تاریخ شفاهی ایثارگران گمنام
مریم توسلی کوپایی

1

چکیده
گروهها،
رزمندگانوایثارگراندوراندفاعمقدسازتمامی  

کهازایثاروشهادتسخنبهمیانمیآید ،

هنگامی 

ویژهجانبازان،شهداوآزادگانمدنظرقرارمیگیرند.درکناراینگروه،خیلعظیممردمپشتیبانجبههوجنگ


به
نیز قرار دارند . پرسش اساسی این است که آیا ایثارگری محدود و منحصر به همان دوران است؟ آیا ایثارگران،
فوق الذکر هستند؟ آیا تاریخ ایثار و فداکاری تنها منطبق بر هشت سالجنگ تحمیلی
شدهی  
گروههای شناخته 

دریچهاینوینبه

ها،برخیواقعیتهاینامحسوسدوراندفاعمقدسرامعلوممیکندو


هاینپرسش
است؟پاسخب
درتحقیقاتتاریخیمربوطبهدفاعمقدس،بهایثاروفداکاریوجانفشانی

نعلومانسانیمیگشاید.

رویمحققا
اینموضوعازآنرواهمیتداردکه

خانوادهیجانبازان، اعمازپدرومادر،همسروفرزندانکمترتوجهشدهاست.

لشدنایثارگربهدرجهی

نبایدتاریخدفاعمقدسرابهایثارگرانجانبازمحدودوخالصهکرد.آنچهپسازنائ
جانبازی،برخانوادهی آناندرابعادمختلفاجتماعی،فرهنگیواقتصادیگذشته،تاریخوروایتیجداگانهومفصل

داردوبایدآنرامتممتاریخظاهریدفاعمقدسدانست.
هایآنان،جلوههایپنهان ایثارو

نوشتارحاضردرصدداستتاباطرحموضوعفوق،ازنگاهجانبازانوخانواده
آنمیتوانبه

تاریخشفاهیبهترینروشیاستکهبهوسیلهی 

فداکاریدرتاریخدفاعمقدسرابهتصویربکشد.
اینهدفدستیافت.موضوعات،منابعومفاهیماینطرحدرمقالهگنجاندهشدهاست.
کلیدواژهها:دفاعمقدس،جانبازان،خانواده،نقش،ایثاروفداکاری،تاریخشفاهی.

مقدمه
بهنظرمیرسددرکنار

بخشیاز«طرحاسنادافتخار»بهتاریخشفاهیجانبازاندفاعمقدساختصاصدارد.باوجوداین،
تاریخحماسیوجانبازیایثارگرانبایدبهیاورانهمیشهصدیقویکرنگآنان،یعنیخانوادهنیزتوجهکرد.درحالیکه
کلبنیادشهیدوامورایثارگرانسراسرکشورنگهداریمیشود،

بسیاریازاسنادومدارکجانبازاندربایگانیادارههای
ازدوراندفاعمقدسوزماننائلشدناینعزیزانبهدرجهی جانبازی،حامیانو

جایاینپرسشاساسیاستکه
اند؟چهمشکالتومسائلیدرمسیرزندگیخانوادهی جانبازانقراردارد؟چهاسنادو


پشتیبانانآنانچهکسانیبوده
تدوینوتنظیمشدهوموجوداست؟تجربهی یکدههمشاورهدرقسمتشاهد

مدارکیازاینهمهایثاروفداکاری ،
جانبازانوخانوادهی آنانوتبادلاطالعاتوتجربیاتبا

پراکندهی ادارههای آموزشوپرورشاستاناصفهانودیدن 

سایر همکاران و مهمتر از همه مصاحبه و گفتوگوی صمیمانه و دلسوزانه با جانبازان و اعضای خانوادهی ایشان،
1ـ کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی ،مشاور طرح پراکنده شاهد اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان

ترینمسائل،چالشهاومشکالت


توانبرخیازاساسی

هارافراهمآوردهکهدرپرتوآنمی

مندازداده

ایارزش

مجموعه
یهرچند
میشودوکمک 
فرارویایشانرابهتصویرکشید.درصورتتحققاینامروتوجهویژه،راهکارهایعملیارائه 
محدود و ناچیز برای کاهش مشکالت این قشر از جامعه خواهد شد .مبنای اصلی دادههای به دست آمده ،روایات و
مدارک شفاهی است که تواتر و فراوانی الزم را دارد و قابل استناد است .تجربیات مکتوب آقای علی انصاری و آقای
آموزشوپرورشناحیهی دو اصفهان،مشاهداتشخصیآقای

شاهدادارهی 

محمدرضافاتحی ،مشاورانطرحپراکندهی 
مسعود حمزه ،جانباز  07درصد دفاع مقدس ،تجربیات آقای مهندس حسین اسالمیان ،پاسدار بازنشسته و تجربیات
شخصی نگارنده همراه با داده های مصاحبه با جانبازان دفاع مقدس و همسران آنان و آقای احمدرضا قنبری ،مشاور،
هایتحقیقحاضرراتشکیلمیدهند.


پژوهمهر،مجموعهمنابعوداده
رواندرمانومسئولکلینیکسالم

از سوی دیگر ،مصاحبههای انجامشده با خانوادههای جانبازان دفاع مقدس و گفتوگو با فرزندان ایشان ،عالوه بر
روایت و سخنان شفاهی و تجارب شخصی خانوادهها ،اسناد و مدارک پزشکی ،اعم از نسخ پزشکان ،آزمایشها و
میدهد و مهر تأییدی است بر همراهی و
معاینههای گوناگون مربوط به جانباز ،وسعت مشکالت جانبازان را نشان  
گامیخانواده،اعمازپدر،مادر،همسروفرزندانجانبازان.


هم
ازسویدیگر،درپرتومشکالتجسمیوروحیوروانیجانبازان،مسائلومشکالترفتاریبسیاریبرایفرزندان

مشاورهی ادارههای آموزشوپرورش

مانندهستهی 

هایمشاورهایایشاندرمراکزی ،


کهپرونده
آناننیزبهوجودآمده 
بدینترتیب ،روایت شفاهی خانوادهها در قالب مصاحبهی تاریخ شفاهی،
سراسر کشور ،گواهی محکم بر این ادعاست . 
هایفرزندانجانبازانبهوسیلهی اسنادمکتوبموجودتأییدمیشود.توضیحایننکته

گفتوگویصمیمانهودرددل

شدهدراینتحقیق،جانبازانبادرصدباالودرگونههایمختلفجانبازیو


هایبررسی

ضرورتداردکهمصادیقونمونه
معلولیتهستند.
زندگی با جانبازان
شروعزندگیجانبازی،خانوادهیجانباز،شامل

ازیکمنظر،رزمندگاندفاعمقدسدردوگروهمتأهلومجردهستند.با
یمیشوندکهشاید

ناخواستها

پدرومادرجانبازانمجردوپدرومادروزنوفرزندانجانبازانمتأهلدرگیروضعیت 
فقط باقرارگرفتندرآنموقعیتبتوانآنرادرککرد.مسلماستکهوضعیتزندگیهرکدامازایندوگروه،حتیبا
ازاینرو،درتحلیلوبررسیاینمشکالتونوعایثاروفداکاری،داراینقاط
وجودنوعجانبازیمشترک،متفاوتاست. 
ایثاروفداکاریخانوادهیجانبازاندرقالبنقش،درزندگیبافردجانبازازابعادگوناگون

اشتراکوافتراقخواهندبود.
بررسیمیشود:

نقشروحیعاطفیخانوادهدرزندگیباجانباز
نقشاجتماعیخانوادهیجانباز


نقشمالیواقتصادیخانوادهیجانباز



نقشفرهنگیـتربیتیخانوادهدرزندگیباجانبازوفرزنداناو(مصاحبهبااحمدرضاقنبری)
نقش روحی عاطفی خانواده در زندگی با جانباز
آنگاهکهنقشهمسری بهنقشپدریو
ثیرفوقالعادهوغیرقابلانکاریدرزندگیدارند. 

زنومرددرنقشهمسر،تأ
مادری تبدیل میشود ،وظایف و تکالیف سنگینتری را متقبل و متعهد میشوند .مادرانی که با ذوق و شوق ایمانی
فرزندانخودراهنگامعزیمتبهجبهههابدرقهکردند،بامجروحیتفرزنددلبندشان،دورانایثاروفداکاریتوأمبارنج

درصورتنبودپدریامادر،تمامیباراینسختیومشکالتبردوشیکنفرودربیشترمواقع

وسختیراآغازکردند.
میشودو هموارهعامل تقویتروحیوعاطفیفرزند
مهرومحبتوالدینهیچگاهکم ن 

بردوشمادر ،سنگینیمیکند.
صحنههایاجتماعیازمصادیقبارزآناست.(مصاحبه

همنشینیدائمبافرزنددرتمامی
جانبازخودهستند.همدردیو 
باجانبازمسعودحمزه)جانبازمحمدتقیطاهرزادهبیشازهجدهسالدربسترجانبازیخوابیدوسرانجامبهفیضعظیم
زیراازیکسو ،هرلحظهشاهدپرپر

پدربزرگوارویرنجوسختیهاییبیشترازفرزندش تحملکرد ،

شهادتنائلشد .
شدنوخاموشیفرزندش بودوازسویدیگر،تماموقتوزندگیخودراصرفنگهداریازاوکردهبود.ایثاروفداکاری
یشک،صحتوسالمت
اینجانبازشهیدوفراترازآنپدرومادرشموردستایشجامعهورهبرانقالبنیزقرارگرفت.ب 
میرود.
خانوادهنیزتحتتأثیرمشکالتفرزند،تحلیل 
زندگیمشترکموجبمیشودتمامیزحماتومشکالتجانبازبردوشهمسروفرزندیافرزندانقرارگیرد.زن

توانندهمسروخانوادهی


زنانسالم،قویومدبرمی
عاملانتقالاحساساتوعواطفخانوادهواجتماعاست.بدیهیاست
جانبازانبخشیازجامعهیمعلوالنومعلولیتآناننهارثیواکتسابی،کهعارضی،ثانوی

موفقوسالمتریداشتهباشند.

خانوادهی جانبازان نیز این تفاوت ماهیتی را با دیگر خانوادههای معلوالن

و دارای نظام ارزشی خاص است .بنابراین ،
نکتهیقابلتوجه دیگراین استکههمسرانجانبازممکناستقبلیابعدازجانبازیشوهرشانباوی
جامعهدارند. 
اینامرتفاوتهاییدرپی دارد.وضعیتروحی ـ عاطفیزنانیکهقبلازجانبازیهمسرشانباوی

ازدواجکردهباشند ،
دهاندنیزمتفاوتاست. اگرزنباهمسرشدارایوجوهمشترکفکری،اعتقادی،مذهبیواجتماعیباشد،نه
ازدواجکر 
تنها پذیرش جانبازی همسرش بعد از ازدواج ،سهل و آسان است ،نوعی ارزش و افتخار نیز محسوب میشود .در آن
صورت ،وضعیت و فضای روحی و عاطفی خانواده بهتر و منطقیتر خواهد بود ،اما اگر دیدگاه و نگرش زن نسبت به
نههایی
نمو 
جانبازیومعلولیتهمسرشناخوشایندومنفیباشد،جانبازیهمسرعوارضواثراتسوییبرزندگیدارد. 
ویژهجانبازانقطع عضو ،وجوددارد.حتیگاهوجودفرزندنیزمانعاز این

هرچندمعدود ،ازجداییهمسرانجانباز ، 
به
جدایینشدهاست.(مصاحبهباجانبازمهدینریمانی)دریکنمونه،همسرجانبازبیانمیکرد:«باهمسرمقبلازاعزام
دمکهدرصورتمجروحشدن،تعهدیبهادامهی

بهجبههاتمامحجتکردمومخالفتخودرابارفتنایشاناعالمکر
زندگیندارم».(تجریباتمکتوبعلیانصاری)
ایروحیبهشخصجانبازواردمیشودوبرمشکالتاو


ودرصورتوقوع،ضربه
البتهاینسبکزندگینادراست 
اند،بهادامهی زندگیوایفاینقشروحیوعاطفیخود


زنانیکههمسرشانبعدازازدواججانبازشده
میافزاید.عموماً 


ند،وضعیتعاطفیوروحیباثباتتری

درخانوادهمتعهدبودهاند.زنانیکهبافردجانبازازدواجکردندودارایفرزندهست

دارند .این امر در تقویت روحیهی جانباز و تحمل سختیها و مشکالت و رنجها بسیار مؤثر است .این گروه عظیم از
همسرانجانباز،باتوجهبهآگاهیازوضعیتونوعجانبازیهمسرشانوباانتخابایننوعزندگی،توانستهاندبهجای

حالتمنفعالنه،بافعالیتومشارکتآگاهانهدرزندگی،درارتقایسطحروحیوعاطفیخانوادهتالشکنند.تمرینو
نفسوشرکتدرکالسهایارتقایفکریواخالقی،راهکاریمناسببرایتقویتاینروحیهاست.

ممارستوتزکیهی

هادوامنیاوردند،خیلیهاهمدریادلبودندو

زندگیباجانبازکسیرامیخواهدکهمقاومباشدواورادرککند. 
خیلی

«
مصاحبهباخانمهازهرابابخانیومنیژهعنایتی)

خیلیزیباتوانستندزندگیکنند».(
مشاهدهشدهکهدرادامهی زندگی،نگرشووضعیت نسبتبهآغازآن،دچارتغییروتحولشده

البتهمواردی نیز 
گاهدربروزپشیمانیازادامهیزندگیوحتیتصمیمبهجدایی ،خودرانشاندادهاست.از

است.پیامدهایاینتغییر ،
سویدیگر،باتوجهبهنوعومیزانجانبازی،مم کناستهمسرناخواستهدچارفرسودگیواستهالکروحیوعاطفی
شودواینوضعیتآنانرابهگرفتنبرخیتصمیماتاساسی(جدایی)رهنمونسازد.زنانمردانجانبازبهعنوانهمسر
بینی،اعتمادبهنفس،عزت نفس،مهرورزی،رضایتو


خوش
تریننقشرادرایجادنگرشمثبتوروحیهی 


ومادرمهم
خشنودیاززندگیدرخانوادهدارند. درمواردیکهزنازنظرشخصیتیضعیفوفاقدثباتالزمعاطفیوشخصیتی،
هایزندگیباشد،ممکناستسالمتجسمیوعاطفیاودستخوش


چالش
انرژیومهارتوتوانبرایبرطرفکردن 
ازقبیلبیتفاوتییاترکزندگیرادرپیش

ازقبیلپرخاشگریوافسردگیبروزدهدورفتارهایی،

می،
تغییرشده،عالئ 
گیرد(تجربیاتمکتوبعلیانصاری).
یلهی همسر جانباز ،در ایجاد فضای روحی و عاطفی مناسب در
بنابراین ،حفظ روحیه و تقویت مستمر آن به وس 
بدینترتیب ،همسراننوعسومباگذشتوفداکاری
خانوادهوحفظتعادلروحیوعاطفیهمسروفرزندانمؤثراست. 
فراوان،وضعیت موجودراتحملودربهبودآنوضعیتتالشمیکنند.این مادران ،نقشعاطفیپدررانیز برعهده
دههای
میشوند (مصاحبه با خانمها زهرا بابخانی و منیژه عنایتی) .در اکثر خانوا 
دارند و تکلیفی مضاعف را متقبل  
جانبازان،زنانباتوجهبهصالبتواستواریعاطفیوشخصیتیمیتوانندنهتنهاخودرا با وضعیت جانبازیهمسر

میسازند.
تطبیقدهند،شرایطرشدوارتقایخانوادهرانیزفراهم 
نقش اجتماعی خانوادهی جانباز
جتماعیبیشتروسنگینتریدارند.ایننقشوبارِاجتماعی

جانبازنسبتبهخانوادههایعادیجامعه،نقشا

خانوادهی 

مضاعفممکناست اثراتمتفاوتیدرپی داشتهباشد.ازیکسو ، بهلحاظنظامارزشیاجتماعمبنیبراحتراموتکریم
خدمتبههمسرجانبازخودراارزشمندوامریبسیارمهم

جانبازیوجانبازان،دارایشوقوانگیزهیفراوانهستندو 

بلکهباگذشتسالهابرسر

دهاند ،
تلقیمیکنند ،زیرا بهقصدکسبفیضوثوابوازروی ترحمبااینفردازدواجنکر 
بدینترتیب ، نظامارزشیاجتماعبهنظامارزشیفردیتبدیلودرونیمیشود.
پیمانونیتخیرخودباقیماندهاند. 

پاداشوتسهیالتبههمسرانجانبازممکناستدرافزایشانگیزههامؤثر

مشوقهایبیرونیوقوانینتشویقیدرارائهی


باشد، امادواموبقاینظامارزشیفوقدرماندگاریوجاودانگیاینخصوصیاتاخالقیونقشاجتماعیمؤثرترند.تداوم
ارزشهایاجتماعیودینیوحفظشأنومنزلتواالیجانبازانو ایثارگران،تکریمواحتراماینقشررادرپی خواهد

داشت. مسلماستکههمسرانجانبازنیزخدمتبههمسرجانبازخودرانوعیافتخارونهسرشکستگیومحدودیتو
درایفاینقشاجتماعیخودموفقترخواهندبود.

میدانندو
رنجوتعب 
نقشهایزنان جانبازان باتوجهبهنوع،درصدوکیفیتجانبازیهمسروسبکزندگیفراگیرتراست.بسیاریاز

ادارهی امور معیشتی
وظایف واموراجتماعیکهدرحالتعادیوظیفهوتکالیفمرداناست،برعهدهی آناناست. 
خانواده،رسیدگیبهوضعیتتحصیلیفرزندان،آموزشفرزندانورسیدگیبهوضعیتجسمانیودرمانهمسر وامور
درمانیفرزندانازایننمونهاند (مصاحبهبامنیژهعنایتی).درصورتشاغلبودن،زنسنگینینقشاجتماعیرابیشتر

مهارتهای زندگی را فرا

احساس میکند و در بلند مدت با توجه به وظایف مذکور و نوع شخصیت و میزان تحمل ،
گیدرآنانایجادمیشود.

میگیردوتواناییفردی،آثارخستگیوفرسود

نقش مالی و اقتصادی خانوادهی جانباز
مشکالتجسمیوروحیوحرکتی،پذیراباشندو


دانندکهفرزندخودراباتمامی

خودمی
پدرومادرجانبازانوظیفهی

این،هزینههایسنگیندرمانبهرغمتعهداتبنیاد

ازعهدهیمخارجهرچندسنگینآننیزبههرشکلیبرآیند.باوجود

شهیدوامورایثارگان،گاهکمرشکنوازتوانخانوادهخارجاست.دربارهی جانبازانمتأهل،باتوجهبهتعهدمردبرای
زناندراینخانوادههادرامورمالیواقتصادینقشبیشتری

مینمعیشتخانواده،وضعیتبهگونهایدیگراست.

تأ
پردازندودرمتعادلساختندرآمدوهزینههاومدیریتمالیخانواده


کهخانهدارندبهتدبیرامورمنزلمی
دارند.آنهایی
درمانیبهعهدهیآنانبودهوبهاصطالح

خریدمنزل،مدیریتپرداختهزینههایمختلفآموزشی،رفاهیو

تأثیردارند.
حسابدخلوخرجرادارندوازآنجاییکهدرآمدهمسرآنانحقوقشغلییابازنشستگیبودهومحدوداست،باتوجه
بهافزایشهزینههاوتورم،وضعیت زندگیروزبهروزسختترشدهوممکناستافزونبرمشکالت عادی،مسائلی

جدیدراایجادکند.البتهوضعیتزنانشاغلتاحدودیبهتراستوجانبازاننیزکهبهامورشخصیواقتصادیدیگری
حمایت هایمالیواقتصادیدولتواعطایتسهیالتبیشتردرکاهش

اشتغالدارند،اینتعادلرابیشترحفظمیکنند.

مشکالتمالیواقتصادیآنانمؤثراست.
ممکناستهمزماندرمعرضدوجریانمتفاوت ومتضادقرار

خانوادهی جانبازان(پدر ،مادر ،همسروفرزندان)

هایکلیشهایواشتباهبعضیازافرادجامعه،درمظانانواعاتهامات،ماننداختصاصیافتن


ند؛گاهبهدلیلبرخینگاه
گیر
امتیازاتفراوانمادیواقتصادیبهجانبازانوخانوادهیایشانهستند. ازسویدیگروشایدبهموازاتآن،موردتحقیر

واستهزاء (اینمسئلهدربارهی جانبازاناعصابوروانصادقاست)،(مصاحبهباخانمزهرابابخانی)،ترحمودلسوزی
برایخانوادهی جانبازان،

بخشدیگریازجامعهوشایدهمانگروهاولنیزقرارمیگیرند.قرار گرفتندراینوضعیت 

ویژههمسروفرزندانوتحملسختیهایناشیازآنبسیارناگواروکشندهخواهدبود (مصاحبهباجانبازمسعود


به
حمزه).

هزینههایمربوطبهدرمانو
مینکامل 

برخالفتصورعمومی جامعه،نهادهایمسئولبهدالیلگوناگونقادربهتأ
بهویژه جانبازان قطع نخاعی ،اعصاب و روان و شیمیایی نیستند .در این وضعیت ،خانواده در
تداوم درمان جانبازان ، 
میناینهزینههارانخواهدداشت.همکاریبانویخانه درتأمیننیازهای

بهترینشرایطاقتصادیبهتنهاییتوانتأ
سساتخیریهراهگشایخانوادههاست.

اقتصادیخانواده،صرفهجوییوگاهمتوسلشدنبهمؤ

نقش فرهنگی و معنوی خانوادهی جانباز
امیتواننددرایجادتعادلوبهداشتروانی
زنانبهعنوانهمسرجانبازان درایفاینقشفرهنگی ومعنویمؤثرند.آنه 
همسروفرزندان،انتقالارزشهاومفاهیمخانوادگیوتربیتی مؤثرباشند.ازآنجاییکهجانبازیومعلولیتپدرخانواده

میکند، نقشمادردرتربیتفرزندوایجادنگرشونگاهمثبت
بهعنوانعاملنامطلوبدرخانوادهومیانفرزندانجلوه 
بهوضعیتپدروایجادنظامارزشیهمراهبااحتراموپذیرشبیقیدوشرطپدروشرایطآن،بسیارمهماست.اگرزنبه

شد،میتواند

عنوانهمسرومادرخانواده،دارایباورهایعینیوملموسباشدونظامارزشیکاربردیدرزندگیداشتهبا
میشوند.در
امیدوارباشدکهفرزنداننیزباوجودتماممشکالتموجودواحتمالی،بافرهنگ،باشخصیتوسازندهتربیت 
فرزندانممکناستدچارآسیبهایروانیواجتماعیشوند .بههمین دلیل،اینفرزندانبافرزندان

غیراینصورت ،
خانوادههایآشفتهومتشتتشباهتدارند.

نوع و میزان جانبازی در زندگی مشترک زنانی که همسر جانباز دارند ،متفاوت و تأثیرگذار است .انواع متفاوت
اعصابوروان،شیمیایی،قطععضو،قطعنخاع،اختالالتجسمیوحرکتی.میزان جانبازی

جانبازیعبارت استاز:
کمیسیونهای پزشکی از ده تا هفتاد درصد تعیین میشود .مصاحبه و

یلهی 
برحسب درصد جانبازی است که به وس 
هاومشکالتزندگیآنانرانمایانمیسازد.زنانیکههمسرشان


گوبازنانجانبازانبانوعجانبازیمتفاوت،چالش
گفتو

دچار قطع عضو و نقص عضو هستند از مسائل و مشکالتی ،نظیر :جابهجایی همسر(حمل با ویلچر و تردد در معابر)،
سخنمیگویند.

توانیکاملدرانجامفعالیتهایروزمرهوکارهایشخصی(نظافتوبهداشتفردیوحتیاستراحت)

نا
وویژگیهایفیزیولوژیکیزنان،ممکناستازلحاظسالمتجسمانیبه


هایجسمی

مساعدتهمسر،باتوجهبهتوانایی
تحلیلواستهالکجسمیو

آنهاآسیبواردکندوانواعدیسکودردهایمفصلی،دست،پاوکمررادرپیداشتهباشد.
حرکتی و پیری زودرس نیز از دیگر پیامدهای آن است .اگر به تکرار نوبت درمان و مراجعهی جانبازان به پزشک و
عمقاینتکالیفوایثاروفداکاریخانوادهبیشترمشخصمیشود.

بیمارستانتوجهشود،
دربارهی جانبازانشیمیاییکهدستگاهتنفسیآنها ،شاملریه،گوشوحلقوبینیوسیستمقلبی ـعروقیدچار
گذرانند،سرفههایمتوالیو

ضایعهی تنفسیوقلبی ـ عروقی،زندگیسختیرامی

مشکالتیشدهوبرحسبدرجهی 

ازجملهمشکالتیاستکهدرخانوادهمشاهدهمیشودو

ومشکالتوعفونتهایریوی،

مکرر،حمالتتنفسیوآسمی
تأثیراتناخوشایندیدرروحیهیفرزنداندارد.درجهودرصدایننوعاختالالت،متفاوتودرکیفیتزندگی،طولعمر
وروحیاتجانبازوخانوادهمؤثراست(تجربیاتمکتوبعلیانصاریومحمدرضافاتحی).
د،سختترازدیگراناست.اگرمعلولیتو

زندگیزنانهمسران جانبازکهمشکل اعصابوروانبادرصدباالدارن

د،اینمشکالتتشدیدمیشود.باگذشتزمانوزندگیدرکناراینگروه

جانبازیجسمیازانواعفوقرانیزداشتهباشن

ندگیباویقرارمیگیرند.ازبینرفتنمحیطآرام

ازجانبازان،نزدیکترینافرادخانوادهبهشخصجانبازتحتتأثیرز

هایمداومپدرخانوادهبهدلیلمشکالتجانبازیومصرفسالهاداروهایشیمیاییاعصابوروان،


خانوادگی،عصبانیت
تأثیرات ژنتیکی منتقلشده از پدر به فرزندان و بروز مشکالتی ،مانند بیشفعالی و نتایج و آثار فراوان آن ،از جمله
جانبازیپدرخانوادهایجادمیشود (مصاحبهباجانبازمهدی

مشکالترفتاریخانوادههایجانبازاناستکهبهسبب 

هایطرحپراکندهیشاهد).

نریمانیورجوعبهثبتفعالیت
مصاحبهوگفتو گوبازنانیکههمسرآنانجانبازاعصابورواناست،بیانگروجودمشکالتزیادیدراینزمینه

شایدکمترهفتهایبودکهاینپسردبیرستانیدرخانه

دانشآموزی،پدرشجانبازاعصابوروانبادرصدباالبود.
است. 
درگیریفیزیکینداشتوسروصورتشزخمینبود.گاهیاوقاتزیرچشمشکبودبود.منزلشاندریکیازروستاهای
هایعصبییابهاصطالحموجیمیشود،بامادرمدرگیر

اطرافاصفهانبودو میگفت:«زمانیکهپدرمدچارحمله
گریووساطتمیرومتاجلویپدرمرابگیرمومانعازکتکخوردنمادرمبشومکهدرمیان

میشودومنبرایمیانجی

دهدتامنزخمینشوم ،اما


مادرمخودشراسپرمنقرارمی
مانموکتکمیخورم.


نصیبنمی

ایندرگیریمنهمبی
شودباتشخیصپزشک،وسیلهایتهیه


ترمی
زمانیکهپدرمکمی 
آرام

خودشموردضربوشتمبیشتریقرارمیگیرد.

پزشکشوکدرمانیرا

آوریموگاهیکهاوضاعاووخیمترمیشود ،

میکنیموپدررابهبیمارستانامیرالمؤمنین (ع) 
می

پدرمراشوکمیدهندوچوناینروشدرمانیدردناکاست،بعدازهرشوک ،زمانیکهپدرمرابه

توصیهمیکندو

حالدررختخوابمیخوابد ،امااثرایندرماننیزموقتیاستوبعدازمدتیدومرتبه

منزلمیآوریم،تاچندروزبی

شروعمیشود».(تجربیاتمکتوبعلیانصاریومصاحبهباخانمزهرابابخانی)

امامضطربوزجرکشیدهبودوبسیارخوبحرفمیزد،ضمنتأییدسخنانپسرش،

مادردانشآموزکهزنیآرام ،

قرصمیخوردوبیشتراوقاتآراماست،امازمانیکه

میگفت:«منبسیارنگرانوضعیتهمسرمهستم.اوروزانهشانزده

هادرگیرمیشودو


شودوگاهیبامنوبچه

گروایرادگیرمی

کندوپرخاش
اثرمیشوند،رفتارویتغییر 
می

قرص 
هابی

منبرایاینکهازبچههاحفاظتکنم ،خودمرادرمعرضکتکاوقرارمیدهم.همسرمرادوستدارم ،وقتیکهآرام

بهدبیرستانمیآمدو

ریزد،جهنمشروعمیشود».اینزن،ماهیدو بار 


استبهشتمناستوزمانیکهبههممی
خواستکهحواسشبهدرسشباشدوبهدرگیریهایخانهکاری


گیریوضعیتتحصیلیپسرش،ازاومی

ضمنپی
میشود ،زیرا«پدرشبعدازمدتیآرام
حتیاگرپدرشاوراکتکبزند،اعتنایینکندچوناونیززخمی 

نداشتهباشد ،
شودومنمیخواهمکهفرزندانمآسیبنبینند».(تجربیاتمکتوبعلیانصاری)


می
هایدیگردرمدارسراهنماییشاهد،خانوادههای مختلفحضورداشتندکههرکدامدرکنارجانبازیبا


درنمونه
هایعصبیمیشودکسیجلودارش


زمانیکههمسرمدچارحمله
بهگفتهییکیازمادران:«

درصدزندگیمیکردند.

اونیزروزانهقرصوداروهایزیادیمصرفمیکند».

نیستوبهشکستنوسایلمیپردازدوبعدازمدتیآراممیشود.
ایباعثمیشود


دهیوچهعاملوانگیزه

راسترسادامهمی
ویدرپاسخبهاینپرسشکه:چرابهاینزندگیبحرانیوپُ

تابتوانیاینحمالتعصبیودرگیریهاراتحملکنی؟،میگوید:«خوبیوتحملبسیارزیاداینمردباعثشدهتامن

بتوانمایننامالیماتراتحملکنم. اینمردبهقدریخوباستکهدرزمستانوهوایسردِچندیندرجهزیرصفر،در
گویدبچهها گناهینکردهاندکه دودسیگار درفضایخانه باشد.نکات

کشدوبهحیاطمیرودومی

اتاقسیگارنمی
شودبتوانممشکالتوضعفهاراتحملکنم».(تجربیاتمکتوبعلیانصاری)


هایهمسرمباعثمی

مثبتوخوبی
بخشکوچکیازمشکالتخانوادههایجانبازاناعصابورواناست.اگردرصدومیزانضایعاتاعصابو

اینفقط 
ترمیشود.البتهعواملی ،مانندنوع


سخت
روانباالهمراهبامشکالتورنجهایدوراناسارت نیزافزودهشود،وضعیت 

شخصیتجانبازقبلوبعدازجانبازی،میزانتحصیالت،حمایتهایخانوادگیواجتماعی،نوعدرمانودارو ،وضعیت

زندگیاینقبیلخانوادههامؤثراست.

مالیوروابطاجتماعیو...نیزدرچگونگی

عوامل مؤثر در تسهیل وضعیت زندگی کردن با جانباز
مهمترینعاملپذیرشوضعیت سختوناگوارحاصلازجانبازی،مجروحیتیامعلولیتدائمیومستمریکنفرجانباز

پایبندیاخالقیومذهبیبودنِنظامارزشیِپایهای،ازعوامل
دفاعمقدس،نظامارزشیحاکمبرخانوادهیجانبازاست. 

ثردرزندگیخانوادههاییاستکهفردجانبازدارند. پدرومادریکهبرحسبایمانواعتقاداتقویفرزندخود

مهمومؤ
هایمتمادی،رنجهاو


پسازمجروحیتوجانبازیاوباتوکلبرخداوندوصبروشکیبایی،سال
جبههکردهاند،

راروانهی

میخرند،حتیشکرگزارخداوندنیزهستند.ایشانراضیبهرضایخداوندو
سختیهایناشیازاینوضعیترابهجان 

خشنودازسرنوشتیهستندکهخدایمتعالبرایآنانرقمزدهوآنراازالطافخداوندوحکمتالهیمیدانند(حضور
رهبرانقالبدرمنزلجانبازشهیدمحمدتقیطاهرزاده).بسیاریاززنانیکه بعدازجانبازیهمسرشان،باویازدواج
هایازدواجدیگرینیزداشتندومیتوانستندباافرادمتموّلومتشخصاجتماعیازدواج


اند،باوجودیکهفرصت
کر 
ده
جانبازوقبولآسیبهایاحتمالیناشیازاینمسئله،بهایشانخدمت

کنند،تصمیمگرفتندضمنازدواجبایکفرد 
کنند ، تاعالوهبرپاداشواجرمعنوی،بخشیازوظایفاجتماعیخودرادرقبالاینافراد انجامدهند ،زیرابسیاریاز
افراد اجتماع خود را مدیون و وامدار ایثار و فداکاری و ازخودگذشتگی جانبازان میدانند .تعهدات مذهبی و اخالقی
نامالیمات،بیماری،دردورنجناشیازجانبازیهمسررابهتروراحتتر

شودتابتوانندسختیها،


گونهزنانموجبمی

این
تحملکنند.رفتارایشانالگوییپسندید هبرایسایرینوفرزنداننیزخواهدبودوبااینرفتار،فرزندانواطرافیانخود
بهگفتهیخانمبابخانی:«درآنزمان

راهرچهبیشتربهپایبندیمذهبیواخالقیدرخانوادهوجامعهتشویقمیکنند.
اماعشقوعالقهایکهدروجودمهنگامتولدباانقالبحاصلشدهبود،دردورانجنگ

خواستگارهایزیادیداشتم ،
سالازازدواجبااو،بامشاهدهی

عمیقتروپایدارترگردیدومرابهازدواجبا همسریجانبازتشویقکرد.باگذشت 52

فرجانبازبررویویلچر،دوبارههمانذوقوشوقدروجودمزندهمیشود.مندراینزندگیزجرزیادیکشیدمو

یکن
صدمهخوردم.خدااینرابرایمنمقدرکردهاست».(مصاحبهباخانمزهرابابخانی)
از سوی دیگر ،مشوقها ،انگیزهها و محدودیتهای درونی و بیرونی نیز حائز اهمیت هستند .عوامل و مشوقهای

درونی ، مانندنوعشخصیت،نگرشونگاهزندرازدواجوزندگیباهمسرجانبازکهتاحدودیمتأثرازنظامارزشی
مذهبیوارزشهایحاکمبرخانوادهوجامعهاست.احساسرضایت،امیدبهکسبپاداشو اقناعوارضایروحیو

شخصیتی حاصل از زندگی با جانباز همراه با حس قوی و نیرومند خدمترسانی ،نوعدوستی و تفاخر به زندگی با
گونهبانوانفداکارمعناومفهوممیبخشد.قهرمان

حماسه آفرینوقهرمانیواقعیبهنامجانباز،بهازدواجوزندگیاین

ازاینرو،زندگیبااووخدمتبهاوراوظیفهی
موردستایشایشان،واقعیوملموسدراجتماعاستنهذهنیوخیالی. 
دینیوملیومیهنیتلقیمیکنند.مزدوپاداشاینخدمت ،معنوی ،آسمانیوالهیاستوازنظرروانیوشخصیتی
درونیهمسرجانبازنیزمیشود.

موجبآرامشوآسودگی
ناگفته نماند که عوامل و مشوقهای بیرونی ،مانند حمایتهای اقتصادی ،مالی ،اجتماعی و شخصیتی در نتیجهی
امیدبهدلهایخستهومجروحخانوادهوشخصجانبازوحمایت

مصوباتدولتومجلسنیزنقشیقابلتوجهدرایجاد
گونهحمایت هادربازسازی،حفظوارتقایسالمتجسمانی،روانیو

وترویجفرهنگجانبازیوایثاردرجامعهدارد.این
حمایتهای درمانی و دارویی ،حمایتهای فرهنگی و اجتماعی و امتیازات و

اجتماعی جانباز و خانواده مؤثر است .
میکند
هایمالیواقتصادیازعواملمهمیاستکهزنوفرزندانجانبازرابرایادامهیزندگیدلگرموامیدوار 


حمایت
میسازد .در این صورت،
و زمینه را برای ادامهی تحصیل ،اشتغال و کسب پایگاه اجتماعی مناسبتتر آنان فراهم  
ویژههمسر،قادرخواهدبودبدوندغدغهودل مشغولی،باتوان،انگیزهوانرژیبیشتریبهشوهر

خانوادهی جانباز ، 
به

جانبازشخدمت کندو بهتربیتفرزندانخودبپردازد.اما مواردبسیاریمشاهدهشدهکهموقعیتاجتماعیجانبازانو

خانوادهارتقانیافتهاستو« فرزندجانبازبهجایاینکهافتخارکندوبگویدپدرمجانبازاستواشتغالدارد،سرخودرا
میگوید:شغلپدرمآزاداست».(مصاحبهباجانبازمهدینریمانی)
پایینانداخته، 
کالم آخر
هایآنکموبیشنوشتهونقشهاینظامیبیانخواهدشد.دفاعمقدس


یخدفاعمقدسوایثاروشهادتوفداکاری
تار
و جنگ تحمیلی به ظاهر پایان یافته ،اما نتایج و پیامدهای آن تا چندین نسل باقی و پابرجاست .اگر آن روز در
صحنههای نبرد ،شهدا و جانبازان ایثار و فداکاری کردند ،پس از دفاع مقدس شاهد از خودگذشتگیهایی به مراتب

گونهکهحفظنامویادشهداکمترازخودشهادتنیست،ایثاروفداکاریخانوادهی

تروماندگارتربودهایم. 
همان


سخت
بهویژههمسر،درابعاد
خانوادهیجانباز، 

جانبازانودفاعازحریموافتخارآفرینیآنانوظیفهایبسدشواروخطیراست.

میپردازد؛نقشهاییفراترازتوانووظیفهو
مختلفاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،روحیوعاطفیبهایفاینقش(ایثار) 
درنگارشتاریخدفاعمقدسبایدبهاینبخشمغفولماندهومظلومتاریخ

تکلیفقانونی،شرعیوعرفیخود.بنابراین ،
آوریاطالعاتودادهها


ترینروشبرایجمع

تاریخشفاهیمناسب
دفاعمقدسوتاریخاجتماعیمعاصرایرانتوجهکرد.
در این زمینه است که در کنار اسناد مکتوب خانواده و شخص جانباز (پزشکی ،اداری و آموزشی) نقش خانوادهی
جانبازان ،اعمازوالدین،همسروفرزندانرادرزندگیاجتماعیوتاریخمعاصرکشوربهروشنیوخوبیبیانمیکند.
عالوهبراین،نهادهایمسئولرادرطراحی،برنامهریزیومهندسیاجتماعیفرهنگیجامعهیاریمیکند.مناعتطبع


وبزرگواریایثارگرانگمناممانعازدرددل،بیانخاطراتوسوزهایدرونیمیشود.مصاحبهوتاریخشفاهیهمراهبا

نقابازواقعیتهایپیرامونجامعهبرمیدارد.
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