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چکیده
تبعات جنگ عالوه بر ویرانی های عظیم در سطح جامعه، کشتار و خسارت های 

و  اجتماعی  الیه های  بر  عمیقی  اثرات  آن،  پیرامون  مسائل  و  بیماری  مالی، 

تاریخی نیز می گذارد. آنچه در مطالعه الیه های اجتماعی آثار جنگ ضروری 

سال های  چگونه  جنگ  خانواده های  بازماندگان  که  است  این  می رسد  به  نظر 

جنگ و پس از آن را طی کرده اند.

تحقیق حاضر با مطالعه روایت همسران شهدای جنگ ایران- عراق، بخشی از 

جامعه که بیشترین درگیری را با این پدیده اجتماعی دارد، به تحلیل تجربه 

تاریخ شفاهی  رویکرد  اساس  بر  آن  از  پس  و  جنگ  سال های  در  آن ها  زیسته 

و  شیرو  روایت  تحلیل  روش  به  شده  انجام  مصاحبه های  است.  پرداخته 

مؤلفه بندی و مقوله بندی شده است.

تحلیل روایت ها نشان می دهد که همسران اگر چه متأثر از ساختار اجتماعی 

انتخاب شیوه زندگی  اما در  انقالب بوده اند،  و برساخت ارزشی سال های اول 

همسران  دسته  سه  به  آن ها  تیپ شناسی  لحاظ  به  داشته اند.  فعال  نقشی  خود 

»وابسته«، »مستقل«، و »خودمختار« قابل تقسیم اند.

کلمات کلیدي : 
جنگ، همسر شهید، تاریخ شفاهي، روایت هاي زنانه، برساخت اجتماعی.
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مقدمه
جنگ هشت ساله ایران- عراق موضوعی است که به  لحاظ برخورداری از ابعاد مختلف، نمود 
از قول  زیادی  روایت های  تاکنون  است.  داشته  از جنگ  متفاوتی در سال های پس  پیامدهای  و 
شاهدان عینی جنگ ایران- عراق به  رشته تحریر در آمده است اما نگاه زنانه به جنگ و مسائل 

پس از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نگاه به نقش زنان در عرصه زندگی در سال های جنگ ایران- عراق یکی از نیازهای مطالعات   
جنگ و مطالعات زنان است. زنان در سال های جنگ ایران- عراق در عرصه های نبرد به عنوان رزمنده 
و حمایت های پشت جبهه حضور ارزنده ای داشته اند. روایت هاي آن ها خاطرات زناني است که یا در 
جبهه ها و بیمارستان ها و اردوگاه ها به سر برده اند، یا رنج روزهای سخت اسارت را با ترس و شجاعت، 
صبر و توکل سپري کرده اند و یا از طریق همسران و فرزندانشان با جنگ گره خورده اند و ایفاي نقش 
نموده اند. دلهره های زیسته این زنان که به عنوان مادر، همسر و خواهر بخشی از »دنیای خاکستری 
زنان جنگ« را تشکیل می دهند، باید در تالشی جدی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان به نظر 
می رسد همسران شهید همواره به عنوان بخشی از میراث جنگ و مادران فرزندان شهید در نظر گرفته 
شده اند و موجودیت آن ها بیشتر به همراه مفهوم خود شهید معنا شده نه به عنوان کنش گری مستقل 
که به  طور آگاهانه و انتخاب گر، درگیر شدن با جنگ را پذیرفته است. این نگاه که همسر شهید خود، 
دست به  انتخاب زندگی با یک مرد زده است و در سال های جنگ هر دو جنگیدن را بر گزیده اند، مورد 
غفلت مطالعات اجتماعی قرارگرفته است. باید به دنبال این موضوع بود که روایت آن ها از خودشان 

چیست و این هدفی است که تحقیق حاضر به  دنبال آن است.

دکتر سوسن باستانی1، فرخنده ایلخان2و دکتر علی اصغر سعیدی3

تاریخ شفاهی زنان
)تجربه زیسته همسران شهدای جنگ(
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در  موقعیت مند«  به عنوان »زن  انسانی یک همسر شهید،  جایگاه  بررسی  در  به  این  ترتیب   
روایت جنگ، نظرگاه او اهمیت خاصی در بیان تجربه زیسته او خواهد داشت. همسر شهید بودن 
یک امتیاز اجتماعی برای این زنان به  شمار می رود؛ به این معنی که آن ها بهتر از هر زن دیگری 
)رزمنده یا پشت جبهه( در موقعیت جنگ بوده اند و می توانند راوی نظرگاه جامعه زنانی باشند که 
آنان  از همسرانشان،  با حمایت  زناني که  نرم کرده اند.  پنجه  از جنگ دست و  با مشکالت پس 
را به میدان جنگ مي فرستند و پاي تمام خطرات و آسیب هاي وارده مي ایستند. روایت همسران 
شهدا اگر چه انعکاس دهنده خاطره جمعی زنان ایران از سال های جنگ ایران- عراق است اما باید 
همواره این مسئله را در نظر داشت که ممکن است گرد فراموشی و تغییر بر آن ها بنشیند. فراموشی 
و دستکاری اگر چه عنصر غریبی در عرصه حافظه جمعی نیست اما در امر تحقیق علمی باید از 
مالك و معیارهایی استفاده کرد تا امکان مقایسه مبدأهای تاریخی با مرور خاطرات جنگ وجود 
داشته باشد. در واقع در این صورت است که ارتباط روایت، حافظه جمعی و واقعیت می تواند حفظ 

شود و روایات به طور عینی تری انعکاس دهنده حافظه جمعی باشند.
زنانه  تجارب  تحلیل  در  سعی  تاریخ نگارانه،  و  جامعه شناختي  رویکردي  با  حاضر  پژوهش   
سال های جنگ و پس از آن دارد. از آنجا که آئینه ای شفاف تر از خاطرات وجود ندارد، تجربه زیسته 
همسران شهدا به منظور فهم بهتر سال های جنگ، و در سال های پس از شهادت مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. زنان با تداوم بخشیدن به زندگي خود در جنگ و در سال های پس از آن، به »زندگي 
در جنگ« معنای دیگر بخشیدند. روایت هاي آنان پس از جنگ نشانگر این واقعیت است که اگر 
چه جنگ در میدان براي مردان پایان مي پذیرد ولي آثار آن براي زنان در طول زندگي ادامه مي یابد 
و تا پایان زندگي آنان را همراهي مي کند. شناخت و بازکاوي »مشترکات زیستي- تاریخي« و درك 
»تجارب زیسته« زندگي همسران شهدا و ایثارگران می تواند به شناخت زنان به عنوان بخشی از 
جامعه که در انتخاب شیوه زندگی خود نقش داشته اند، کمک کند و در زمینه شناخت آسیب هاي 

اجتماعي که این قشر از جامعه )خانواده شهدا( متحمل می شوند، یاریگر باشد.

زنان و جنگ
ایفای نقش  اداره زندگی به  زنان در جوامع مختلف نه تنها در امور مربوط به تربیت کودکان و 
پرداخته اند بلکه در موقعیت های بحرانی نیز تأثیری کلیدی داشته اند. جنگ واقعه ای است که در 
تمام جهان امکان وقوع دارد و زن نیز یکی از مخاطبین و رابطین همیشگی آن در طول تاریخ 
بوده است. به این ترتیب تحلیل تجربیات زیسته زنان جهان در زمان جنگ و پس از آن می تواند 
در نتیجه گیری دقیق و به دور از پیش ذهنیت های شخصی یاریگر باشد. مارلین توینینگا )1384( 
آن  به  که  ارائه می کند  زنان  از  تصویری جهانی  »زنان مخالف جنگ«  عنوان  با  کتاب خود  در 
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به درك مشترکی  نقاط مختلف جهان  در  زنان  دارد  عقیده  توینینگا  متکثر« می دهد.  تعبیر»زن 
از دردهای جنگ و اوضاع نابسامان اجتماعی رسیده اند و راه  حل های مشترکی نیز اتخاذ کرده اند: 
»برای مقابله با چنین شرایطی زنان- و نیز جامعه ها- سه راه در پیش رو دارند. یا همچون اجداد 
هزاران ساله شان، البه کنان، دندان ها را از خشم بر هم بفشارند و تن به سکوت بدهند، یا خود 
چنان منش و سیاستی را در پیش بگیرند و پسرانشان را رهسپار جنگ ها و فتوحات کنند، و یا 
پو1 )1998( در  لیندا گرنت دو  بگیرند و مقاومت کنند« )1384: 10(.  را در پیش  راه سوم  اینکه 
کتاب خود با عنوان: »اشک ها و الالیی های نبرد: زنان در جنگ از دوره ماقبل تاریخ تا کنون« 
مروری بر فعالیت های زنان در دوره های جنگ در طول تاریخ دارد. این کتاب حضور زنان را در این 
سال ها از جمله نیروهای پشتیبانی و جنگجو معرفی می کند. گرنت دوپو در این کتاب فعالیت های 
نظامی زنان را به طور کلی به چهار دسته تقسیم می کند. در اولین دسته به عنوان قربانی جنگ در 
نظر گرفته می شود. در دسته دوم به عنوان حمایت کننده قرار می گیرد و در گروه های مردمی به 
تدارکات جنگ کمک می کند. در دسته بندی سوم به صورت مردانه به اشتغال درعرصه جنگ وارد 
می شوند و بدون توجه به جنسیت مسئولیت های مردانه را می پذیرند. زنانی که از خانه و زندگی و 
فرزندان خود و البته در قالب توقعات جنسیتی حفاظت می کنند در این گروه قرار می گیرند. دسته 
چهارم دسته ای هستند که زنان جنگجو را تشکیل می دهند. او در این کتاب به این مسئله اشاره 
با مردان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لوسی نوآکس2  دارد که عملکرد زنان در مقایسه 
)2001( در مطالعه ای جامع روی پژوهش های حوزه جنگ و زنان به این نتیجه رسید که خاطرات 
زنان در جنگ کمتر به طور رسمی مطرح شده است. خاطرات بمباران، کمبود غذا و سوخت بسیار 
کمتر از خاطرات مردانه نبرد در میدان جنگ، مورد توجه قرار گرفته اند. وقتی زنان از تجربیات خود 
می گویند و یا می نویسند، کمتر از مردان جدی گرفته می شوند. نقش جسورانه نبردهای مردانه در 
فرهنگ عامه و روایات ملی از جنگ، باعث شده اند تا خاطرات و بازنمایی های تجربیات زنانه از 

جنگ به حاشیه رانده شوند.
زنان در سال های گذشته راوی داستان های مختلفی از سال های جنگ بوده اند؛ به طور مثال   
نویسندگانی چون ماویز نیکلسون3 )1995( به ثبت خاطرات مادران از سال های جنگ جهانی دوم 
پرداخته اند. این کتاب با عنوان: »مادربزرگ، در زمان جنگ چه می کردی؟« با محوریت نقش زنان 
در سال های درگیری آمریکا با جنگ در دیگر نقاط جهان، نگاشته شده است. این مصاحبه ها ابعاد 
تازه ای را در درك رابطه جنگ با زندگی زنان، آشکار می کنند. آن ها در سال های جنگ به طور 
داوطلبانه در مراکز خدمت به سربازان فعالیت کردند. آن ها از شرکت خود درکارهای گروهی در 
پشت جبهه از قبیل جیره بندی شکر و تقسیم میوه در میان بیمارستان ها مي گویند و به خاطراتي در 
رابطه با سختی های دسترسی به شکر، کره و گوشت اشاره می کنند. آن ها با تأسف از این مسئله 
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که بعضی از فروشگاه ها شروع به فروختن گوشت اسب می کردند، یاد می کنند. مشکالت در تهیه 
غذای سالم در دوره جنگ از جمله نکاتی است که زنان، به لحاظ تجربه مستقیم، اِشراف بیشتری 

بر آن داشتند.
روایت زنان از تبعات جنگ در نقاط دیگر جهان بیانگر این نکته است که آن ها با مشکالت   
بغرنج تری مواجه هستند. چنان که زنان رنج هایی چون زندگی در اردوگاه، انتظار، فقر، تجاوز و ... را 

تحمل می کنند )توینینگا، 1384: 35(.
»انتظار« دردی است که زنان بوسنیایی بعد از جنگ تیره ای که صربستان آتش افروز آن بود،   
به آن مبتال شده اند. قتل های وحشتناك از تیر اندازی گرفته تا مثله کردن از تصاویر رایج در جنگ 
بوسنی است. این اجساد پس از تکه پاره شدن در گودال های عمومی خاك می شدند و »سازمان 
ملل چهار هزار از آن ها را نبش قبر کرد، اما فقط توانستند تعداد کمی از آن ها را شناسایی کند«. 
پنج سال است که زنان سربرنیکا نه مراسم تشییع داشته اند، نه جسد عزیزانشان را دیده اند، و هرگز 
کسی برای آن ها خبر نیاورده که شوهر، برادر و فرزنداشان مرده است. در اینجا و دره درینا زنانی 
بر  بوسنیایی عالوه  زنان  بر نمی دارند.  از جست و جو  امید همچنان دست  با  داریم که  را سراغ 
چشم انتظاری عزیزانی که در جنگ از دست داده اند قربانی »تجاوز گروهی« نیز بوده اند )همان: 

.)115 -116
روایت زنان از فعالیت هایشان در موقعیت های بحرانی جنگ جنبه های تازه ای از »زندگی تغییر   
یافتۀ« آن ها را به نمایش در می آورد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع به طور 
جسته و گریخته توسط نویسندگانی مورد بررسی بوده است. دایانا کاندل و جین لیدیارد1 )1988( 
در کتابی با عنوان »کار کردن برای پیروزی؟« بر روی اسناد و تصاویر فعالیت های اجتماعی زنان 
در طول جنگ جهانی اول کار کرده اند. کتاب حول این محور است که جنگ فرصت های جدیدی 
را پیش روی زنان قرار داد و با توجه به غیبت مردان به دلیل درگیری در جنگ، موقعیت شغلی 
تام2  دبورا  کار  مثل  جنگ  در  زنانه  دیگر  تجربیات  مطالعات  از  آورد.  به وجود  زنان  برای  تازه ای 
)1998( روی زنان کارگر انگلیسي و پژوهش های گیال برایبون و پني سامرفیلد3 )1987( به این 
نتیجه می توان رسید که غیبت مردان از خانه و محل کار، زنان را با موقعیت جدید و آزادي عمل 
بیشتر مواجه ساخته است. تام معتقد است که کار زنان در طول جنگ به آن ها موقعیت جدید اما 
نه چندان قابل پیشرفتی داده است. برایبورن و سامرفیلد به این نتیجه رسیده اند که هر دو جنگ 
جهانی اول و دوم با اینکه فرصتی برای زنان به وجود آورده اند اما وقتی مردان از جنگ بازگشته اند 
زنان دوباره به نقش های زنانه سنتی خود بازگشته اند. پنی سامرفیلد )1998( در کتاب خود با عنوان 
»بازسازی زندگی جنگی زنان« روایت های زنان از تغییرات شخصی شان را در طول جنگ جهانی 
دوم مورد مطالعه قرار می دهد. در واقع تغییر زنان در قالب مدرن شدن آن ها با شاخصه هایی چون 

1. D. Condell and Liddiard
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کار کردن آن ها در مراکز صنعتی نیز سنجیده می شود. زنان سنتی نیز با تغییر کارکرد از حفاظت 
از خانواده به حفظ امنیت خانه و خانواده، تغییر را تجربه می کنند. زنانی که در نیروهای خدماتی در 
دوره جنگ بوده اند نیز در مصاحبه های سامرفیلد عنوان کرده اند دچار تغییر شده اند »تجربه مرگ 
تغییرات شخصی در  باعث  از تجربیاتی است که  عزیزان«، »ترس«، »از دست دادن داشته ها« 
زنان شده است. برخی از آن ها در مصاحبه خود از »سال های دور انتظار« می گویند. سال هایی که 
منتظر بازگشت همسران خود بوده اند. تجربه این دوری نیز در آن ها نوعی مقاومت و تحمل ایجاد 
کرد که تا قبل از این چنین تجربه ای نداشتند. از دیگر نکات مهم در تحقیق سامرفیلد تحقیق 
درباره تفسیرهای مطیعانه یا آزادانه آن ها از تجربیات جنگ است. تمام مصاحبه شوندگان تحقیقات 
این روایات معمواًل  از  ارائه می دهند؛  از خود در دوره جنگ  سامرفیلد تقریبا هویت خودمختاری 
به عنوان »روایات بلوغ یافته«1 یاد می شود. زنانی که جنگ را به  عنوان دوره تغییر و رشد خود 
یادآوری می کنند، بیشتر از زبانی استفاده می کنند که خود را از نقش خانگی به نقش زندگی عمومی 

و اجتماعی نزدیک می کنند.
تونینگا در مطالعه خود دریافته است که زنان در رویارویی با مسائل جنگ، ملی گرایی کمی   
از خود نشان می دهند و بیشتر مسائل انسانی و حمایت از کودکان را مد نظر قرار می دهند. کاتری 
-1927( از جنگ  فنالندی  زنان  روی خاطرات جمعی  بر  مطالعه ای  در  نیز   )2003( کوموالین2 

زنان»فنالندی  این  برای  داده اند.  ملی گرایی  به  کمتری  ارزش  آن ها  که  است  دریافته   )1970
بودن« یک پس  زمینه اجتماعی بدیهی در زندگی است، اما در داستان های مربوط به جنگ اهمیت 
کمتری به ملیت خود می دهند. در طول تاریخ زنانه جنگ، مادرانگی3 هویت مهم زنان در دوره های 
تا  از جنگ بوده است. قربانی شدن مادر، در طول جنگ مردانه، باعث شده است  بعد  سوگواری 
تصویر زنان در طول جنگ در بسیاری از یادبودهای جنگ ترسیم شود. این مسئله باعث شده تا 

کارکردهای دیگر زنان در طول جنگ نادیده گرفته شود.
را  جنگ، مطالعه ای  از دوره  زنان  خاطرات مغفول  به هدف خوانش  چریل تومان4 )2009(   
نتیجه رسیده که زنان  این  انجام داده است و به  روی نوشته های نویسندگان نقاط مختلف دنیا 
نقش ساکت و منفعل معمول را در دوره جنگ ندارند. در این تحقیق که با عنوان »زن، جنگ و 
درگیری: مقدمه ای بر مسئله اجتماعی حوزه بین المللی مطالعات زنان« انجام گرفته است تومان با 
محور قرار دادن فعالیت های زنان در خاور میانه، آفریقا و بالکان به بررسی نظریات و رویکردهای 
خاص در حوزه جنگ و جنسیت پرداخته است. او معتقد است که نویسندگان مقاالت در این مناطق 
کوشیده اند تا این اسطوره که زنان در انفعال زمان های جنگ آسیب می دیدند را بزدایند. به طور 
مثال مقاله ای که به مصاحبه با زنان فلسطینی اختصاص یافته بود که برای ماندن در خانه هایشان 
مبارزه می کردند. در واقع آن ها مجبور به ترك خانه هایشان می شدند تا شهرك های یهودی نشین 

1. maturation narrative
2. Katri Komulane
3. Motherhood
4. Cheryl Toman
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گسترش یابند اما برای حفظ کیان خانه خود مقاومت می کردند. مقاله دیگر اختصاص به زنان لبنانی 
داشت که با باز کردن آشپزخانه خود به روی نیروهای مبارز مردمی به آن ها آذوقه می دادند.

باید بگوییم که آنان تحت تأثیر  در بررسي جامعه شناسانه تجربه زیسته همسران شهید نیز   
فرهنگ بومی یا فضاي آن دوران، هویتي متفاوت از آن چیزی که در بستر اجتماعي دیگر دیده 
مي شود، دارند. پس به یک تفسیر و تأویل خاص از مفاهیم تجربه زیسته در چارچوب دفاع مقدس 

نیازمندیم.

چارچوب نظري تحقیق
با توجه به نظریه برساخت گرایي اجتماعي، مطالعات علوم اجتماعی در هر فرهنگ و جامعه ای از 
ساختار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن تأثیر می گیرد. این دانش به  شکل مجموعۀ ساختارهاي 
جامعه و روابط حاکم بر آن ها، رفتارها و ارزش هاي نهادي شده، نمایان شده که مي تواند بیانگر 
وجوه مختلف واقعه ایي نظیر جنگ باشد، که ما را به ادراك معاني ویژه اي در باره این واقعه سوق 
و  برگر  مي دانند.  اجتماعی  برساختي  را  مقوله جنگ  حوزه،  این  اندیشمندان  از  بسیاري  مي دهد. 
به  واقعیتي  به  عنوان  را  خود  روزمره  »زندگاني  مي گویند:  اجتماعي  ساخت  در  لوکمان1)1976( 
نمایش مي گذارد که به وسیله آدمیان تعبیر و تفسیر مي شود و از لحاظ ذهني به منزله دنیایي به 
هم پیوسته و منسجم برایشان معني دار است«. پس پدیده خاصي چون جنگ نه تنها به عنوان 
یک واقعیت که در جریان ذهني معني دار زندگي افراد نمایان مي شود، بلکه به عنوان امر واقعي ایي 
که به اندیشه ها و اعمال آن ها شکل مي دهد، انگاشته مي شود. برگر و لوکمان تحت تأثیر دورکیم، 
آلفرد شوتس به ساختار دنیاي متعارف زندگي روزمره توجه کردند. آن دو ضمن  مارکس وبر و 
جستجو برای تعیین حدود پدیدار شناسی و ایجاد انسجام میان سطوح اجتماعی و فردی به این 
نتیجه رسیدند که جامعه یک محصول بشری است به عبارتی مردم محصول جامعه ای هستند که 
خود آن ها بوجود آورده اند. بنابرتعریف شوانت2 )2000( ما مفاهیم، مدل ها و قالب ها را مي سازیم 
تا به تجربه هایمان معنا دهیم و به  طور مداوم در سایه تجربه هاي جدید این برساخت ها را آزمون 
و تغییر مي دهیم. دنزین3 )2000( این ادعاي استوارت هال4 )1980( را متذکر مي شود که »هیچ 
شیوه تجربه »روابط واقعي« از یک جامعه خاص خارج از مقوالت فرهنگي و ایدئولوژیکي وجود 
ندارد«. جرگن5 )(1994 نظریه ای رابطه مند درباره معناي اجتماعي تجویز مي کند »این مبادله بین 
انساني است که به  زبان قابلیت معنا مي دهد و باید به  عنوان نقد موضوع واقع شود«. فرض کلي 
برساخت گرایي اجتماعي آن است که دانش و معرفت بي طرف و بي غرض، غیرسیاسي و دور از 
جنبه هاي تأثیرگذار نیست بلکه ایدئولوژیک، سیاسي و نفوذکننده در ارزش هاست )رز، 1996(. همه 
این دیدگاه ها موضوع واقع گرایي معنا را در نظر دارند. دیدگاهي که معناها، نهاد ها وجودهایي ثابت 

1. P. Berger, and T. Luckmann
2.  Schwandt
3.  denzin
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5.  Gergen
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هستند که مي توانند کشف شوند و مستقل از تفسیرگر هستند.
سنت نظري برساختگرایي اجتماعي و فرهنگي زمینه مناسبي را براي تحقیقات اخیر فراهم   
آورده است. این زمینه بارور، فهم ما را از زنان و جنگ غني ساخته، شکل داده و متحول کرده است 
به اعتقاد فاي1)1966( در رویکرد پدیدارشناسي معاصر، معناي برساخت گرایي همان رویکردگرایي2 
است. طبق این دیدگاه همه ادعاها و ارزیابی آن ها از دانش در یک قالب مفهومی انجام می گیرد 
که در آن دنیا تشریح و توضیح داده شده است. پاتر3معتقد است جهان برساخته مي شود همزمان 

که ما درباره آن حرف مي زنیم، مي نویسیم و بحث مي  کنیم.
در بحث زنان و برساختگرایي مي بینیم که رفتارهای جنسیتی زنان و مردان، حاصل سلسله   
از  اجتماعی  انتظارات  بشری،  جوامع  اغلب  در  دارد.  وجود  مختلف  جوامع  در  که  است  مراتبی 
جنس های مختلف، بنا به ارزش ها و هنجارهای موجود و بر اساس فیزیک بدن افراد شکل می  گیرد. 
بنابراین  می دهد.  نشان  عکس العمل  و  نبوده  خنثی  جنس،  یک  به  نسبت  جامعه  دیگر،  به  تعبیر 
می توان گفت که جنس یک مقوله اجتماعی بوده و به  همین دلیل می تواند به  عنوان یک واقعیت 
اجتماعی هم عمل کند. با توجه به این مفروضات، پیدا است که مقوله »زن« در وهله اول یک 
برساخته اجتماعی و فرهنگي است تا یک مقوله بیولوژیک و رفتار او متناسب با الگوهاي از پیش 

تعیین شده، نهادي شده است.
در بحث جنگ و برساخت گرایي مي بینیم که جنگ یک ساختار فرهنگي تاریخي دارد. لیندا   
گراند دو پو )1998( جنگ را یک اختراع فرهنگي بسیار پیچیده و در عین حال انعطاف پذیر مي داند 
که در دوره ها و جا هاي مختلف، اشکال مختلفي به  خود گرفته است. ادوان روزو محقق فرانسوی 
تعبیر  به  یا  را  بیان مي کند »تاریخ فرهنگ جنگ  بنام »تاریخ فرهنگی جنگ بزرگ«  در کتابش 
ادبي  آفرینش هاي هنري و  از عملکرد ها، نگرش ها،  باید در مجموعه اي  را  دیگر فرهنگ جنگ 
سال هاي جنگ و پس از آن رویت کرد« )ساساني، 1384(. قابلیت تفسیر و تأویل خاطرات جنگ 
و جنبه هاي  پنهان جنگ  آشکار کردن وجوه  به  اهتمام  و  معاني ژرف  و جوي  منظور جست  به 
پاك سازي شده جنگ، نظیر رنج هاي روحي و جراحات جسمي رویت نشدني، از ویژگي هاي رویکرد 
مطالعات فرهنگي است. تحقق این جریان مطالعات همه جانبه جنگ با رویکردي جامعه شناختي 
به موضوع زنان و جنگ و تجربه زیسته آنان در این صورت اتفاق مي افتد که به ماهیت جنگ و 
نا گفته ها و نا نوشته هاي جنگ توجه شود. در این تحقیق با اتخاذ چنین رویکردي به مقوله جنگ 
نگاه شده است و به منظور نشان دادن نقش زنان به  روایت آنان و تجربه هاي کمتر کاویده و نادیده 
زیسته شان در جنگ توجه کرده ایم. اشاره به نقش زنان در جنگ ایران و عراق از میان روایت ها و 

B. Fay .1خاطرات در پیوند دادن قالب جنگ به معنا هاي مستتر درآن از اهداف این تحقیق است.
2. perspectivism
3. potter
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رهیافت هاي روشي تحقیق
این تحقیق با هدف تحلیل و بررسي تجربه زیسته همسران شهدا، عالوه بر روش های جمع آوری 
اطالعات در تاریخ شفاهی، از نظریات مربوط به حافظه جمعی و روایت و استناداتی که می توان 
در آن زمینه ارجاع به واقعیت کرد نیز بهره جسته است. در واقع از آنجا که متن گفتگو ها حامل 
اینجا بحث شده اند. به  این نظریات در  وقایع روایی و حافظه جمعی مصاحبه شوندگان بوده است، 
با  تا  تاریخ شفاهی و حافظه جمعی است  از حوزه های  استفاده  این  ترتیب رهیافت تحقیق حاضر 
رویکردی برساخت گرایانه خاطرات روایت شده همسران شهدا مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحلیل 

روایت نیز به  منظور چارچوب کار روش شناسانه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

تحلیل  و  زنان  »خود«  ساختن  روشن  در  تاریخ شفاهی  رویکرد  شفاهي:  تاریخ  الف. 
فرآیندهاي اجتماعي زندگی آن ها به  کار می آید. ازآنجایی که در این روش تأکید بر روي گوینده 
روایت است، روایت همسران شهدا مي تواند بیانگر تجربه هاي زیسته آن ها در رخداد جنگ و نیز 
چرایي  آن ها  توسط  که  هستند  ابزاري  شخصي  روایت هاي  باشد.  فرهنگي  بازتولید هاي  بیانگر 
از تحلیل روایت ها  نهادینه شده آن ها  الگوهاي  رفتار گروهي در واقعه ایي خاص معلوم گشته و 
تولید مي شوند. السن1 ) 2000( مي گوید: روش تاریخ شفاهي در واقع فهم زندگي افراد از درون 
به عنوان عملي هدفمند و آگاهانه است. چیزي که در تاریخ شفاهي و داستان زندگي حائز اهمیت 
مي باشد، تئوریزه کردن ذهنیت است. ذهنیت و رابطه آن با آگاهي و چگونگي کنار آمدن با دنیا در 
تاریخ شفاهي مهم است. این روش با رویکردي جامعه گرا در پي آن است که گروه هایي را که از 
امکان و قدرت ثبت و مکتوب کردن نظرات خود برخوردار نبوده اند مورد توجه قرار دهد. تاریخ 
شفاهي بیان خاطرات و روایت صرف نیست بلکه روایت تاریخي است که در بررسي تاریخ معاصر 
به عنوان سندي در کنار اسناد مکتوب اصالت دارد؛ مصاحبه هاي تاریخ شفاهي از لحاظ عمیق بودن، 

کیفي بودن، اکتشافي بودن و کل نگر  بودن در حکم اسناد تاریخي هستند.
تاریخ شفاهي از جمله روش هاي کیفي است که توسط آن مي توان تجربه زندگي همسران   
شهدا را در زمان جنگ و پس از آن فهم کرد. هدف این تحقیق بررسی برساخت های ارزشي دوران 
جنگ، که همسران شهدا بر اساس آن سال های جنگ و سال هاي پس ازشهادت همسرانشان 
برساخت های  از  خدا  راه  در  )جنگ(  جهاد  و  شهادت  برساخت های  نیست.  کرده اند،  تجربه  را 
بپردازد که چه رویکردهای  این مسئله  به  تا  این مطالعه قصد دارد  بدیهی دوران جنگ هستند. 
برساخت گرایانه ای می تواند رفتارهای همسران شهدا را در باور به این ارزش ها تبیین کند. در این 
تحقیق براي جمع آوري داده ها در تاریخ شفاهي و تجربه زیسته، مصاحبه نیمه ساخت یافته روایي 
با طرح دو پرسش مي باشد که دقیقًا مطابق با اصول مصاحبه عمیق اجرا شده است. این پرسش ها  1. Olesen
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از این قرارند:
همسران شهید چگونه خود را در روایت تجربه زیسته سال هاي جنگ، قبل و پس از شهادت 	 

بازنمایی کرده اند؟
همسران شهید با چه موانعی در سال های جنگ و بعد از شهادت برخورد کرده اند؟	 

پیکر  به  عنوان یک  را  موریس هالبواکس1)1980( حافظه  ب. حافظه و خاطره جمعی: 
پایه ریزی  ارتباطی  فرایندهای  از طریق شرکت در  از دید وی حافظه  اجتماعی توصیف می کند. 
و  تبدیل می شوند  به حافظه های جمعی  در هم  از طریق ذوب شدن  فردی  می شود. حافظه های 
چشم اندازی برای حافظۀ جمعی می باشند. دورکیمی ها خاطره اجتماعی را متعلق به خود ساختار 
اجتماعی می دانستند. آن ها معتقد بودند که »خاطره فردی از سوی اجتماع تعیین می شود« )کالرك2، 
1973(. از میان مفاهیم جامعه شناسي، مفهوم فرهنگ نزدیک ترین پیوند را با حافظه جمعي دارد. 
فرهنگ را در واقع مي توان تجلي اجتماعي خاطرات مشترك دانست. در روش تاریخ شفاهي که 
درگیر  عمیقأ  حافظه  است،  بوده  و مصاحبه هاي عمیق  مطالعه  مورد  فرهنگ  با  آشنایي  متضمن 
ماجرا است. در این موارد ما به طور آشکاري بر خاطرات دیگران تکیه مي کنیم تا اطالعاتي درباره 
حال و گذشته فراهم کنیم. البته در این گونه کارها به دیگر منابع نیز رجوع مي کنیم، منابعي نظیر 
بایگاني ها، تاریخ هاي مکتوب، عکس ها و نیز گزارش هاي جمعیت شناختي. کتل و کلیمو معتقدند 
» نباید تکیه محقق به خاطرات خودش را نیز نادیده گرفت، شکل هاي نانوشته خاطرات که اتنبرگ3 

آن را »یادداشت هاي شنیده« مي نامد« ) کتل و کلیمو، 2002(.
یادآوری  چگونگی  و  حوزه  دراین  مجادالت  مهم ترین  از  یکی  خاطرات  روایت  در  حقیقت   
آن هاست. انتقادات زیادی به، نزدیک به حقیقت بودن خاطره وجود دارد. این تردید وجود دارد که 
آنچه به یاد مانده و آنچه به یاد نمانده چگونه روایت می شود. برخی بر این عقیده اند که همچنان که 
فرهنگ ها تغییر می کند، عملکردهای حافظه و اینکه چه چیزی با ارزش و مطلوب برای یادآوری 
فرهنگ  قالب  در  گذشته  خالصه سازی  نوعی  روایت سازی  که  آنجا  از  می کند.  تغییر  نیز  است 
امروز است، به همین دلیل با احتیاط بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اما به هر حال علمی ترین 
تاریخ نگاری ها نیز )چه تاریخ فردی و چه تاریخ اجتماعی( مبرا از تحریف نیستند. کتل و کلیمو4 ) 
2002( معتقدند آدمیان از طریق یادآوري گذشته و روایت آن، زندگي گذشته شان را به طور مداوم 
متناسب با منافع و نیازهاي حال شان دوباره شکل مي دهند. براین اساس روایت زندگي، گفتماني 
درباره تجربه اصلي است و آنچه اهمیت دارد انسجام معنا ها درون این چارچوب ها است. بدین گونه 
مسئله تحریفات حافظه پیش مي آید که در نتیجه آن از خاطرات و روایت زندگي ها نمي توان انتظار 
زیادي براي صحت مبتني بر واقعیت داشت، اما آنچه مهم است موضوع »معنا« است. معنایي که 
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بین شخص، بین حافظه و تاریخ ارتباط ایجاد مي کند. درحوزه خاطرات جنگ اندیشمندان زیادی 
از جمله جی وینتر1و امانوئل سیوان2)1999(، ساموئل هاینس3)1384(، هالبوآکس به نظریه پردازی 
پرداخته اند هاینس برای تفکیک روایت های متفاوت جنگ، اعم از نامه ها، روزنگاشت ها و خاطرات، 
به  ثبت  عمل  چه  »هر  می گیرد:  به کار  را  »تامل«  و  »بی واسطه گی«  متمایز کننده  عنصر  دو 
خاص  واقعه  یک  ناب  اتفاق  یعنی  بی واسطه گی-  عنصر  باشد،  نزدیک تر  شده  ثبت  رخدادهای 
حسی- قوی تر است. هر چه این روایت ها از رخدادهایشان دورتر باشند، خلوص اتفاقات کمتر و 
عنصر تأمل قوی تر می گردد که توجه را به درون، معنا و واکنش ذهن معطوف می دارد: دیگر نباید 
صرفًا بگوییم چه اتفاقی افتاده، بلکه باید بگوییم چه معنایی می دهد؟ چطور بر من تأثیر می گذارد؟ 

چطور من را تغییر داد؟« )هاینس، 1384(.
ج. تحلیل روایت: در تحلیل داده هاي شفاهي برگرفته از خاطرات راویان تحقیق رویکرد 
روایت استفاده شده است. روایت ها رابطه تنگاتنگ با مرور خاطرات دارند. خاطره جمعی در قالب 
شبکه ای عاطفی- اخالقی از روابط آدمیان و یا اجتماع شکل می گیرد و افراد یک اجتماع، که به 
لحاظ ساختاری می توانند یک قوم، طبقه، ملت، نسل یا جنس باشند، بر مبنای چنین حافظه ای 
مي توانند هم هویت فردی و هم هویت گروهی خود را تعریف و یا تصور کنند و البته این همه 
جز در بستر روایت اتفاق نمی افتد. روایت مفهوم همبسته و مالزم با حافظه جمعی است که اساسا 
پرتو  در  را  کنش هایمان  و  می دهد  را شکل  ما  اکنون  گزینش های  البته  و  می پردازد  گذشته  به 
برخی  داستان ها هستند.  و  روایات  از  مملو  معموال  کیفی  اطالعات  متصور جهت می دهد.  آینده 
که  زمانی  خصوصا  است  زندگی  از  داستان هایی  جمع کردن  داده ها،  جمع کردن  از  هدف  اوقات 
مصاحبه کنندگان تاریخ های  شفاهی را گرد هم می آروند یا مصاحبه های تاریخ نگارانه را سرپرستی 

می کنند )اسمیت4، 1998، دنزین، 2000(.
شدند.  استخراج  شیرو  روایت  تحلیل  به روش  مصاحبه ها  کلي  مؤلفه هاي  مطالعه،  این  در   
به   این ترتیب که در بازبیني خاطرات روایت شده همسران شهدا هر یک از مؤلفه ها به فراخور جنسي 
که دارند، به طور مثال از نوع »احساسات« باشند یا حکایت از »منظور و نیت« مصاحبه شوندگان 
می برد  به کار  روایت  ارزیابي  در  دسته بندی  هفت  شیرو  مي شوند.  کد گذاري  و  کنند،  دسته بندي 

)2003: 171( که به شرح زیر است:
احساسات5، احساسات و تأثیراتی که روایت می گذارد را بررسی می کند.. 1
شناخت6، افکار و اعتقادات را منعکس می کند.. 2
درک7، به چیزی اطالق می شود که با ادراك معنی می شود.. 3
حس فیزیکی8، به حسی اطالق می شود که فرای دریافت های حسی و به صورت فیزیکی . 4

دریافته شود.
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منظور و نیت1، به نیتی اطالق می شود که باعث می شود اعمالی صورت گیرد.. 5
رابطه2، به عملی اطالق می شود که عالوه بر بررسی یک عمل، رابطه میان خصوصیات یک . 6

فرد و عملکرد را تفسیر کند.
بیان گزارشی3، به زبانی که بیانات راوی را بازنمایی می کند اطالق می شود و خود به سه . 7

نوع تقسیم می شود: الف( مستقیم، به طور مستقیم از افراد نقل می شود.، ب( غیر مستقیم. 
به طور غیر مستقیم از افراد نقل می شود.، ج( آزاد. اعمالی گزارش می شوند که بر پایه گفته ها 

نیستند بلکه دیده یا شنیده شده اند.

جامعه هدف
در روش کیفی بر خالف روش کمی که نمونه آماری به صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب 
می شود، نمونه بر اساس اهداف تحقیق انتخاب می شود )پیروی، 1384(. برای آماده کردن چنین 
نمونه ای باید افرادی انتخاب شوند که پدیده مورد پژوهش را تجربه کرده باشند )هالووی و ویلر4، 
2002(. در تحقیق حاضر تجربیات، اطالعات ذهنی و آمادگی آن ها برای انجام مصاحبه درباره 
گرفت.  قرار  انتخاب شرکت کنندگان  معیار  عراق،  ایران-  از جنگ  پس  سال های  زندگی  تجربه 
آمادگی افراد برای انجام مصاحبه از آنجا معیار مصاحبه بود که بسیاری از همسران شهدا حاضر به 

گفتگو در هیچ مصاحبه ای بعد از جنگ نشده اند.
شده اند.  انتخاب  برفی6  گلوله  و  هدفمند5  نمونه گیری  اساس  بر  تحقیق  مورد  نظر  افراد   
نمونه گیری هدفمند روشی است که در تحقیقات پدیدارشناسانه مورد استفاده قرار می گیرد )لوئیس 
و مون، 1997(. روش نمونه گیری در این تحقیق گلوله برفی است »که اصطالحًا به آن روش 
شبکه ای یا زنجیره ای نیز گفته می شود« )پولیت و هایگلر7، 2000( که روش مناسب، کارآمد و 
ارزان برای دستیابی به افراد است. در این روش »محقق از اولین نمونه ها که معموال به روش 
ساده انتخاب شده اند، می خواهد که افراد دیگری را که در زمینه مورد نظر تجربیاتی دارند، معرفی 
کنند. معموال نمونه گیری از روش ساده شروع و به صورت گلوله برفی ادامه می یابد و به صورت 

نمونه گیری مبتنی بر هدف در می آید« )صلصالی و دیگران، 1382: 23(.
جامعه هدف این تحقیق شامل زنان تهرانی می شود که همسر خود را در جریان جنگ ایران-   
عراق از دست داده اند، از آن ها دارای فرزند یا فرزندانی هستند و خانواده خود را به طور تک والد یا 
بازسازي شده مدیریت می کنند. بر اساس آمار سازمان شهدا و ایثارگران، هم اکنون 57 هزار همسر 
شهید در ایران زندگی می کنند که نزدیک به نه هزار نفر از آن ها ساکن تهران می باشند )8778 نفر(.

بر اساس نظریه »نقطه نظر«، کسانی بیشترین قابلیت ارجاع در تحقیق پدیده اجتماعی را   
دارند که دارای باالترین امتیاز درگیر شدن با این موضوع باشند. نظر به این همسران شهید 1( به 
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عنوان افراد عادی درگیر جنگ بوده اند، 2( حمایت گر نیروهای جنگنده بوده اند، 3( مسئولیت زندگی 
در سال های جنگ را بر عهده داشته اند، 4( متحمل داغ از دست دادن شریک زندگی خود در جنگ 
بوده اند و 5( مسئولیت زندگی در سال های پس از جنگ را به عهده داشته اند، به عنوان راویان 

تجربه سال های جنگ و پس از آن، در این تحقیق انتخاب شده اند.
در این مطالعه با هفت نفر از همسران شهید مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت   
و تالش شد تا با جمع آوری روایت های زنان به بازکاوی بخش هایی از تاریخ شفاهی جنگ هشت 
اکتفا کردیم که هر یک مبین  به چند نمونه  تنها  این منظور  برای  بپردازیم.  ایران- عراق  ساله 
انتخاب  به فردي داشت. در  بودند که در بستر جنگ جایگاه منحصر  حرکت جمعی و ذهنی اي 
امکان ترجیح  بر ذهن مشترك و خاطرات شفاهی مشترك کافی می نمود و  تنها تکیه  نمونه ها 
و تأکید بر نوعی خاص منتفی بود. زنان نمونه تحقیق در واقع در عملکرد واحد بودند اما در نوع 

زندگي متنوع.

یافته هاي تحقیق
تحلیل داده هاي روایي، این مطلب که جنگ با تمام سختی ها و تلخی های خود فرصتی جدید در 
اختیار زنان قرار داده است، را تایید می کند. همسران شهید، در تجربه جنگ و واقعه شهادت همسر 
با موقعیت جدید اداره زندگی به تنهایی مواجه شده اند و هر یک با راه حل ها و عملکردهای خاص 
خود به مدیریت اوضاع پرداخته اند. در تمام آنان )چه سنتی و چه سنت شکن( نوعی خودمختاری 

در تعریف راه حل های زیسته دوران جنگ و پس از آن به چشم می خورد.
پس از مطالعه چند باره مصاحبه ها، مفاهیم به دست آمده از هر مصاحبه در قالب مؤلفه های   
اولیه ای در ارتباط با رفتارهای اجتماعی و تجربه زیسته همسران شهید به دست آمد. مؤلفه های 
مصاحبه ها بر اساس فاکتورهای تحلیل روایت در روش شیرو )2003( به گونه ای ساده و توصیفی 
دسته بندي شدند. احساسات، شناخت، درك، احساسات فیزیکی، منظور و نیت، نوع روابط و نوع 
نقل کردن مصاحبه شوندگان از افراد اصلی روایت شان، از جمله مالك های کد گذاری در تحلیل 

مصاحبه ها بودند که به مضمون بندی و مقوله سازی در این تحقیق کمک کردند.
فاکتور »احساسات« از جمله فاکتورهایي است که شیرو در دسته بندي بخش هاي مختلف   
یا شهادت  اسارت  از  به همسر«، »ترس  است. »عالقه  داده  قرار  تأکید  مورد  را  آن  روایت  یک 
همسر«، »واقعیت گریزی )نا باوری شهادت همسر(«  و »محبت به فرزندان«  از جمله مؤلفه هاي 
مصاحبه شوندگان  احساسات  و  عاطفی  درونیات  از  حکایت  که  است  تحلیل  مورد  مصاحبه هاي 
مي کند، به طور مثال در قالب سخن گفتن از عالقه به همسر یا ترس از دست دادن او در طول 

جنگ تحت عنوان »احساسات« تجلی یافته است.
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شهادت  یا  اسارت  از  ترس  همسر،  رزمندگی  دوره  در  تنهایی  )احساس  زیسته  دلهره های   
همسر، واقعیت گریزی( و ظلم زیسته ) رنج از آزار و اذیت در ازدواج مجدد، سنگینی بار کار کردن 
در محیط مردانه( از جمله تجربیات مطرح شده توسط همسران شهدا هستند که می توان در ذیل 

فاکتور احساسات به  آن ها پرداخت.
»مثال زماني که همسرم تو منطقه بود یکي که به من یه خورده نگاه مي کرد قلبم مي ریخت   
چون همیشه معمواًل عصرا که مي شد شهدا رو میاوردن تو مسجد همون منار جنبون، مسجد اعظم 
منار جنبون، و به خانواده هاشون خبر میدادن. مي گفتن این شهید توست ببرش. یعني با ترس و 
وحشت از خونه بیرون مي رفتم. درسته من انتخاب کرده بودم اما هر لحظه احساس مي کردم این 
شهیدي که آوردن نکنه همسر منه. این نگاهي که دارن میکنن نکنه حتما شوهرم شهید شده که 
دارن اینجوري نگام میکنن. یعني هر لحظه، هر لحظه در انتظار شنیدن خبر شهید شدنش بودم«.
برساخت  سر کرده اند.  فرزندان  تربیت  دلهره های  با  نیز  را  شهادت  از  پس  سال های  آن ها   
ارزشمند بودن جهاد شهدا مسئولیت تربیت فرزندان را برای آن ها سخت تر می کرد. در واقع ترس 

از تنهایی و بی کسی خود آخرین ترسی بوده است که آن ها را با خود درگیر کرده است.
»ازدواج هاي ناموفقي که در پس شهادت ما ها داشتیم خودش در پي پر کردن خأل عاطفي   
بودش شاید از ما اگر بپرسن که چه نیازي بود ازدواج بکنین همون خأل یه رابطه عاطفي بود یعني 
فکر مي کردیم که نیاز داریم با یکي صحبت بکنیم این نیاز براي من خیلي شدید بودش به خصوص 
از زماني که دیگه جنازۀ اونو آوردن و شهادتش قطعي شد منم دیگه از لحاظ روحي سعي کردم از 
اون ببرم این نیاز برا من خیلي شدیدتر شد خیلي و از همون موقع احساس مي کردم که اگه دخترم 

بره من فوق العاده وحشتناك تنها مي شم.«
»حس فیزیکی« همسران شهید به طور عملی احساس خوشایند متکی بودن به خود را   
بیان می کنند و از شهامت و جسارت به دست آمده در سختی های دوره جنگ و بعد از آن سخن 
می گویند. »فعالیت پشت جبهه«، »فعالیت های اجتماعی )مدرسه، انجمن(«، »لذت از بودن کنار 
همسر شهید« و »احساس استقالل« از جمله مؤلفه هایي است که به بروز احساسات فیزیکي کمک 
مي کند. »کم کم که سنم باالتر رفت مسئولیت زندگی را خودم قبول کردم و سعی کردم از کسی 

کمک نخواهم و هیچ تقاضایی از کسی نداشته باشم«
جنگ با تمام زشتی هایش اشتیاق به زندگی زناشویی را در دوره جنگ از زنان نگرفت. عالقه   
به همسر یکی از نمودهای بارز در روایت خاطرات همسران شهداست. این عالقه در برخی از آن ها 
به دلیل وجود ارزش های مشترك بود که آن ها را به شکل شیفته و شیدای همسرانشان نشان 
می داد. آنان خود را غرق در ابهت همسر می دیدند. برخی از آن ها به این دلیل به همسرانشان بابت 
رفتن به جنگ اعتراض نمی کردند که از روی آن ها خجالت می کشیدند. شدت عالقه آن ها مانع 
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از این می شد که انتخاب همسرشان را مورد سئوال قرار دهند. زندگی مشترك آنان اگر چه کوتاه 
بوده، اما عمق بیشتری داشته و گویی سال های زیادی طول کشیده است. در میان اضطراب ها و 
سختی های دوره پس ازجنگ آنچه آن ها را به زندگی دلگرم کرده توجه و یاد همسر شهیدشان 

بوده است.
تأمین  منو  عاطفي  جهت  از  خیلي  مي کردم  زیادي  خوشبختي  احساس  شوهرم  کنار  » در   
مي کرد. هم همسر بود هم پدر بود و خیلي بهم توجه مي کرد. دیگه نیازي نمي دیدم که حاال بلند 
شم برم دانشگاه درس بخونم. که چي بشه دوست داشتم به زندگیم برسم. آسایش اونو فراهم کنم 

که دیگه خدام بهم یه پسر داد و دیگه زندگیمون تکمیل تر شد.«
ارزش ها و ساختارهایی که همسران شهید به آن ها پایبندند یا آن ها را شکسته اند و همچنین   

احساست مذهبی آن ها در قالب »منظور و نیت« در دسته بندی شیرو قرار می گیرند.
»خیلی ها به من می گویند این ها که تو می گی شعاره، اما من می گم اگه شعار هم باشه ما به   

اون اعتقاد داشتیم و به آن عمل کردیم«.
عده ای از همسران شهید شیفتگی و اشتیاق زیادی به درس، علم و دانش داشته اند و دانش   
یکی از ارزش های غیر قابل انکار زندگی آن ها بوده است. این ارزش گاه به صورت ابزاری برای 
فهم جهان پیش رو بوده و گاه به صورت مأمنی برای عبور از موانع بوده است. ارزش مهم دیگر 
در روایت های همسران شهید ارزش های اسالمی و انقالبی است که آن ها را به انتخاب یک همسر 

انقالبی سوق داده است. گفتمان های انقالب و جنگ نیز بر آن ها بی تأثیر نبوده است.
در  عرفیات جاری  و  تمام تجمالت  رد  با  و  انقالبی  با همین شیوه  دوران  آن  در  »عده ای   
جامعه ازدواج می کردند در همان جلسه اول احساس کردم او همان کسی است که می تواند همراه 
زندگی من و همراه مبارزاتی من باشد چرا که با کالم اول اعالم مواضع ارزشی اش را می کند و با 
اعالم  نظر خودش نسبت به جنگ و مسئله دفاع مقدس بیان مي کند که جنگ اولویت اول ارزشي 
اوست و گوش به فرمان امام ) ره ( است. من هم این راه را انتخاب کرده بودم و آن را باور داشتم. 

می دانستم که در انتهای این مسیر شهادت است«
این ارزش ها در تمام همسران و در تمام دوره های زندگی یکسان نبوده  تأثیر  البته میزان   
است. عده ای از همسران، امروز این ارزش ها را مورد سئوال قرار می دهند و برخی دیگر ارزش های 
دیگری را جایگزین کرده اند. به طور مثال همسر شهیدی در برخورد با مشکالت بعد از شهادت و 
رفتارهای اجتماعی )برخورد خانواده همسر و بنیاد شهید( از ارزش های انقالبی به ارزش های علمی 
عبور داشته است. این طیف به نوعی به جامعه، به سیاست و رفتار انقالبی خود در سال های پیشین 
انتقاداتی دارند. از نظر آن ها برآیند عملکردشان در سال های جنگ بر اساس احساسات بوده است 

از همین روست که به ارزش های عقالنی روی آورده اند.
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افتخاره که همسر شهید  بزرگترین  این  داشتم مي گفتم  انقالبي که  با شور  »درآن شرایط   
بشه  بازکاوي  دوباره  درواقع  کارو مي کردیم؟  این  باید  ما  بشه که چرا  باید سئوال  به  نظرم  بشم 
باید  چرا  مي پذیرفتیم؟  رو  جنگي  چنین  مثاًل  باید  چرا  ما  که  مي شدش  ازجنگ  که  سئوال هایي 
اینطوري ادامه اش می دادیم چرا باید آنقدر عاطفه و احساس صرفًا حاکم مي شد به زندگي اجتماعي 

ما ...؟«.
عنصر »شناخت« در روایت هایی از مدیریت امور در سال های جنگ و بعد از آن مشهود   
است. آن ها با شناختی که از موقعیت کسب کرده اند خود راسا به اداره امور پرداخته اند، مسئولیت 
مراقبت و تربیت فرزندان، و امور منزل را پذیرفته اند. انتخاب هایی که داشته اند نیز ریشه در همین 
ازدواج  پذیرش  در  مالی«، »سرسختی  است. »مدیریت  داشته  زمانه  و  موقعیت  از  آن ها  شناخت 
مجدد«، »برنامه برای آینده«، و »حمایت از فرزندان« از جمله مؤلفه هایي است که نشانگر شناخت 
مصاحبه شوندگان در روایت خاطرات جنگ است. بر اساس این شناخت است که آن ها به ارزش ها 

متعهد مانده اند یا آن ها را مورد نقد قرار داده اند:
»نمي خوام فراموش بشه هر چه که امروز ما داریم از رنج و خون اونا بوده به بچه هام گفتم   

هیچ وقت شهدا رو مخصوصًا پدرتونو فراموش نکنین«.
جنگ هیچ وقت موقعیت دلخواه و انتخابی در زندگی اجتماعی انسان ها نبوده است. جنگ   
پدیده ای سیاسی است که بر گروه های اجتماعی تحمیل می شود. تنها انگیزه های نبرد است که 
باعث می شود افراد آن را به عنوان یک حرکت جمعی بپذیرند و برای آن فعالیت کنند. زندگی با 
ازدواج به چالش  انتخاب زنان را در  یک مرد که درگیر جنگ است، مسئله ای که میزان آزادی 
می کشد. آیا زنان آگاهانه و از روی میل به این انتخاب تن داده اند؟ هیچ یک از همسران شهید که 
مورد مصاحبه قرار گرفتند مجبور به ازدواج نشده اند. اگر چه تعدادی از آن ها به طور سنتی و بدون 
آشنایی قبلی ازدواج کرده اند اما اجبار به ازدواج نشدند. تمام آن ها اطالع داشتند که با مردی »اهل 
جبهه« ازدواج می کنند یا بعد از ازدواج خود در تصمیم همسرانشان در شرکت در جنگ همفکری 

داشته اند. برخی از آن ها به  طور برجسته  ای نقش فعال در انتخاب شیوه زندگی خود داشته اند:
»من هم خودم مذهبی و اهل ایثار بودم و علی رغم خواستگار هایی که داشتم می خواستم که   

همسر آینده ام اهل جبهه باشند و نه اهل برنامه های دیگر«.
البته درجه این انتخاب در تمام نمونه های مورد مصاحبه یکسان نبوده است. در یک سوی   
طیف کسانی قرار دارند که درجه کمی از انتخاب را به دست می آورند؛ به این معنی که به طور 
سنتی خواستگاری شده اند اما در سال های پس از شهادت آموخته اند که چگونه مشکالت زندگی 

را مدیریت کنند.
از  از برنامه شان ریشه می گیرد. برخی  ادراکات همسران شهدا  مالك »درک« در واقع به   
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آن ها گرایش زیادی به تحصیل داشته اند. مؤلفه هاي »غرور از اداره زندگی« و »تحصیل گرایی«، 
از جمله مؤلفه هاي مشاهده شده در روایات است که حکایت از درك مصاحبه شوندگان در موقعیت 
جنگي و پس از آن داشته است. استفاده از فاکتور تحصیل به عنوان راهکاری برای کسب استقالل 

ریشه در درك همسران شهید از موقعیت دارد:
»من همزمان با )دخترم( رشد کردم. هم از لحاظ روحی خودم رو بستم )باال بردم( و هم از   

لحاظ درسی و کارهای اجتماعی ...«.
استقالل و خودباوری از مضامینی است که باعث به  وجود آمدن رضایت در برخی از همسران   
شهدا شده است. آن ها با افتخار از شجاعت ها و از توانمندی های خود سخن می گویند و از اینکه 
توانسته اند سال های جنگ و بعد از شهادت همسر را با موفقیت پشت سر بگذارند، رضایت دارند. 

رضایتمندی از خویشتن از عوامل موثر در برخورد با مشکالت پیش روست:
گذشته  به  خودم  االن  واقعًا  خودم  یعني  فهمیدم  موقع  همون  توانایي هامو  از  خیلي  »من   

برمي گردم واقعًا در درجۀ اول لطف خدا و بعد شاید این سختي ها من رو فوالد آب دیده کرد«.
»رابطه« از جمله مواردی است که هم شیرو در تحلیل روایت به آن اهمیت می دهد و هم   
ون منن1 در بحث از تجربیات زیسته به آن اشاره دارد. به این ترتیب انواع ارتباطات همسران شهدا 
در این بخش می گنجد.»توکل به خدا«، »ارتباط عمیق عاطفی با همسر«، »همیاری )پرستاری از 
مجروحان جنگی(«  و »سازگاری اجتماعی با تغییر مکان زندگی«  از جمله مؤلفه هاي اشاره کننده 
به فاکتور رابطه در تحلیل روایت شیرو است. همسران شهدا بارها به ارتباط خود با خدا و توسل به 

ائمه اطهار در روایت های خود اشاره کرده اند:
»هي مي گفتم خدایا تو که باال سر ما هستي تو که مي دوني من شوهرمو گذاشتم که بره تو   

منطقه و بهش روحیه دادم«.
رابطه عمیق با همسر، رابطه با خانواده خود و خانواده همسر، سازگاری با محیط که به جهت   

شرایط سخت جنگ حاصل شده است از جمله مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است:
ارتباط  با آن ها  از من دوری می کردند. یعنی همه آن هایی که  »خانواده همسرم هم دیگر   
نزدیک داشتیم دیدند حاال حاال ها مثل اینکه این قضیه )مفقود االثری همسرم( وجود دارد، یکی 

یکی کنار کشیدند«.
»بیان گزارشی« در تحلیل روایت شیرو این مسئله را مد نظر قرار می دهد که تا چه حد   
بیشتر  در  است.  بوده  آزاد  صحبت  نحوه  یا  غیر مستقیم  مستقیم،  نقل قول های  اساس  بر  روایت 
مصاحبه های مورد مطالعه در این تحقیق از روش گزارشی نقل قول غیر مستقیم یا گزارشی آزاد 

استفاده شده است:
1. Van Mannen
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»اصرار کردند و گفتن که ما تحقیقات کردیم، شما مناسب ترین فرد هستید. به این شرط رفتم   
که اواًل دو سه ماه آزمایشي برم، دومًا که تام االختیار باشم و با آقایون کار نکنم«.

در مواردی هم که گفتگو بر اساس نقل قول مستقیم بوده، همسران به صحبت های خودشان   
ارجاع می کردند:

»بعد برادرم پیشنهاد داد گفت که بیاین خونۀ ما.   
خوب مام که از خدا خواسته. گفتیم خوب باشه میایم.   

گفت که بیاین خونۀ ما و وسیله هم نمي خواد بیارید، ما هرچي هست با هم استفاده می کنیم.  
گفتم: نه داداش«.  

فرآیند سنت مداری تا خودمداری در زندگی همسران شهدا
آنان  زندگی  در  خودمداری  تا  فرایند سنت مداری  وجود  از  حاکی  روایات همسران شهدا  بررسی 
است. این فرآیند را می توان با نظریه رایزمن در زمینه »خویشتن«1 تحلیل کرد. برخی از نمونه های 
در حالی که  و  کرده اند  ازدواج  رایج  قواعد  اساس  بر  دارند،  ابتدا شخصیتی سنت محور  در  تحقیق 
همسرشان به عنوان رزمنده می جنگید، در محلی دور از منطقه جنگی زندگی می کردند. این نوع 
تیپ در نگاه رایزمن تعبیر به »سنت راهبر« می شود. به این معنی که افراد می آموزند که »الگوهایی 
که در طول قرن ها در رابطه با فرهنگ و وظایف اقتصادی آمده را فهم و درك کنند و بیاموزند 
که چگونه از مناسک، امور روزمره و مذهب تبعیت کنند«. روابط خانوادگی در این مرحله جایگاه 
ویژه ای دارند و افراد بیشترین وابستگی و تأثیر پذیری را از آنان دارند. بعد از این مرحله همسران 
عبوری به مرحله »دیگری راهبر« دارند. هر دو دسته، چه گروهی که از ابتدا سنت راهبر بوده اند 
و چه گروهی که از ابتدا دیگری راهبر بوده اند، مرحله ای از زندگی را تحت عنوان »همسر راهبر« 
طی می کنند. در این مرحله آن ها به شدت تحت تأثیر آرمان ها و عقاید همسران خود قرار می گیرند. 

بعد از شهادت همسر مرحله عبور به »درون راهبری« اتفاق می افتد.
این تیپ زمانی به وجود می آید که سنت ابعاد برجسته ای را از دست می دهد و شکل ارتباط   
تغییر می کند. به این معنی فرد با انتخابگری دست به ارتباطات نو می زند در حالي که شبکه های 
خانوادگی متزلزل شده و سنت به واسطه منطق مورد نقد قرار می گیرد. این سنت شکنی البته در 
مرحله »دیگر راهبر« نیز به نوعی اتفاق می افتد اما باالترین حد آن در مرحله »درون راهبر« است. 
انتخاب گری، استقالل گرایی، رضایت از خویشتن از جمله مضامینی هستند که ریشه در خود درون 
راهبر همسران شهدا دارند. انتخاب نوع روابط بر اساس صالحدید های تجربه زیسته نیز به نوعی 

به شخصیت درون راهبر نمونه های تحقیق باز می گردد.
1. self 
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تیپ شناسی رفتاری همسران شهدا
با توجه به تجربه زیسته همسران شهید در سال های جنگ ایران- عراق و پس از آن، سه تیپ 

رفتاری را می توان شناسایی کرد:

الف. همسران وابسته
همسران شهدایی که بیشترین تأثیر را از ساختار اجتماعی، سنت ها و عقاید عامه می پذیرند 
در دسته همسران وابسته قرار می گیرند. این زنان به لحاظ شخصیتی در دو طیف سنت راهبر و 
دیگری راهبر )رایزمن( قرار می گیرند و بیشترین تابعیت را از این ارتباط با خانواده و سنت ها دارند. 
آن ها در روند زندگی کنونی حل شده اند و معتقدند که باید از باقیمانده عمر خود استفاده کنند و 
تمایل ندارند فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیادی داشته باشند. آن ها در »حال« زندگی 
می کنند و تا جای ممکن ارتباط با گذشته را قطع کرده اند؛ ترجیح می دهند که در خلوت خود یا در 

حلقه های دوستانه خود زندگی را ادمه دهند.
قابل  بر اساس »خود عمومي« در نظریه برساخت گرایی  از همسران شهدا  این دسته  رفتار   
توجیه است. خود عمومي بازتابی از هنجارها و ارزش های جامعه است. ارزش های برساخته آن ها 
در جامعه گویا خاص همان زمانه بوده است. رفتار آن ها در هردوره به طور عادتي برساخته از معاني 
خاص آن دوره مي باشد. از منظر تعهدپذیری این همسران در هر سه بعد )نسبت به خود، نسبت به 
فرزندان، نسبت به جامعه( تعهدپذیر به شمار می روند، در عین اینکه در هیچ بعدی به طور شاخص 

تعهدپذیر دیده نمی شوند.

ب. همسران مستقل
همسران شهدایی که به طور کامل تحت تأثیر سنت و ساختار اجتماعی نیستند و بیشتر انتخاب گر 
بوده اند و در شیوه زندگی خود عاملیت داشته اند، در دسته همسران مستقل قرار می گیرند. آن ها 
به لحاظ مالی بر روی پای خود ایستاده اند. آن ها به فعالیت های اجتماعی خود ادامه داده اند و به 
تسریع امور و حل معضالت و مسائل خود و دیگران می پردازند و بین گذشته و حال خود پلی 
برقرار کرده اند. ساختارشکنی و سنت شکنی آن ها به اندازه ای نیست که آن ها را در انزوا قرار دهد 
و به نوعی احساس تعهد و مسئولیت باال در قبال وظایف محوله دارند و به نوعی در عین استقالل 
به تعادل رسیده اند. این دسته از زنان تا حدی »درون راهبر« اند که این ویژگی حکایت از عاملیت 

آن ها دارد. آن ها آینده را در بالندگی فرزندان می دانند.
کار  به  همسران  از  دسته  این  رفتار  تبیین  در  برساخت گرایی  نظریه  در  »خود خصوصي«   
می رود. عده ای از آن ها بنا بر ارزش های اجتماعی و مذهبی خود همچنان از ارزش هایشان، به طور 
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معتدل، دفاع می کنند. تجربه آن ها در راستاي تغییرات دروني و ایفاي نقش خود است. این دسته 
از همسران تعهد پذیری باالیی نسبت به فرزندانشان دارند. عده ای دیگر نیز به شکل سیاسی مدافع 
ارزش های دوران جنگند. در عملکرد این عده از زنان در دفاع از ارزش هایشان نوعی افراط گرایی به 
چشم می خورد طوری که به نظر می آید حافظ منافع رسمی و حکومتی باشند. این عده از همسران 
تعهد پذیری باالیی به جامعه و ارزش های سیاسی دوره جنگ دارند و اگر چه همواره متعهد به 
مراقبت از فرزندان خود بوده اند اما این تعهدپذیری در مقایسه با تعهد به ارزش های دوره جنگ 

برای آن ها درجه دوم اهمیت را دارد.

ج. همسران خود مختار
همسران شهدایی که در عبور از گذشته به حال با سنت شکنی و ساختارشکنی خود یک تنه 
به اداره زندگی پرداخته اند در دسته همسران خود محور قرار  یرند. فشارهای اجتماعی و اجبارهای 
برخورداند؛  باالیی  از خودباوری  واداشته است. آن ها  تدافعی  بروز عکس العمل  به  را  سنتی آن ها 
درعرصه اجتماع حضور فعال دارند؛ خود و جامعه و ارزش های اجتماعی گذشته را انتقاد می کنند؛ 
گذشته را در پرانتز بسته قرار می دهند؛ دیگر عالقه ندارند از قهرمانان جنگ ایران- عراق صحبت 
کنند. آن ها در ارتباطات خود دست به گزینش گری افراطی زده اند به طوری که بسیاری از روابط 

فامیلی را حذف کرده اند. به لحاظ مالی مستقل اند و از آینده گرایی باالیی برخوردارند.
مناسب  رفتار همسران خودمختار،  تببین  برای  برساخت گرایی  در حوزه  بازاندیشانه«  »خود   
به نظر می رسد. رفتار آن ها هدفمند است و به طور مداوم رفتارشان را با شرایط و پیامدهاي آن 
تطبیق داده و در حال بازاندیشي رفتار خود هستند. آن ها در سایه تجربه هاي جدید برساخت ها را 
آزمون کرده و تغییر مي دهند. به این ترتیب آن ها به طور کل هم جامعه امروز و هم ارزش های دیروز 
را مورد نقد قرارمی دهند. شخصیت خود محور این دسته از همسران باعث شده است تا باالترین 
تعهد پذیری را نسبت به خود داشته باشند، اگر چه در برابر فرزندان و جامعه نیز احساس مسئولیت 

می کنند.

نتیجه گیري
روایت تجربه زیسته همسران شهدا در سال های جنگ، قبل و بعد از شهادت، روایت زنانی است 
عنوان  به  را  خدا  راه  در  و جهاد  و جنگ، شهادت  گرفته اند  تأثیر  اجتماعی  از ساختار  اگرچه  که 
برساخت های اجتماعی و مذهبی پذیرفته اند، اما در بیشتر مواقع هم به طور آگاهانه و انتخاب گر 
ظاهر شده اند. حضور آنان در عرصه اجتماعی در دوره جنگ و قبل از شهادت چشمگیر بوده است. 
البته برخی از نمونه های تحقیق که در دوره قبل از شهادت همسر فعالیت اجتماعی نداشتند، در 
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دوره پس از شهادت همسر به منظور اداره امور زندگی و رسیدن به اهدافشان، به مشارکت اجتماعی 
پرداختند. 

گرفت.  نادیده  نمی توان  را  مصاحبه  مورد  زنان  زندگی  بر  اجتماعی  ساختار های  تأثیر   
»دلهره هاي زیسته« و »ظلم زیسته«  از مهم ترین مضامین تأیید کننده وجود موانع تراژیک 
در تجربه زیسته همسران شهید در سال های جنگ و پس از آن است. بخشی از این موانع که در 
دوره حیات شهدا وجود داشته است به مشکالت زندگی در مناطق جنگی بر می گردد که در روایت 
از  مناطق، اضطراب  بمباران  احتمال  و  نا امنی  این مشکالت شامل  است.  زنان مشهود  از  برخی 
تنهایی و ترس از شهادت همسر، کمبود ارزاق و مشکالت بزرگ کردن کودکان در مواقع مأموریت 
بزرگتری ظهور  انواع  و  ابعاد  در  این مشکالت  از شهادت همسر،  دوره پس  در  همسر می شود. 
می یابند که می توان به موانع خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. شهادت مردان در 
جنگ با از هم پاشیدن بنیان خانواده ها عالوه بر تحمیل بار اقتصادی بر خانواده، آسیب معنی داری 
بر امنیت روانی همسران در جامعه می گذارد. برساخت ارزشمند بودن جهاد شهدا مسئولیت تربیت 
فرزندان را برای آن ها سخت تر می کند. در برخی موارد رفتارهای دخالت جویانه خانواده شهید در 
امر سرپرستي فرزندان، منجر به قطع رابطه شده است. آن ها براي حل و بهینه سازی این رابطه 
در فرایند مدیریت زندگی شان با موانع عدم حمایت قانوني و سیاسي نهادهاي متولي امور شهدا 
روبرو بوده اند. موانع اقتصادی نیز در زندگی برخی از همسران شهدا چنان وجود داشته است که 
آن ها تصمیم می گیرند برای جبران آن در خارج از خانه کارکنند و با آینده نگري خود براي همیشه 
به مشکالت مالي پایان دهند. آن ها برای ادامه زندگی رفتارهای خود را تغییر داده اند، تدابیر جدید 

اتخاذ کرده اند و به تجربه هایی جدید دست یافته اند. 
عدم حضور همسران در سال های جنگ و شهادت آن ها در سال های بعد، به نوعی ضرورت   
تجربه کردن و کسب مهارت مدیریتی را برای همسران پدید آورده است. فرصت مشارکت اجتماعی 
و قبول مسئولیت های زندگی، در دوران غیبت مردان از زندگی شهری در زمان جنگ، باعث شده 
است زن ها دچار تغییرات شخصی و جمعی زیادی شده باشند. این تغییر آن ها را در بیشتر مواقع به 

سنت شکنی وا داشته است و در دیدگاه های مدرن قابل بررسی است.
همسران شهدا، چون بخشی از اقلیم کل زنان دنیا، جنگ را با زشتی ها و درد های خاص خود   
درك کرده اند. آن ها عالوه بر رنج هایی چون هراس از بمب ها و رگبارهای دشمن، بنیان خانواده 
خود را در بستری از گفتمان های ارزشی از دست داده اند. سال های پس از جنگ نیز که دیگر خبری 
از رگبار و خمپاره نبوده آن ها به ترمیم آسیب های جنگ بر پیکره خانواده خود، پایداری، صبر و 

انتظار را تجربه کرده اند. 
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