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چکيده

دییدگی     زدگی و آسیي   دو دهه از پایان جنگ تحميلی، همچنان بار رنج ناشی از جنگبا گذشت بيش از 
عنیوان نمادهیای    دیدگان از جنگ، جانبازان به کند. در ميان آسي  ها سنگينی می بر دوش برخی از خانواده

كالت عينی و ماندگار گفتمان ایثار و شهادت، از جایگاه وییهه برخوردارنید. جانبیازان بیا مسیامش و مشی      
 های مربوط به آن است. و چالش« دغدغۀ هویت جانبازی»ها  ترین آن  که یكی از مهم اند گوناگونی مواجه

پرسش مقاله این است که جانبازان در مورد جایگاه و هوییت جانبیازی خیود و ترييیرات آن نسیبت بیه       
نفر از  32رات تفصيلی اندیشند؟ برای ارزیابی و تحليش این موضوع، با روش کيفی، نظ گذشته چگونه می

 است.  آوری و مقایسه شده های متمرکز گروهی و انفرادی جمع درصد شهر تهران با مصاحبه70جانبازان 

دهد که از منظر جانبازان، ادبيات جانبازی دستخوش ترييرات گردیده و در بسياری از  ها نشان می یافته

ای و تبليراتی تقليش یافته  ت، گفتارهای رسانهای از تعارفا موارد، تقدس و منزلت جانبازی به مجموعه

. در سطح جامعه، الگوهای رفتاری جدید ناهمخوان با فرهنگ ایثارگری گسترش یافته و تفسير و .است

ها، اکنون تحوالت  وجود آمده است. برحس  یافته های نوین اما متعارض با گفتمان ایثارگری به قرامت

گری، به رویكرد عمدتاً مادی و معيشتی منجر شده است، به ميزانی که در گفتمان ارزشی جانبازی و ایثار

به جانبازان غلبه یافته است. این تحول بر  در جامعه رویكرد مادی و اقتصادی بر نگرش فرهنگی نسبت

های فرهنگی و دامنۀ انفصال و انزوای اجتماعی جانبازان و برخی از اعضای خانواده، خاصه  دغدغه

 آنان نيز افزوده است. همسر و فرزندان

 :کليدواژگان

 انزوای اجتماعی، جانبازان، جنگ تحميلی، چالش هویتی، هویت جانبازی.   
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مقدمهوبيانمسئله
ای که تا قبش از پيدایش جامعیه موسیوم بیه جامعیۀ میدرن، سیاختار سياسیی و         ترین پدیده مهم 

مثابییه  اسییت. جنییگ را بییهبییوده « جنییگ»اجتمییاعی و فرهنگییی جوامییع را ترييییر داده، پدیییدۀ  

توان جزء الینفک تاریخ و زنیدگی بشیری دانسیت. هیي       می« انگيزترین پدیدۀ اجتماعی هيجان»

توان یافت که از خونریزی و خشونت انسانی مبرا باشد. اهميت این  مقطع و دورۀ تاریخی را نمی

اری در جوامع مختلی   نگ نگاری و واقعه توان از کثرت منابع مكتوب در زمينۀ تاریخ پدیده را می

ها منشی    خورد. جنگ چشم می ها بيش از هر عامش دیگری به ها موضوع جنگ درک کرد که در آن

   اند.  ها بوده تحوالت مهم منفی و مثبت سياسی و فرهنگی و اقتصادی درون و ميان ملت

در تاریخ بشر در قرن بيسیتم اسیت.    رخدادهای مهمایران و عراق یكی از  ۀسال جنگ هشت 

وییهه از نظیر نظیامی و تی مين تجهيیزات جنگیی، متحمیش         این جنگ دو کشور ایران و عراق، به

سوی صاحبان صنایع  دارایی این دو کشور به ،  های سنگينی شدند. درواقع نزدیک به نه سال هزینه

ایین   ۀسیال از خاتمی   22پی  از گذشیت   اکنون نيز  (. 9، 1368نظامی سرازیر شد )خوراسگانی 

ایین جنیگ، از آن    .کنید  نمایی میی  آثار این واقعه بر جبين کشور ایران و عراق جلوهوز جنگ، هن

ساله داشته و اثیرات فرهنگیی و اجتمیاعی و اقتصیادی زییادی بیر جیای         حيث که قدمت هشت

گذاشته است، تبلور خاصی دارد. در طول جنگ ميلياردها تومان خسارت مسیتقيم و غيرمسیتقيم   

هزار شیهيد  350، نزدیک به 1370در آمارهای دهۀ  1(.1379د )عنبری اقتصادی به کشور وارد ش

از تلفات انسانی این جنگ گزارش شده است. البته آمار روزافزون جانبازان را نيیز کیه در طیول    

اند، باید به ایین رقیم افیزود. در     های بعد در اثر عوارض ناشی از جانبازی به شهادت رسيده سال

   2هزار شهيد ذکر شده است.500آمارهای بنياد شهيد حدود 

توجهی بیه ایرانيیان و حتیی جهانيیان آموخیت. توجیه بیه خودکفیایی،          های قابش جنگ نكته

گسترش و تقویت روحيۀ خودباوری، وحدت ملی، ایجاد روحيۀ جهاد و دفیاع، گسیترش عينیی    

انید.   بیوده های مثبت جنگ  های شهادت، همبستگی اجتماعی، ایثار و جانبازی و... از آموزه ارزش

                                                           
دبيرکش سازمان ملش در گزارشی خسارات وارده به ایران را در جنگ ایران و  ،ميالدی 1991بار در سال  اولين .1

ریزی وقت رقمی بالغ بر هزار ميليارد  يليارد دالر تخمين زد و در همان زمان سازمان مدیریت و برنامهم2/97عراق 

 رمستقيم اعالم کرد.عنوان خسارت اقتصادی مستقيم و غي دالر را به

 .http://www.isaar.ir/Main/index.aspxنک: سایت بنياد شهيد انقالب اسالمی و امور ایثارگران، . 2
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هیای متعیددی وجیود دارد. یكیی از      درمورد پيامدها و آثار تخریبیی جنیگ، مصیادی  و تحليیش     

اند؛ امّا  دیدگان از جنگ نيز متنوع زدگی است. آسي  دیدگی و جنگ ترین این مصادی ، آسي  مهم

وردارند. با ای برخ عنوان نماد و واقعيت های عينی جنگ از جایگاه ویهه در ميان آنان، جانبازان به

گذشت بيش از دو دهه از جنگ تحميلی و رهایی نسبی از اثرات آن، هنوز بار رنج و سیختی آن  

هیا و صیدمات    کند. در ميان جانبازان، گروه کثيری متحمیش آسیي    بر دوش این قشر سنگينی می

یران را به ای، حدود نيم ميليون نفر از جمعيت ا ند. جانبازان که درصد عمده ا جبرانی شده غيرقابش

رو هسیتند   شناختی متعددی روبیه  ند، با مشكالت فرهنگی، اجتماعی و روان ا خود اختصاص داده

هزار جانبیاز در کشیور، اکنیون بیالغ بیر      526(. در ميان 1386؛ شایان 37، 1380)افروز و ویسمه 

گمیان   بیی  هزار جانباز قطع نخاعی وجیود دارد. 2درصد و از این ميان نيز بالغ بر 70هزار جانباز8

باشیند. آنیان در    این دسته از افراد در طول زندگی خود با مسامش و مشكالت بسياری مواجه میی 

اند؛ اما باید اذعان نمود که  های اقتصادی، رفاهی، جسمی و روانی با تنگناهای زیادی مواجه زمينه

د در حیوزۀ  عنوان حامالن فرهنگ جبهه و جنیگ را بایی   بخش مهمی از مسامش کنونی جانبازان به

تیرین   کیه در آن دوران از مهیم   هیایی  ارزشبسیياری از   پ  از جنگ، وجو کرد. فرهنگی جست

رنگ شده است. بیا گذشیت    کم رفت، شمار می بهجامعه فردی و اجتماعی فرهنگی و های  ارزش

هیای انسیانی و    آمیوزه بسیياری از  و عیواملی دیگیر    گراییفردگرایی و دنيیا  ۀروحي، ترویج زمان

(. پدیدۀ ایثار و جانبازی متعلی   1386)شایان  جنگ به دست فراموشی سپرده شده استفرهنگی 

به حوزۀ فرهنگی است و انتظارات فرهنگی جامعه از جانبازان نيز بيش از سایر ابعاد است. یكیی  

شوند، فرهنگ ایثار اسیت.   های فرهنگی که گروه جانبازان با آن شناخته می ها و مؤلفه از شاخصه

به این معنی،  گ ایثار و جانبازی و هویت فرهنگی آنان نيز ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بين فرهن

زمانی که آنان تصور کنند که در جامعه، فرهنگ ایثارگری تضعي  و به حاشيه رانده شده اسیت،  

طور طبيعی آنان تصور می کنند که هویت آنان زیر سؤال رفته است. بنیابراین یكیی از مسیامش     به

   است. 1«دغدغۀ هویت»اند  که اکنون گروه جانبازان با آن مواجهمهمی 

                                                           
هنگامى که ميان اجزا و ابعادى از شخصيت و معيارها تعارض درگيرد و فرد یا جامعه از حش جامع و ایجاد وفاق . 1

 دهد. ، دغدغه و بحران هویت رخ میباشدگذارى ناتوان  ها یا ترجيح و اولویت ميان آن
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کنيم که عمدۀ جانبازان  ما بر این فرض ت کيد می ،  به استناد مطالعات اکتشافی این تحقي 

بدیهی  1های رقي ِ فرهنگ و گفتمان ایثارگری و جانبازی هستند. مشرول گسترش ارزش دل

گوهای نوظهور، جایگاه فرهنگی جانبازان )جایگاهی ها و ال است که به موازات گسترش ارزش

و جامعه نيز بر نقش فرهنگی  کنند وجو می که جانبازان همواره هویت خود را در قال  آن جست

این  ( به شرایط دیگری مانند بُعد مادی و اقتصادی تقليش خواهد یافت.و معنوی آنان ت کيد دارند

برای آنان از قبش تعری  کرده و بخشی از هویتشان با ماهيت و ش ن جانبازی آنان که جامعه 

تريير است؛ امّا کس  هویت  ها در اَدوار مختل  قابش رود، مرایرت دارد. هویت انسان شمار می به

های مختل   ها در زمان هاست. انسان واحد و نسبتاً پایدار، دغدغۀ هميشگی افراد و گروه

اند، روایتی  ثباتی گریزان نجاکه از دگرگونی و بیکنند؛ ولی ازآ های متفاوتی را کس  می هویت

زاده و  سازند تا در قال  آن هویت واحدی را احساس کنند )مهدی بخش از خویشتن می تسلّی

توان در صحبت و  بنابراین مسئله بودن هویت برای جانبازان را می(. 172، 1388عنبرین 

توانند منبع تعارضات و  سامش میبدون تردید این م های آنان مكرر مشاهده کرد. مصاحبه

طور مستقيم و تردید و ابهام جامعه  های فكری، روحی و حتی جسمی بيشتر جانبازان به ناآرامی

طور غيرمستقيم باشد. مقالۀ حاضر دیدگاه و  های جبهه و جنگ به در مشروعيت بخشی به ارزش

در این زمينه تحليش عمي   دوران دفاع مقدس را با 2عنوان بازیگران اصلی نگرش جانبازان به

موردارزیابی قرار داده است. هدف اساسی تحقي ، بررسی دیدگاه جانبازان درخصوص جایگاه 

عنوان گفتمان جبهه و جنگ  هویتی آنان است. سؤال این است که آیا در هویت جانبازی به

 های موجود تحولی صورت گرفته است؟ با این اميد که این بررسی درجهت شناخت خأل

یابی جانبازان کمكی  نهایت هویت فرهنگی و ترویج هرچه بيشتر فرهنگ ایثار و شهادت و در

ارامه داده باشد.

                                                           
. جانبازی درحقيقت تبلور یا تحمش عوارض ناشی از ادای تكلي  است. امروز واژۀ ایثار تبدیش به غص  شده 1

ای است که ناشی از پارادوک  در دیدمان جانباز با تعاری  رهبران از جانباز است )جانباز  است. این همان استحاله

  قطع نخاع(.
2. Acteur Social 
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 چهارچوبمفهوميونظري

ترييرات سریع اجتماعی و ارتباط آن با مقولۀ هویت، ازجمله موضیوعات مهیم در حیوزۀ علیوم     

های امروزی، ماننید فمنيسیم و    است که بخش اعظم جنبش  اجتماعی امروزی است. واقعيت این

 ۀآیید، پدیید   وقتی از هویت سخن به ميیان میی  ای دارند.  گرایی، چنين دغدغه بنيادگرایی و بومی

راستی گویای هيئت و ماهيت وجودی آن است، در غير این صورت فاقد معنای میاهوی   همزبور ب

مربیوط بیه   د به سیؤاالت  هر فر ۀگویی آگاهان پاسخ ، مُعرف. هویت(1378الطامی ) بود آن خواهد

. برخیی هوییت را معنیاداری    (1380شیيخاوندی   ؛      1377باونید  است )خودش هویت و تعری  

خیودش قامیش باشید و در چیارچوب آن عمیش کنید و       ی یعنیی جامعیه معنیایی بیرا     ؛اند خوانده

بیا بحیران هوییت مواجیه      ،دليش گسستگی در معناداری دادن این معنا یا به هر درصورت ازدست

طیرح اسیت. از ایین     قابش «غير»هویت در مقابش  ها در برخی دیدگاه. (1373جایی )ر خواهد شد

تاجيیک  ) کننید  برابر چيیزی تعریی  میی    ها هویت خویش را در حذف چيزی یا در انسان ،منظر

1379.)  

توان هویت را در دو مقولۀ هویت فردی و هویت  هویت انواعی دارد. در یک سطح کلی می

خودی که به  ،به خود استبندی کرد. هویت فردی ناظر به نوعی نگرش  هاجتماعی دست

هایی مانند اسم، مليت، قوميت و یا تمایالت  که با مؤلفه هایی از شخص اشاره دارد جنبه

، 1381ی محمد گشکنند ) شخصی، فكری، ارزشی و یا ایدمولوژیک، او را از دیگری متمایز می

هایی است که یک گروه را از دیگر  مجموعۀ مشخصه هویت اجتماعی، (.1389؛ کبيری 222

شود و این گروه را تحت  می« ما»هایی که باعث ایجا  کند؛ یعنی مجموعۀ ویهگی ها جدا می گروه

 .)30، 1388سازد )ابوالحسنی  متمایز می« ها آن»های دیگر یا  از گروه« ما»عنوان 

ریزی  و کولی و بعدها بلومر پایه 1که در درجۀ اول توسط هربت ميد هویت اجتماعی ۀنظری

تاجفش و ترنر  ۀ. در نظریر بسط و توسعه پيدا کردو ترن تاجفش پردازانی نظير شد، ازطری  نظریه

های  مراتبی شكش گرفته است که در آن گروه صورت سلسله فرض اساسی این است که جامعه به

مثش  ،با هم دارند ی دررابطهاجتماعی متفاوت در روابط قدرت و روابط پایگاهی جایگاه مختلف

های  که این تفاوت در قدرت و پایگاه در گروه ،زن و مرد، سياه و سفيد، کاتوليک و پروتستان

                                                           
1. Herbert mead 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%AA+%D9%85%D9%8A%D8%AF+&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D39379&ei=1Z1VT6XeFtGz8QOK7JnCCA&usg=AFQjCNG6UWGjzgeskPvKDm-xlqsSnVWhLA
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تاجفش هویت اجتماعی را با ها در مدرسه نيز مشخص است.  تر و ناپایدارتر نظير کالس کوچک

 داند: می بر سه عنصر زیر زند و عضویت گروهی را مبتنی عضویت گروهی پيوند می

. عنصر شناختی: یعنی آگاهی فرد از اینكه به یک گروه تعل  دارد. البته فرد جایگاه و نقش 1

 کند؛ خاصی را نيز برای خود تعری  می

 هایی دربارۀ پيامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی؛ . عنصر ارزشی: فرض2

ای خاص با  یگری که رابطه. عنصر احساسی: احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد د3

  (.Tajfel & Turner 1986آن گروه دارند )

معنی در تعری  یک نقش و یا  ۀهویت را یک مجموع از دیگر اندیشمندان،ک وپيتر بر

 (.Bruke 2003) داند  شخص می کيستیموقعيت اجتماعی از 

1ریچارد جنكينز
ماعی معتقد است که هویت اجت ،پردازان هویت اجتماعی از نظریه 

ها و تفاوت انسانی در خالل عمش  ناپذیر شباهت آميخته و جدایی های درهم یافتن مضمون ترکي 

سازند.  ورزند و حتی آن را می ها ت کيد می های اجتماعی جمعی بر شباهت اجتماعی است. هویت

 عنوان موجودات اجتماعی است و ها به انسان ۀشود که هویت اجتماعی ویهگی هم او یادآور می

مواد و اشيا را دربر  و زیرا هویت تمامی موجودات ؛شده استنگرفته  «هویت»از مفهوم عام 

تمرکز  ،تر از بشریت است. او در تعری  کلی از هویت اجتماعی گيرد و قلمرو آن گسترده می

هایی که افراد و  هویت اجتماعی به شيوه ،به نظر وی. بسياری بر دو اصش شباهت و تفاوت دارد

شوند،  های دیگر متمایز می ها از آن طری  در روابط اجتماعی خود از افراد و جماعت جماعت

های شباهت و تفاوت ميان  مند نسبت اشاره دارد و کاربرد آن برای برقراری و متمایز ساختن نظام

ست. شباهت خواه واقعی و خواه ناشی از ميش و ا ها ها و ميان افراد و جماعت افراد، جماعت

 . (7تا5 ،1381جنكينز ) به تفاوت ندارد اهميت کمتری نسبت ،شدگرایش با

شدن  هویت شخصی و تجدد و جهانیبا  هویت به بحث دررابطه ۀدر زميننيز  آنتونی گيدنز

شدن در دوران  جهانی ۀپرداخته است. وی معتقد است که تريير شكش هویت شخصی و پدید

که حتی ترييرات در  طوری به ؛ده استاخير، دو قط  دیالكتيكی محلی و جهانی تشكيش دا

های اجتماعی بسيار وسيع ارتباط دارد.  های بسيار خصوصی زندگی شخصی نيز با تماس جنبه

فضایی در دوران تجدد کنونی به چنان حدی از  وگيری زمانی  درواقع سطح و ابعاد فاصله

                                                           
1. Richard Dale Jenkins 
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در محيطی جهانی با بار در تاریخ بشریت، خود و جامعه  گسترش رسيده است که برای نخستين

انسان در کنش متقابش با دیگران است « خود»گيدنز معتقد است که  پردازند. یكدیگر به تعامش می

دهد. خود مفهوم منفعلی نيست  که هویتش را ایجاد و در جریان زندگی آن را پيوسته تريير می

بيرون است.  بلكه ناشی از تعامش درون و ؛ت ثير عوامش بيرونی شكش بگيرد تحت تنهاکه 

 (. 1378)گيدنز  خود فرد ایجاد شود ۀوسيل بلكه باید به ؛شود برآن هویت تفویض نمی عالوه

است. برداشت افراد معنا و تجربه برای  ۀمعتقد است که هویت سرچشممانومش کاستلز 

از فرایند معناسازی براساس یک ویهگی فرهنگی یا  کاستلز از اصطالح هویت، عبارت است

کاستلز  .شود های فرهنگی که بر منابع دیگر اولویت داده می ای از ویهگی پيوسته هم هب ۀمجموع

گيرد، باید بين سه  قدرت انجام می ازآنجاکه ساختن هویت همواره در بستر روابطمدعی است 

به معنای  است و بخش هویت مشروعيت: نخست ساختن هویت تمایز قامش شد  صورت و منش

گران  نشها را بر کُ آن ۀشود تا سلط ادهای غال  جامعه ایجاد میهویتی است که توسط نه

 ؛ت استسنّ ۀاقتدار و سلط ۀاصلی نظری ۀاجتماعی گسترش داده و عقالنی کند. این موضوع هست

به هویتی  ،هویت مقاومتدوم  گرایی نيز همخوانی دارد. های گوناگون مربوط به ملی اما با نظریه

شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی قرار دارند  گرانی ساخته می نشاشاره دارد که به دست کُ

هویت و سوم  شود شود و یا داغ ننگ بر آن زده می ارزش دانسته می که ازطرف منط  سلطه، بی

گران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح  نشدار نيز هویتی است که هنگامی که کُ برنامه

کند  سازند که موقعيت آنان را در جامعه از نو تعری  می یت جدید میدسترسی، هو فرهنگی قابش

 یابد این نوع هویت تحق  می ،ترتي  در پی تريير شكش کش ساخت اجتماعی هستند این و به

 (.1380)کاستلز 

موضوع هویت در ميان اقشار خاص مانند جانبازان را  ،  های فوق حال با توجه به دیدگاه

ش کرد؟ ازآنجاکه تعری  خاصی برای مفهوم جانبازی در ایران وجود دارد، توان تحلي چگونه می

 ها را تشریح کرد.  های حول آن ها و دغدغه باید با اتكا به این تعاری ، هویت و گونه

 1دیده از جنگ و معلولين مطالعه درمورد افراد آسي است که در سطح جهانی،  واقعيت این 

بعد از جنگ جهانی دوم، تحولی اساسی در موضوع معلوليت  طور خاص سابقۀ طوالنی دارد. به

                                                           
طور مستمر بر سالمت و  توجهی به شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختالل قابش به کسی گفته میمعلول . 1

اختالل، از استقالل که این  طوری به ؛وجود آید ای او به کارایی عمومی و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه
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اعالم روز جهانی معلوالن از بهبود موقعيت و ارتقای جایگاه وجود آمد.  و ناتوانی فيزیكی به

دهد. امروزه، جوامع نادری در جهان وجود دارند که  افراد معلول، در جامعۀ بشری نوید می

، «های اجتماعی داروینيست»های ناپسند  دیشهنگرند و ان معلوالن را با چشم خاصی می

با ترييرات در افكار  .درمورد معلولين، رنگ باخته است« ها فاشيست»و « ها نازی»، «ها نهيليست»

به پدیدۀ معلوليت که خاستگاه آن جهش یا  های اخير، بنيان نگرش سنتی نسبت جهانی در دهه

ها و تشكالت  طالبات ازسوی انجمنطرح مشكالت و مسوءتفاهم است، سست گردیده است. 

دیدگان از جنگ و مطالبات پيگير جامعۀ معلوالن، محققان و نهادهای علمی و  به آسي  مربوط

اجرایی را بر آن داشته است تا در این زمينه دست به تحقيقات بيشتر زده و مسامش آنان را 

اجتماعی، مددکاری  بررسی کنند. مساملی نظير آموزش، اشترال، بهداشت و درمان، رفاه

سازی اجتماعی و نحوۀ گذران اوقات  بخشی و مناس  اجتماعی، مسكن، حقوق و مزایا، توان

فراغت از اَهم مباحث موردتوجه مجریان و کارشناسان دستگاه دولتی بوده است. ازآنجاکه غال  

توجه کمتری  ، اند این مطالعات با روش کمّی و کاربردی بودن نتایج تحقيقات خود ت کيد داشته

. در ایران عمدۀ مطالعات مربوط به  اند را بر مباحث فرهنگی و نظری موضوع مصروف داشته

همين دليش قال  مطالعات و  اند. به جنگ و پيامدهای آن، صبرۀ ایدمولوژی و ادبی و هنری داشته

نظرات درمورد پيامدهای جنگ در قال  خاطره و شعر و روایت بيان شده است. مطالعات 

 شناختی در این مسير معدوداند. تخصصی با رویكردهای اجتماعی و جامعه

هیای   شیود. در سیال   درمورد شرایط جانبازان و مسامش آنان نيز همين قلت مطالعات دیده می

با مسامش ایین قشیر در محافیش رسیمی و آکادميیک       اخير، مطالعات و تحقيقات بيشتری درارتباط

و بر مسامش   اند جود یا در قال  کار دانشجویی انجام شدهصورت گرفته است. عمدۀ مطالعات مو

های نظیری و تجربیی    . در زیر اَهم نتایج و یافته اند خاص رفاهی و آموزشی جانبازان ت کيد کرده

 کنيم: حاصش از مطالعات پيشين درمورد جانبازان را بيان می

نبیوده و  مطلیوب   اندر ميیان جانبیاز   ذراندن اوقات فراغیت گ شكش فعلی .اوقاتفراغت:1

کثیرت سیاعات    با وجود در این خصوص (.1379زاده  زمينۀ نارضایتی را فراهم کرده است )علی

                                                                                                                                           
معلول و  معلول جسمیو همچنين  نابينا، ناشنوا ظيرنفردی، اجتماعی و اقتصادی وی بكاهد. این گروه، شامش حسی 

 http://fa.wikipedia.org. باشد می ذهنی
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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هیای   رواج روش تنگناهیای میالی و   وسیایش و  کمبیود امكانیات و   ،معلیولين  فراغت جانبازان و

نید  ا عبارت  ،اند وسایش مطلوبی که موردتوجه افراد مورد مطالعه ها و . روش اند توجه نامطلوب قابش

حضییور در  علمییی و هییای آموزشییی و فعاليییت پییرداختن بییه ورزش، تماشییای تلویزیییون ، از

تحليش روابیط   برداری قرار بگيرند. ی هدفمند مورد بهرها طبيعت که باید طی برنامه ها و گردشگاه

ران گیذ  ۀنحو ت هش و محش سكونت، ورزشكار بودن، ميان متريرهایی نظير جانباز یا معلول بودن،

زاده  )علیی  توجهی است که به بحیث گذاشیته شیده اسیت     های قابش قات فراغت نيز مبين یافتهوا

1379). 

در  نامطلوب است. جانبازان شيمياییو جسمی وضعيت سالمت روانی : سالمتجسماني. 2

؛ 1386)تیوالیی   احسیاس تنهیایی  مشكالت روحیی و   ،روابط اجتماعی با خانوادهميان این قشر، 

هیای   سیازگاری بیا همسیر و مسیامش زناشیویی، آسیي        1،رضیایت از زنیدگی  ( 1374 دار کشتی

ترین عوامش مرتبط با کيفيیت زنیدگی    اجتماعی، خاصه خودکشی و وابستگی به مواد مخدر، مهم

در  (.1381؛ سیليمی 1385بيگیی  ؛ امیين 1385؛ تیوالیی  1386جانبازان شناخته شده است )توالیی 

ن و ت ثير آن بر سالمت روحی و روانی جانبازان، بر توجیه هرچیه   زمينۀ فعاليت اقتصادی جانبازا

های اقتصادی و اجتماعی جانبازان ت کيد شیده اسیت )حیاجيلو     بيشتر مسئوالن بر تقویت فعاليت

1388.) 

هیایی   جانباز ضایعۀ نخامی، مشكالت و نارضیایتی مراقبت از  امر در: هايپزشکيمراقبت. 3

دهید کیه ميیزان میواد      تحقيقات نشان می عنوان مثال در این زمينه . به(1386)حقانی وجود دارد 

یابید.   و استراحت در رختخواب کیاهش میی   مدت های طوالنی حرکتی هنگام بی ،  معدنی استخوان

طبيعیی اسیت کیه ایین کیاهش میواد        ،  نیدارد  پاها حرکیت  ،  نخاع ۀعلت اینكه در افراد با ضایع هب

 هیا )زییر سیطح ضیایعه( اتفیاق بيفتید       آن پیوکی اسیتخوان در  تدریج  هاستخوان و ب ۀدهند تشكيش

 (.1388)ميرخانی 

: نيازهای مطروحۀ جانبازان در شیكش میادی بيشیتر در تهيیۀ مسیكن و      خدماتاجتماعي. 4

ضروریات زندگی در حد امكانات اوليه که ناشی از وضعيت خاص جانبازی اسیت، دییده شیده    

 (. 1375ده ازجمله مشكالت آنان است )محسنی است. بروکراسی و مشكالت ناشی از این پدی

                                                           
  .1390مندی جانبازان از عملكرد بنياد شهيد، دانشگاه پيام نور،  اد ستاری، بررسی ميزان رضایتبهز. 1
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تدوین طرح جامع  مشكش مهم جانبازان، مسئله اشترال و کاریابی است. .اشتغالجانبازان:5

درصیدی اشیترال   10اشترال جانبازان متناس  با وضعيت جسیمانی آنیان، تعمیيم طیرح سیهميۀ      

ال ازسیوی بنيیاد شیهيد و    جانبازان به بخش خصوصی، نظارت دقي  بر حسن اجرای قانون اشتر

ای جانبازان در فضای کاری، از پيشنهادات حیش ایین    بخشی حرفه امور ایثارگران و توجه به توان

 (.  1382؛ ميرزایی1373روز  مشكش بوده است )کهن

بیا  درمانی و تجاری برای جانبازان و معلولين  و سازی بناهای اداری مناس  سازي:مناسب. 6

دالیش آن فقدان برنامۀ جیامع و فراگيیر در ایین زمينیه بیوده اسیت        کندی صورت گرفته است و

های کمكیی   . توجه به زندگی شخصی معلول حرکتی یا ضایع نخاعی، فناوری(1369)عراقچيان 

توانند در استقالل، درمان  های صحيح در استفاده از امكانات می سازی محيط و آموزش در مناس 

ثر ؤعنوان ییک عضیو می    ثر باشند و او را بهؤها م یگر جنبهجسمی و روانی، آرامش خانوادگی و د

 ،معلیولين  مهیم زنیدگی شخصیی ایین قشیر از      جامعه مطرح نمایند. در این راستا یكی از موارد

مكان مناسی  آن اسیت    حتیوسایش و امكانات و  و ها وضعيت بهداشت و استحمام شامش روش

   (.1385)سجادی  ردکه با سالمت جسمی و روانی معلول ارتباط مستقيم دا

هیای اجتمیاعی    هیا و نگیرش   بررسی ارزش ای درمورد : نتایج مطالعههايجانبازي.ارزش7

هیای فرهنگیی، بُعید اجتمیاعی و      جانبازان نشان داده است که برای جانبازان، اولویت اول ارزش

تحقيقیی دیگیر در پاسیخ بیه سیؤال تعيیين         1(.1373سپ  اقتصادی و سياسی است )اردسیتانی  

به این نتيجه رسيده است که   ،  های جانبازان تهران بزرگ و عوامش مؤثر بر آن مرات  ارزش سلسله

های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی جانبازان تهران بیزرگ تقریبیاً ناهمیاهنگی     بين ارزش

هیای اقتصیادی، سياسیی،     تالش درجهت گسترش و تعميی  ارزش این امر نيازمند  شود. دیده می

 است.  صورت هماهنگ در بين جانبازان  ماعی و فرهنگی بهاجت

با استناد به ادبيات موضوع، مجموع مطالعات موجود درمورد مسیامش جانبیازان را      طورکلی به

 2توان در سه دسته قرار داد: می

                                                           
1. http://forum.iransalamat.com  
2. http://www.navideshahed.com  

http://www.navideshahed.com/
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. مطالعات حوزۀ پزشكی: در حوزۀ پزشكی، خدمات مربوط به بهداشت و درمیان، پیایش   1 

منیدی جانبیازان از تجهيیزات پزشیكی      بخشی و توانمندسازی همچنين بهره نسالمت، مسامش توا

 متناس  مورد بررسی قرار گرفته است؛  

موضوعاتی شامش خدمات اجتماعی و  ،  . مطالعات حوزۀ اجتماعی و اقتصادی: در این حوزه2

 ورزش، اعتيیاد  ،  سیازی فضیاهای شیهری، اوقیات فراغیت      رفاهی مانند اشترال، مسكن، مناسی  

به جانبازان بررسی شیده   همچنين کيفيت زندگی، انحرافات اجتماعی و قوانين و مصوبات مربوط

 است؛

های گسترده در زمينۀ فرهنگ ایثیار   . مطالعات حوزۀ فرهنگی: در این حوزه با آثار و نوشته3

طلبیی   فرهنگ شهادتهای معنوی مواجهه هستيم.  کردن ارزش و شهادت، ادبيات جنگ و نهادینه

ایثیار و   ۀنقش روحي، امنيت ملی ۀلئمس رهنگ ایثار شهادت وف، مقدسنقش آن در دوران دفاع و 

تیرویج فرهنیگ    موانع و راهكارهای ،تحميلی شهادت در بهداشت روانی رزمندگان ایرانی جنگ

شناسی  پردازی آسي  مفهوم ،ایثار و شهادت راهكارهای ترویج فرهنگ ه،ایثار و شهادت در جامع

بررسیی ميیزان   ، فرهنیگ ایثیار و شیهادت    شناسیی تیرویج   آسي  ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ابتدایی ازنظر ميیزان توجیه    ۀتحليش محتوای کت  دور ،فرهنگی ایثارگران شهر همدان های آسي 

بخشیی از   ديآثیار فرهنگیی شیه    تحليش محتیوای وصیایا و   ،به متريرهای فرهنگ ایثار و شهادت

شیود   مالحظیه میی   طورکیه  همیان  1عناوین مقاالتی است که در سایت ساجد منتشر شیده اسیت.  

اینكیه میا از    درخصوص مسامش جانبازان مطالعات انیدکی صیورت گرفتیه اسیت و ییا حیداقش      

در تمیامی مطالعیات پيشیين وجیوه ادبیی و هنیری چنیين        اییم.   ها ناتوان بوده شناسایی کامش آن

گرفتیه در قالی  کیار     . عمیدۀ مطالعیات صیورت    انید  های علمیی غالی  بیوده    تحقيقاتی بر روش

د ، از سهم نگرش و دیدگاه خو اند های کمّی و پيمایشی انجام گرفته دانشجویی با تمرکز بر روش

منیدی از   . درواقع مسیئلۀ محیوری و بهیره    اند ها غافش بوده شناسی و تحليش آن جانبازان در مسئله

بیه   وییهه در تحقيقیات مربیوط    های پنهان و تفهیيم آن بیه   منظور دستيابی به اندیشه روش کيفی به

ی ترین مساملی است که تاکنون نادیده گرفته شیده اسیت. ازسیو    مسامش فرهنگی جانبازان از مهم

های پزشكی، خدماتی، اقتصادی و غفلت از مسیامش و مشیكالت فرهنگیی     دیگر، تمرکز بر حوزه

است که درخصوص جانبازان موضوع هوییت    جانبازان مطالعات پيشين بوده است. این در حالی

                                                           
  علمی را رعایت کرده باشند. در اینجا منظور مطالعاتی است که تاحدی ضوابط کار پهوهشی و. 1

http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=266463
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=260982
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=260982
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=260958
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=260958
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=212754
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=212754
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=212749
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=211085
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=211085
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=211085
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=210938
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=210938
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=188454
http://www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=188454
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یابی از اهميت بسيار برخوردار است. اینكه گیروه جانبیازان خیود را بیر چیه اسیاس و        و هویت

در   1هایی شده اسیت.  کنند و این تعری  امروزه دچار چه چالش کی تعری  میهای مشتر ویهگی

این تحقي  تالش شده است به اتكاء نظرات آنان، فهم مخاطبين از هوییت و تحیوالت آن را در   

های تفصيلی آنان،  ضمن اینكه در ميان گفتارها و مصاحبه دورۀ زمانی بعد از جنگ بررسی کنيم. 

 يش از هر عامش دیگری مطرح شده است.مفهوم و چالش هویت ب

شناسيروش
  ی عنوان بحثی ت ویلی به هویت به تحقي  درمورد موضوعات نگرشی، خاصه مباحث مربوط 

توصيفی باید از تحقيقات پهنایی گذر کرد و با رویكردی ژرفایی کار را پيگيری کرد. اطالعات 

ها  آوری شده است. مصاحبه رکز جمعهای تفصيلی و متم این تحقي  با ت کيد خاص بر مصاحبه

آوری و  انجام شده است. روش جمع« های مجزا مصاحبه»و « مصاحبۀ متمرکز»به دو روش 

بسيار نزدیک است. درواقع در این مقاله، نظرات  2تحليش اطالعات مطالعه به روش مطالعۀ مبنایی

آوری شده است. غلبه  معصورت مصاحبۀ انفرادی و گروهی ج نفر از جانبازان شهر تهران به 32

ترین و  سوی ساده بر محدودیت زمانی و اقتضامات کار مرکز پيشنهاددهندۀ پهوهش، مطالعه را به

آوری نظرات، یعنی مصاحبۀ هدفمند و عمي ، پيش برد. در  ترین روش جمع حال مطمئن درعين

ردنظر دعوت شده تا های زمانی معين از افراد مو روش متمرکز در سه گروه پنج نفره و در فاصله

نظر  به شرایط موجود، صرف صورت مباحثه و با روش گروهی به سؤاالت پاسخ دهند. باتوجه به

آوری نظرات، روایت تجربۀ  از روش خاص مطالعه، البته ضمن مراعات موازین علمی در جمع

 زندگی جانبازی در اولویت قرار گرفت. 

هدف و برخی کارشناسان باتجربه در امر گيری از نظرات گروه  به ضرورت بهره باتوجه 

رسانی به جانبازان، از قبش محورهای مصاحبه متناس  با اهداف تحقي  تدوین شد. طرح  خدمات

                                                           
البته باید توجه داشت بررسی هویت جانبازی در زمينه وسيع تری تحت عنوان جامعه اسالمی ایران معنی و . 1

بنابراین در تعری  هویت باید به سراغ ایرانيانی رفت که این تاریخ را ساختند و مستمراً جهان مفهوم پيذا می کند 

دادن به  اند، ولی در هستۀ اصلی شكش های گوناگونی حضور داشته یران احزاب و جریانایرانی را شكش دادند. در ا

گرفتند. بر این اساس جنبۀ محق  و بالفعش هویت ما نيز همان هویت اسالمی و  هویت ایران، در حاشيه قرار می

   دینی است.
2. Focus Group Discussion 
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نظران  ای که هم صاح  گونه محورهای موردمصاحبه با نوعی وسعت دید همراه بوده است؛ به

رایی که از تجربه و ارتباط دانشگاهی که در زمينۀ نظری موضوع آگاهی داشته و هم عوامش اج

استفاده شده است. محورهای مصاحبه در هر دو روش از   اند، مستقيم با موضوع برخوردار بوده

شد و از ایشان تقاضای تعيين وقت مالقات و بيان  شوندگان ارامه می قبش، با هماهنگی به مصاحبه

مصاحبه تا زمان انجام  شد. معموالً فاصلۀ ارامۀ محورهای نظرات خود در روزهای بعد می

شده و  نفر انتخاب 10مصاحبه از دو هفته تا سه ماه در نوسان بوده است. تقریبا از هر 

رغم اعالم آمادگی برای همكاری، به دالیش  نفر علی 5شده برای مصاحبۀ متمرکز،  هماهنگ

ز بينی برخی ا پيش یافتند. مشكالت جسمی و غيرقابش شخصی در مكان مصاحبه حضور نمی

جانبازان دليش این امر بوده است. شاید بتوان گفت که مجموع افراد مورد مصاحبه در این تحقي  

   نفر انجام شده است.  80های ایشان، بعد از هماهنگی و تعيين وقت از ميان  و گفته

منظور بيان حقای  نباید اسم افراد ذکر شود. به اصرار  برخی از جانبازان ت کيد داشتند به

ن، نام برخی از جانبازان ذکر شده است و بنابه تعهدی که داده شد، از ذکر برخی از اسامی محققا

رویی تمام با  شونده با خوش طورکلی بخش مهمی از عزیزان مصاحبه خودداری کردیم. به

اند  های ناشی از شرایط مصاحبه، به سئواالت پاسخ داده محققان همكاری کرده و با تحمش سختی

شونده ضمن  اند. درنهایت برای تعيين افراد مصاحبه يار ارجمند و راهگشا بودهکه نظرات بس

هایی، همراه با مالحظۀ  دریافت مشاوره از کارشناسان، به روشی هدفمند افرادی با ویهگی

اند. بخشی از جانبازان با شرایط مشترک،  مستقر در  وضعيت درصد جانبازی ایشان، انتخاب شده

عنوان  های مختل ، به مسكونی و نمایندگی تشكش  ها، منازل بيمارستان ها، آسایشگاه، شهرک

دهی  منظور تعميم های موردنظر به جامعۀ هدف گزینش شدند. انتخاب شرایط فوق در نمونه

 نسبی بخش کوچكی از جانبازان به جامعۀ کش بوده است.

هايافته
مای نمونه و نتایج تحليلی تشریح ها را در دو بخش معرفی سي برای تشریح نتایج تحقي ، یافته

های  کنيم. بخش اول نتایج ناظر به تشریح و معرفی سيما و ترکي  نمونۀ آماری و یافته می

 تحليلی معطوف به تبيين رابطۀ متريرها است.

 . معرفی سيمای نمونه1
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درصید تشیكيش   70نوع جانبازی: ازنظر درصد جانبازی کش جمعيیت نمونیه را جانبیازان    . 1 

درصد جانباز نابينیا و  17درصد قطع نخاع از کمر، 33درصد آنان قطع نخاع از گردن، 34.  اند داده

 .  اند درصد را جانبازان دو پا قطع بوده17

 .  اند . جنسيت: کليۀ جانبازان مورد مصاحبه، مرد بوده2

سنی سال بوده است. بنابراین نمونۀ آماری ازنظر  55گویان تحقي   . سن: ميانگين سن پاسخ3

 77سیاله و بيشیترین آن   39سال به باال قرار دارند. کمترین سن در ميان افراد،  در گروه افراد ميان

 سال بوده است.

درصید آنیان   3و تنهیا    اند گویان مت هش بوده درصد پاسخ97. وضعيت ت هش: در زمينۀ ت هش، 4

 . اند مجرد یا در وضعيت جدایی یا متارکه بوده

 درصد در روستا بوده است.  63گویان در شهر و  درصد پاسخ36 . محش تولد: محش تولد5

درصد افراد دارای سیواد کمتیر از دییپلم    10. سطح تحصيالت: ازجهت تحصيالت، حدود 6

درصید آنیان در سیطح فیوق دییپلم بیوده،        9درصد آنان در سطح دیپلم بوده،  46بودند. حدود 

درصید تحصیيالت بیاالتر از    22یعنی  درصد دارای تحصيالت دانشگاهی ليسان  بوده و بقيه13

 ليسان  داشتند.

گوییان شیاغش فعیال و دوسیوم دیگیر در       سیوم پاسیخ   . وضعيت اشترال: ازنظر اشترال، یک7

 بودند. 1وضعيت حالت اشترال

هیای   سیوم افیراد موردمطالعیه در شیهرک     . محش سكونت: ازنظر مكان سكونت، حدود یک8

صیورت پراکنیده    مانده در مناط  مسكونی عمومی و به یها و باق درصد در آسایشگاه20سازمانی، 

 کردند. زندگی می

 های تحليلی . یافته2

                                                           
است که بازنشستۀ بنياد شهيد و امور ایثاران محسوب شده،  درصدی70. قانون حالت اشترال شامش جانبازان 1

کنند و ح  استخدام رسمی در دستگاه دولتی را ندارند. به استناد این قانون مصوب  حقوق بازنشتگی دریافت می

و برابر مفاد آن جانبازان باالی  2/7/73هی مصوب 245/ت9866نامۀ اجراییی آن بییه شمییارۀ  و آیين 30/6/72

صد ازکارافتادۀ کلی، با ت یيد کميسيون پزشكی براساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت برابر با در25

 گردند.  های دولتی از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار می یک فرد شاغش در دستگاه
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ها و نظرات دقي  افراد موردمطالعیه ضیمن بيیان نتیایج      ها با استناد به گفته برای تحليش یافته 

 کنيم. های افراد را نيز بيان می آمده، برخی از گفته دست به

.جايگاهايثارگريوجانبازي۱
دهد که کليۀ جانبیازان موردمطالعیه میدعی تحیوالت در نگیرش       آمده نشان می دست های به یافته

که ش ن پيشين جانبازی   اند . دوسوم آنان مدعی بوده اند به جایگاه جانبازی و ایثارگری بوده نسبت

ترييیر،   سوم دیگر ضمن اذعان به ویهه مسئولين تريير و روبه به افول است. یک در ميان مردم و به

که جایگاه جانبازان در بين تیودۀ میردم همچنیان محتیرم اسیت؛ ولیی در دییدگاه          اند معتقد بوده

های مادی جامعۀ جدیید را در ميیان میردم،     مسئولين روبه افول گذاشته است. ایشان غلبۀ ارزش

ان بيیان  گوی برای استناد به برخی نظرات، عين جمالت برخی از پاسخ .  اند دليش اصلی مسئله دیده

 شود: می

جانبازی درحقيقت تبلور یا تحمش عوارض ناشی از ادای تكلي  است. امیروز واژۀ ایثیار   » -

ای است که ناشی از پارادوک  در دییدگاه جانبیاز    این همان استحاله ،  تبدیش به غص  شده است

 1«ویهه رهبران از جانباز است. با تعاری  مردم به

رنگ شیده اسیت. مت سیفانه     های جنگ کم باز به نسبت سالدرحال حاضر جایگاه فرد جان» -

کنند و این امر بیر نظیرات جامعیه راجیع بیه جانبیازان        سازی می امروز ایثارگری را با پول معادل

 2«ت ثيرگذار بوده است.

های جنگ ارزش خاصی کیه جامعیه    معنای ارزشی موضوع تريير پيدا کرده است. در سال» -

تر شده است. به نظر من دليش این امر عملكرد ضیعي    رنگ دند، االن کمبرای فرد جانباز قامش بو

 3«سازی موضوع است. مسئولين درمورد فرهنگ

های گروهی در معرفی جانباز و ش ن آن در جامعه کوتاهی کیرده   به نظر من بنياد و رسانه» -

 4«و غریبه شده است.قبولی را ندارد  که امروز جانباز در ميان مردم هم جایگاه قابش است. تاحدی

                                                           
های  ک: مصاحبه. جانباز قطع نخاع، دارندۀ مدرک فوق ليسان  اقتصاد. برای دسترسی به متن کامش گفتارها ن1

 تحقي .

 های تحقي . . جانباز قطع نخاع، نک: مصاحبه2

 های تحقي . شناسی. برای دسترسی به متن گفتارها نک: مصاحبه . جانباز قطع نخاع، دارندۀ فوق ليسان  جامعه3

 های تحقي . . جانباز قطع پا، مدرس دانشگاه. نک: مصاحبه4
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ایثیارگری   ،  در چهار یا پنج سال اول انقالب تحت رهبری کاریزمیایی و شیكوهمند امیام   » -

گذاشیتند. درحیال حاضیر در مفهیوم ایثیارگری       مقدس بود که افرادی بیرای آن جانشیان را میی   

دگردیسی صورت گرفته است. نگاه مسئولين هم بیه موضیوع عیوض شیده اسیت. در دورۀ اول      

ب تحت رهبری کاریزمایی، معنوی و شكوهمند امام که میا توفيقیات زییادی هیم داشیتيم،      انقال

هیا   اندازۀ قرآن بیرای بچیه   پنج سال اول جنگ، ایثارگری به  ایثارگری مفهوم مقدسی بود. در چهار

است که فراتیر از   دليش و گواه بر این امر این  مقدس بود. برای مسئولين نيز جانبازی مقدس بود. 

زند، میرگ اسیت. در پیارادایم     اند. آن چيزی که هميشه انسان را به زمين می ، جانشان را دادهمال

هرحیال در دهیۀ اول، مفهیوم     کنند. به شود و اصالً آن را انتخاب می ایثار مرگ به بازی گرفته می

ت ها بیه ایین مقیوال    های بعد نگاه آمد؛ امّا در سال حساب می جنگ و ایثارگر برای همه مقدس به

 « اند. تريير کرده است. گواینكه آن مفاهيم تاریخ مصرف داشته

امروز همسر من یک جوری من را همراهی کند یک جوری من را تحمش کند همسر مین  » -

قطعاً و صميماً عاش  من نيست اصالً نگاهش به عش  عوض شده است. قیرار اسیت کیه عشی      

 «.های مجازی پيدا کند دست مایه

ایجیاد شیده و ترييیرات     1357یا سال  1358ع انحرافی که از ادبيات سال شكاف یا درواق» -

هیای    خاطر تهاجمات و شیبيخون  ترييراتی که در جامعه ایجاد شده است، به ،  در مسئولين سياسی

 «هاست. خود این جانباز و خود این ایثارگر هم یكی از این مؤلّفه ؛  فرهنگ غربی است

 ،مدیحیش شی   ییدنيیا  لیذّات  درها افتاد و  جان انساندنياگرایی به که  زمانیمرور زمان و  هب» -

میان بیا بیاطن و     کنيم و رفتارهیای ظیاهری   کنم این واژه و کلمۀ مقدس را خراب می احساس می

 «جانبازبودنمان تفاوت دارد.

گوییان تعریی  جامعیه از مفهیوم ایثیارگری را       دهد کیه پاسیخ   های فوق، نشان می همۀ گفته

 بينند.  ری  هميشگی خود میمتفاوت از تع

 .رشدالگوهايناهمخوانبافرهنگايثارگري۲

بيش از نيمی از جانبازان موردمطالعه در بيان علش تحول در ادبيیات ایثیارگری، رشید الگوهیای     

. درجهت مسیير تحیول گفتیه شیده      اند رفتاری جدید ناهمخوان با فرهنگ ایثارگری را ذکر کرده

ۀ ایثارگری این است که هم در جامعیه و هیم در ميیان ایثیارگران،     مشكش عمقی جامع»است که 



 
 
 
 
 
 

 129هاي فرهنگی و هويتی جانبازان جنگ تحميلی    چالش
 

 

شدن شيوۀ رفتار و سبک زندگی جدیید   از این منظر، نهادینه 1«جایگاه ایثارگری تنزل یافته است.

های جانبیازی و   دارانه که با تفرج و تمول همراه است، از عوامش اصلی تهدیدکنندۀ ارزش سرمایه

که زندگی کنونی جامعۀ ایرانی نيز مانند دیگر جوامع، دنيای   اند ودهجنگ است. جانبازان مدعی ب

هیای ایثیارگری در    دیگری است و افراد جامعه در پی آمال و آرزوهایی هستند که این بیا آرمیان  

رنیگ شیده و ایثیارگران و     گذشته متفاوت است. جایگاه ایثار و ایثیارگری در ميیان جوانیان کیم    

هیای   شیوند. گیروه   ساز برای جوانان تلقی نمیی  رجع و پيشرو فرهنگهای م جانبازان، دیگر گروه

جیای الگوهیای مقاومیت و دفیاع مقیدس       کاران و هنرپيشیگان و... بیه   مرجع جدید مانند ورزش

 . اند نشسته

دهد که به ميزانی که بر شدت و درصد جانبازی افزوده شده است،  های تحقي  نشان می یافته

های جبهه و جنیگ بيشیتر شیده     وانی الگوهای جدید با ارزشبه ناهمخ احساس و نگرش نسبت

است. جانبازان قطع نخاع به نسبت جانبازان نابينا ییا قطیع پیا، نیاهمخوانی موجیود را بيشیتر و       

. بين تحصيالت افراد و این احساس ناهمخوانی، رابطۀ معكوس  اند تر و مؤثرتر تصور کرده وسيع

د بيشتر بوده است، نگرش نسبت به ناهماهنگی الگوهیای  یعنی هرچه تحصيالت افرا وجود دارد. 

حی    ،  رفتاری جدید با قدیم کمتر بوده است. متولدین روستایی نيز به نسیبت متولیدین شیهری   

ها، چند مورد از اظهارات افراد عيناً  منظور استناد به متن گفته . به اند ناهمخوانی بيشتری ابراز کرده

 2شود: بيان می

شكنند. چرا برای جانباز کیه جیان خیودش را فیدا      کاران سرودست می ورزشمردم برای » -

سازی شود تا این احترام را هیم بیرای جانبیازان و     گونه نيست. چرا نباید فرهنگ کرده است، این

دهند، صیدبار در صداوسیيما    همسران آنان قامش شوند. چون وقتی یک کيلو قند به من جانباز می

انید.   هیا داده  گویند که تمیام مملكیت را بیه ایین     شنوند، می ها را می ی اینکنند. مردم وقت تبليغ می

های ما جانبیازان، اعتقیادات میا پیدران را      سازی نشده است. بعضی از بچه باره هم فرهنگ دراین

سیال کیار فرهنگیی     20داننید. اگیر در ایین     قبول ندارند. چون جایگاه ما را در جامعه پایين میی 

ها االن بزهكارند. چون کار فرهنگیی نشیده اسیت.     افتاد. چرا برخی از بچه یشد، این اتفاق نم می

                                                           
 های تحقي . سترسی به متن گفتارها نک: مصاحبهجانباز نابينا، رمي  خانۀ نور. برای د .1

 های تحقي . . برای دسترسی به متن گفتارها نک: مصاحبه2
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بيند که جایگاهی نیدارد، چیرا بایید     بچۀ من هم جزمی از این جامعه است و من را هم فردی می

 «  طور شود. این

ای کیه داشیت، بیه     خیاطر وظيفیه   خاطر دفاع از مملكت و حتی به جانباز کسی است که به» -

های مین نیدارد. اگنگیار در     ت و از کشور دفاع کرده است. اصالً توجهی به صحبتجبهه رفته اس

کند. اگر یک نفر با کي  سامسونيت و کیت و   یک دنيای دیگر است و با کسی دیگر صحبت می

 «شود. شلوار و قيافۀ شيک وارد بنياد شد، دیگر جانباز دیده نمی

کنند که خودشان را  ا طوری آراسته میاوقات فرزندان جانباز ظاهر خودشان ر حتی بعضی» -

وجیود   هایشیان بیه   های فرهنگی زیادی با خانواده از خانوادۀ شاهد جدا کنند. این مسئله، اختالف

 «آورده است.

گویند رایگان دانشگاه برود. بعد  زند، بعد می رود دوتا مشت یا یک گش می یک قهرمان می» -

واد است. یک توپ توی گش زده اسیت، بیه او قهرمیان    س گویند سهميه دارد و بی به جانبازان می

گویند سربازی هیم نیرو، قهرمیان سیرباز،      دهند. جال  است که می گویند، به او زانتيا می ملی می

 «سهميۀ دانشگاه هم دارد.

 .غلبۀنگرشاقتصادي)غيرفرهنگي(بهجانباز۳

ه جایگیاهی میادی را از دیگیر    جانبازان تريير نگرش مردم به جامعۀ جانبازان از ش ن فرهنگی بی 

که بنيیاد شیهيد و امیور ایثیارگران و       اند درصد افراد ابراز داشته85:  اند های خود بيان کرده نگرانی

عملكرد آن درقبال جانبازان عموماً دارای ماهيت مادی بیوده و از مسیامش و مشیكالت فرهنگیی     

ؤثر بوده اسیت. ضیمن اینكیه ایین     گيری بر تصور مردم نيز م ایشان غافش بوده است و این موضع

درصید  15موضوع به معنای رفع مشكالت اقتصادی جانباز نيز نبوده است. سایر جانبیازان یعنیی   

. در این موضوع بين شدت جانبازی با این نگرش  اند تر از فرهنگی دانسته نيز مسامش مادی را مهم

رافتادگی فرد جانباز افزایش یافتیه  رابطۀ مستقيم دیده شده است؛ به این معنا که هرچه ميزان ازکا

است، گرایش به انتقاد از اقتصادگرایی در تعری  جانباز بيشتر شده اسیت. جانبیازان بیا درصید     

بیه   .  اند به جایگاه فرهنگی و ش ن اجتماعی این مفهوم داشته جانبازی باالتر، دغدغۀ بيشتری نسبت

نخاع از گردن بيشترین نگرانی را در   بازان قطعتر جانبازان نابينا کمترین نگرانی و جان بيان روشن

گفتار مشترک افراد موردمطالعه این بوده است کیه   ارتباط با کاهش منزلت و ش ن جانبازی دارند. 

به بخش فرهنگی است. اکنون وضعيت حقوقی و درمانی  بيشتر مشكالت کنونی جانبازان مربوط»
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ها  . خدمات مسكن و خودرو هم با وجود کاستیو اردوهای درمانی بنياد شهيد نسبتاً خوب است

هیا میرتبط اسیت،     خوب است. اما در بخش فرهنگ جانبازان که با وضعيت روحی و روانیی آن 

های بنياد از نگهبان گرفته تیا مسیئول بیاال     شود که عملكرد همچنين گفته می 1«کاری نشده است.

مت سیفانه  » 2بنيیاد فرهنگیی اسیت.    فروشی نيست؛ ییک  باید فرهنگی باشد. بنياد یک سازمان آهن

کنند و این امر بیر نظیرات جامعیه راجیع بیه جانبیازان        سازی می امروز ایثارگری را با پول معادل

 3«ت ثيرگذار بوده است.

.چالشهويتيوتعارضمنزلتي۴

تیوان مفهیومی را بیرای نماینیدگی و      گویان میی  با اندکی ت مش در گفتارهای متعدد و مكرر پاسخ

نظرات ایشان مطرح کرد: چالش و دغدغۀ هویتی. منظورمیان گسیترش حی  بحیران در      معرفی

ميان مخاطبين در تعری  خود و مقایسۀ آن با شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه اسیت.  

های هویتی جانبازان را تا مرحلۀ حی  بحیران در    توان سطح دغدغه صراحت می بر این اساس به

 دیدگی بيشتر، مشاهده کرد. عمدتاً جانبازان با درصد آسي ميان جانبازان، البته 

به دیگیران   در ميان جمعيت نمونه، جانبازان با درصد جانبازی بيشتر و متولد روستایی نسبت

. همیراه بیا ایین     انید  نگرانی بيشتری درمورد ابهام در تعری  جایگاه هویتی و منزلتی خود داشیته 

بیه تعریی  هوییت     ثری در افزایش دغدغۀ جانبازان نسبتمتريرها، سطح تحصيالت نيز عامش مؤ

اجتماعی فعلی بوده است. به تصریح ایشان، در ادبيات و گفتمان جانبازی  خود در شرایط سياسی

ای صورت گرفته است و تقدس و منزلت فرهنگ جانبیازی و جایگیاه اوليیۀ     و ایثارگری استحاله

یت جانبازی در دوگیانگی شیرایط امیروز بیر     چالش کشيده شده است. درنتيجه تعری  هو آن به

هیا   دامنۀ ابهامات و تعارضات افزوده است. این تعارض نتيجۀ چندین عامش بوده است که اَهم آن

 به قرار زیرند:

ویهه با نسش  زبانی و نحوۀ تعامش و کنش متقابش جانبازان با مردم به . انفصال اجتماعی در هم1

 جوان؛

                                                           
 تخصصی.  های اکتشافی نک: متن مصاحبه. 1
 تخصصی.  های اکتشافی نک: متن مصاحبه. 2

  تخصصی.  های اکتشافی نک: متن مصاحبه. 3
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 اری جدید با فرهنگ ایثارگری؛  . عدم تطاب  الگوهای رفت2

 های جبهه و جنگ؛ به ارزش های مربوط . تحول در تفسير و قرامت3

 به جایگاه جهاد و شهادت؛   . تريير نگرش مردم نسبت4

 . سيطرۀ نگاه مادی و اقتصادی به قشر جانباز از سوی مردم؛5

 های دینی. شدن جامعه درخصوص ارزش . دو یا چندقطبی6

های ایشان  گویان باشد، برخی از گفته اشت فوق مستند به متن گفتارهای پاسخبرای اینكه برد

 شود: عيناً نقش می

به بخیش فرهنگیی اسیت. اکنیون وضیعيت حقیوقی و درمیانی و         بيشتر مشكالت مربوط» -

ییی کیه    ها اردوهای درمانی بنياد نسبتاً خوب است. خدمات مسكن و خودرو هم با وجود کاستی

ا در بخش فرهنگ که جانبازان نيازمنید آن هسیتند و وضیعيت روحیی و     هست، خوب است؛ ام

 «کند از آرامش بيشتری برخوردار گردند، کاری نشده است. روانی اقتضا می

روزه دارد بیه مین    های من فكر کنند دولیت همیه   عملكرد بنياد باعث شده است که فاميش» -

زنیی بیرای جانبیازان نيسیت. تزریی        هدهد. رنج و اعدامی باالتر از بيكیاری و پرسی   امكانات می

 «مورد پول بنياد ممكن است برخی را به بيراهه بكشاند. بی

گفت این خودکیار   خواستيم از خودکار دوست شهيدم استفاده کنيم، می در جبهه وقتی می» -

شود و روحيیۀ میا    ها مطرح می المال است، با این خودکار شخصی بنوی . اما االن این بحث بيت

کنید. نهادهیا    دهد. حاال حساب کنيد که در اجتماع این کارها چقیدر میا را اذییت میی     ر میرا آزا

که تمام فاميش و همسایگان من فكر کنند من مثش مورچه داممیاً در حیال کنیدن و      اند کاری کرده

آوری اقالم از بنياد شهيد هستم. بدبينی مردم از این ناحيه است که کسیی کیه دم از خیدا و     جمع

اش را فدا کرده است، حاال بعد از جنگ خیودش را بیه آب و    زند، جبهه رفته و جوانی ر میپيامب

 «زند که به چيزهایی برسد. آتش می

اند. االن در ميان جانبازان  ها را به بيراهه کشانده برخی جانباز هستند که پول بنياد شهيد آن» -

دهنید. چیون آب وقتیی     مگی انجام میبرنا کسانی هستند که کارهای نادرستی از سر بيكاری و بی

ای از فعاليیت بمانید، ازنظیر علمیی و      گندد. جانباز اگیر بیدون برنامیه    ماند، می در یک جایی می

هایی مانند کاال، پیول، خیدمات    گيرد. االن جانبازان را با بحث فرهنگی با اجتماع امروز فاصله می
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تی ثير قیرار    ین شرایط نظر جامعه را تحتسازی شده. ا مطرح کردند؛ یعنی ایثارگری با پول معادل

 1«داده است؛ چون برخی از جامعه به ما می گویند شما دیگر چه مشكلی دارید.

به جانباز خوب بود و جانباز را الگیو و مجسیمۀ ایثیار     در زمان جنگ دیدگاه مردم نسبت» -

گيیرد. تیا    ير صورت میی گيریم، در این دیدگاه تري مرور زمان که از جنگ فاصله می دانستند. به می

کنند. در اوایش، اگر جانبازی یا یک معلیول   اند و کمتر توجه می تفاوت شده امروز که به جانباز بی

کردند؛ اما امروز  های دولتی قيام می رفت، به احترام او حتی در سازمان مادرزادی روی ویلچر می

چه کسی در این زمينیه کوتیاهی   بخشيد.  رنگ شده است. حاال کسی باید به این قضيه غنا می کم

 «کرده است؟ باید به این بحث پرداخت.

های تعارض که در گفتارها به آن استناد شده است، شكاف نسلی و فكیری   ترین گونه از مهم

که تفاوت   اند ميان جانبازان و فرزندان ایشان است. بيش از دوسوم افراد موردمصاحبه معتقد بوده

عنوان نسیش جدیید درمیورد هوییت      انشان و همچنين سایر جوانان بهذهنيت ميان ایشان و فرزند

کیه بیا     انید  عنوان یک مسئله همراه بوده است. بسياری از جانبازان معتقد بوده جانبازی با ایشان به

زبان نيستند. فرزندان ایشان تمایش زیادی دارند هویت جانبازی و  فرزندان و جوانان در جامعه هم

کیه همیين موضیوع بیرای والیدین در شیمار        ا پنهان نگیه دارنید؛ درصیورتی   ایثارگری خانواده ر

کنند با اشاره به ایین هوییت،    فرزندان ایثارگران احساس می آید.  حساب می افتخارات اجتماعی به

شیوند.   نوعی فاصله و تفاوت در زبان و ذهنيت و نهایتاً جدایی اجتماعی از دیگران نزدیک میی  به

تر و در شرایط اشیترال، یعنیی غيرشیاغش، بيشیتر از      افراد با تحصيالت پایيناین نگرانی در ميان  

 گویان به قرار زیر بوده است: های صریح پاسخ سایرین بوده است. برای نمونه برخی از گفته

کنند که خودشیان را از خیانوادۀ    اوقات ظاهر خودشان را طوری آراسته می فرزندان بعضی» -

وجود آورده اسیت.   هایشان به های فرهنگی زیادی با خانواده ، اختالفشاهد جدا کنند. این مسئله

 2«گذارد. حتی روی دوستان هم ت ثير می
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ها هستند که حاضر نيستند ویلچر پدرشان را هش بدهند و یا دست پیدر   سری خانواده یک» -

ازی از نابينایشان را بگيرند. این ناشی از چيست؟ آیا غير ایین اسیت کیه شی ن و مقبوليیت جانبی      

 «جایگاه قبلی برخوردار نيست.

ام را به پارک یا سرزمين عجای  ببیرم، بایید جیایی بایسیتم کیه       خواهم بچه من وقتی می» -

سازی شده است که این بچیه   کسی من را نبيند. این بچه دوست دارد با من برود. آیا این فرهنگ

طیوری شیده اسیت. مین      چیرا ایین  کنند که این کيسیت؟   ها سئوال نمی از من فرار نكند، آیا بچه

موج  خواری او هستم یا موج  افتخار آن. خيلی از مشكالت روحی و روانی ما این است که 

 «های ما کامالً ما را قبول داشته باشند. بچه

درمورد فاصلۀ اجتماعی باید اشاره کرد که این موضوع با قیوانين و مقیررات بنيیاد شیهيد و     

باید ضمن ارامۀ حقوق به جانباز، منع قیانونی  »ها این است که  رد. گفتهامور ایثاگران نيز ارتباط دا

های دیگر برای او وجود نداشته باشد تا شخصيت و جایگاه جانبیاز   همكاری یا اشترال در بخش

اگر ماهانه دو ميليیون تومیان حقیوق داشیته     «... »ت ثير قرار نگيرد و مشارکت اجتماعی آنان تحت

حساب بيایم، جایگاه و شخصيتم در جامعه پایين خواهد بیود. ایین نیوع     بهباشم، اما آدم بيكاری 

نظرهیای  « بينید.  لحاظ فيزیكی هم آسي  بيشتری میی  جانباز از بقيۀ افراد بيشتر آسي  می بيند، به

هیای   کنید و بیا ارزش   گير میی  قانون حالت اشترال، جانباز را منزوی و گوشه»دیگر این است که 

نكتۀ مهم دیگر این است که شرایط سياسیی کشیور نيیز بیا تعریی  از      .« جانبازی در تضاد است

نگیاه   ،  تناس  افزایش مشكالت در جامعه دهد که به ها نشان می هویت جانبازی ارتباط دارد. یافته

ابزاری به جانبازان نيز افزایش یافته است. بخیش مهمیی از جانبیازان از ایین موضیوع احسیاس       

جانبازان دوست ندارند ابزار باشند، دوست دارند سیمبش  »...ا این است که ه . گفته اند نگرانی کرده

دانند که  کنند؛ چون می روند و مصاحبه نمی و نماد باشند. خيلی از جانبازان به خيلی از جاها نمی

آورنید، اصیالً اعتقیاد بیه      های تلویزیون که نام جانباز را بر زبان می بيهوده است. خيلی از مجری

 «ارند. پ  این باید یک فرهنگ بشود.جانباز ند

در گفتارها، مكرر به تعارض بين حرف و عمش و تعارفات بدون پشتوانۀ عملی اشیاره شیده   

قدر موانع برای حضور جانباز در اجتماع وجود دارد کیه انسیان را    این»است. گفته شده است که 

روی مناس  نيست و... . بیه  کند. اتوبوس نيست، قطار نيست، خود از ورود به جامعه پشيمان می

شود که شما الگو هستيد، شما عزیز هستيد، ما به شیما میدیون هسیتم، شیما بیه       جانباز گفته می
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وار بیرای   مسئولين درعمش یک کار ضربتی و بسيجی«... »گردن ما ح  دارید و... ؛ اما در عمش نه.

خاطر همين عملكردهیا و   ، شاید به. اگر ما جانبازان، زود منزوی و آزرده شدیم اند جانبازان نكرده

خواهنید عمیش کننید، تبليیغ      ها بيشتر از آن چيزی که میی  برخی سازمان« »ها بوده است. نوع نگاه

شیود.   درمورد ارامۀ خدمات به جانبازان، اغراق می « »شود. کنند؛ این به ضرر جانبازان تمام می می

و ازطرف کنيم  خدماتی دریافت نمیچون ما )جانبازان(  .است گری یک نوع تخری  شاین خود

رسیانی   بنياد شهيد بيشتر از آن چيزی که عمش کنید، تبليیغ و اطیالع   « م.شوی می هم دیگر تخری 

 1شود. کند؛ اما این به ضرر جانبازان تمام می می

گيريوبحثنتيجه
از بين مسامش مختلفی که جانبازان جنگ تحميلیی بیا گذشیت بیيش از دو دهیه از جنیگ بیا آن        

سازی ایثار و  و نقش و هویت جانبازی است. هرجا که ضرروت فرهنگ  اند، مسئلۀ جایگاه مواجه

یابد. جانبازان جنگ تحميلی بیا   شود، دغدغۀ هویت جانبازی، نمود بيشتری می شهادت مطرح می

های اسالمی و انسانی دفیاع کردنید؛ از ایین حيیث سیزاوار       جسم و جان خود از جامعه و ارزش

ای نيیز   باشند. این امر خواست رسمی و آرمان اعتقیادی هیر جامعیه    تكریم همگانی میاحترام و 

ها و رفتار روزمرۀ مسئولين و مردم، رفتارها و عملكیرد متضیاد بیا     هست. اما در عمش و در کنش

شود. در ایین تحقيی  کيفیی و در مصیاحبه بیا جانبیازان،        این تكریم و اعتقادات فراوان دیده می

ای  انید کیه در ادبيیات جانبیازی اسیتحاله      اند و مدعی به این موضوع نگران ن نسبتبسياری از آنا

بیه گذشیته بیه چیالش      صورت گرفته است و تقدس این هویت و جایگاه آن در جامعیه نسیبت  

 کشيده شده است.  

دهد تعداد زیادی از جانبازان معتقدند بين هویت جانبیازی و گفتمیان دفیاع     ها نشان می یافته

ۀ مستقيم وجود دارد؛ به این معنی هرچه در حقانيت و تقدس جنگ و دفاع مقیدس  مقدس رابط

تردید و شک روا داشته شود، به همان ميزان هویت جانبازی و موقعيت جانبازان در جامعیه نيیز   

شود. در نگرش آنان هویت جانبازان چيزی جز حقانيت و مشروعيت جنگ تحميلی  تضعي  می

ست. در پاسخ به چرایی مسئله، آنان دوری از فضای معنوی جبهه و عنوان یک تكلي  دینی ني به

بیه تضیعي     بخشی به نيازهای میادی را از عوامیش اصیلی نگرانیی خیود نسیبت       جنگ و اولویت
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توان بر تقویت و ارتقاء هوییت جانبیازی همیت     دانند. در پاسخ به اینكه چگونه می هویتشان می

رییزی دقيی  و درسیت     هایی چون برنامه حش ها بر راه حبهگمارد، تعداد زیادی از جانبازان در مصا

فرهنگی، عملگرایی و دوری از شعارزدگی و همچنين به نحوۀ عملكرد خود جانبازان در جامعیه  

بودن جانبازان و نقیش آنیان    ها در این زمينه بر فراجناحی ها در برخی از مصاحبه اشاره کردند. آن

هیای بيشیتری تعمیيم دهیيم و از      ری جانبیازان را بیه گیروه   ت کيد دارند و معتقدند هرقدر ایثارگ

ایم. بیا قبیول    داشته کردن آن خودداری کنيم، بر تقویت و هویت جانبازی گام مؤثرتری بر جناحی

هر دورۀ زمیانی بیرای    چيز در حال شدن و گردیدن است، فرض که در جهان واقع همه این پيش

هیای قبیش و بعید آن لزومیاً حیاوی آن       رهخود دارای اقتضاعات و هویت خاصیی اسیت کیه دو   

هیایی بیر جامعیه     ها و آرمیان  مشخصات نيست. در دوران دفاع مقدس و موقعيت جنگی، ارزش

هایی از ههمونی چندانی برخوردار نبوده و یا حداقش  حاکم است که در دوران تثبيت چنين ارزش

های هیر جامعیه    ها و آرمان گيرند. در دورۀ جنگ طبيعی است که این ارزش در اولویت قرار نمی

کیه در دوران بعید از جنیگ چيیزی کیه       شوند؛ درحالی هستند که به فرهنگ تبدیش و نهادینه می

هیا از   گرایی و دنياگرایی بيشتر است. به قول میاک  وبیر، واقعيیت    کند، واقعيت ظهور و بروز می

عيات در دو دورۀ قبیش  ها و واق ها تفاوت دارند. و همين تفاوت بين ارزش حيث منطقی با ارزش

و بعد از جنگ تحميلی است که تفسير مناسبی را برای ما در بحث تحول هویتی جانبازی فراهم 

 سازد.   می

با این توضيح باید پذیرفت که حفظ هویت جانبازی و گفتمان ایثارگری با برگشت به همیان  

بیود، ممكین نيسیت.     ها به آن اشاره شیده  فضای دوران جنگی، چيزی که در بسياری از مصاحبه

های دوران  های حاکم بر دوران بعد از جنگ که عموماً با ارزش انگاشتن ارزش ضمن اینكه نادیده

توان بیه میدد آن    ماند و می دفاع مقدس همخوانی ندارند نيز ناممكن است. بنابراین چيزی که می

ت، بازسیازی و  تبع آن هویت جانبازی دسیت یافی   های دفاع مقدس و به به حفظ و تقویت ارزش

نوسازی گفتمان جبهه و جنگ به دور از هیر افیراط و تفریطیی مطیاب  بیا مطالبیات و نيازهیای        

های فرهنیگ بیومی    جوانان و نسش امروز و آیندۀ جامعه است. در این ميان ضمن توجه به مؤلّفه

بهیه و  گرایی در ترویج فرهنگ ج گرایی و واقعيت پذیری، عام ها، انعطاف در طرح و ترویج ارزش

جنگ از اهميت زیادی برخوردار اسیت، تحقی  چنیين امیری بیا میدیریت فرهنگیی مناسی  و         
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ای و همچنين استفاده از تجربۀ زیستۀ خود این عزیزان ممكین   رشته های ميان گيری از روش بهره

 خواهد شد. 
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