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تخلیه هیجانی
به شیوه اشتباهی
نگاهیروانشناسانهبهدالیلوالبتهآسیبهایتماشای
جنگبهصورتخانوادگیکهنبایدعادیتلقیشود
عطیه تقویبجنوردی | روان شناس

مجید حسینزاده | روزنامهنگار
«خانوادههایی بودند که به محض رسیدن به لب مرز مشترک کشورمان با آذربایجانوارمنستان،
ک و کتریشان را از صندوق عقب خودرو در میآوردند ،حصیر میانداختند ،مشغول تماشای
پیکنی 
پرونده
جنگمیشدندوبرایخودشانچاییمیگذاشتندتادمبکشد!بعضیهاهمبودندکهچندنفریدور
همجمعشدهوسختمشغولتحلیلجنگوشیوهنظامیدوطرفبودند.اینکهفالنکشورنسبتبه
دیروزچقدرپیشرفتداشته،شانسیبودهیابرنامهریزیشده،بهتراستکهجنگراچطورپیشببردو.»...اینهاگوشهای
ازمشاهدات«رامینبشرویه»،عکاسیاستکهچندروزپیشبرایتهیهگزارشتصویری،خودشرابهارتفاعاتاصالندوز،
خداآفرینودیگرمناطقواقعشدهدراینمسیرمرزیرساندهاست.همانطورکه میدانید،اینروزهامناطقجنگیمیان
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه «قره باغ» به شدت در زیر آتش توپخانهای نیروهای نظامی دو کشور قرار دارد.

بخشهاییازاینمنطقهباایرانهممرزاست.جنگدوکشوربااستفادهازتانک،توپ،بالگرد،پهپادودیگرادواتجنگیاز
 ۶مهرماهآغازشدهوهمچنانتداومدارد.بخشهاییازجنگودرگیریدرقرهباغباچشمغیرمسلحدراینسویرودخانه
ارس در خاک ایران قابل مشاهده است .همین موضوع سبب شده که عدهای از ایرانیان فارغ از احساس شان درباره بعضی
مردم آذربایجان که فامیل آن ها هستند و دل نگرانی هایی که در این زمینه وجود دارد ،همه روزه برای دیدن جنگ و آتش
خطراصابتراکتوگلولهبهخود،به
سوزیوگلولهباران،خودرابهروستاهایواقعدراینمناطقمرزیبرسانندوبیتوجهبه
ِ
تماشایجنگبنشینند!ایندرحالیاستکهاززمانآغازمجددجنگدراینمنطقه،برخیازاراضیزراعیومراتعدرخاک
ایرانهدفاصابتخمپارهوراکتقرارگرفتهاستاماحضورافرادوتماشاچیانجنگوگلولهباراندرارتفاعاتاصالندوز،
خداآفرینودیگرمناطقواقعشدهدراینمسیرمرزیبدونتوجهبههشدارهایمرزدارانایرانیروزبهروزبیشترمیشود.
به همین بهانه و در پرونده امروز زندگیسالم به سراغ دو عکاسی رفتیم که در چند روز اخیر در این مناطق حاضر شده و
تصاویریازحضورمردمبرایتماشایجنگثبتکردهاندکهدرسایتهایخبرگزاریصداوسیماوایسنامنتشرشدهاست.

تحلیل تاکتیکهای نظامی روی تپه ها!

دیدن جنگی واقعی!

«رامین بشرویه» از افرادی میگوید که ساعتها به تماشا و حتی تحلیل شیوه نظامی  2کشور میپرداختند

روایتهای جالب «سعید قاسمی» که خودش متولد روستایی از منطقه خداآفرین است از دالیل مردم
برای تماشای جنگ «قرهباغ»
«سعید قاسمی» ،متولد سال
 56در روستای اسکانلو
مــنــطــقــه خــداآفــریــن
اســــــــت کــــــه ســــال
گذشته مـــدال طالی
فیاب(فدراسیون بین
المللی هنر عکاسی) را از
جشنواره بین المللی قرقیزستان از آن خود
کرده است .او با این مقدمه که «خداآفرین»
در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی بین
رشته کوههای جنگلی قرهداغ و رشته کوههای نفری و حتی تنها ،روی کوه نشسته بودند و پایین
قفقاز واقـــع شــده و از شــمــال بــه جمهوری دره را که محل درگیری و آتش دو طرف بود ،تماشا
آذربــایــجــان و ارمنستان محدود میشود ،میکردند».
ناهارمان همین تماشای جنگ است!
می گوید« :رفتن به منطقهای که من از آن
عکاسی کردم ،سخت بود .منطقه کوهستانی «وقت ناهار که شد به چند نفری که از صبح آمده
بود و افراد بر خالف بعضی قسمتهای دیگر بودند و فقط فالسک چایی و چند بسته تنقالت
مرز که با خودرو میتوان تا نزدیک ارتفاعات همراهشان بود ،گفتم برای ناهار برنمیگردید به
رفت ،نمیتوانستند به راحتی به اینجا بیایند خانه؟ گفتند که ناهارمان همین تماشای جنگ
اما وقتی ساعت  10صبح به ارتفاعات رسیدم ،است و تا ساعت  6هم همانجا بودند!» قاسمی با
روی کو هها چند نفری را دیدم که قبل از من این مقدمه میافزاید« :راستش را بخواهید بعضی
آ نجــا بودند! پرسیدم که شما از چه زمانی مردم از دیدن این ماجراها کیف میکردند .افرادی
آمدید ،گفتند از ساعت  7صبح اینجاییم .با بودند که با خانواده از صبح آمده بودند ،با زن و بچه،
این حال ،تعداد مردمی که خودشان را به باالی فقطبرایتماشایتیراندازیوتانکهاوآتشجنگ.
کوه برای تماشای جنگ رسانده بودند و بعد از خودشان میگفتند بــرای سرگرم شدن آمدیم.
من آمدند ،کم نبود .من از یک صبح تا شب در مرزبانی هم در این منطقه محدود بود و باالی کوه
نمیآمدند .هرچند تماشای جنگ از این قسمت،
این منطقه بودم».
خطرناک بــود ،خیلی هم خطرناک بود اما مردم
به جای دیدن فیلم جنگی به اینجا آمدم!
ایــن عکاس درب ــاره مردمی که روی کوهها برای نشسته بودند».
تماشایجنگمینشینند،میگوید«:دراینقسمت قاسمی دربــاره رفتارهای مــردم در بــاالی کــوه و
که تقریبا  200متر با رود ارس فاصله دارد ،اتفاقات اینکه آیا فقط تماشاگر بودهاند یا نه ،با بیان این
جنگباجزئیاتدیدهمیشودمثالزمانیکهطرفین که مردم حس مثبتی به آذربایجانی ها داشتند ،
به صورت رگباری تیراندازی میکنند ،همه مردم می افزاید «:بــه طور کلی ،مــردم دوســت داشتند
سرجایشانمیخکوبمیشوند!ازجوانیپرسیدمکه تا ببینند نیروهای هر دو طــرف چقدر پیشروی
چرابرایتماشایجنگآمدیاینجا،جوابجالبی میکنند .ظــاهــرا از خمپاره و تــیــرانــدازی هم
دادوگفت«:بهجایدیدن نمیترسیدند .بعضی ها هم خانوادگی آمده بودند،
فیلم جنگی ،آمدم اینجا با زن و بچه .اینطور نبود که فقط مردها حضور
تا به صــورت واقــعــی ،یک داشتهباشند.بچههاهمشایددقایقاولحضورشان
فیلمجنگیببینم!».مردم از صداهای بلند و  ...میترسیدند اما بعدش کم کم
دیگری هم بودند که چند خوششان میآمد».

عکاسیکهدرجشنوارهمنطقهایمطبوعات
و خبرگزاریهای کشور ،چندین بار
موفق به کسب رتبههای برتر شده
دربــاره حضورش از ساعت  9صبح
تا  8شب در مناطق مرزی میگوید:
«چیزی که من آنجــا دیــدم ،بیشتر
حسکنجکاویبود.منفکرمیکنمچون
فرهنگسازیدراینزمینهصورتنگرفته،شاهدحضورمردم
در این مناطق هستیم .مثال وقتی که من آنجا بودم ،یک راکت
در همان حوالی منفجر شد و تا حدود  50یا  60کیلومتر صدا
و حتی نور و دودی که از آن بلند شد ،رسید بنابراین توجهها را
به خودش جلب میکرد .این منطقهای هم که ما رفته بودیم،
پرجمعیت بود .روستاهای پراکندهای در مرز مشترک ایران
و آذربایجان وجود دارد که محل تردد هم هست .یعنی جاده
اصلی رفتوآمد به استان آذربایجانشرقی و اردبیل از کنار
همین رود ارس میگذرد .بنابراین و بعضی اوقات ،ناخودآگاه
این رغبت به وجود میآید که افراد توقف کنند و برای لحظاتی
شاهداینماجراباشند».
مردمازاستانهایدیگرهمبرایتماشاآمدهبودند
«بــشــرویــه» دربـــاره افـــرادی کــه بــرای
تماشای جنگ بــه ایــن منطقه آمــده
بودندکهبنابرعکسهایش،تعدادشان
کم هم نیست ،می گوید« :جان همه
انسانها برای خودشان مهم است اما
این اتفاق جنگ و گلوله باران آنقدر
جذاب است که فرد در لحظه تصورش
را همنمیکندکهممکناستیکراکتشلیکوکناراومنفجرشود.
البته این را هم بگویم که بیشتر افراد درنهایت یک تا دو ساعت برای
تماشایجنگمینشستندوبعدشچونبرایشانطبیعیمیشد،
میرفتند .در ضمن من ،خودروهایی با شماره پالک استانهای
دیگر همچون تهران ،اردبیل ،گیالن و ...را هم دیدم که به اینجا
آمدهبودند».
بعضیهاباچیپسوکتریمیآمدند!
اینعکاسازمردمیهممیگویدکهظاهرااینمنطقهرابهتماشاخانه
تبدیل کردهاند« :خانوادههایی بودند که به محض رسیدن ،پیک
نیک را از صندوق عقب خودرو درمیآورند ،حصیر میانداختند
و برای خودشان چایی میگذاشتند .خانواده دیگری را دیدم که
دو تا پالستیک پر از چیپس و پفک خریده بودند تا در زمان تماشای
جنگ  ،دورهمی میل کنند .اینها بودند .یک عده هم بودند که
برای خودشان و اطرافیان ،جنگ و شیوه نظامی دو کشور را تحلیل

میکردند مثال میگفتند که االن باید فالن کشور ،فالن کار را بکند
تا حساب کار دست طرف مقابل بیاید و  . ...هرچه که بود ،عدهای از
ایرانیان همه روزه برای دیدن جنگ و آتشسوزی و گلوله باران خود
را به روستاهای واقع در این مناطق مرزی میرسانند و بیتوجه به
خطرات اصابت راکت و گلوله به خود ،این محل را به تماشاخانه
تبدیلکردهاند».
مردمبعدازتذکرمرزبانی،میرفتندچندقدمآنطرفتر!
این عکاس دربــاره واکنشها به تذکر نیروهای مرزبانی به مردم
مبنی بر این که تماشایشان ممکن است برایشان خطر جانی داشته
باشد ،میگوید« :انصافا مرزبانی خیلی به مردم تذکر میداد که این
جا خطرناک است و توقف نکنید .متر به متر با موتورها و خودروهای
شاسی بلند مرزبانی ،گشت میدادند اما بعضی مردم بعد از تذکر
آنها میرفتند چند متر آن طرفتر یا از این طرف جاده میرفتند
سمت دیگر .البته این را هم توجه داشته باشید که این فضا ،کامال
مشرف به منطقه درگیریهاست ،یک مسیر  60یا  70کیلومتری
وجود دارد که شما هرکجایش اراده کنید ،میتوانید کنار جاده
توقف کنید و خودتان را به یک بلندی برسانید ،سپس شاهد توپ و
تانکهاییباشیدکهمشغولدرگیرینظامیهستند.ازاینهمغافل
نشویدکهبعضیازمردماینمنطقه،بامردمآذربایجانفامیلهستند.
مثال پسرعمویشان آن طرف است و
 . ...همین مسئله باعث میشود که
عدهای با دقت میآیند و جنگ را زیر
نظرمیگیرند.پیشرفتهاونوعتوقف
جنگبهخاطردوستانوآشنایانیکه
آن طرف مرز دارنــد ،برایشان مهم
استوپیگیراینقضایامیشوند».
سربازارمنستانیکهپودرشد!
«بشرویه» نظرش درباره تماشای جنگ با حضور زنان و بچهها را هم
اینطور بیان میکند« :بدون شک انفجارهای شدید در این منطقه،
باعث ترس بچههایی خواهد شد که از نزدیک شاهد ماجرا هستند.
دراینمدتیکهمنبودم،یکهواپیمایآذربایجانیراارمنستانیها
منهدم کردند و چند پهپاد هم بود که دو طرف با تیراندازی روی
هوا منفجر میکردند و اینها به راحتی دیده میشد .وقتی داشتم
عکاسی میکردم ،چند نفری که جلوی من نشسته بودند ،داشتند
برایدوستانشانتعریفمیکردندکهدیروز،درفاصلهبسیارنزدیک
با همین منطقه یک سرباز ارمنستانی
ایــســتــاده بـــوده کــه در یــک لحظه با
تیراندازی،چنانمنفجرشکردهاندکه
بعدش هیچ اثری از آن سرباز روی زمین
بهجانماندهبودهوپودرشدهاست».

شــایــد چنین ســواالتــی بــعــد از دیـــدن تصاویرحضور
هموطنانمان برای تماشای جنگ قره باغ در ذهن شکل
بگیرد :جنگ و مصیبت تماشا دارد؟ این آدمها به فکر جان
خودشانهمنیستند؟چطوراحساسخطرنمیکنند؟فارغ
ازخطراتبالقو هاینمسئلهبرایجانمجاورانمحلحادثه،
دراینمطلبگریزیبهآسیبشناسیاینقبیلواکنشهاو
رفتارها(تماشایحوادث)ازمنظرروانشناسیمیزنیم.
ناآشناییبامهارتمسئولیتپذیری
متاسفانه تجربه چندینباره حوادث طبیعی و غیرطبیعی
(مانندآتشسوزی،زلزلهو)...درکشورماننشاندادهاست
که ما با اختاللی جدی در نوع رفتار و واکنش به حوادث در
جامعهمانمواجههستیمکهنهتنهاچشمپوشیازآنهیچ
مشکلی را حل نمیکند بلکه زمینهساز و تسریع کننده
واکنشهاینامناسبدیگردربرابرحوادثآیندهمیشود.
در فرایند اجتماعی شدن(سنین15تا16سالگی)
نقش مدارس ،رسانهها و گروه همساالن بسیار باالست
به طوریکه نوع و شدت حساسیت به کنشهای جمعی
بر اساس تقلید و درونیسازی آموختههای افراد از این
کانالها صورت میگیرد .در بیشتر مدارس ما ،امکانی
برای آمــوزش مهارتهای اجتماعی مانند مهارتهای
ارتباطی ،درک همدالنه افراد ،مسئولیتپذیری و  ...به
صورتویژهفراهمنشدهاست،اینمواردبهمرورجامعهای
راشکلمیدهندکهافرادشتحتعواملاجتماعیشدن
ذکرشده،درستاجتماعینمیشوند.درواقعنبودآموزش
صحیح در روند اجتماعی شدن باعث میشود کنشهای
جمعی ما دچار نابهنجاریهای اساسی شود چراکه افراد
بر اثر نقص در جامعهپذیری نه تنها به سرنوشت خود فکر
نمیکنند که سرنوشت دیگران را هم به خطر میاندازند.
نمون ه بارز آن نوع رانندگی و رابطه آن با مسئولیتپذیری
فردیواجتماعیاست.
هیجانرانبایدسرکوبکرداما...
هیجانها به خودی خود پدیده مضری نیستند .هیجانات
ارزش انطباقی دارنــد و طی سالیان به بقای انسانها
کمک کردهاند .به عنوان مثال اگر ما موقع خطر ،ترس و
اضطراب را تجربه نکنیم در دیگر موقعیتهای خطرناک
نمیتوانیم عکسالعمل مناسب نشان دهیم و به خودمان
آسیبمیزنیم.بنابراینمانیازداریمخشمسالم،غمسالم،
ماجراجویی سالم و به طور کلی هیجان را به صورت سالم
تجربهکنیم.هیجانرانبایدسرکوبیاکنترلکردبلکهباید
مدیریتکرد.درواقعوقتیهیجانیمحدودشود،بهصورت
رفتارناسالمخودرانشانمیدهدومدیریتهیجانیعنی
مسئولیتپذیریدربارهخودودیگران.
اختاللاسترسپسازسانحهراجدیبگیرید
در زندگی روزمره ،هر فردی ممكن است با حوادث طاقت
فرسا،ترسناكوخارجازكنترلروبهروشود.معموالهممردم
بعد از مدتی بدون هیچ كمكی با آن كنار میآیند .اگرچه
در بعضی افراد ،تجربیات تلخ واكنشی را ایجاد میكند كه
ممكن است برای ماهها یا سالها طول بكشد .این واكنش
را اختالل استرسی پس از حادثه یا اختصارا ()PTSD
مینامیم.اختاللیکهمیتواندبعدازیکتاخیرچندهفتهای
یا چندماهه شــروع شــود .تماشای یک حادثه طبیعی یا
غیرطبیعی مثل جنگ و کشتار و بمباران ممکن است در
حافظهتصویریمشاهدهگران(بهویژهکودکانوافرادیکه
بدون آگاهی نظارهگر هستند) ثبت شود و بعدها به صورت
فالش بک در طی روز یا کابوس در خواب بروز و ظهور پیدا
کند« .در حالت آماده باش بودن» هم از عواقب این اختالل
اســت به ایــن معنی که ایــن افــراد همیشه منتظر خطری
احتمالی هستند و معموال به سختی به خواب میروند.
بنابراینتماشایجنگبههیچوجهتوصیهنمیشود.

