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انسانی،  های خسارتانسانی است. در میان  های خسارتمصادیق آن  ترین مهماست. یکی از 
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 بیان مسأله
. 1باشند میاز جنگ  دیدگان آسیبانسانی جنگ تحمیلی،  های خسارتمصادیق  ترین مهمیکی از 

)جانبازان نابینا، قطع عضو، جانبازان اعصاب و روان، جانبازان  اند متنوعیز مصدومان از جنگ ن

شیمیایی و جانبازان قطع نخاعی( که هر یک مسائل و مشکالت خاص خود را دارند موانع 

درمانی، مشکالت اقتصادی، ناتوانی جسمانی، فشارهای روحی و روانی، تعارضات ارزشی و 

است که موقعیت زندگی  هایی چالشی دوره پساجنگی ازجمله فرهنگی ناشی از تغییرات اجتماع

دیدگی جانباز بر سالمت روانی  طور حتم آسیب قرار خواهد داد. به تأثیرآنان را تحت  خانوادگی

مستقیمی بر جای  تأثیرخصوص همسر و فرزندان و حتی والدین وی نیز  اعضای خانواده به

 عنوان به. شود میاجتماعی، شغلی و رفتاری او  دهایکارکرنهاده و از سویی منجر به اختالل در 

نمونه مطالعات نشان داده است که رضایت زناشویی در همسران افراد ناتوان در مقایسه با 

 .2دهد میای را نشان  مالحظه عادی جامعه کاهش قابل های گروه

ن والدین، مطالعات نشان داده است که خانواده ایرانی از حیث اجزای آن همچون روابط بی

مراتب، ازدواج، نگاه به زندگی خانوادگی و  والدین با فرزندان کارکردهای خانواده، سلسله

ویژه  ای افراد ناتوان بهه . این تغییرات در خانواده3خانواده دچار تغییر شده است های آسیب

 دهد مینیز نشان  ها دادهدرصد قطع نخاعی با شدت بیشتری مواجه خواهد شد.  70جانبازان 

محل امنی برای آسایش و آرامش روحی و روانی جانبازان باشد خود به  بایست میخانواده که 

اینکه الگوی  مضافاً. 4جوالنگاه منازعات و کانون افسردگی و ناامیدی تبدیل شده است

همسرگزینی و ازدواج جانبازان با توجه به موقعیت جانبازی و فضای انقالبی حاکم بر جامعه 

 در ازدواجمتعارف، در ابعاد مختلف متفاوت بوده است. نوعی از  های ازدواجالگوی  با 60دهه 

عاملیت نهاد رسمی به اسم بنیاد جانبازان با حداقل مراسم و  با کهجنگی  پرتالطمفضای 

                                                           
هزار شهید از تلفات انسانی این جنگ گزارش شده است البته آمار روز  350نزدیک به  1370. در آمارهای دهه 1

هزار شهید ذکر شده  500حدود  1390افزون جانبازان را نیز باید به این رقم افزود در آمارهای بنیاد شهید در سال 

 http://www.isaar.ir/Main/index.aspx.است.

 .2005و لینک، 2004. کترهال، 2

 .46:1396. قانعی راد،3

 .39:1388عزیزاهلل و همکاران، . مجاهد،4
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شده است. ازدواجی  برگزار کرد،یاد « ازدواج اورژانسی»تحت عنوان  توان میتشریفات که از آن 

و نه انگیزه و نقش همسری صورت  مراقبتی و با هدف پرستاری از جانباز اًعمدتکه با هدف 

 مواجه خواهد شد. هایی چالشبا موانع و  یقیناًاست  گرفته می

و تصمیمات  ها کنش، ها انگیزهدر دوران جنگ تحمیلی و فضای ایثارگری حاکم بر جامعه 

خواهد بود که برای اکثریت جامعه از همان رفتارها و هنجارهایی  متأثربسیاری از افراد نیز 

 کنند میکه تا حد زیادی خارج از اختیار فرد عمل  هایی انگیزهمطلوب و ارزشمند بوده است. 

. موضوع ازدواج 1کند میکه خود را بر فرد تحمیل  باشد میدارای یک قدرتی « عمل کنشی»زیرا 

دختران و زنان متقاضی ازدواج با در چنین موقعیتی تحلیل کرد انگیزه  توان میجانبازان را نیز 

از فضای فرهنگی حاکم بر جامعه دوران جنگ  متأثرو اخالقی  ارزشی اهدافبا  عموماً جانبازان

جز متغیر جانبازی )با  چیز هیچخود به  گیری تصمیم در ازدواجبه  مند عالقهبوده است بانوان 

را تنها  جانبازخوشی زندگی خود با . آنها لذت و کردند نمی فکر( ازکارافتادگیباالترین درصد 

تر و  اش وخیم هرچه جانبازی وضعیت جسمی»آنان  از. دانستند میآن  های مشقتو  ها سختیدر 

حدود سه دهه از  باگذشت ؛ لذا2«باشد، اجر و پاداش بیشتری به همراه خواهد داشت تر ناتوان

تی بوده است. یاز چنین موقع متأثرکه الگوی ازدواج جانبازان  ای جامعهدوران انقالبی حاکم بر 

 :زیر مطرح است سؤاالت ،بنابراین

 خود چیست؟ خانوادگیاینکه تجربه زیسته آنان در خصوص زندگی  -

موردبررسی قرار گیرد تا کشف شود که  خانوادگیخود جانبازان از زندگی  های روایت -

 ن میگویند؟و از آن سخ کنند میافراد چگونه موقعیت و زندگی خود را تعریف 

، تعارضات و ها محدودیتاز وضعیت جانبازی، آنها با چه  متأثربر اساس تجربه زیسته  -

 ؟اند شدهمواجه  3مناقشات خانوادگی

                                                           
 .28:1970روشه, گی .  1

 .1393دی  14مصاحبه جانباز با خبرگزاری تسنیم  .2

رسد جانبازان قطع  گفت به نظر می توان . در دسته بندی مسائل و مناقشات خانوادگی به تناسب نوع جانبازی می3

خودکشی،  جانبازان اعصاب و روان -نخاع در زمینه رابطه جنسی و فرزندار شدن، محدودیت در روابط اجتماعی

کنترل و  جانبازان نابینا عدم -جانبازان قطع عضو در زمینه اختالفات خانوادگی و طالق  -خشونت کالمی و فیزیکی

جانبازان شیمیایی با مسائلی چون  -همسر و تا حدی سوء ظن نسبت به همسر خود ونظارت بر رفتار فرزندان و 

 مواجه باشند ( دلهره و ترس از طرف اعضای خانواده2012 کاترین و همکاران) افسردگی، بیماری روانی و تنهایی
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را برای حل،  هایی استراتژیدر نهایت اینکه آنها در واکنش و برخورد با چنین موانعی چه  -

 ؟.دان گرفتهبکار  هایی محدودیتتحمل و یا فرار از چنین 

 ضرورت تحقیق
افراد  کنیم می« کلیشه سازی»ازجمله گروهای اقلیتی که همواره آنان را نادیده گرفته و درباره آنها 

و « حریمی» آنها باتوجه به جانبازان و مسائل  ،در این بین باشند میناتوان، معلوالن و جانبازان 

در حالی است که آنان با  این کردن موقعیت آنان بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است.« ارزشی»

و  ترین مناسب رسد میزیادی مواجه هستند. به نظر  های ها، موانع و دشواری محدودیت

راه مطالعه در خصوص مسائل جانبازان بررسی وضعیت خانوادگی آنان است.  ترین جامع

آن منوط  ترین نهادهای اجتماعی است. سالمت عنوان یک ارگانیسم زنده یکی از مهم خانواده به

گفت نقص یا  توان می« تئوری ساختی کاردی»سالمت اعضای آن است. حداقل بر اساس  به

است و زمانی که این ناتوانی و اشکال متوجه  تأثیرگذارتغییر در هر یک از اعضاء بر کل خانواده 

د در خواهد بود. زیرا افرا تر حساسیکی از اعضاء اصلی خانواده یعنی پدر خانواده باشد مسأله 

خانواده ایرانی به علت وابستگی به هم از تمایزیافتگی کمی برخوردار بوده و قادر نیستند فکر و 

راحتی با احساساتی که خانواده به آنان تحمیل  احساسات خود را از دیگران متمایز کنند به

 .1است« تمایزنیافتگی»و « وابستگی». که این نوعی شوند میآشفته  کند می

ف انتظار مشکالت خانوادگی جانبازان به علت ناتوانی جسمی و قرار گرفتن امروزه برخال

در زندگی « 2آوری تاب»در آستانه سن پیری به حدی شایع است که مفهومی تحت عنوان 

و اضطراب در بین  افسردگیعنوان نمونه شیوع اختالالت  . به3کند میخانوادگی آنان اهمیت پیدا 

                                                           
 .1389غفاری، فاطمه، .1

هایی دشوار و  چگونه افراد با موقعیتدهد  ( مفهوم رون شناختی است که توضیح می(resiliency. تاب آوری 2

آیند تاب آوری به معنی سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادی و زنده  غیرمنتظره کنار می

 (.1389وفایی، خسروی،  ماندن و تالش کردن در طی شرائط ناگوار است. )اکبری،

همواره و به بطور قطعی بر سالمت خانواده تأثیر منفی دارد  . البته این به معنی این نخواهد بود که متغییر جانبازی3

زیرا پژوهشی نشان داده است که همسران جانبازان جنگ تحمیلی )به ویژه در دوره دو ازدواج( با توجه به باورهای 

های شدید جسمانی و روانی شوهران خود با همسران خود روابط رضایت بخش  مذهبی و پذیرش احتمال آسیب

اند و تعداد فرزندان درصد جانبازی و افزایش سن نتوانسته است این رابطه را خدشه دار سازد.  ی داشتهزناشوی

 (.1387،6)سلیمی، آزاد مرزآبادی، امیری، تقوی،
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درصد جانبازان سالمت  90ی که در تحقیقی در شهر سردشت جانبازان جنگی باال بوده طور

بر خدمات  صرفاًدر حالی است که تمرکز متولیان امور جانبازان  این. 1اند داشتهروانی پایینی 

مادی ازجمله تسهیالت مسکن، خودرو، بهداشت و درمان، حقوق و دستمزد، اشتغال و  صرفاً

حوزه فرهنگی و خانوادگی آنان  های یدشوارغیره موجب شده است نسبت به مسائل و 

اشتباه فرض الگوی خانواده سالم و طبیعی برای آنان را در نظر گرفته و  توجهی نشان داده و به بی

مختلف  های معلولیتکه نیمی از جانبازان به سبب  به دیگران نیز آن را القاء کنند. درحالی

، این شوند میش در محیط خانوادگی خود عنوان واقعیت اجتماعی( باعث اختالل و ایجاد تن )به

 .2سازد مینگری بیشتری را در مورد مشکالت جانبازان ضروری  امر واقع

درصد از جانبازان  9/69نشان داده است در بحث ناتوانی جنسی  ها پژوهشعنوان نمونه  به

ستفاده از آمیز نیز آن هم با ا فرزندآوری و میزان باروری موفقیت ةدچار مشکل هستند، درزمین

IUI های روش
3 ،IVF

45
ICSI  درصد گزارش شده  20درصد و  1/24درصد،  9/21به ترتیب

جبرانی  های روشفرزندی با اتخاذ  است و تعداد کثیری نیز در مواجهه با مسأله بی

خود انتخاب کردند. اما با مسأله  فرزندی بی برابرعنوان بهترین آلترناتیو در  به را« فرزندخواندگی»

در همین تحقیق نشان داده شده است که از میان  اند شدهفرزندی مواجه  ری تحت عنوان تکدیگ

. 6درصد( تنها یک فرزند داشتند 7/23درصد( فرزندی نداشتند و ) 4/30جانبازان ویزیت شده )

های  عادی در خانواده های خانواده برخالف میزانطالق نیز اگرچه گفته شده است این  ةدرزمین

درصد با آن مواجه  70جانبازان  های خانوادهکه  ای مسألهاما  7پنجم است ن کمتر از یکایثارگرا

 تأثیرزندگی در آرامش و دوستی باشد تحت  تداومهستند بیش از آنکه بحث طالق و جدایی یا 

و در پی آن تحمل و « حفظ آبرو»اجتماعی و اقتضائات شرایط جانبازی چیزی به اسم  فشارهای

 یط سخت است.مدارا در شرا

                                                           
 .98:1386عزیز آبادی و مغانی لنکرانی، . توالیی،1

2.Afrooz GH, 2002. 

 . تلقیح داخلی رحم3

 . تلقیح خارجی رحم4

 ن. میکرواینجکش5

 .13:1387. سروش، محمد رضا،6

 1391. خبرگزاری فارس، مدیر کل بنیاد شهید 7
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عنوان یادگاران هشت سال دفاع  بنابراین بررسی زندگی خانوادگی و مشکالت جانبازان به

مقدس هم در بعد اجتماعی و فرهنگی و هم از رویکرد نظام سیاسی دارای اهمیت است با 

دینی و  های آموزهتأکید  وتقویم رسمی کشور،  در« هفته جانباز»به اسم  ای هفتهگذاری  نام
ارزشی و  های سرمایهعنوان  در قوانین و اسناد باالدستی نظام به قی و جایگاه جانبازاناخال

متأسفانه بسیاری از مسائل خانواده  امروزه. 1فرهنگی نظام جمهوری اسالمی تأکید شده است
نظران و  از نگاه و تیررس صاحب، مثابه موضوعی حیثیتی عنوان حوزه خصوصی به جانبازان به

توجهی در آینده تحت عنوان  در صورت بی تواند میمانده است مسائلی که  محققان بدور

طور  افراد ناتوان و در شرایط سخت به های خانوادهاز  تری گسترده طیف« خانوادگی های آسیب»
فرهنگی و  های سرمایهعنوان  طور خاص در برگرفته و به عام و جانبازان و اطرافیان آنان را به

 ی از تاریخ جنگ خواسته و یا ناخواسته نادیده و به حال خود رها شوند.معنوی و همچنین بخش

 پیشینه تحقیق

مقاله حاضر با بررسی و مطالعه تحقیقات قبلی و با آگاهی از نکات مثبت و منفی آنها تا حد 

امکان تالش کرده است تا در جهت تقویت و تکمیل ابعاد مثبت و دوری از نقاط ضعف آنها 

از موضوع را که تاکنون توجه چندانی به آن نشده  تری پنهاندر این راستا ابعاد گام برداشته و 

است را آشکار سازد. روش کیفی برخالف روش کمی نیازمند و متکی بر تئوری و نظریه از قبل 

طور محقق خواهد  به ها دادهخاص است که در فرایند  ای نظریهو  ها ایدهموجود نیست بلکه این 

و وسعت بینش و حساسیت  سؤاالت بندی صورت برادبیات در اینجا حداقل  افتاد اما مرور

درباره موضوع  سؤالثانویه ایجاد  های دادهمنبع  توانند میتأثیرگذار بوده و  نظری محقق بسیار

 کجا ازالزم را  های دادهبه ما بگویند که  توانند میدر مطالعات قبلی  تأملتحقیق باشند، 

 .2را بیشتر کنند تحقیق ما اعتبار نقش داده مکمل را ایفا کرده و انندتو میآوری کنیم،  جمع

مسائل و مشکالت  1360تا نیمه اول دهه  دهد میبنابراین مروری بر تحقیقات پیشین نشان 

. 3جز در موارد خاص پزشکی و کلینیکی از موضوعیت چندانی برخوردار نبوده است جانبازان به

                                                           
( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 44ماده واحده ـ بند )و( ماده ) . قانون جامع خدمات رسانی به جانبازان،1

 15/10/1389اسالمی ایران مصوب 
 .48-50:1385کوربین، استراس، .2

با شکل گیری اولین  2/9/68 یخشهای تجهیزات پزشکی و مهندسی توانبخشی جانبازان در تارمرکز عالی پژوه .3

جلسه هیأت امناء با پیشنهاد دبیروقت شورای عالی انقالب فرهنگی، به ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب 
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درمان آنها  که اند بودهمملو از جانبازانی  ها آسایشگاهو  ها ارستانبیمجامعه در حال جنگ بوده و 

در خصوص جانبازان که مرحله دشوار درمانی خود را  1370در اولویت بوده است. از سال 

جسمانی استقالل نسبی را به دست  ، ازنظرو زمانی که توانستند تا حدی اند گذاشتهپشت سر 

درمانی،  مسائلرسانی،  هری، رضایت شغلی، خدماتسازی ش چون: مناسب مسائلیآورند. 

های پیشنهادی از طرف بنیاد شهید و امور جانبازان و یا در سطح  در قالب طرح عمدتاًو...)

. اند یافتههای دانشجویی(، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و به نتایج مهمی نیز دست  نامه پایان

. شود میجانبازان وارد مرحله جدیدی  های دشواریو  مسائل بعد،به  1380ازآن و از دهه  اما پس

اجتماعی  های آسیباختالفات خانوادگی، همسر آزاری،  های پروندهدر این دوره با گسترش 

چون اعتیاد، دعوا و منازعات بوده است که مسائل  ابعاد اجتماعی و فرهنگی در سطحی باالتر 

ون این تحقیقات قرار گرفت. اما با وجود چنین پژوهشگران نبود در کان موردتوجهکه تا آن زمان 

استوار بوده است تا  ای حاشیهتغییرات مهمی همچنان تمرکز این تحقیقات بر ابعاد حداقلی و 

های  گذاری یک ناهماهنگی و یا همپوشانی شدیدی در سیاست توان میخوبی  حدی که به

 پژوهشی در این زمینه را مشاهده کرد.

توسط کارشناسان  عمدتاًتحقیقات توسط افراد بدون صالحیت علمی و اکنون بسیاری از  هم

پژوهشی صورت گرفته است. تحقیقاتی که  های اولویتتوجهی به  اداری در سطحی نازل با بی

با منافع و خواست متولیان امور  تواند میبرانگیز که نتایج آن  از پرداختن به موضوعات حساسیت

قرار دهد خودداری شده است. در  سؤالعملکرد آنان را مورد  جانبازان منافات داشته باشد و

توجهی و یا انکار قرار گرفته است مبحث خانواده و  این میان یکی از مسائل مهمی که مورد بی

زندگی خانوادگی جانبازان است. اینکه آنها در این زمینه در چه شرایط و موقعیتی قرار دارند و 

گفت تمایز و  توان میتوجه به توضیحات فوق  باند. مواجه هست هایی محدودیتبا چه 

 در موارد زیر خالصه کرد. توان میتحقیق حاضر نسبت به تحقیقات پیشین را  های ویژگی

 

                                                                                                                                           
یدگی به عزیزان جانباز به اسالمی تشکیل و در مجموعه ورزشی انقالب شروع به کار کرد. با محول شدن امر رس

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، تشکیل یک نهاد پژوهشی به منظور انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی 

برای جانبازان و معلولین ضروری شناخته شد. راه اندازی و تأسیس این پژوهشکده نتیجه چنین الزامی در دادن 

 د.پوشش علمی به خدمات جانبازان بو
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 الف: از جهت نظری

طورکلی و  تحقیق حاضر برخالف بسیاری از تحقیقات پیشین که خانواده را در ابعاد کالن و به -

از پرداختن به  و. اند دادهقرار  موردبررسیدر رابطه با جامعه کل عنوان یک نهاد اجتماعی و  به

طور مشخص با ورود به حوزه خصوصی  این مقاله به اند کردهمسائل خانوادگی جانبازان غفلت 

 70نخورده اما دارای اهمیت تحت عنوان تجربه زیسته خانواده جانبازان  یکی از مسائل دست

است  داده قرار موردبررسیگانه  خاص را در ابعاد مختلف پنج های گروهعنوان یکی از  درصد به

نفوذ به درون خانواده گروهی که همواره از طرف جامعه و حتی خود آنان به حاشیه رانده شدند 

از امتیازات  توان میبرداری مطالعات بعدی را  بکر و ناب حداقل جهت بهره های دادهو استخراج 

 این مقاله دانست.

نادیده  توان نمیگرایی در مقاله حاضر را  أله درون فرهنگی و تمرکز بر بومیتوجه به مس -

 ها رسالهها و  نامه از موضوعات پایان ای گستردهگرفت بسیاری از مسائل وجود دارند و فهرست 

که سنخیت و الفت چندانی با مسائل جامعه ایران نداشته و در بسیاری از  اند دادهرا تشکیل 

عنوان  ت چندانی برخوردار نیستند. مقاله حاضر با تمرکز بر مسائل جانبازان بهموارد از موضوعی

بخشی از فرهنگ و گفتمان جبهه و جنگ درصدد شناخت و مطالعه درون زندگی جانبازانی 

فرض خانواده بهنجار(  که همواره حتی از طرف محققان و پژوهشگران )با ایده و پیش باشد می

 گرفتند. مهری قرار مورد غفلت و بی

 شناختی ب: از بعد روش

خود آنان ویژگی دیگری  های روایتاستفاده از روش کیفی و درون فهمی و همچنین توجه به  -

نادیده گرفت مقاله حاضر با توجه به ماهیت موضوع با اتخاذ روش کیفی و  توان نمیاست که 

نکاش قرار داده است. گیری از روش گراندد تئوری مسأله را با عمق بیشتری مورد ک با بهره

کنندگان تا  رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با جلب نظر و اعتماد هر چه بیشتر مشارکت

و در دل دارند بدون محدودیت و مالحظه ابراز و بیان کنند که این اعتماد  دانند میبتوانند هر چه 

از خانواده خود آنان بوده عنوان عضوی از جانبازان قطع نخاع و  به اعتبار اینکه محقق خود به

 است فراهم گردید.

از تمایزات دیگر  توان پردازی را می مناسب از متن زندگی جانبازان جهت ایده های داده -

های  اول و فرضیه دست های دادهمقاله حاضر دانست اینکه روش مذکور با استخراج مفاهیم، 
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بی در این خصوص را فراهم سازد. پردازی و مسأله یا جدیدمی تواند بستر مناسبی جهت ایده

ساله خود محقق و تعامالت مستمر او با خانواده جانبازان منبعی  36اینکه تجربه زیسته  ضمن

 نظران در این حوزه قرار دهد. در اختیار محققان و صاحب تواند میو اطالعات را  ها دادهغنی از 

 مبانی نظری

ها و  متنوعی که در چنین بحثی وجود دارد با تئوریدر موضع خانواده با توجه به ابعاد و زوایای 

گوناگونی مواجه هستیم. اما باید توجه داشت در مقاله حاضر با توجه بـه موضـوع و    های دیدگاه

روشی که در این زمینه اتخاذ شده است ما با آزمون و یا تست تئوری خاصی مواجه نیسـتیم بـه   

عیت چنـدانی نخواهـد داشـت. بـا ایـن      همین جهت بحثی تحت عنوان چهارچوب نظری موضو

تئوری قرار نیست محقق از هرگونه نظریـه   طور مشخص شیوه گراندد وجود در روش کیفی و به

 بنـابراین . 1زمینه موضوع خود را نداند الذهن باشد، متون و منابع را مرور نکند و پس پاک و خالی

دبیـات و مفـاهیم مـرتبط بـا موضـوع و      ها در اینجا تنها آشنایی با ا هدف از ارائه برخی از تئوری

تواند در  می مورداشارهباشد. لذا رویکردهای  می سؤاالتاستفاده از آنها در جهت طراحی مناسب 

بندی دقیق مسائل خانوادگی ازجمله زندگی افراد ناتوان و جانبازان مفیـد   فهم و توصیف و دسته

های مختلف نظری هر یک بعد خاصـی از  و رویکرد ها گرایش بنابراینقرار گیرد.  مورداستفادهو 

ما در بحث تجربـه زیسـته جانبـازان     موردتوجهتئوری  امااین موضوع را مورد تأکید قرار دادند. 

زنـدگی   ةرا مورد تأکید قرار داده باشـند کـه درزمینـ    هایی مؤلفهتئوری خواهد بود که متغیرها و 

 سی باشند.مطالعه و برر خانوادگی جانبازان و افراد ناتوان قابل

مثابه یک پدیده زیستی و اجتماعی است که  طورکلی ازدواج به در نگاه ساختی کارکردی به -

و  شـود  مـی روابط اجتماعی میان دو جنس مخـالف برقـرار    ترین حساسو  ترین پیچیدهدر بستر 

 هـای  پدیـده تـرین   و یکـی از مهـم   گـردد  مـی عنوان مقدمه و منشأ تشکیل خـانواده محسـوب    به

زیستی و فرهنگی مربوط به جامعه و انسان اسـت. ازدواج برحسـب ماهیـت، نـوع و      -یاجتماع

شـناختی، دارای   پیامدهای مثبـت و منفـی داشـته باشـد. ازدواج از جنبـه جامعـه       تواند میانگیزه 

نشـد  مثبـت یـا منفـی،      بینـی  شده و پیش بینی ساختار، ماهیت، کارکرد و پیامدهای اجتماعی پیش

خواهد بود کـه کـنش و واکـنش اجتمـاعی اعضـای جامعـه و سـاختارهای         زا آسیبزدا یا  آسیب

                                                           
 .1395،137. فراستخواه،1
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 هـای  ازدواجغیراصـولی، و   هـای  ازدواج، خصوصاً پیامدهای نامطلوب سازد میاجتماعی را متأثر 

سو ساختار، ماهیت و کارکردهای خانواده را در طـول زمـان دچـار     غیرمتعارف و نابهنجار از یک

 .سازد میتغییر و تحول 

اج و تشکیل خانواده دارای مراحل مختلفی است کـه هـر یـک در جـای خـود از جهـت       ازدو 

مـورد خـانواده    دردارای اهمیـت اسـت.    کنـد  مـی نقشی که در ساختار کلی خانواده و جامعه بازی 

 مسـلماً ؟ کنـد  مـی این است که این نهاد چگونه کار  سؤالعنوان یک نهاد و واحد اجتماعی اولین  به

آفرینی اجزا و اعضـای   این اهداف به مدد نقش تحققمهم دارای اهدافی است که  این نهاد اجتماعی

مختلف اما مرتبط خللی ایجـاد شـود    های نقشکه در  مختلف خانواده محقق خواهد شد درصورتی

دی خواهد شد. این همـان تحلیـل و   کرکارکردی یا کژکار عنوان یک سیستم دچار بی نهاد خانواده به

 ها( مورد تأکید قرار داده است. ری ساختی کاردی )در قالب نقشتبیینی است که تئو

عنوان یک کل متشکل از اعضـایی کـه در کنـار     یکی از رویکردهای مهمی که به خانواده به-

 دانـد  میرا ایفا کنند و استواری این نهاد را منوط به همکاری این اعضاء  هایی نقشهم وظائف و 

ی رویکرد ساختی کارکردی مبتنی بر این است که هر فردی است ایده اصل« ساختی کاردی»نگاه 

گیرد با افراد دیگـری مواجـه اسـت کـه در نسـبت بـا آنهـا         وقتی در چارچوبی اجتماعی قرار می

و وظائفی است کـه طـرفین    ها نقشوظایف و حقوقی دارد؛ که ایفای این حقوق متقابل مرتبط با 

بمانند به این معنی که نسـبت بـه هـم خـدماتی را     )زن و شوهر( باید نسبت به هم به آن وفادار 

دهند و در مقابل نیز خدماتی را دریافت کنند. در این نگاه هر جایگـاه اجتمـاعی چنـین     ارائه می

( 1بایـد   ،گیرنـد  ها قرار می جایگاه ها دارد و افرادی که درون این وضعیتی نسبت به سایر جایگاه

( این وظایف خـود را بـر اسـاس نقشـی کـه      2اشند نسبت به وظایف خود آشنایی کامل داشته ب

( و در مقابـل ایـن انجـام وظـایف،     3خـوبی انجـام دهنـد     جامعه برای آن تعریف کرده است بـه 

کننده  ( و با تنظیم و تعامل درست هر یک از اعضاء تضمین4ها و خدماتی متقابلی بگیرند  پاداش

 ز صادق است.کارکرد کل سیستم باشند این امر در زندگی زناشویی نی

تر نظریه مبتنی  نظریه خود را در قالب کارکرد خانواده یا به عبارتی دقیق« سونزرت پاوتالک»

بر کارکردگرایی )فونکسیونالیسم( در خصوص خانواده را مطرح کرده است، از دیدگاه پارسونز 

اء نقش عوامل مختلف همواره )کاهش اهمیت نهادی، ارتق تأثیررابطه خانواده با جامعه تحت 

طور مشخص  زنان و تضعیف روابط خویشاوندی( در حال تغییر است. در جامعه ایران نیز به
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ازآن رخداد جنگ تحمیلی و پیامدهای آن ارکان مختلف جامعه  تحقق انقالب اسالمی و پس

قرار داده است. خانواده ایرانی از زوایای مختلف  تأثیرایران ازجمله نظام خانواده ایرانی را تحت 

بر  توان میتأثیرات جنگ بر خانواده ایرانی را  ترین مهمجنگ تحمیلی قرار گرفت  تأثیرتحت 

طوالنی مانده در جنگ  های سالالگوی زندگی خانوادگی خیل کثیری از افرادی دانست که پس 

 های خانواده بیندر  توان میخواهان برگشت به زندگی عادی خود بودند بخشی از این تغییر را 

 درصد قطع نخاعی مشاهده و مالحظه کرد. 70ویژه جانبازان  ران بهایثارگ

ناچار در ابعاد  ناتوانی و ازکارافتادگی جانبازان روند عادی زندگی آنان را تغییر داده و آنان به

فردی را انتخاب کردند.  مختلف زندگی خود ازجمله ازدواج و تشکیل خانواده مسیر منحصربه

جسمانی و فضای انقالبی و  های محدودیتشرایط و  بر بناانبازان غیرمتعارف بودن ازدواج ج

و مشکالت خود را آشکار و  ها کاستیآرام  جنگی حاکم بر جامعه بعدها و در دوره تثبیت آرام

ویژه ناتوانی جنسی که در ابتدای  آشکار خواهد کرد. ناتوانی جسمی، شرایط روحی و روانی به

ه جانباز( از موضوعیت چندانی برخوردار نبود بعدها به زندگی برای طرفین )نه همسر و ن

ترین مسائل تبدیل شد مسائلی که خانواده جانباز را در ابعاد مختلف ازنظر کارکردی با  مهم

نظر  عنوان نمونه ناتوانی جنسی صرف کارکردی و در مواردی کژکاردی مواجه ساخت به نوعی بی

فرزندی در خانواده جانباز بوجود  به اسم بی ای دیدهپروحی و روانی که در پی دارد  خألهایاز 

به اسم نقش پدری و نقش مادری در خانه مواجه  ای پدیدهفرزند ما با  آورد و در خانواده بی

نخواهیم بود نقشی که تداوم خانواده بدون آن بسیار دشوار خواهد بود. و اگر ما خانواده را 

م تداوم و استمرار درست چنین سیستمی تنها با عنوان یک سیستم اجتماعی در نظر بگیری به

 کارکرد بجای اجزای آن ممکن خواهد بود.

 روش تحقیق

« 1روش کیفی»روش تحقیق در این مقاله با توجه ماهیت و پیچیدگی موضوع و مسائل اخالقی 

و مارشال و  1نیز روش کیفی را همچون بافت پیچیده همانند کارگاه بافندگی« کرسول»است. 

                                                           
دهند که در تمام مراحل تحقیق ممکن است  ( در خصوص تحقیق کیفی توضیح می1381. مارشال و راسمن )1

های مختلف دیگر را نیز تغییر داده و تکمیل کند ممکن است در طول مراحل اجرای تحقیق سؤاالت  محقق قسمت

. و به قول کرسول بر پیچیدگی و در هم تنیدگی این روش جدیدی مطرح شود و یا زوایای پنهانی مشخص گردند

 (.1945:51کرسول ) تاکید دارد.
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آماری، بیشتر  های روشکیفی برخالف منطقِ قیاسی  روش .2اشاره دارند پیچیدگیبر همین  راسمن

تحقیق حاضر با رویکردی باز و بدون فرضیات . 4کند میتبعیت  3از منطق استقرایی

عمیق  های اطالعات این تحقیق با تأکید خاص بر مصاحبه. است شده طراحی شده تعیین ازپیش

شکل در تحقیقات کیفی، همچنین مطالعات اسنادی، فن  ترین معمولعنوان  ، به«5یافته ساخت نیمه»

که در ارتباط با  است. بنابراین ازآنجایی شده آوری جمع ها دادهجهت تکمیل و یا تصحیح  6مشاهده

لذا روش  ایم نبودهاعتنایی مواجه  آنان ما با دانشی وسیع و تئوری قابل های خانوادهجانبازان و 

( بوده است. انتخاب ای زمینه)نظریه « 7مطالعه مبنایی»»حلیل اطالعات به روش آوری و ت جمع

 خانوادگیرو بوده است که مقاله در پی بررسی تجربه زیسته جانبازان از زندگی  روش مبنایی ازآن

 های گزارهو  ها مقولهآمده در این چهارچوب، مفاهیم،  دست آنان است تا بر اساس اطالعات به

 ها مصاحبهیابی به بسط نظریه، ارائه نظریه و یا شبه تئوری فراهم سازد.  جهت دست معینی را در

 انجام شده است.« مجزا های مصاحبه»و « مصاحبه متمرکز»صورت فردی و به دو روش  به

 8گیری نمونه
به هم مرتبط است که  های فعالیتاز  ای حلقهگردآوری داده در تحقیقات کیفی، فرایند یا 

. 9پژوهش رویشی است سؤاالتآوری اطالعات مناسب برای پاسخگویی به هدفشان گرد

 متأهلدرصد قطع نخاعی مرد و  70نفر از جانبازان  30در این تحقیق  موردمطالعه های سوژه

                                                                                                                                           
 .51:1945کرسول، .1

 .218:1377. مارشال و راسمن،2
3. Induction 

 .54: 2007. بی، 4

. در این نوع از مصاحبه اصوالً پژوهشگر در پی کشف مقصود پژوهش در حیطه چند موضوع اصلی متمرکز 5

باشد.  ن توجه به عقاید مصاحبه شونده با مهارتی خاص در پی دریافت پاسخ به سؤاالت خود نیز میشود ضم می

رود تا فرد پاسخگو دیدگاهش را نسبت به  (. در این نوع از مصاحبه احتمال بیشتری می1381)مارشال و راسمن 

 (.184؛1393حبیبی، غالمحسین،) های استاندارد شده بیان کند. مصاحبه

های مزبور مطالبی را به  کند زیرا حرکت ها را یاداشت می شگر کیفی به زبا اندام هم توجه دارد و این حرکت. پژوه6

 .61:1394آهنگر،) افزاید. گفتار شخص می
7.Grounded Theory 

8. Sampling 
 .40؛1396سمیه، . بلبلی،9
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بعد از جانبازی ازدواج کردند جهت رعایت پراکندگی و تنوع بیشتر،  1360که در دهه  اند بوده

گیری نظری( در  )نمونه« اشباع نظری»تهران، اصفهان تا رسیدن به قم،  های استانجانبازان ساکن 

منظور گزینش درست افراد( با رعایت فنون  )به« صورت هدفمند به»ها  مصاحبهاند  شدهنظر گرفته 

ساعت و نیم  1میانگین برای هر فرد به مدت  طور بهازآن،  پیش مصاحبه، حین مصاحبه و پس

صورت نوشتاری به متن  و بیان گوینده با ذکر جزییات کامل بهشده و سپس با همان زبان   ضبط

شونده در  و مصاحبه رسد می. تجربه نشان داده است که زمانی که مصاحبه به پایان شود میتبدیل 

 تواند میکه  کند میرا بیان  هایی صحبت گیرد می)مصاحبه غیررسمی( قرار  عادی کهحالت 

همین جهت در این تحقیق تا امکان داشته است آن اطالعات قیمتی برای ما باشد به  اطالعات ذی

 جا یا بالفاصله پس از خروج از محل مصاحبه مکتوب کردیم. را هم در همان

 سؤاالتبندی  صورت -

کیفی در اعتباربخشی و موفقیت کار دارای اهمیت است،  های روشدر  سؤاالتطراحی درست 

رت فرایندی و در سیالیت )حالت رفت و صو در این نوع از روش به سؤاالتبندی  صورت

. قبل از گیرد برمیکه از ابتدای طرح تحقیق تا پایان آن را در  گیرد میبرگشتی( خاصی صورت 

سازی اهداف را در  جهت تعیین و شفاف سؤاالتبندی کلی از  صورت بایست میشروع مصاحبه 

وضعیت جانبازی و مسائل مختلف  ةدرزمین سؤاالت بایست میاختیار داشته باشیم، بنابراین ابتدا 

 1های مضمونصورت کلی مطرح شده و در مراحل بعدی با رسیدن به اطالعات و  خانواده به

تر و متناسب با تجربه زیسته افراد جامعه هدف بازگو  جزئی سؤاالتموضوع،  ةدرزمین تر دقیق

بندی شود.  رتدر قالب همان چهارچوب مفهومی موردنظر صو بایست می سؤاالتشوند. این 

 تواند میتحقق چنین هدفی مستلزم انجام تعدادی مصاحبه اکتشافی و مقدماتی است که این امر 

و تفهیم متقابل بین دنیای  سؤاالترا درزمینه نوع  تری شفافانداز  چشم« مشاهده اولیه»در قالب 

 مفهومی محقق و دنیای مفهومی سوژه در اختیار محقق قرار دهد.

 

                                                           
ا سازماندهی مشاهدات و یا حداکثر به شود و حداقل به توصیف و ی ها یافت می مضمون الگویی است که در داده .1

 (.4؛1998بویاتزیس،) پردازد. هایی از پدیده می تفسیر جنبه
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 2یاییو پا 1اعتبار

غالب از ابتدای کار به مشاهده جامعه  گیرند میمحققانی که تحقیقات کیفی را بر عهده 

بینی افراد مورد مصاحبه سرچشمه  جای اینکه هر عنصر را که از جهان و سپس به پردازند می

. 3کنند میجدا  گیرد میبینی خودشان سرچشمه  جدا کنند عنصرهایی را که از جهان گیرد می

به روش کمی است در مورد روش کیفی وضعیت دیگری به  متعلقتبار و پایایی که موضوع اع

 ها شاخصدقت  . در خصوص بحث اعتبار در تحقیقات کیفی باید گفت اعتبار بهگیرد میخود 

که  ؛خود است های یافتهیا اعتبار  ها شاخصدقت  کننده تعیینخود محقق  معموالًبستگی دارد و 

اعتبار مشورت  تأیید در. شود میو مکانیسم اشباع برای محقق مسجل  اه دادهاز طریق فرایند 

دقت  به ها برداری ، دقت در جزییات یادداشتها گذاریمجدد کد آزمونچندین متخصص و 

 صورت گرفته است.

 تحقیق های یافته

 توصیفی های داده -

 70 جانباز 30 ها ونهنمشوندگان باید گفت در این تحقیق  مصاحبه های ویژگیدر ارائه نمایی از 

 49درصد لیسانس،  24 آنها زیر دیپلم، درصد 13تحصیالت  از نظر. باشند میدرصد قطع نخاعی 

درصد افراد  43. اند بودهدرصد نیز از تحصیالت دکتری برخوردار  14لیسانس و  درصد فوق

سته نهادها و درصد نیز بازنش 35درصد شاغل رسمی و  22حالت اشتغال بنیاد )بازنشسته بنیاد(، 

آنان  سال و میانگین سن 9. میانگین اختالف سنی آنان با همسران خود اند بودهدیگر  های سازمان

 7درصد افراد با همسران خود بیشتر از  51سال بوده است، اختالف سنی  22در زمان ازدواج 

از طرف با پیشنهاد  درصد 65گزینش همسر  نوعسال بوده است.  7درصد آنها زیر  49سال و 

درصد نیز از طریق معرفی دوستان و یا اقوام صورت  25درصد با انتخاب شخصی و  10 همسر،

نیز  نفر 10نفر ارتشی و  6نفر از آنان بسیجی،  14 مصاحبهنمونه مورد  30گرفته است. از 

 شوندگان ازنظر میلیون تومان و تمامی مصاحبه 5/3درآمد ماهانه آنان  میانگین. اند بودهسپاهی 

                                                           
1. Validity 
2.Relibility 

 .582:1381. ببی،3
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از آنان دارای  نفر 10 ونفر فرزند خود  4نفر آنان صاحب فرزند ) 14 مسکن مالک بودند،

 .اند بودهنفر بدون فرزند  6فرزندخوانده بودند( و مابقی یعنی 

 تحقیق های دادهتحلیل  -

)کدگذاری باز،  کدگذاریاز طریق  ها دادهاطالعات و  ،تحقیق های دادهدر تحلیل و تفسیر 

. در ادامه و در فرایند 1است شده . ثبت ضبطAtlas.ti افزار  نرماستفاده از  باابی( محوری و انتخ

. بر اساس این اند شدهبندی  آنان در این زمینه دسته های دغدغهو  خانوادگیتحقیق مسائل 

بندی مفاهیم و مقوالت استخراج شده است. الزم به ذکر است که بعد از طراحی ابتدایی  طبقه

ام به چند نمونه از مصاحبه مقدماتی، اصالحات، اضافات و در مواردی نیز و اقد سؤاالت

 صورت گرفت. سؤاالتحذفیات درزمینه 

مضمون  8زیر مضمون و  30متفرقه و ناقص،  های دادهکد اولیه و حذف برخی از  800از 

حوری، نقشی در انتخاب، مراسم زدایی، ناتوانی جنسی، گیر فرزندی، زن م )انگیزه مراقبتی، بی

 فراغت فردی شده و مضیقه ارتباطی استخراج شده که در جدول زیر آورده شده است.

 جدول کدها، مضامین و زیر مضامین سیر زندگی خانوادگی جانبازان

 کدهای باز زیر مضامین مضامین

انگیزه 

 مراقبتی
 انگیزه ازدواج

 کسی باشد از من نگهداری کند یکی باشه توی کارها کمکم کند

 ود برام االن کسی به کسی نیستسخت ب

 عمر که پدر و مادر نیستند کی برای ما غذا درست کنه آخرتا 

 سرویس بده تواند نمیکه  ام خانوادهمریض شوم یکی باشد به من برسه 

 کسی را نداشتم

 

نقشی در  بی

 انتخاب

 همسرگزینی

 خواهرم و بابام اصرار داشت از پدرم مستقل بشوم

 کرد از بنیاد امکانات بگیرم خود خانم خیلی اصرار

 شد میازدواج کن مرتب به من پیشنهاد  گفتند میدوستان و اقوام مدام 

 کردند میاز آسایشگاه خالص شوم همه جانبازان ازدواج  خواستم می

 

 

 

 

 شد زمان ازدواج ما انجام ترین کوتاهای تمام شد در  هفته همه ماجرا یک

 وآمد مشکل بود زود تمامش کردیم ازدواج ما خیلی سریع تمام شد رفت

                                                           
ترین نرم افزارها جهت  . این نرم افزار در راستای روش کیفی و محقق محور است که آن را یکی از مناسب1

 (.19:1391میرزای، محمد،) اند. نظریه معرفی کردهتحقیقات کیفی با رویکرد تدوین 
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 کدهای باز زیر مضامین مضامین

مراسم خواستگاری  زدایی مراسم

 و عروسی

 خودمانی یک شام دادیم و تمام همان استاد معرف عقد را نوشت و تمام شد

 عروسی هم نگرفتیم

ناتوانی 

 جنسی
 رابطه جنسی

 مالی نیاز جنسی نداشتم در حد دست

 مدآ میهمسرم از رابطه جنسی بدش  کنم میاز قرص استفاده 

 از داروی گیاهی استفاده کردم کنم میاستفاده  آمپولاز 

 از دستگاه وکیوم االن دیگه رابطه تعطیله

معضل 

 دارشدندفرزن
 فرزندآوری

 بارداری سخت و ناموفق بود از طریق ای وی اف

 فرزندخوانده گرفتم .کننده درمان مکرر و خسته

 ینقدر مشکل داردخوانده ا فرزند دانستم نمیرها کردیم روی اعصاب بود 

 زا شده خانمم گفت نخواستیم محرمیت آن برامون مشکل

 مدیریت و مالکیت محوری زن

 به من توصیه کردند همه چیز را بده دست خانم

 وکتاب بهتری دارد همسرم حساب 

 اولش مدیریت با من بود االن رها کردم براش خونه گرفتم

 دست همسرم استخانمم از من بیشتر تجربه دارد حساب بانکی من 

 برند میز مادرشون بیشتر حساب ا ها بچهحوصله جر و بحث ندارم 

ت غفرا

 شده فردی
 اوقات فراغت

 کانال جانبازان هاست شبکهن بیشتر سرم توی آجلسه قر رود میخانم مرتب 

 االن نه کردم میورزش  قبالًآسایشگاه  روم میبرای استراحت چند روزی 

جانبازان باغ و ویال دارند  ماند نمیوقتی برام  و خوابم میصبح  11تا ساعت 

 من ندارم

 مسافرت برام سخته روم، میبا ماشین این طرف و آن طرف 

مضیقه 

 ارتباطی
 روابط خانوادگی

 بیشتر اقوام میام دیدار من دیگه مثل قدیما حال و حوصله ندارم

 دسشویی و حمال برام سخته ،راه دوره برام سخته

 تونم برم یک ویلچیری خونه خیلی اقوام پله دارد نمی امکانات نیست برای

 بیشتر تماس تلفنی داریم
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خانوادگی دچار مسائل و مشکالتی هستند که  ةطور که اشاره گردید جانبازان درزمین همان

ناشی از ناتوانی و موقعیت جانبازی  های محدودیتاز وضعیت و  متأثرطور طبیعی  این مسائل به

ادعایی عامیانه، کلی و مناقشه  تر ژرففرضی بدون مطالعات  ا بیان چنین پیش. امباشد میآنان 

در مورد خانواده جانبازان مهم  ای کلیشهنظر از تصورات قالبی و  برانگیز خواهد بود. لذا صرف

 دارند میو افراد مورد مصاحبه چه روایتی را در این زمینه بیان  ها سوژهدریافت اینکه که خود 

عمیق روایت  های پرسشاست. بدین منظور برای رسیدن به پاسخ واقعی، با طرح  دارای اهمیت

 توان می ها مصاحبهبندی  قرار گرفت. در جمع تری عمیقکنندگان، مورد بررسی  و قرائت مشارکت

انگیزه ازدواج  -1 مقوله 8خود را در  خانوادگیمسائل  هایشان صحبتگفت آنان در بیانات و 

مدیریت -6فرزندآوری  -5رابطه جنسی  -4اسم خواستگاری و عروسی مر -3همسرگزینی  -2

 روابط خانوادگی بیان کردند.-8اوقات فراغت و  -7و مالکیت 

ارشدن، تداوم نسل و بسیاری از عوامل د: نیاز عاطفی، رابطه جنسی، فرزندانگیزه ازدواج-

درصد  70وص جانبازان ازدواج برشمرد. اما در خص های انگیزهاز اهداف و  توان میدیگر را 

جهت دارای اهمیت است که آنها با توجه به  قطع نخاعی بررسی انگیزه ازدواج ازآن

جسمی و جنسی و آگاهی نسبت به ناتوانی در مدیریت خانواده و الزامات آن و  های محدودیت

دست به چنین اقدامی  ای انگیزهچگونه و با چه  هایی محدودیتتوافق طرفین نسبت به چنین 

های مهم ازدواج  هاز اهداف و انگیز توان مینیاز به مراقبت و پرستاری را  رسد میزدند؟ به نظر 

جز چنین  ای چارهجانبازان دانست آنها در شرایط سنی، موقعیت خانوادگی و وضعیت جسمانی 

ساز مانند ازدواج کفایت الزم را  هدفی نداشتند. اما این انگیزه حداقلی برای اقدامی سرنوشت

 همراه شد. تری جدینداشته و بعدها با مشکالتی 

 :گوید می 3شونده شماره  مصاحبه

پدر و  کردند نمیخیلی برام دشوار بود آسایشگاه جانبازان که من را پذیرش »
از من نگهداری کنند توی  توانستند نمی کردند میمادرم هم توی روستا زندگی 

تا اینکه خدا خواست یک زنی  ردمک میباید یک کاری  شدم میبیمارستان هم اذیت 
که همسر شهید بود یک روز که برای مالقاتی آمده بود بیمارستان به من پیشنهاد 

ازدواج داد من هم که از این وضعیت خسته شده بودم نیاز به یک پرستار و کمک 
 ...« داشتم قبول کردم
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پسر برای بحث همسرگزینی و نوع آن شیوه متعارف آن است که  در همسرگزینی: -

است اما در ازدواج جانبان  زده میخواستگاری به خانواده دختر مراجعه کرده و دست به گزینش 

جانبازان این دختران و یا زنان مطلقه یا  های ازدواجاین شیوه برعکس عمل کرده و در بیشتر 

بر این  و بسیاری از آنها شدند میقدم  همسران شهید بودند که برای ازدواج با جانبازان پیش

نام در مراکز بنیاد شهید درخواست ازدواج با  برخی از آنها با ثبت کردند میتصمیم خود پافشاری 

برخی نیز که در بسیج و سپاه و یا مراکز فرهنگی دیگر  کردند میجانبازان موردنظر خود را اعالم 

ن ارتباط برقرار کرده با آنا ها آسایشگاهعمومی با جانبازان در  مالقاتمشغول کار بودند و یا در 

برخالف  توان مینوع ازدواج جانبازان را  ،بنابراین کردند میموردنظر خود را پیدا  های گزینهو 

اما از طرف همسر جانباز و نه خود  ،دانست« خودانتخابی»از نوع ازدواج  ،شده داده تیبرازدواج ت

 جانباز.

 :گوید می 12شونده شماره  مصاحبه

یک سری  خواستیم نمیالزم نبود به نظر من ما هم  ازدواج برای جانباز
ها مسئول پشتیبانی جنگ هم بودند با خود آقا هم سالم و علیک داشتند  خانم حاج

به  خواستند میاینجا یک سری آنها برای جیبشان میامدند یک سری هم  آمدن می

بودم  تر راحت کردم نمیخاطر خدا ازدواج کنند آنها اصرار کردند واال من ازدواج 
 .خیلی راحت بودم

در الگوی ویژه ازدواج جانبازان بنا بر موقعیت جسمانی و  خواستگاری و مراسم عروسی: -

 قاعدتاًزمانی همسریابی با همسرگزینی  االجلی و هم تحمیل شرایط مبتنی بر ازدواج ضرب

ممکن کرده فرصت و زمان کافی برای انجام مراسم مفصل از خواستگاری تا عقد و عروسی را نا

شدن آن  تر علنیجوان و  های زوجشدن روابط  تر رسمیبرای  ای مرحلهنامزدی که  است درحالی

سازی دوره  این چکیده. 1کند میاست که هویت خانواده جدید و نوظهور را به همگان اعالم 

ویژه در خصوص تحقیقات  خواستگاری تا عروسی و پیامدهای بعدی آن در ازدواج جانبازان به

در این الگو  .مطالعه و بررسی است همسری( قابل برون عمدتاًخانوادگی طرفین )با شیوه  ةرزمیند

قدم ازدواج با جانبازان بوده و در بسیار  که این همسران جانباز بودند که متقاضی و پیش ازآنجایی
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مراسم  است در چنین وضعیتی مضاف بر عدم شده میوالدین آنها مواجه  های مخالفتاز موارد با 

ازدواج و به تعبیری مراسم زدایی از ازدواج امکان  های آیینخواستگاری مفصل و انجام آداب و 

 .پذیر نبوده است ها از یکدیگر امکان خانواده تر دقیقشناخت 

 :گوید می 1 شمارهشونده  مصاحبه

نه هیچ خبری نبود رفتم خونه مادرم عقد کردم هرکی آمد آمد، هر کی هم نیامد 

من ازدواج کنم براشون عجیب  کردند نمیخه اقوام فکر آنه دعوتی و نه هیچی  نیامد
و تمام شد و  خواهم نمیبود. نه چند نفری بیشتر نبودند خانم گفت من عروسی 

 رفت.

از جانبازان به علت ناتوانی جسمی و ضایعه معلولیت در روابط  بسیاری رابطه جنسی: -

در بین بسیاری از  و باشند؛ می 1ار مشکل تعارض زناشوییزناشویی و ارتباط جنسی ناتوان و دچ

که ازدواج بدون سکس یک  مواجه هستیم درحالی« ناهماهنگی جنسی»به اسم  ای پدیدهآنها ما با 

را  ها صمیمیتتبدیل نشده و روابط عاطفی و « ما»به « ها من»ازدواج منفصل و جداست که هنوز 

ادراری مواجه هستند  های عفونتاز جانبازان که با  اریبسی .دهد میخود قرار  تأثیرنیز تحت 

ویژه از طرف همسران آنان کرده است و در  به« وسواس آلودگی»آنان را دچار مشکلی به نام 

جنسی طرفین منجر شده است. این در حالی است که  های خیانتبرخی موارد اگرچه معدود به 

 برخوردار نیستند. خانواده جانبازان در این زمینه از هیچ آموزشی

 :گوید می 20شونده شماره  مصاحبه

دوست دارم ولی وقتی  کنیم میظلم  ها خانمالبته ما به  کنیم نمیتعطیله کاری 

چه کار کنیم؟  شود نمیبه آنجا که اصل کار انجام  رسیم میآخرش  شویم مینزدیک 
 کاری نکنیم بهتره. اصالًمیگوییم  خوب

دارشدن  جانبازن قطع نخاعی در ایجاد رابطه جنسی و بچه زا بسیاری فرزندی: مسأله بی-

ای جانبازان معضلی ه فرزندی در بین خانواده فرزندی و یا تک و بی باشند میدچار محدودیت 

تر از آن اقوام نزدیک آنان را به خود مشغول  است که ذهن بسیاری از خانواده جانبازان و مهم

                                                           
هماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش  تعارض زناشویی ناشی از عدم( 1993از نظر گالسر و ماالرکی ) .2

ف جنسی و ها طرح رفتارهای غیرمسئوالنه )تقاضاهای غیرمتعار خود محوریت اختالف در خواسته ارضای آن،

 نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است پوزیشین های مختلف و گاها خطرناک جنسی(
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تحرکی خانواده جانبازان ناشی از نبود فرزند و یا  ی و بیاز سرد ای عمدهکرده است. اینکه بخش 

اینکه همسران آنان نیز  ضمناست.  انکارناپذیراست واقعیتی  هایی خانوادهفرزندی در چنین  تک

در آرزوی مادر شدن و اعمال نقش مادری خود هستند. هیچ زنی بدون اینکه مادر شود احساس 

رضایت زنی برای  و فرزند یک کودک مثل تواند نمیز رضایت کامل نخواهد کرد و هیچ مردی نی

در خانواده و  ها نقشمسأله فرزند و فرزندی در تغییر و تکمیل  بنابراین. در پی داشته باشد

تنیده و معنابخشی به خانواده از جهت اتصال رابطه خونی بین  از روابط درهم ای شبکهوتنوع در 

 ست.حداقل دو گروه خویشاوندی دارای اهمیت ا

 :گوید میمشکل فرزند  ةدرزمین 18شونده شماره  مصاحبه

دنبال کردم از طریق اچ ای وی مرکز بنیاد کمی هم نتیجه داد اما سقط شد و »

خونه دیدم یک بچه همراهش است گفتم این  آمدنشد یک روز حاجی خانم من 
م غذا وردیآکیه؟ گفت این را گذاشته بودند کنار دیوار من هم گرفتم ما هم بچه 

 .«دادیم و آنجا هم باش همکاری کردند بچه را به ما دادند

فرزندی در بسیاری از  مقابله با مشکالت بی های استراتژی: یکی از فرزندخواندگی -

بسیاری از آنان با مراجعه به  .ای جانبازان اقدام آنها به فرزندخواندگی استه خانواده

کی از اقوام نزدیک و یا موارد دیگری مانند کودکان ، قبول فرزند یها زایشگاهها،  شیرخوارگاه

آگاهی آنها از پیامدها و  اما به علت عدم اند، کردها به فرزندی قبول رفرزندی  ،آنها ی رهاشده

یکی از این  .بسیاری از جانبازان رضایت چندانی از این اقدام خود ندارند ،مشکالت بعدی آن

دیگری برخورد اقوام با  ؛موضوع محرمیت کودک است ها خانوادهبودن  مسائل با توجه به مذهبی

دیگر اینکه چگونه و چه زمانی این موضوع فرزندخواندگی را به او و یا به اقوام خود  ؛کودک

 فرزندی و تنهایی است که مسائل خاص خود را دارد. بگویند و در نهایت بحث تک

 :گوید می 16شونده شماره  مصاحبه

کنه باالخره ازنظر شرعی باید  کنه روسری سر می هیچی خانمم مراعات می»

و  کرد میبه همین خاطر زودتر ازدواج کرد چون احساس تنهایی  کردیم میمراعات 
خودش زن پیدا کرد و به ما اطالع داد ما هم  .برای ما مشکله کرد میتوی خونه فکر 

را  ندگیخواچطور این مسأله فرزند گفتیم میند ولی همش درفتیم آنها هم پسندی
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بشون بگم تا اینکه یک روز خواستم به پدر خانمش بگم که متوجه شدم پسرم 

 !«مهم نبوده نخودش از قبل گفته و آنها هم از شانس ما براشو

از منبع قدرت مالی که در اختیار دارند نه برای اعمال  جانبازان مدیریت در خانواده: -

ناشی از نانوانی جنسی و جسمی خود  مدیریت بیشتر بلکه در جهت جبران خألهای موجود

طور طبیعی این قدرت مالی به همسران آنها منتقل شده و آنان را ازنظر  در نتیجه به کنند میهزینه 

در این صورت است که همسران جانباز در اعمال  بخشد. میمالی نسبت به جانبازان برتری 

ان آنان از استراتژی غیرمستقیم و قدرت خود از استراتژی مستقیم و مثبت به نفع زنان و همسر

که  آنچه. به اعتقاد بلوم برگ قدرت اقتصادی به وسیله کنند میمنفی در مقابل جانبازان استفاده 

قدرت زنان کاهش یا  تناسب آن،در این جریان و به  گیرد. میشکل  نامد میاو میزان تخفیف 

ر اعمال قدرت خود از در این صورت است که همسران جانباز د .افزایش خواهد یافت

 .کنند میاستراتژی مستقیم و مثبت به نفع خود و به ضرر جانباز استفاده 

  

 گیری نتیجه
در دنیای جدید نگاه به معلولیت از رویکرد سنتی و اخالقی به رویکرد پزشکی و درمانی و در 

عنوان  ان بهجانباز خانوادگیبحث  اهمیتنهایت نگاه اجتماعی و فرهنگی توسعه یافته است. 
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بوده  جانبازیبخشی از معلوالن نیز ناشی از همین غلبه رویکرد اجتماعی به مسأله معلولیت و 

جانبازان  خانوادگیکنندگان از مسائل  مشارکت های روایتاست. به استناد مطالعات اکتشافی و 

در زندگی  خانواده مواجه هستند. جانبازان ةزیادی درزمین های دشواریاکنون با مسائل و  هم

از ناتوانی و وضعیت  متأثرکه عمده آنها  اند شدهاجتماعی و خانواده خود دچار مشکالتی 

به اسم  ای پدیده. آنها پس از جنگ و با اتمام دوره درمان در زندگی خود با باشد می شان جانبازی

 های هگزینآنها جهت خروج از این وضعیت و سرگردانی از بین  اند شدهمواجه « بالتکلیفی»

، زندگی تجردی، و ماندن در خانه پدری باالجبار به سمت ها آسایشگاهدر  ماندنمختلف، 

ساز نه در انگیزه ازدواج نه  سرنوشت ای مسألهازدواج کشانده شدند. جانباز در تعیین چنین 

همسر آینده نقشی  خانوادگیپیشینه  ةانتخاب و گزینش همسر و نه تحقیق و بررسی درزمین

نشان داده است که این زنجیره مشکالت توانسته است  ها مصاحبهمنتج از  های دادهست نداشته ا

 تعبیر کرد.« زندگی از سر ناچاری» تواند میبه نوعی از خانواده منجر شود که نام آن را 

جانبازان نشان داده است که هر چه از زمان  خانوادگینگاه فرایندی به وضعیت و موقعیت 

مشکالت بیشتری گریبان گیر آنان شده است.  گذرد مینواده آنان ازدواج و تشکیل خا

و آنها در آستانه  باشد میسال  50مثال ازآنجاکه میانگین سنی بسیاری از جانبازان حدود  عنوان به

ت، با یناشی از مجروح های دشواریکه جز  رسد میطبیعی به نظر  اند گرفتهسن پیری قرار 

که  دگی بیشتر جسمی و روحی نیز مواجه شوند. موضوعیمسائل خاص دوران پیری و فرسو

است که خانواده جانبازان اعم از خود جانباز،  سؤالمستلزم نگاهی به آینده و پاسخ به این 

ن اینکه مهمسر و یا فرزندان ممکن است با چه مشکالت دیگری نیز مواجه شوند؟ ض

مشکالت آنها صورت گیرد که  نوعی تمایزبخشی بین جانبازان در خصوص مسائل و بایست می

مسائلی دیگری که باید موردتوجه  ازجمله. باشد میآنان  خانوادگیاین خود نیازمند به نیازسنجی 

اینکه در خصوص جانبازان و خانواده آنان  گذاران اجتماعی قرار گیرد متولیان امور و سیاست

مختلف  های و مقررات درزمینهدر قوانین  بایست می، «نگاه تکلیفی»جدای از رویکرد اخالقی و 

 عنوان شهروندان مانند سایر شهروندان نیز توجه شود. نسبت به حقوق آنان به

نظران به این  توجه بیشتر اندیشمندان و صاحب تواند مینتایج و دستاوردهای چنین تحقیقی 

وط به مرب مسائل ةدرزمین« بسط نظریه»و « سازی مفهوم»موضوع را جلب نموده و در نتیجه به 

توان  ناتوان و کم های گروهایثارگران و حتی  خانوادگیمسائل  پذیر و ناتوان بویژه اقشار آسیب
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نظران به چنین  سرآغازی در جهت ورود صاحب تواند میکمک کند. همچنین این مطالعه 

کاسته شود. از  آن« بودن حریمی»مسائلی باشد تا از شدت ممنوعیت و محدودیت به اصطالح 

، ها ریزی منظور تسهیل در برنامه در تدوین قوانین مناسب به تواند مینیز نتایج « ربردیکا»جهت 

مددکاری مراکزی چون بنیاد جانبازان، مراکز بهزیستی،  ةهای اجتماعی و درزمین سیاستگذاری

مرتبط با مشارکت خود معلوالن و جانبازان بکار  های سازماننهادهای خدماتی مردم نهاد و سایر 

 ه شود.گرفت

مشکالت  ةگذشته ازدواج و خانواده جانبازان به اتمام رسیده و درزمین ،نکته پایانی اینکه

صورت داد اما باید نسبت به حال و آینده خانوادگی آنان  توان نمیمربوط به گذشته کار چندانی 

 حساسیت بیشتری به خرج دهیم. امروزه موضوع اوقات فراغت و توجه بیشتر به امور زیارتی

ویژه امور سیاحتی، توانمندسازی پزشکی و اجتماعی، بهداشت روحی و روانی، مسائل  به

سالمندی، ناتوانی جسمی و روحی همسران جانباز، مشکالت اشتغال و ازدواج فرزندان آنها و 

و  ها ریزی در برنامه بایست میایجاد فضای مشارکتی آنان ازجمله اموری است که 

خانواده  های محدودیتکه این مستلزم شناخت مسائل و  ؛ت قرار گیرددر اولوی ها گذاری سیاست

 که مقاله حاضر تنها بخشی از آنها را فهم و مطرح کرده است. هایی محدودیت باشد میجانبازان 
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