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 چکیده

ها،گروهرزمندگانوایثارگراندوراندفاعمقدسازتمامی،آیدکهازایثاروشهادتسخنبهمیانمیهنگامی

کناراینگروه،خیلعظیممردمپشتیبانجبههوجنگدر.گیرندویژهجانبازان،شهداوآزادگانمدنظرقرارمیبه

دارند قرار نیز ایثارگران،. آیا بههماندوراناست؟ منحصر و ایثارگریمحدود آیا پرسشاساسیایناستکه

منطبقبرهشتسالجنگتحمیلیفوقیشدههایشناختهگروه فداکاریتنها و تاریخایثار آیا الذکرهستند؟

هاینوینبدریچهوکندمعلوممیهاینامحسوسدوراندفاعمقدسراها،برخیواقعیتهاینپرسشاست؟پاسخب

فشانیدرتحقیقاتتاریخیمربوطبهدفاعمقدس،بهایثاروفداکاریوجان.گشایدنعلومانسانیمیارویمحقق

رواهمیتداردکهاینموضوعازآن.شدهاستاعمازپدرومادر،همسروفرزندانکمترتوجه،جانبازانیخانواده

بهایثارگرانجانبازمحدودوخالصهکرد نبایدتاریخدفاعمقدسرا نا. یلشدنایثارگربهدرجهئآنچهپساز

آناندرابعادمختلفاجتماعی،فرهنگیواقتصادیگذشته،تاریخوروایتیجداگانهومفصلیجانبازی،برخانواده

.بایدآنرامتممتاریخظاهریدفاعمقدسدانستداردو

ایثارونانههایپهایآنان،جلوهنوشتارحاضردرصدداستتاباطرحموضوعفوق،ازنگاهجانبازانوخانواده

توانبهآنمییتاریخشفاهیبهترینروشیاستکهبهوسیله.فداکاریدرتاریخدفاعمقدسرابهتصویربکشد

.اینطرحدرمقالهگنجاندهشدهاستمیهافموضوعات،منابعوم.فدستیافتاینهد

.دفاعمقدس،جانبازان،خانواده،نقش،ایثاروفداکاری،تاریخشفاهی:ها کلیدواژه

 مقدمه

درکناررسدبهنظرمیاین،باوجود.بهتاریخشفاهیجانبازاندفاعمقدساختصاصدارد«طرحاسنادافتخار»بخشیاز

درحالیکه.دتوجهکریعنیخانوادهنیز،تاریخحماسیوجانبازیایثارگرانبایدبهیاورانهمیشهصدیقویکرنگآنان

،شودکلبنیادشهیدوامورایثارگرانسراسرکشورنگهداریمییاههبسیاریازاسنادومدارکجانبازاندربایگانیادار

جانبازی،حامیانویازدوراندفاعمقدسوزماننائلشدناینعزیزانبهدرجهجایاینپرسشاساسیاستکه

جانبازانقراردارد؟چهاسنادویاند؟چهمشکالتومسائلیدرمسیرزندگیخانوادهپشتیبانانآنانچهکسانیبوده

یکدههمشاورهدرقسمتشاهدیتدوینوتنظیمشدهوموجوداست؟تجربه،مدارکیازاینهمهایثاروفداکاری

آنانوتبادلاطالعاتوتجربیاتبایجانبازانوخانوادهیدنآموزشوپرورشاستاناصفهانودیاههاداریپراکنده

مهم و همکاران گفتسایر و مصاحبه همه از خانوادهوتر اعضای و جانبازان با دلسوزانه و صمیمانه ایشان،یگوی

                                           
 ـ کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، مشاور طرح پراکنده شاهد اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان1



هاومشکالتترینمسائل،چالشتوانبرخیازاساسیهارافراهمآوردهکهدرپرتوآنمیمندازدادهایارزشمجموعه

هرچندیکمکدووشمیدرصورتتحققاینامروتوجهویژه،راهکارهایعملیارائه.فرارویایشانرابهتصویرکشید

 ناچیز و جامعهخواهدیرابمحدود از شدکاهشمشکالتاینقشر روایاتوبهدستآمدههایمبنایاصلیداده. ،

ر فراوانیالزم و تواتر مدارکشفاهیاستکه اا قابلاستناد و ستدارد آقای. تجربیاتمکتوبآقایعلیانصاریو

اصفهان،مشاهداتشخصیآقایدویآموزشوپرورشناحیهیشاهدادارهیمشاورانطرحپراکنده،محمدرضافاتحی

،حمزهمسعود تجربیاتآقایمهندسحسیناسالمیان07جانباز مقدس، دفاع تجربیات،درصد و بازنشسته پاسدار

داده با همراه قنبریشخصینگارنده آقایاحمدرضا همسرانآنانو جانبازاندفاعمقدسو با مشاور،،هایمصاحبه

.دهندهایتحقیقحاضرراتشکیلمیپژوهمهر،مجموعهمنابعودادهدرمانومسئولکلینیکسالمروان

مصاحبه سویدیگر، خانوادهشدهایانجاماز با گفته مقدسو بروهایجانبازاندفاع عالوه فرزندانایشان، با گو

خانواده شخصی تجارب و شفاهی سخنان و پزشکیروایت مدارک و اسناد آزمایش،ها، پزشکان، نسخ از وهااعم

میاههمعاین گوناگون نشان را وسعتمشکالتجانبازان جانباز، به تودهدمیربوط أمهر واستییدی همراهی بر

.جانبازاناناعمازپدر،مادر،همسروفرزند،خانوادهگامیهم

یبرایفرزندانبسیاروروحیوروانیجانبازان،مسائلومشکالترفتاریازسویدیگر،درپرتومشکالتجسمی

آموزشوپرورشیاههاداریمشاورهیمانندهسته،ایایشاندرمراکزیهایمشاورهکهپروندهجودآمدهبهوآناننیز

کشور اینادعاست،سراسر بر گواهیمحکم روایتشفاهیخانوادهبدین. قالبمصاحبهترتیب، در تاریخشفاهی،یها

توضیحایننکته.شودییدمیأاسنادمکتوبموجودتیهایفرزندانجانبازانبهوسیلهگویصمیمانهودرددلوگفت

هایمختلفجانبازیوشدهدراینتحقیق،جانبازانبادرصدباالودرگونههایبررسیضرورتداردکهمصادیقونمونه

.ندهستمعلولیت

 زندگی با جانبازان

شامل،جانبازیشروعزندگیجانبازی،خانوادهبا.ندهستهلومجردأازیکمنظر،رزمندگاندفاعمقدسدردوگروهمت

شوندکهشایدیمیاناخواستهوضعیتهلدرگیرأپدرومادرجانبازانمجردوپدرومادروزنوفرزندانجانبازانمت

حتیبا،هگروزندگیهرکدامازایندووضعیتمسلماستکه.باقرارگرفتندرآنموقعیتبتوانآنرادرککردفقط

داراینقاط،رو،درتحلیلوبررسیاینمشکالتونوعایثاروفداکاریازاین.ستوجودنوعجانبازیمشترک،متفاوتا

ابعادگوناگونجانبازاندرقالبنقش،درزندگیبافردجانبازازیایثاروفداکاریخانواده.اشتراکوافتراقخواهندبود

:دشوبررسیمی

نقشروحیعاطفیخانوادهدرزندگیباجانباز

جانبازینقشاجتماعیخانواده

جانبازینقشمالیواقتصادیخانواده



(مصاحبهبااحمدرضاقنبری)اوتربیتیخانوادهدرزندگیباجانبازوفرزندانـنقشفرهنگی

 نقش روحی عاطفی خانواده در زندگی با جانباز 

بهنقشپدریوهمسریگاهکهنقشآن.العادهوغیرقابلانکاریدرزندگیدارندثیرفوقأهمسر،تزنومرددرنقش

تکالیفسنگینمادریتبدیلمی وظایفو میشود، متعهد متقبلو ندشوتریرا ایمانی. شوق ذوقو با مادرانیکه

مبارنجأزنددلبندشان،دورانایثاروفداکاریتوهابدرقهکردند،بامجروحیتفرفرزندانخودراهنگامعزیمتبهجبهه

باراینسختیومشکالتبردوشیکنفرودربیشترمواقعدرصورتنبودپدریامادر،تمامی.وسختیراآغازکردند

تقویتروحیوعاطفیفرزنداملهموارهعشودومینمگاهکمهرومحبتوالدینهیچ.دنکسنگینیمی،مادربردوش

مصاحبه).مصادیقبارزآناستازهایاجتماعیصحنهدائمبافرزنددرتمامینشینیهمدردیوهم.جانبازخودهستند

مسالدربسترجانبازیخوابیدوسرانجامبهفیضعظیهجدهجانبازمحمدتقیطاهرزادهبیشاز(باجانبازمسعودحمزه

هرلحظهشاهدپرپر،سوزیراازیک،تحملکردشهاییبیشترازفرزندپدربزرگوارویرنجوسختی.شهادتنائلشد

ایثاروفداکاری.دهبودکربودوازسویدیگر،تماموقتوزندگیخودراصرفنگهداریازاوششدنوخاموشیفرزند

شک،صحتوسالمتیب.ورهبرانقالبنیزقرارگرفتاینجانبازشهیدوفراترازآنپدرومادرشموردستایشجامعه

.رودمیتحلیل،ثیرمشکالتفرزندأخانوادهنیزتحتت

فرزندانقرارگیردشودتمامیزندگیمشترکموجبمی زن.زحماتومشکالتجانبازبردوشهمسروفرزندیا

یتوانندهمسروخانوادهزنانسالم،قویومدبرمیبدیهیاست.انتقالاحساساتوعواطفخانوادهواجتماعاستاملع

نومعلولیتآناننهارثیواکتسابی،کهعارضی،ثانویمعلوالیجانبازانبخشیازجامعه.تریداشتهباشندموفقوسالم

ارزشیخاصاست داراینظام و خانوادهیخانواده،بنابراین. دیگر با اینتفاوتماهیتیرا نهایمعلوالجانبازاننیز

ازجانبازیشوهرشانباوییابعدستکههمسرانجانبازممکناستقبلادیگراینیقابلتوجهنکته.جامعهدارند

ازیهمسرشانباویعاطفیزنانیکهقبلازجانبـوضعیتروحی.دارددرپیهاییاینامرتفاوت،باشندردهازدواجک

اگرزنباهمسرشدارایوجوهمشترکفکری،اعتقادی،مذهبیواجتماعیباشد،نه.اندنیزمتفاوتاستدهکرازدواج

پذیرشجانبازیهمسر ازدواجشتنها از آسان،بعد استسهلو افتخار نوعیارزشو ، شودمحسوبمینیز آن. در

عاطفیخا،صورت فضایروحیو منطقیوضعیتو و بهتر خواهدبودنواده نگرشزننسبتبه،تر و دیدگاه اگر اما

هایینهنمو.درجانبازیومعلولیتهمسرشناخوشایندومنفیباشد،جانبازیهمسرعوارضواثراتسوییبرزندگیدا

اینجودفرزندنیزمانعازحتیگاهو.دروجوددا،عضوویژهجانبازانقطعبه،ازجداییهمسرانجانباز،هرچندمعدود

باهمسرمقبلازاعزام»:کرددریکنمونه،همسرجانبازبیانمی(مصاحبهباجانبازمهدینریمانی).جدایینشدهاست

یدمکهدرصورتمجروحشدن،تعهدیبهادامهکردمومخالفتخودرابارفتنایشاناعالمکربهجبههاتمامحجت

(یباتمکتوبعلیانصاریتجر)«.زندگیندارم

شودوبرمشکالتاوایروحیبهشخصجانبازواردمیودرصورتوقوع،ضربهاستالبتهاینسبکزندگینادر

زندگیوایفاینقشروحیوعاطفیخودیاند،بهادامهزنانیکههمسرشانبعدازازدواججانبازشدهعموماً.افزایدمی



تریند،وضعیتعاطفیوروحیباثباتهستندودارایفرزندکردجانبازازدواجفردزنانیکهبا.انددرخانوادهمتعهدبوده

دارند تقویتروحیه. در تحملسختییاینامر و رنججانباز مشکالتو و مها بسیار استؤها ثر عظیماین. ازگروه

اندبهجایهمسرانجانباز،باتوجهبهآگاهیازوضعیتونوعجانبازیهمسرشانوباانتخابایننوعزندگی،توانسته

تمرینو.نندکحالتمنفعالنه،بافعالیتومشارکتآگاهانهدرزندگی،درارتقایسطحروحیوعاطفیخانوادهتالش

.تقویتاینروحیهاستبرایراهکاریمناسب،ایارتقایفکریواخالقیهنفسوشرکتدرکالسیممارستوتزکیه

هاهمدریادلبودندوهادوامنیاوردند،خیلیخیلی.رادرککندخواهدکهمقاومباشدواوزندگیباجانبازکسیرامی»

(زهرابابخانیومنیژهعنایتیهامصاحبهباخانم)«.خیلیزیباتوانستندزندگیکنند

نسبتبهآغازآن،دچارتغییروتحولشدهوضعیتزندگی،نگرشویمشاهدهشدهکهدرادامهنیزالبتهمواردی

از.خودرانشاندادهاست،زندگیوحتیتصمیمبهجدایییگاهدربروزپشیمانیازادامه،پیامدهایاینتغییر.است

کناستهمسرناخواستهدچارفرسودگیواستهالکروحیوعاطفیسویدیگر،باتوجهبهنوعومیزانجانبازی،مم

انجانبازبهعنوانهمسردزنانمر.رهنمونسازد(جدایی)برخیتصمیماتاساسیگرفتنشودواینوضعیتآنانرابه

نفس،مهرورزی،رضایتوبینی،اعتمادبهنفس،عزتخوشیتریننقشرادرایجادنگرشمثبتوروحیهومادرمهم

درمواردیکهزنازنظرشخصیتیضعیفوفاقدثباتالزمعاطفیوشخصیتی،.خشنودیاززندگیدرخانوادهدارند

وعاطفیاودستخوشهایزندگیباشد،ممکناستسالمتجسمیچالشبرایبرطرفکردنانرژیومهارتوتوان

تفاوتییاترکزندگیرادرپیشازقبیلبی،ریوافسردگیبروزدهدورفتارهاییگازقبیلپرخاش،میئتغییرشده،عال

(.تجربیاتمکتوبعلیانصاری)گیرد

آن،بنابراین تقویتمستمر و عاطفیمناسبدرییلهوسبهحفظروحیه فضایروحیو ایجاد در جانباز، همسر

همسراننوعسومباگذشتوفداکاری،ترتیببدین.ستثراؤخانوادهوحفظتعادلروحیوعاطفیهمسروفرزندانم

تحملودربهبودآنوضعیتوضعیتفراوان، کنندتالشمیموجودرا نیز،انمادراین. برعهدهنقشعاطفیپدررا

دار متقبل را مضاعف تکلیفی و خانم)شوندمیند با عنایتیمصاحبه منیژه و بابخانی زهرا ها خانوا(. اکثر هایدهدر

استواریعاطفیوشخصیتیمی توجهبهصالبتو زنانبا باجانبازان، را خود جانبازیهمسروضعیتتوانندنهتنها

.سازندمیشرایطرشدوارتقایخانوادهرانیزفراهم،تطبیقدهند

 جانباز ی نقش اجتماعی خانواده

ایننقشوبارِاجتماعی.تریدارندجتماعیبیشتروسنگینهایعادیجامعه،نقشاجانبازنسبتبهخانوادهیخانواده

بهلحاظنظامارزشیاجتماعمبنیبراحتراموتکریم،سوازیک.داشتهباشدرپیاثراتمتفاوتیدستامکنمضاعفم

وامریبسیارمهممندخدمتبههمسرجانبازخودراارزشودهستنفراوانیجانبازیوجانبازان،دارایشوقوانگیزه

هابرسربلکهباگذشتسال،انددهنکرترحمبااینفردازدواجویوابوازرثبهقصدکسبفیضوزیرا،کنندتلقیمی

اندپیمانونیتخیرخودباقیمانده .شودنظامارزشیاجتماعبهنظامارزشیفردیتبدیلودرونیمی،ترتیببدین.

ثرؤهامپاداشوتسهیالتبههمسرانجانبازممکناستدرافزایشانگیزهیهئنینتشویقیدراراهایبیرونیوقوامشوق



تداوم.ثرترندؤامادواموبقاینظامارزشیفوقدرماندگاریوجاودانگیاینخصوصیاتاخالقیونقشاجتماعیم،باشد

خواهدرپیایثارگران،تکریمواحتراماینقشررادنومنزلتواالیجانبازانوأهایاجتماعیودینیوحفظشارزش

مسلماستکههمسرانجانبازنیزخدمتبههمسرجانبازخودرانوعیافتخارونهسرشکستگیومحدودیتو.داشت

.ترخواهندبوددرایفاینقشاجتماعیخودموفقندودانمیرنجوتعب

دانجانبازهایزناننقش توجهبهنوع، رصدوکیفیتجانبازیهمسروسبکزندگیفراگیرتراستبا بسیاریاز.

برعهده تکالیفمرداناست، حالتعادیوظیفهو اجتماعیکهدر امور ستآنانایوظایفو معیشتییاداره. امور

وامورخانواده،رسیدگیبهوضعیتتحصیلیفرزندان،آموزشفرزندانورسیدگیبهوضعیتجسمانیودرمانهمسر

درصورتشاغلبودن،زنسنگینینقشاجتماعیرابیشتر(.مصاحبهبامنیژهعنایتی)انددرمانیفرزندانازایننمونه

احساسمی در و شخصیتبلندکند نوع و وظایفمذکور به توجه تحملومدتبا میزان مهارت، هایزندگی فرارا

.شودگیدرآنانایجادمیوتواناییفردی،آثارخستگیوفرسوددریگمی

 جانباز ی نقش مالی و اقتصادی خانواده

پذیراباشندو،وروحیوحرکتیمشکالتجسمیدانندکهفرزندخودراباتمامیخودمییپدرومادرجانبازانوظیفه

رغمتعهداتبنیادهدرمانبهایسنگیناین،هزینهوجودبا.مخارجهرچندسنگینآننیزبههرشکلیبرآیندیازعهده

هل،باتوجهبهتعهدمردبرایأجانبازانمتیهربادر.شهیدوامورایثارگان،گاهکمرشکنوازتوانخانوادهخارجاست

وضعیتبهگونهأت ایدیگراستمینمعیشتخانواده، اینخانواده. اقتصادینقشبیشتریزناندر امورمالیو در ها

هاومدیریتمالیخانوادهپردازندودرمتعادلساختندرآمدوهزینهکهخانهدارندبهتدبیرامورمنزلمیآنهایی.دارند

آنانبودهوبهاصطالحیدرمانیبهعهدهوهایمختلفآموزشی،رفاهیخریدمنزل،مدیریتپرداختهزینه.ثیردارندأت

،باتوجهستمسرآنانحقوقشغلییابازنشستگیبودهومحدوداحسابدخلوخرجرادارندوازآنجاییکهدرآمده

افزایشهزینه به تورم، و بهروزسختوضعیتها مسائلیزندگیروز ممکناستافزونبرمشکالتعادی، و ترشده

دیدیگریوجانبازاننیزکهبهامورشخصیواقتصااستحدودیبهترالبتهوضعیتزنانشاغلتا.ندکجدیدراایجاد

هایمالیواقتصادیدولتواعطایتسهیالتبیشتردرکاهشحمایت.کننداشتغالدارند،اینتعادلرابیشترحفظمی

.ستثراؤمشکالتمالیواقتصادیآنانم

فرزندان،مادر،پدر)انجانبازیخانواده و همسر قرارممکناستهم( متضاد جریانمتفاوتو معرضدو زماندر

ماننداختصاصیافتن،یازافرادجامعه،درمظانانواعاتهاماتعضایواشتباهبهایکلیشهند؛گاهبهدلیلبرخینگاهگیر

ازسویدیگروشایدبهموازاتآن،موردتحقیر.ایشانهستندیامتیازاتفراوانمادیواقتصادیبهجانبازانوخانواده

بابخانی)،(بازاناعصابوروانصادقاستجانیهربالهدرئاینمس)واستهزاء ترحمودلسوزی،(مصاحبهباخانمزهرا

،جانبازانیبرایخانوادهوضعیتگرفتندراینراقر.گیرندبخشدیگریازجامعهوشایدهمانگروهاولنیزقرارمی

فرزندانوتحملسختیبه ویژههمسرو کشنده ناگوارو جانبازمسعود)خواهدبودهایناشیازآنبسیار مصاحبهبا

(.حمزه



هایمربوطبهدرمانوهزینهمینکاملأجامعه،نهادهایمسئولبهدالیلگوناگونقادربهتبرخالفتصورعمومی

درمانجانبازان شیمیایینیستندبه،تداوم و روان اعصابو نخاعی، جانبازانقطع ویژه در. خانواده اینوضعیت، در

نخواهدداشتمیناینهزینهأینشرایطاقتصادیبهتنهاییتوانتبهتر را ها ت. در میننیازهایأهمکاریبانویخانه

.ستهاسساتخیریهراهگشایخانوادهؤجوییوگاهمتوسلشدنبهماقتصادیخانواده،صرفه

 جانباز ی نقش فرهنگی و معنوی خانواده

تواننددرایجادتعادلوبهداشتروانیامیهآن.ثرندؤمعنویمودرایفاینقشفرهنگیانزنانبهعنوانهمسرجانباز

ازآنجاییکهجانبازیومعلولیتپدرخانواده.دنثرباشؤمیهاومفاهیمخانوادگیوتربیتهمسروفرزندان،انتقالارزش

نقشمادردرتربیتفرزندوایجادنگرشونگاهمثبتند،کمیبهعنوانعاملنامطلوبدرخانوادهومیانفرزندانجلوه

اگرزنبه.قیدوشرطپدروشرایطآن،بسیارمهماستبهوضعیتپدروایجادنظامارزشیهمراهبااحتراموپذیرشبی

تواندشد،میعنوانهمسرومادرخانواده،دارایباورهایعینیوملموسباشدونظامارزشیکاربردیدرزندگیداشتهبا

در.شوندمیامیدوارباشدکهفرزنداننیزباوجودتماممشکالتموجودواحتمالی،بافرهنگ،باشخصیتوسازندهتربیت

اینفرزندانبافرزنداندلیلینبههم.هایروانیواجتماعیشوندفرزندانممکناستدچارآسیب،غیراینصورت ،

.تدارندهایآشفتهومتشتتشباهخانواده

دارند جانباز همسر که مشترکزنانی زندگی در جانبازی میزان و ت،نوع و استأمتفاوت ثیرگذار متفاوت. انواع

ازاستجانبازیعبارت اختالالتجسمی: قطعنخاع، قطععضو، وحرکتیاعصابوروان،شیمیایی، جانبازیمیزان.

برحسبدرصدجانبازیاستکه کمیسیونییلهوسبه دههایپزشکیاز تعیینمیهفتادتا شوددرصد و. مصاحبه

زنانیکههمسرشان.سازدهاومشکالتزندگیآنانرانمایانمیگوبازنانجانبازانبانوعجانبازیمتفاوت،چالشوگفت

قطع دچار مساعضو از هستند نقصعضو مشکالتیئو نظیر،لو د)جاییهمسرهجاب: تردد و ویلچر معابرحملبا ،(ر

.گویندسخنمی(نظافتوبهداشتفردیوحتیاستراحت)هایروزمرهوکارهایشخصیتوانیکاملدرانجامفعالیتنا

هایفیزیولوژیکیزنان،ممکناستازلحاظسالمتجسمانیبهوویژگیهایجسمیمساعدتهمسر،باتوجهبهتوانایی

وتحلیلواستهالکجسمی.داشتهباشدرپیهایمفصلی،دست،پاوکمرراداآسیبواردکندوانواعدیسکودردهآن

پیامدهایآناست دیگر از پیریزودرسنیز حرکتیو مراجعه. نوبتدرمانو تکرار به پزشکویاگر جانبازانبه

.شودعمقاینتکالیفوایثاروفداکاریخانوادهبیشترمشخصمی،بیمارستانتوجهشود

عروقیدچارـشاملریه،گوشوحلقوبینیوسیستمقلبی،اهجانبازانشیمیاییکهدستگاهتنفسیآنیهربادر

میـتنفسیوقلبییضایعهیمشکالتیشدهوبرحسبدرجه هایمتوالیوگذرانند،سرفهعروقی،زندگیسختیرا

شودوازجملهمشکالتیاستکهدرخانوادهمشاهدهمی،هایریویومشکالتوعفونتمکرر،حمالتتنفسیوآسمی

متفاوتودرکیفیتزندگی،طولعمر،درجهودرصدایننوعاختالالت.درفرزنداندایثیراتناخوشایندیدرروحیهأت

(.تجربیاتمکتوبعلیانصاریومحمدرضافاتحی)ثراستؤوروحیاتجانبازوخانوادهم

ترازدیگراناستد،سختناعصابوروانبادرصدباالدارمشکلانبازکهجانزندگیزنانهمسر اگرمعلولیتو.



هگروباگذشتزمانوزندگیدرکناراین.شودد،اینمشکالتتشدیدمینازانواعفوقرانیزداشتهباشجانبازیجسمی

ازبینرفتنمحیطآرام.گیرندندگیباویقرارمیثیرزأترینافرادخانوادهبهشخصجانبازتحتتازجانبازان،نزدیک

هاداروهایشیمیاییاعصابوروان،هایمداومپدرخانوادهبهدلیلمشکالتجانبازیومصرفسالخانوادگی،عصبانیت

مشکالتیثیراتژنتیکیمنتقلأت بروز و فرزندان به پدر از ،شده آنیشبمانند فراوان آثار و نتایج و جمله،فعالی از

مصاحبهباجانبازمهدی)شودجانبازیپدرخانوادهایجادمیبهسببهایجانبازاناستکهمشکالترفتاریخانواده

(.شاهدیهایطرحپراکندهنریمانیورجوعبهثبتفعالیت

بیانگروجودمشکالتزیادیومصاحبهوگفت زنانیکههمسرآنانجانبازاعصابورواناست، دراینزمینهگوبا

ایبودکهاینپسردبیرستانیدرخانهشایدکمترهفته.آموزی،پدرشجانبازاعصابوروانبادرصدباالبوددانش.است

منزلشاندریکیازروستاهای.گاهیاوقاتزیرچشمشکبودبود.نبوددرگیریفیزیکینداشتوسروصورتشزخمی

گفتمیاطرافاصفهانبودو حملهزم»: بهاصطالحموجیمیانیکهپدرمدچار مادرمدرگیرهایعصبییا با شود،

رابگیرمومانعازکتکخوردنمادرمبشومکهدرمیانمرومتاجلویپدرگریووساطتمیشودومنبرایمیانجیمی

اما،نشومدهدتامنزخمیمادرمخودشراسپرمنقرارمی.خورممانموکتکمینصیبنمیایندرگیریمنهمبی

ایتهیهشودباتشخیصپزشک،وسیلهترمیآرامزمانیکهپدرمکمی.گیردخودشموردضربوشتمبیشتریقرارمی

درمانیراپزشکشوک،شودترمیآوریموگاهیکهاوضاعاووخیممی(ع)منینؤکنیموپدررابهبیمارستانامیرالممی

زمانیکهپدرمرابه،،بعدازهرشوکستدهندوچوناینروشدرمانیدردناکاپدرمراشوکمیکندوتوصیهمی

امااثرایندرماننیزموقتیاستوبعدازمدتیدومرتبه،خوابدحالدررختخوابمیآوریم،تاچندروزبیمنزلمی

(رابابخانیتجربیاتمکتوبعلیانصاریومصاحبهباخانمزه)«.شودشروعمی

یدسخنانپسرش،أیزد،ضمنتامامضطربوزجرکشیدهبودوبسیارخوبحرفمی،آموزکهزنیآراممادردانش

امازمانیکه،خوردوبیشتراوقاتآراماستقرصمیشانزدهاوروزانه.منبسیارنگرانوضعیتهمسرمهستم»:گفتمی

شودوهادرگیرمیشودوگاهیبامنوبچهگروایرادگیرمیکندوپرخاشمیشوند،رفتارویتغییراثرمیهابیقرص

وقتیکهآرام،همسرمرادوستدارم.مدهدرمعرضکتکاوقرارمیراخودم،ظتکنماهاحفمنبرایاینکهازبچه

ماهیدو«.شودریزد،جهنمشروعمیاستبهشتمناستوزمانیکهبههممی آمدوبهدبیرستانمیراباینزن،

اومیضمنپی از بهدرگیریگیریوضعیتتحصیلیپسرش، هایخانهکاریخواستکهحواسشبهدرسشباشدو

پدرشبعدازمدتیآرام»زیرا،شودمیحتیاگرپدرشاوراکتکبزند،اعتنایینکندچوناونیززخمی،نداشتهباشد

(تجربیاتمکتوبعلیانصاری)«.مآسیبنبینندخواهمکهفرزندانشودومنمیمی

نمونه خانوادهدر مدارسراهنماییشاهد، جانبازیباهایدیگردر کنار داشتندکههرکدامدر هایمختلفحضور

کردنددرصدزندگیمی شودکسیجلودارشهایعصبیمیزمانیکههمسرمدچارحمله»:ییکیازمادرانبهگفته.

«.کنداونیزروزانهقرصوداروهایزیادیمصرفمی.شودپردازدوبعدازمدتیآراممیستنوسایلمینیستوبهشک

شودایباعثمیدهیوچهعاملوانگیزهراسترسادامهمیچرابهاینزندگیبحرانیوپُ:ویدرپاسخبهاینپرسشکه



خوبیوتحملبسیارزیاداینمردباعثشدهتامن»:گویدمیهاراتحملکنی؟،تابتوانیاینحمالتعصبیودرگیری

اینمردبهقدریخوباستکهدرزمستانوهوایسردِچندیندرجهزیرصفر،در.بتوانمایننامالیماتراتحملکنم

نمی بهحیاطمیاتاقسیگار میکشدو و گناهینکردهگویدبچهرود فضایخانهها در باشداندکهدودسیگار نکات.

(تجربیاتمکتوبعلیانصاری)«.هاراتحملکنمشودبتوانممشکالتوضعفهایهمسرمباعثمیمثبتوخوبی

اگردرصدومیزانضایعاتاعصابو.هایجانبازاناعصابورواناستبخشکوچکیازمشکالتخانوادهفقطاین

مانندنوع،البتهعواملی.شودترمیسختوضعیتنیزافزودهشود،هایدوراناسارتروانباالهمراهبامشکالتورنج

وضعیتهایخانوادگیواجتماعی،نوعدرمانودارو،شخصیتجانبازقبلوبعدازجانبازی،میزانتحصیالت،حمایت

.ثراستؤهامزندگیاینقبیلخانوادهگیونچگنیزدر...مالیوروابطاجتماعیو



 زندگی کردن با جانباز  وضعیتر تسهیل ثر دؤعوامل م

سختوناگوارحاصلازجانبازی،مجروحیتیامعلولیتدائمیومستمریکنفرجانبازوضعیتترینعاملپذیرشمهم

ازعوامل،ایبودنِنظامارزشیِپایهبندیاخالقیومذهبیپای.جانبازاستیدفاعمقدس،نظامارزشیحاکمبرخانواده

پدرومادریکهبرحسبایمانواعتقاداتقویفرزندخود.نددارهاییاستکهفردجانبازثردرزندگیخانوادهؤمهموم

هاوهایمتمادی،رنجپسازمجروحیتوجانبازیاوباتوکلبرخداوندوصبروشکیبایی،سال،اندجبههکردهیراروانه

ایشانراضیبهرضایخداوندو.هستندنیزد،حتیشکرگزارخداوندنخرمیعیترابهجانهایناشیازاینوضسختی

حضور)دانندخشنودازسرنوشتیهستندکهخدایمتعالبرایآنانرقمزدهوآنراازالطافخداوندوحکمتالهیمی

،باویازدواجشانبعدازجانبازیهمسربسیاریاززنانیکه(.رهبرانقالبدرمنزلجانبازشهیدمحمدتقیطاهرزاده

لومتشخصاجتماعیازدواجتوانستندباافرادمتموّهایازدواجدیگرینیزداشتندومیاند،باوجودیکهفرصتدهکر

له،بهایشانخدمتئهایاحتمالیناشیازاینمسجانبازوقبولآسیبدنند،تصمیمگرفتندضمنازدواجبایکفرک

زیرابسیاریاز،نددهانجامددرقبالاینافراراتاعالوهبرپاداشواجرمعنوی،بخشیازوظایفاجتماعیخود،نندک

ازخودگذشتگیجانبازانمی فداکاریو و ایثار وامدار و مدیون را خود اجتماع دانندافراد اخالقی. تعهداتمذهبیو

ترنامالیمات،بیماری،دردورنجناشیازجانبازیهمسررابهتروراحتها،شودتابتوانندسختیگونهزنانموجبمیاین

هبرایسایرینوفرزنداننیزخواهدبودوبااینرفتار،فرزندانواطرافیانخوددیدسنپرفتارایشانالگویی.نندکتحمل

درآنزمان»:یخانمبابخانیبهگفته.کنندراهرچهبیشتربهپایبندیمذهبیواخالقیدرخانوادهوجامعهتشویقمی

انقالبحاصلشدهبود،دردورانجنگاماعشقوعالقه،خواستگارهایزیادیداشتم ایکهدروجودمهنگامتولدبا

یسالازازدواجبااو،بامشاهده52باگذشت.همسریجانبازتشویقکردیدارترگردیدومرابهازدواجباتروپاعمیق

کشیدمومندراینزندگیزجرزیادی.شودفرجانبازبررویویلچر،دوبارههمانذوقوشوقدروجودمزندهمییکن

(مصاحبهباخانمزهرابابخانی)«.خدااینرابرایمنمقدرکردهاست.صدمهخوردم

مشوق سویدیگر، انگیزهاز محدودیتها، و اهمیتها حائز بیرونینیز هستندهایدرونیو مشوق. هایعواملو



نگرشونگاهزندرازدواجوزندگیباهمسرجانبازکهتاحدودیمت،درونی ثرازنظامارزشیأمانندنوعشخصیت،

ارزش وجامعهامذهبیو ستهایحاکمبرخانواده امیدبهکسبپاداشوا. ارضایروحیوحساسرضایت، اقناعو

جانب با زندگی از حاصل خدمتشخصیتی نیرومند و حسقوی با همراه نوعاز بارسانی، زندگی به تفاخر و دوستی

بهازدواجوزندگیاینحماسه بخشدگونهبانوانفداکارمعناومفهوممیآفرینوقهرمانیواقعیبهنامجانباز، قهرمان.

یزندگیبااووخدمتبهاوراوظیفه،روازاین.خیالیواقعیوملموسدراجتماعاستنهذهنیو،موردستایشایشان

آسمانیوالهیاستوازنظرروانیوشخصیتی،معنوی،مزدوپاداشاینخدمت.کننددینیوملیومیهنیتلقیمی

.شوددرونیهمسرجانبازنیزمیآسودگیموجبآرامشو

مشوق عواملو نماندکه نتیجههایاقتصادیمانندحمایت،هایبیرونیناگفته شخصیتیدر اجتماعیو مالی، ی،

هایخستهومجروحخانوادهوشخصجانبازوحمایتامیدبهدلایجادمصوباتدولتومجلسنیزنقشیقابلتوجهدر

هادربازسازی،حفظوارتقایسالمتجسمانی،روانیوگونهحمایتاین.وترویجفرهنگجانبازیوایثاردرجامعهدارد

ماجتماع خانواده و جانباز اؤی ستثر حمایتحمایت. دارویی، و درمانی وهای امتیازات و اجتماعی و فرهنگی های

کندمیزندگیدلگرموامیدواریهایمالیواقتصادیازعواملمهمیاستکهزنوفرزندانجانبازرابرایادامهحمایت

ادامه برای را زمینه یو و اشتغال مناسبتپایگاکسبتحصیل، اجتماعی ه فراهم آنان سازدمیتر . در صورت،این

قادرخواهدبودبدوندغدغهودلبه،جانبازیخانواده وانرژیبیشتریبهشوهرویژههمسر، انگیزه توان، با مشغولی،

مواردبسیاریمشاهدهشدهکهموقعیتاجتماعیجانبازانواما.بهتربیتفرزندانخودبپردازدکندوجانبازشخدمت

فرزندجانبازبهجایاینکهافتخارکندوبگویدپدرمجانبازاستواشتغالدارد،سرخودرا»استوخانوادهارتقانیافته

(مصاحبهباجانبازمهدینریمانی)«.شغلپدرمآزاداست:گویدمی،پایینانداخته

 کالم آخر

دفاعمقدس.هاینظامیبیانخواهدشدهایآنکموبیشنوشتهونقشیخدفاعمقدسوایثاروشهادتوفداکاریتار

یافته پایان ظاهر به جنگتحمیلی پابرجاست،و و باقی نسل چندین تا آن پیامدهای و نتایج اما در. روز آن اگر

فداکاریصحنه و ایثار جانبازان و شهدا خودگذشتگی،کردندهاینبرد، از مقدسشاهد دفاع مراتبپساز هاییبه

یگونهکهحفظنامویادشهداکمترازخودشهادتنیست،ایثاروفداکاریخانوادههمان.یماتروماندگارتربودهسخت

ویژههمسر،درابعادبه،جانبازیخانواده.ایبسدشواروخطیراستجانبازانودفاعازحریموافتخارآفرینیآنانوظیفه

هاییفراترازتوانووظیفهونقش؛پردازدمی(ایثار)مختلفاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،روحیوعاطفیبهایفاینقش

ماندهومظلومتاریخدرنگارشتاریخدفاعمقدسبایدبهاینبخشمغفول،بنابراین.تکلیفقانونی،شرعیوعرفیخود

هاآوریاطالعاتودادهترینروشبرایجمعتاریخشفاهیمناسب.اجتماعیمعاصرایرانتوجهکرددفاعمقدسوتاریخ

شخصجانباز و مکتوبخانواده اسناد کنار در استکه زمینه این آموزشی)در و اداری پزشکی، ینقشخانواده(

.کندمیمعاصرکشوربهروشنیوخوبیبیاناعمازوالدین،همسروفرزندانرادرزندگیاجتماعیوتاریخ،جانبازان

مناعتطبع.کندریزیومهندسیاجتماعیفرهنگیجامعهیاریمیعالوهبراین،نهادهایمسئولرادرطراحی،برنامه



تاریخشفاهیهمراهباومصاحبه.شودوبزرگواریایثارگرانگمناممانعازدرددل،بیانخاطراتوسوزهایدرونیمی

.داردمیپیرامونجامعهبرهاینقابازواقعیت،دلیودلسوزیهم
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