوهش(. 6944)یرزایی، خلیل م
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