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). 1396و کسائیان، معصومه ( ؛ رازقی، نادرجانعلیزاده چوب بستی، حیدر
چرایی اجتماعی  پدیده پنهان سازي هویت ایثارگري در میان دانشجویان 

 4 جامعه شناسی نهادهاي اجتماعی شاهد مراکز آموزش عالی شهر  بابلسر ،
  .9ـ41)، 9(

 
جویان چرایی اجتماعی  پدیده پنهان سازي هویت ایثارگري در میان دانش

  شاهد مراکز آموزش عالی شهر  بابلسر

  3و معصومه کسائیان2، نادر رازقی 1حیدر جانعلی زاده چوب بستی

 
                                    ١٠/٠۴/١٣٩۶تاریخ پذیرش:                                    ١۵/٠٨/١٣٩۵تاریخ دریافت:

   :چکیده
را پنهان می نمایند؛ چرا؟ هدف اصلی  خود، هویت ایثارگري فرزندان شهدا خاصه دانشجویان شاهد

پژوهش کاوش در چرایی اجتماعی پنهان سازي هویت ایثارگري دانشجویان شاهد مراکز آموزش این 
نفر از دانشجویان شاهد در  22، تعداد ايزمینهعالی شهرستان بابلسر بوده است. مبتنی بر نظریه 

) از این دانشجویان اقدام به پنهان سازي هویت ایثارگري اکثریتنفر ( 17پژوهش شرکت نمودند که 
نیمه ساخت یافته نشان داده است که چرایی اجتماعی پنهان  هايمصاحبه نمودند. نتایج حاصله از 

 در یاجتماع توهمزیر خلاصه شود: داغ ننگ،  هايمقولهدر  تواندمیسازي هویت ایثارگري این دانشجویان
ا، تفاوت نگرش خانواده ایثارگران و مردم نسبت به عادلانه بودن شهدهاي هخانواد هب لاتیتسه ارائه

احساس عدم درك اجتماعی از مسائل و هاي ایثار و شهادت در مردم، مرنگ شدن ارزشتسهیلات، ک
عملکرد ضعیف ، هاي ایثار و شهادتاحساس دور شدن مسئولین از ارزش، مشکلات خانواده شهدا

عدم    ،، انتظار الگوي انسان کامل بودن از فرزندان شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نهادهاي متولی
  .و جامعه پذیري ستفاده از هویت ایثارگري سوء ا

                                                        
 hjc@umz.ac.irدانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران (نویسنده ي مسئول)،  1
  razeghi@umz.ac.irجامعه شناسی دانشگاه مازندران  دانشیار ٢ 
  gmail.com@masomeh.kasaeianکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران،  3
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 .ايزمینه چرایی اجتماعی پنهان سازي هویت ایثارگري؛ دانشجویان شاهد؛ نظریه : هاکلید واژه

  
  مقدمه و بیان مسئله - 1

جنگ ": 2ي هویت فرهنگی و اجتماعی یک ملت است. به گفته هگلآیینه تمام نما 1جنگ
 "تواند جایگاه خود را در تاریخ تعیین کندآزمون بزرگی است که از راه آن هر ملتی می

هاي ). کشور ایران نیز در طول تاریخ فراز و فرودهاي فراوانی از جمله جنگ1368(جهانبگلو، 
جنگ تحمیلی، از جایگاه  کرده است. اما در این میان تجربه متعدد، انقلاب، صلح و تحریم را 

ها اي برخوردار است. جنگی فرسایشی که به دلیل طولانی بودن مدت آن و نیز شدت آسیبویژه
نظیر است. بهاي این جنگ، جان تعداد ها و ابعاد تأثیرگذاري آن در قرن جاري بیو ویرانی

هاي انقلاب و حفظ مرزها و د که در راه حفظ آرمانبسیار زیادي از زنان و مردان این سرزمین بو
ناموس وطن جنگیدند. از این جهت ایثارگران و خانواده هاي آنان، با توجه به نقش مهم و 
تأثیرگذاري که در این دفاع مقدس ایفا نمودند، از جایگاه مهم و بسیار والایی در نزد ملت و 

نزله ي سرمایه هاي اجتماعی، معنوي، فرهنگی و دولت ایران برخوردار می باشند وبه نوعی به م
سیاسی این کشور به حساب می آیند که حفاظت و صیانت از آن ها وظیفه اصلی نظام و جامعه 

  ). 1390می باشد (فاضلی و همکاران، 
ي تحقیقات موجود و قابل دسترس، اما بعد از گذشت دو دهه از آغاز جنگ تحمیلی، نتیجه

دهد با وجود نگرش مثبت فرزندان شاهد و ایثارگر متفاوتی را نشان میاجتماعی  هايواقعیت
اي که این ها تمایلی به آشکارسازي هویت خود ندارند. به گونهنسبت به عملکرد پدرانشان، آن

هاي شهدا، پنهان سازي هویت ایثارگري توسط ایثارگران، خاصه فرزندان شهدا و خانواده
اجتماعی مختلف از جمله دانشگاه نمودي روشن دارد و بسیاري هاي واقعیتی است که در عرصه

از مسئولین بنیاد شهید و مشاوران دانشجویان شاهد و ایثارگر معترف به این واقعیت هستند 
ي ایرانی، هویت ). از طرفی در جامعه341: 1392پازوکی نژاد،  (جانعلیزاده چوب بستی و

- را دارا می ن هویت افراد، خانواده عنصر اساسییاعضاي خانواده به هم گره خورده و در تعی
). بنابراین عضو خانواده ایثارگر بودن، عنصري مهم در تعیین 1390(فاضلی و همکاران، باشد

هاي شاهد و ایثارگر، به یی دیگر فرزندان دانشجوي خانوادههویت در جامعه ایرانی است. از سو
که در آن قرار دارند، از پتانسیل بالایی در جهت دلیل پرستیژ و موقعیت بالاي فکري و اجتماعی 

                                                        
1War 

2.Hegel  
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والاي پدرانشان در محیط دانشگاه  هايآرمانشناساندن و حفظ ارزش هاي ایثارگري و 
این قشر، تضعیف روحیه ایثارگري  باشند، که درصورت پنهان سازي هویت توسطمیبرخوردار 

  داد.در جامعه رخ خواهد 
دهد که پنهان سازي هویت ) نشان می2006( 1رس و بارتوعلاوه براینکه نتایج پژوهش الیم 

ی در بردارد. بنابراین به نظر گروه اجتماعی، عواقب منفی در سطح فردي و اجتماع توسط هر
رسد گسترش و عمیق شدن این امر نیز در درازمدت موجب مشکلات روحی، روانی، می

خواهد شد و عدم اعتماد و انزواي ایثارگر هاي هخانوادگی و اجتماعی عمیق در میان خانواد
  اجتماعی این قشر مهم از جامعه را به دنبال خواهد داشت. 

ایثارگران که اولین پرچمدار ترویج هاي هبنابراین پنهان سازي هویت ایثارگري توسط خانواد
و ها شواند زنگ خطر بزرگی نسبت به حفظ و صیانت از ارزتمی، باشندمیاین سنت و فرهنگ 

ي جنگ و انقلاب باشد، زیرا که این پنهان سازي در طولانی مدت شاید فراموشی هانآرما
بعدي پدید آورد (فاضلی هاي نسلایثارگري در هاي شایثارگري و ارزي جامعهتاریخی را درباره 

). لذا با توجه به نتایج تحقیقاتی که تاکنون در راستاي هویت ایثارگري انجام 1390و همکاران، 
، این پژوهش سعی نموده است  چرایی اجتماعی پنهان سازي هویت ایثارگري را در شده است

مشغول به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهرستان بابلسر را  مورد  2میان دانشجویان شاهد
  جستجو قرار دهد.

  پیشینه پژوهش -2

  پیشینه تجربی -2-1
که  دهدمیایثارگري نشان مروري بر مطالعات تجربی مرتبط با پدیده پنهان سازي هویت 

مشابه صورت گرفته است. به طور  هايموضوعتحقیقات اندکی در خصوص این موضوع و حتی 

                                                        
1 Ellemers & Barreto  

منظور از دانشجویان شاهد در این پژوهش ، دانشجویانی هستند که پدر آن ها در  زمان جنگ تحمیلی عراق  2
ادت ناشی از جنگ به فیض شه هايجراحت بعد ازجنگ، در نتیجه  هايسال علیه ایران به شهادت رسیده و یا در 

مشغول به  93-92و در بنیاد شهید انقلاب اسلامی داراي پرونده هستند و در ترم دوم تحصیلی سال  اندآمدهنائل 
 . اندبودهتحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی شهرستان بابلسر 
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جانعلیزاده  و) 1388کریمی مله (و ) 1387آهنگر سلابنی ( هايتوان گفت  پژوهشمیمشخص 
 ينتیجهبه طور مستقیم و مستقل به این موضوع پرداختند.  )1394چوب بستی و پازوکی نژاد (

که پیوند جامعه با جامعه ایثارگري در وضعیت  دهدمیداخلی نشان هاي شتمامی این پژوه
از میان جامعه و جامعه ایثارگري وجود دارد.  ايملاحظهو شکاف قابل  باشدنمیچندان مطلوبی 

ن و برخوردهاي نامناسب برخی افراد جامعه با ای هانگاهو دلایل این وضعیت  هاریشه جمله 
از تسهیلات بنیاد شهید که هرگونه  هاآناي در مورد استفاده گروه و وجود تصورات کلیشه

که در نهایت باشدمی، دانندمیرا مرتبط به استفاده از سهمیه  هاآنموفقیت و عملکرد مناسب 
  موجب پنهان سازي هویت توسط جامعه ایثارگري شده است.

تحقیقات انجام شده مربوط به مشکلات جامعه  به استثناء سه مطالعه اشاره شده، بقیه
ها به طور ضمنی ایثارگران بوده اند که در آنهاي همنزلت خانواد ایثارگري، جایگاه اجتماعی و

که از آن جمله  آنان اشاره شده استهاي دهبه موضوع پنهان سازي هویت ایثارگران و خانوا
    .اشاره کرد )1390کاران (فاضلی و همو  ) 1387شارع پور (میتوان به پژوهش 

بطور ، تحقیقی که در بخش تحقیقات خارجی، با توجه به بومی بودن این مسئله اجتماعی
هایی که به صورت غیر مستقیم یافت نشد. اما پژوهشمستقیم به همین موضوع پرداخته باشد، 

. دسته اول به موضوع پنهان سازي هویت مربوط نمود را  میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد
عمدتاً تحقیقات مربوط به پنهان سازي هویت افراد فعال در شبکه هاي مجازي اینترنتی مثل 
فیس بوك و یا مربوط به قشر بزهکاران و خلافکاران یا افرادي است که از یک برچسب منفی 

برند مانند (الکلی ، قمارباز ، هم جنس باز، بیمار روانی و یا حتی روستایی بودن ...) رنج می
) که به بررسی هویت جوانان روستایی وارد شده به شهر 2005( 2وکنوي 1مانند تحقیق کراك

اند که جوانان اند و به این نتیجه رسیدهپرداختهتوریستی در سواحل ولز جنوبی استرالیا 
کنند هویت روستایی بودن خود را روستایی در بدو ورود به فضاي متفاوت شهري، سعی می

یتی جدید بر اساس موقعیت شهري به دست آورند. دسته دوم تحقیقاتی هستند که مخفی و هو
ها و اثرات عمدتاً با رویکرد روان شناسی و روان شناسی اجتماعی، به بررسی و تشریح آسیب

باشند زیانبار پنهان کردن هویت بر روي کسانی که داراي یک هویت برچسب خورده می
   باشد. ) می2006پژوهش الیمرس و بارتو ( قات،از جمله این تحقی اندپرداخته

                                                        
1Anna Kraack 
2 Jane Kenway 
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  چارچوب مفهومی- 2- 2
 آن در که ، 2کمی مطالعات از متفاوت  1کیفی تحقیق روش با مطالعات در نظري رویکردهاي  

 فاقد کیفی، تحقیق. باشدمی کنند،می آزمون سپس و استخراج تحقیق نظریه از را هافرضیه
). 97: 1390، محمدپور( است آن بر مبتنی هايفرضیه و شده تعیین پیش از نظري چارچوب

 البته ).99: 1390، محمدپور( 4آزمایی نظریه نه است،  3سازي کیفی نظریه تحقیق هدف زیرا
 تدوین و تحقیق عمومی راهنماي عنوان بهً صرفا قیاسی هاينظریه و هارویکرد از توانمی

 با باید کیفی محقق" کندمی بیان  5فترمن که همانطور زیرا کرد. استفاده آن اولیه هايسؤال
 استفاده بنابراین ).191: 1389، محمدپور(" شود مطالعه میدان وارد پوك ايکله ونه باز ذهنی

 مفاهیم استخراج براي و منبعی تحقیق راهنماي عنوان به پژوهش، از مرحله این در از نظریه
 هدف به توجه با .است اساسی هايسؤال طرح براي مفهومی چهارچوب یک و داشتن حساس

 سنت که آنجا از و باشدمی ایثارگري هویت سازي پنهان چرایی به پاسخ که پژوهش این اصلی
 پور شارع( خوردمی پیوند متقابل کنش مکتب با چیز همه از بیش هویت، نظریه شناسی جامعه

 عنوان به نمادین بلمتقا کنش مکتب در هویت مباحث از ،)138:  1381 فر،خوش غلامرضا و
  . شد خواهد استفاده پژوهش نظري راهنماي

   6مکتب کنش متقابل نمادین - 1- 2- 2
 از بیش نمادین متقابل کنش ينظریه شناختی،جامعه هايدیدگاه میان به طور کلی در

 واقع در .است داده قرار تحلیل و مطالعه مورد را آن گیريشکل و هویت مسئله هادیدگاه دیگر
 کنش و هاانسان گروهی زندگی مطالعه براي بینانهواقع رویکردي نمادي، متقابل کنش مکتب
 و گروهی زندگی طبیعی جهان همان رویکرد، این مطالعه مورد تجربی جهان باشد.می بشري

                                                        
1Qualitative Methodology 
2 Quantitative Studies 
3 Theory Bulding 
4 Theory Testing   
5 Fetterman 
6 Symbolic Interactionism School 
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 پردازان نظریه علاقه مورد اصلی مسئله ).1391 ،يمحمد و پوریجلائ( باشدمی بشري کنش
 نظریه این. باشدمی بشري متقابل کنش و کنش بر نمادها و معانی تأثیر نمادین، متقابل کنش

 یک به مربوط که(انسان اجتماعی کنش به که هستند نمادها و معانی که معتقدند پردازان
 هايویژگی) شودمی کنشگر یاچند دو مثال که( او اجتماعی متقابل کنش و) است واحد کنشگر

 تا کنندمی تلاش کنش، یک دادن انجام زمان در هاانسان دیگر، بیان به .بخشدمی متمایزي
 پاسخ سپس کنند، سنگین سبک یا و بسنجند دیگر کنشگران روي بر را خود کنش تأثیر

 اما دارند، آنی و تفکربی هايکنش انجام به عادت غالباً ها،انسان که چند هر دهند. را مناسب
 ايگونه به کنش، فرایند در هاانسان بنابراین دارند. را اجتماعی کنش در شدن درگیر ظرفیت
 تفسیر را دارمعنی نمادهاي این نیز دیگران و کنندمی منتقل دیگران به را معناهایی نمادین،

 در کنشگران دیگر، عبارت به. دهندمی نشان واکنش نمادها این از تفسیرشان پایه بر و کرده
 .)1389 ریتزر،( گیرندمی قرار متقابل نفوذ از فراگردي در اجتماعی، متقابل کنش انجام حین

 نمادین متقابل کنش - نمادین متقابل کنش مکتب پردازان نظریه از-  1بلومر يعقیده با مطابق
 هاشناخته که مفاهیمی اساس بر هاانسان نگرش) الف است: استوار بنیادي قضیه سه اساس بر
 طریق و از مخاطبان با تعامل طریق از مفاهیم این)ب. یابدمی گسترش کنند،می پیشنهاد او به

 و تعبیر روند در مفاهیم این) ج. گیردمی شکل دارد، وجود هاشناخته معناي براي که شواهدي
 ، 4همکاران و اکسان از نقل به ؛1992 ، 3تاي ؛1999 ، 2پولوما( کندمی تغییر هاانسان تفسیر
2008 :904.(  
 غیرمستقیم را هاواقعیت افراد - متقابل کنش مکتب ردازنپ نظریه از یکی- 5گافمن نظر به

 دنیاي .کنندمی تفسیر و تعبیر را دیگران و خود اعمال یعنی بینند،می نهادها طریق از و
 بلکه ندارد، وجود رفتار در ذاتاً  معانی و نیست ترتیب و نظم داراي خود، خودي به اجتماعی

 یابند،می آن در را خود افراد که موقعیتی هر ابراینبن. دهندمی نسبت ان به مردم را معانی
 فرهنگی هنجارهاي حاصل هاموقعیت از افراد درك .است شده ساخته نو از و تعریف آنان توسط

 معناها دیدگاه، این بر اساس ).326: 1388 توسلی،( است )دیگران( جامعه انتظارات و توقعات و
 گیرد.می شکل دیگران با متقابل روابط جریان در خاص طور به هویت و کلی طور به

                                                        
1 Blumer 
2 Poloma 
3 Tye 
4 Aksan et al 
5 Gofman 
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  هویت از دیدگاه مید - 2- 2- 2
 بیشتر دهد،می تشکیل را پژوهش این محور که اجتماعی هویت متقابل، کنش مکتب در اما
 اجتماعی هویت دارپرچم را مید به طوریکه ، دارد قرار مید هربرت جورج نظریات تأثیر تحت

 طریق از نیز را خود خویشتن یا هویت فرد هر مید، یدگاهد از ).1391 محمدي،گل( دانندمی
 شکل گروهی یا اجتماعی یافته سازمان هاينگرش قالب در دیگران هاينگرش دهی سازمان

-می پیدا خود به نسبت که احساسی و سازدمی خود از فرد که تصویري دیگر، بیان به. دهدمی
 گل از نقل به222:  1964مید، ( ارندد او به نسبت دیگران که است نگرشی بازتاب کند

- اجتماعی گروه کلی رفتار طریق از تنها فرد یک رفتار درك . بنابراین)223:  1391 محمدي،
 به که اندوابسته ايگسترده اجتماعی هايکنش به فردي هايکنش زیرا است، فهم قابل اش

 جان( نظیر نظرانی صاحب .)1389 ،  1کوزر( اندمرتبط گروه دیگر اعضاي به و فرد یک فراسوي
 حسب بر«افراد  که رسیدند نتیجه این به خود هايبررسی در)گرن رزن ویلیام( و) شروود
 تا افراد) هویت( رفتار. دهندمی تغییر خویشتن به نسبت را خود ارزیابی »دیگران هايارزیابی
 از او تصور چگونگی و خود از تصور چگونگی میان که است بینی پیش قابل و ثابت نسبتاً زمانی

 همچنین گرن، رزن. باشد داشته وجود ثبات و هماهنگی او از دیگران تصور سرانجام و دیگران
 یا و است کرده پیدا تغییر هاآن به نسبت دیگران تلقی طرز ببینند، مردم اگر که است معتقد

 را خود هویت یزن هاآن است، یافته بیشتري اهمیت و عمومیت دیگران، تلقی طرز که دریابند
  ).  276:  1388 توسلی،( شوندمی جماعت همرنگ و دهندمی تغییر

  هویت از دیدگاه گافمن  - 3- 2- 2
) را غالباً آخرین اندیشمند عمده وابسته به مکتب اصلی 1982 – 1922اروینگ گافمن (

اي هترین شخصیت). در حالیکه گافمن یکی از مهیج93:  1389نامند (ریتزر، شیکاگو می
رود. شخصیتی که با وجود افول نظریه کنش نظریه نوین کنش متقابل نمادین به شمار می

متقابل نمادین همچنان جاي استوار و مشخصی در نظریه جامعه شناسی دارد. مفهوم خود براي 
در « یا همان خود خودجوش و»من «گافمن به شدت تحت تأثیر بحث مید در مورد تنش میان 

                                                        
1 Coser 
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ام هاي اجتماعی متبلور در خود، که گافمن این بحث را تحت عنوان اختلاف یا همان الز» من
  ).1389، 1(ریتزر کنداساسی میان خودهاي کاملاً انسانی و خودهاي اجتماعی بیان می

ها را محصول کنش انگارد، بلکه آننکته مهم این است که گافمن خود را در تملک کنشگر نمی
انگارد. بنابراین گافمن معتقد است که افراد در ارش میمتقابل نمایشی میان کنشگر و حض

کنند جنبه اي از خود را کنند، یعنی سعی میهنگام کنش متقابل اقدام به اجراي نقش می
). گافمن 165:  1391نشان دهند که مورد پذیرش دیگران است (جلائی پور و محمدي، 

و هویت اجتماعی  2جتماعی بالقوهشود. هویت اهمچنین میان دو نوع هویت، تمایز قائل می
  .3بالفعل

منظور از هویت اجتماعی بالقوه آن شرایطی است که فرد باید باشد تا بهنجار و عادي به 
نظر برسد و منظور از هویت اجتماعی بالفعل شرایط و وضعیت موجود فرد است(گافمن، 

ی بالفعل وي است. در ). براي مثال نابینایی براي فرد نابینا، بخشی از هویت اجتماع1386
حالیکه ترجیح فرد نابینا براي تبدیل شدن به فرد بهنجار و عادي، هویت اجتماعی بالقوه او 

  ). 606:  1389(مسعودنیا،  شودمحسوب می

بنابراین گافمن معتقد است زمانی که بین هویت اجتماعی بالقوه و هویت اجتماعی بالفعل 
خورد. البته این شکاف در روابط اجتماعی ریشه دارد، میفرد شکاف وجود داشته باشد، فرد داغ 

همانطور که هویت ریشه اجتماعی دارد. لذا لزوماً این داغ به معناي این نیست که فرد داراي 
صفات بدي باشد، فقط کافی است که میان تفکر قالبی مبنی بر اینکه فرد چگونه باید باشد و 

در اینجا صحبت از  "د. گافمن در این باره معتقد است :عملکرد او تفاوت باشد تا فرد داغ بخور
گیرند که با تفکر قالبی ما مبنی بر این صفات نامطلوب نیست، بلکه تنها آن صفاتی در نظر می

). 31و32: 1386نمایند (گافمن، که یک فلان نوع افراد چگونه باید باشند، ناسازگازي می
ها کند که مسائلی که با آنغ ننگ به ما یاد آوري میتئوري دا"گوید : تامسون در این باره می

ها در واقع نابرابري، بازي نیستند. آنشویم، معلولیت، قومیت، نژاد، طبقه و هم جنسمواجه می
 (به نقل از"اندباشند که از فرآیند داغ گذاري منتج شدههایی میهاي منفی و تحریفنگرش

خوردن، داشتن یک هویت اجتماعی یا عضویت یک ). در نتیجه داغ 150: 3200، 4هیثرتون

                                                        
1 Ritzer 
2 Virtual Social Identity  
3 Actual Social Identity 
4 Heatherton 
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کند، فرد کم اعتبار و مقوله اجتماعی است که درباره حق کامل انسانیت فرد ایجاد شک می
  ). 153: 2003هیثرتون ،( رسدشود و یا در نگاه دیگران خاطی به نظر میتحقیر می

  روش تحقیق - 3
انجام  تحقیق  2هاي معموله روشکه از جمل 1ايزمینه هپژوهش حاضر، بر اساس نظری

) صورت پذیرفته 1392به نقل از محمد پور،  2003و  1998شود (کراسول، کیفی محسوب می
  .است

 این طریق از که است هدف بر مبتنی روش یک اي،زمینه نظریه "است معتقد 3 بنولیل
 توسعه و شده پدیده کشف به مربوط اطلاعات تحلیل و هاداده سیستماتیک آوريجمع تئوري،

 بلکه کند. اثبات آن را بخواهد که کندنمی شروع تئوري یک با را خود کار محقق البته یابد.می
گلیزر نظري نخستین بار توسط  گیرينمونهاصطلاح  اجازه و کندمی شروع مطالعه عرصه یک با

نمونه گیري " :کنندکتاب خود آن را اینگونه بیان می ها درنآبه کار برده شد که و استرواس 
پردازي که از این طریق تحلیلگر به ها براي نظریهنظري عبارت است از فرآیند گردآوري داده

گیرد که چه کند و تصمیم میهایش را گردآوري و کدگذاري و تحلیل میطور همزمان داده
یه را در ها را کجا پیدا کند تا بدین وسیله نظري بعدي گردآوري و آنهایی را در مرحلهداده

ها را کنترل میاش را تدوین کنند. نظریه در حال تدوین، فرآیند گردآوري دادهگیريحال شکل
 را خود اند،مربوط آن عرصه به که چیزهایی که دهدمی ).138:1390(نقل شده از فلیک،  "کند

 یک از مفصلی توضیح به نظري لحاظ از نهایت در که است آن محقق هدف. سازند نمایان
  . )1996، بنولیل( "برسد خاص دیدهپ

مطالعه در این پژوهش  عبارت از کلیه دانشجویان شاهد مشغول به تحصیل در سه جامعه مورد 
در » 92-93«مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري در ترم دوم سال تحصیلی

 22این تعداد  شود. ازدانشجوي شاهد می 46شامل  کهمراکز آموزش عالی شهرستان بابلسر 
  نفر از دانشجویان شاهد در پژوهش شرکت نمودند. 

  

                                                        
1 Grounded theory    

2 Routines  
3 Raphaël Benoliel 
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  هاروش گردآوري دادهو  گیريروش نمونه - 1- 3
به عنوان یکی از  1»نظري گیري نمونه روش«حاضر  از با توجه رویکرد کیفی پژوهش 

نیز در این پژوهش  .2هدفمند استفاده شده استگیري نمونهدر متوالی  گیرينمونه هاي-روش
یافته  ساخت نیمه مصاحبه با استفاده از ها حاکم بر آن، داده اينهزمیبا توجه به منطق نظریه 

 »1393ماه شهریور پایان تا تیرماه دهم«از تاریخ  هابدست آمده است. این مصاحبه ،3عمیق
به طور کلی  مطالب، همزمان نسخه برداري نیز انجام شد و ضبط علاوه بر .صورت پذیرفت

نفر از  16. بعد از انجام مصاحبه با ه استدقیقه طول کشید 120تا  80بین  هاحبهمصا
مفاهیم جدیدي مطرح و  هامقولهردند، کمیدانشجویان شاهد که اقدام به پنهان سازي هویت 

  در واقع خطوط کلی بحث و نظریه شکل گرفت.  .رسید نظري اشباع به نشد و

  هاروش تجزیه و تحلیل داده - 2- 3
- صورت می» اينظریه زمینه«هایی که بر مبناي ها در پژوهشش تجزیه و تحلیل دادهرو

). کدگذاري 1390؛ استرواس و کربین:1392باشد (محمدپور، پذیرد به صورت کدگذاري می
ها فرآیندي است که طی آن محقق به جداسازي، مفهوم بندي و ادغام و یکپارچه کردن داده

باشد هاي خام بر حسب محتوا و ابعاد میري استخراج مفاهیم از دادهپردازد. در واقع کدگذامی
). نکته مهم این است که در فرآیند کدگذاري واحد تحلیل، مفهوم است 328: 1392(محمدپور، 

اي و متنی، تحلیل و کدبندي هاي مصاحبه). در واقع بعد از گردآوري داده198: 4،2004(اولیري
اي در ها یا کدگذاري در نظریه زمینهگردد. فرآیند تحلیل دادهغاز میدر امتداد با نمونه گیري آ

  کدگذاري باز ،کدگذاري محوري ،کدگذاري انتخابی یا گزینشی. پذیرد:سه مرحله صورت می

                                                        
1 Theoretical Sampling 

پیش بینی تعداد افراد نمونه از قبل و بر طبق فرمول هاي آماري امکان پذیر نیست و لذا نمونه در این روش،  2
) اشباع نظري زمانی 2008رسیده باشند. به اعتقاد گیون (2گیري زمانی پایان می یابد که داده ها به اشباع نظري 

) 375: 2008اشد و محقق به اطلاعات بیشتري دست نیابد (گیون، حاصل می شود که اطلاعات دریافتی تکراري ب
 از بعد است موظف اي زمینه نظریه در محقق بنابراین .شود می مشخص ها داده گردآوري طی فرآیند این که

 سراغ به سپس و سازد مشخص را آن ابعاد و هامقوله و بپردازد آن کدگذاري و تحلیل به  مصاحبه هر انجام
 برود. عديب  مصاحبه

3 Semi-Structured Interview 
4 Oleary 
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  1قابلیت اعتماد - 3- 3
 براي دستیابی به قابلیت اعتماد اطلاعات حاصله از مصاحبه انجام شده، از سه تکنیک اعتبار

این مبنا،  تحلیلی و تکنیک ممیزي استفاده شده است. برهاي هسط اعضا، مقایسسنجی تو
کلی که در جریان گفت وگو دریافته بود را براي هاي یافتهدر پایان هر مصاحبه،  پژوهشگر

ها پرسیده و در صورت مصاحبه شونده بازگو کرده و نظر مصاحبه شونده را در مورد صحت آن
مبناي نظرات نهایی مشارکت کنندگان انجام پذیرفته است. علاوه بر این، نیاز، اصلاحات لازم بر 

خام (متن هاي هدر پایان کدگذاري هر مصاحبه و ترسیم مدل پارادایمی نظریه، دوباره به داد
خام مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته هاي همصاحبه) رجوع گردیده و نظریه ساخته شده با داد

تحلیلی، هاي ه سنجی توسط اعضا و مقایس گیري دو تکنیک اعتباراست. مضاف بر به کار
 بخش محقق کیفی، تحقیق در اینکه دلیل تکنیک ممیزي نیز مورد استفاده قرار گرفت: به

سوگیري  کاهش براي ،باشدها میهداد تفسیر و تحلیل وها هداد گردآوري فرآیند ناپذیر جدایی
  .استخراج مقولات و ساخت نظریه را تکرار کرده استنگارنده چندین بار مراحل کدگذاري و 

  
 پژوهشهاي تهیاف -4

اي به ابراز که شانزده نفر از مشارکت کنندگان علاقه دهد مینشان ها هنتایج تحلیل داد 
 6اند و تنها هویت در فضاهاي اجتماعی نداشته و در واقع پنهان سازي هویت ایثارگري داشته

اکثریت  کردند.با علاقه در فضاهاي اجتماعی هویت خود را ابراز می نفر از مشارکت کنندگان
هاي محیط يهمه در  کنندمی، سعی ایثارگري دارنددانشجویانی که پنهان سازي هویت 

اطلاع پیدا نکند، حتی در صورت نیاز مثلاً روز معارفه در  هاآناجتماعی کسی از هویت ایثارگري 
به ابراز هویت اي قهها سکوت کردند و علاعیت خانوادگی، آندانشگاه یا سؤال در مورد موق

فضاهاي اجتماعی که مشارکت کنندگان این پژوهش اصلاً علاقه اي به ابراز مهمترین نداشتند. 
. چرایی 2هویت ایثارگري خود نداشتند، عبارت از دانشگاه، سربازي و محل کار بوده است

دانشجویان شاهد مراکر آموزش عالی بابلسر،  اجتماعی پنهان سازي هویت ایثارگري توسط
                                                        

1 Trustworthinsee 
اجتماعی محدودي در جامعه با علاقه هویت  هايگروهمحدودي و در واقع در کنش با  هايموقعیتالبته آنها در   2

 با ران ،دیدارایثارگ جمع در فقط :و از این بابت خوشحال بودند، این فضاها عبارتند از کردندمیخود را ابراز 
 مسئولین، در حضور آگاهان.
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- میبر آمده از کدگذاري، در زیر تشریح  هايمقولهریشه در شرایط اجتماعی گوناگونی دارد که 
  : شود

  (داغ ننگ) 1استیگما
. گافمن معتقد است زمانی که باشدمیعنوان این مقوله برگرفته از نظریه داغ ننگ گافمن 

(آنچه یک شخص باید باشد) و هویت اجتماعی بالفعل فرد (آنچه بین هویت اجتماعی بالقوه 
. البته ریشه این داغ مانند خوردمییک شخص واقعاً هست) شکاف وجود  داشته باشد فرد داغ 

). بنابراین مشارکت کنندگانی که 1386هویت اجتماعی در روابط اجتماعی وجود دارد (گافمن، 
که بین  اندرسیدهاجتماعی خود به این نتیجه  هايکنش، در کردندمیهویت خود را پنهان 

(هویت اجتماعی بالقوه آنان که فرزند شهید بودن است و به نظر اکثریت جامعه فرزندان شهدا 
نباید از این تسهیلات استفاده کنند) و (هویت بالفعل آنان که فرزند شهید بودن است و دولت 

به این قشر تخصیص داده است) فاصله وجود  جهت تکریم خانواده هاي ایثارگران تسهیلاتی
در این زمینه روبرو  هاییبرچسباجتماعی با سایر افراد جامعه با  هايکنشدارد و در نتیجه در 

که  دانندمیرا جزیی از فرآیند عادي زندگی خود ها ن، بطوریکه این برچسب خوردشوندمی
راي فرار از این استیگماها، هویت خود را ، در نتیجه بشودمیباعث آزار و ناراحتی روحی آنان 

   .کنندمیپنهان 
 ماست زندگی از قسمتی اصلاً ،هاطعنه اون« :گویدمیناپیوسته  کارشناسی دانشجوي 2علی

  جدي هستن هم خیلیا ولی گرفتید، زدید، شما آره بگه، شوخی به یکی شاید که طعنه دیگه،
  3»گنمی

. البته باشدمی سوادي بیو انگ  ايسهمیهنگ دانشجوي این استیگماها، ا ترینمهمیکی از 
از طرف بعضی  زنیانگسال ورود به دانشگاه و نوع دانشگاه نیز در میزان فشار و در واقع قدرت 

                                                        
1 Stigma 

به دلیل رعایت اصول اخلاقی خاصه رازداري و امانت داري در مورد مشخصات مشارکت کنندگان، از اسامی  2
  مستعار براي این دانشجویان استفاده شده است .

کی از ابزارهاي اصلی براي انتقال استفاده از نقل قول مستقیم مصاحبه شوندگان ی" کراسولمطابق با توصیه ي  .٣
)، مطالبی 66:  2007کراسول، درك و مفهوم و تفسیر آنها از پدیده مورد نظر در روش نظریه زمینه اي می باشد (

که داخل گیومه آورده شده است عین گفته ها و واژه هاي به کار رفته از طرف دانشجویان در زمان مصاحبه با 
  پژوهشگر می باشد. 
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دانشجویان غیر خانواده ایثارگر بر دانشجویان شاهد مؤثر است. به این معنا که دانشجویان 
 بودند، بخاطر اینکه بیشترین 60ال اول دهه و پنج س 50شاهدي که متولد اواخر دهه 

 ايسهمیه ، بیشتر با انگ دانشجوي اندبوده هاسالدر این  سراسري کنکور در شرکت متقاضیان
سراسري به خاطر سطح بالاي علمی در این  هايدانشگاه. از طرف دیگر در اندبودهروبرو 

و فقط بخاطر استفاده از سهمیه  شانعلمی شاهد بدون توجه به سطح  ، دانشجویانهادانشگاه
از سوي بعضی از دانشجویان غیر ایثارگر  سواديبی و انگ  ايسهمیهشاهد با انگ دانشجوي 

  . شوندمیروبرو 
ارشد یکی از این دانشجوهاست. داوود به دلیل ضریب  کارشناسی يدوره  دانشجوي داوود

ان تحصیل کرده است و در نهایت در هوشی بالا، از اواخر دوره دبستان در مدرسه تیزهوش
شهر  هايدانشگاه در رشته ریاضی یکی از  فراوان و تلاش ذاتیش کنکور با توجه به استعداد

برتر دانشگاه خود بوده است. با  هايرتبه تهران قبول شده است و در تمام دوره کارشناسی از 
ود نه تنها در دانشگاه بلکه در سطح به ابراز هویت ایثارگري خ ايعلاقه این وجود داوود اصلاً 

: گویدمیوي با اندوه از تجربهی تلخ ابرازش در اوایل دوره کارشناسی در دانشگاه  .دجامعه ندار
 خیلی ما گفتنمی شد، شروع دانشگاه از هاکنایه و گوشه شد، شروع دانشگاه از چی همه«

 باید چرا تو داشتی، سهمیه دي،نکشی زحمتی تو شدیم، قبول تهران دانشگاه تا کشیدیم زحمت
این دانشجوي شاهد بعد از آن، شروع به پنهان سازي هویت ایثارگریش کرده  .»بشینی من کنار

است و حالا هم باوجود اینکه دانشجوي کارشناسی ارشد است و حائز رتبه اول در رشته خود 
  می باشد، اصلاً علاقه اي به ابراز هویت خود ندارد. 

 همچنان سراسري هايدانشگاه پذیرش دانشجو در جود افزایش ظرفیتمتأسفانه با و
هستند. بطوریکه بعضی از دانشجویان به  روبرو ايسهمیه  دانشجوي انگ شاهد با دانشجویان

با وجود علاقه و افتخار فراوان به پدر ایثارگرشان اقدام به پنهان سازي  هاانگخاطر فرار از این 
  . کنندمیهویت 

 شیمیایی هشت سال دفاع مقدس بوده جانبازان از پدرش که کارشناسی شجويدان سمیه
 که است سال یک از کمتر شیمیایی عوارض از ناشی رنج و درد تحمل هاسال از بعد که است

، باشدمی شهید پدر براي سوگواري و عزاداري از نشان و غمبار منزلشان فضاي و اندشده شهید
 که حالا یا باشه، جانباز بابام از اینکه نه«: :گویدمی و کندمی یاد درپ از فراوان علاقه و عشق با

 نداشتم دوست فقط ،کنممی  افتخار خیلی بابامم به نه باشم، ناراحت شده شهید نیست، دیگه
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 بیشترین من.... دانشگاه اومدي مفتی مفتی بگن بهم نداشتم دوست. کنن نگاه بم دیگه جور یه
  ».اومدي سهمیه با تو گنمی اینکه خاطر به فقط دانشگاهه، محیط بگم نخوام جایی

البته بعضی از دانشجویان شاهد که به طور موقتی و یا رسمی درمحیط هاي مختلف 
مشغول به کار هستند، نیزدر محل کار با فشار هاي روانی ناشی از داشتن سهمیه اشتغال روبرو 

  . برندمیهستند و از این مسئله رنج 
در سطح جامعه، در  ايسهمیهو شاغل  ايسهمیه شاهد علاوه بر انگ دانشجوي دانشجویان 

 ها اطلاع دارند، نیز با فشارها و برخورد با اقوام نزدیک که طبیعتاً از هویت ایثارگري آن
 يجمله می گردد، از  هاآندیگري روبرو هستند که موجب رنجش و ناراحتی فراوان  هايکنایه
  ق خوري، انگ طلبکار بودن است.، انگ حهاانگاین 
، چرا انقد مردم به ما بدبینن؟ دونمنمی : «گویدمیجواد دانشجوي کارشناسی در این باره  

  ». خوریدمیحق مردمو دارید  دونم نمی ، خوریدمیپول  بیت المال  گنمی

  اشهد هايخانواده  به لاتیتسه ارائه در یاجتماع توهم
 برخورد در و جامعه سطح در خود یاجتماع هايکنش  در ش،پژوه نیا کنندگان مشارکت

 مورد در جامعه  مردم تیاکثر نادرست و ايکلیشه  ریتصو با جامعه، افراد گرید و انیاطراف  با
 بزرگ سفانهأمت و بودند روبرو ثارگرانیا خانواده به دولت يسو از شده ئهاار خدمات و لاتیتسه
 هر لاتیتسه نیا نوع و زانیم مورد در يساز شفاف عدم و مردان دولت يسو از خدمات یینما
 هاسرکوفتو  هاانگکه خود موجب افزایش فشارها و  افزایدمی یاجتماع توهم نیا دامنه بر روز

ها، هیچگونه که خیلی از آن ايگونه . به شودمی هاخانوادهاز سوي برخی از مردم به این 
دستاوردهاي  يهمه را اکتسابی ندانسته و  هاخانوادهدستاورد مادي و غیر مادي توسط این 

. شعاع این توهمات اجتماعی دانندمیزندگی خانواده شهدا را انتسابی و بخاطر تسهیلات بنیاد 
ی، تسهیلات تحصیلی، تسهیلات ارائه شده مربوط به مال لاتیتسهبسیار گسترده است و شامل 

شهدا به تسهیلات بنیاد  هايخانواده مور روزمره حوزه اشتغال و به طورکلی ربط دادن تمام ا
مردم در مورد تسهیلات، باعث شده مشارکت کنندگان  ايکلیشه. البته این تصورات باشدمی

ین نگاه مردم بدانند و حتی در بعضی موارد از ب ذرهبیش از پیش زندگی خود را تحت نظر و زیر 
باشند، چون بعد از آن باید توضیح دهند کوچکترین تغییر در سطح زندگی خود هراس داشته 

  که این تغییرات ربطی به تسهیلات بنیاد ندارد. 
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ایثارگران مربوط  هايخانوادهدر مورد خدمات ارائه شده به  ايکلیشهمتاسفانه این تصورات  
را هم از قشر تحصیلکرده و هم مذهبی هابحثو مشارکت کنندگان این  باشدنمیبه قشر خاصی 

  . شوندمیوام و اطرافیان نزدیک خود و هم اق
روز رفتم  14ماه پیش بابا شدم،  2: «گویدمیحمید رضا دانشجوي کارشناسی در این باره 

تو  گفتن:می، مثلاً ن مرخصی. اونم تصویب مجلس بود .وقتی اومدم سر کار همکارام شروع کرد
تی مرخصی .... انقد که از موقعیت فرزند شهیدیت استفاده کردي رف گفتن:میچرا رفتی؟ 

- بی سال  30یعنی واقعاً منی که پدر نداشتم و بعد از  :معرفی شدم سرپرستی، بشون گفتم
... مرخصی براي زایمان  کنیدمی، حالا خودم پدر شدم، یعنی شما اینجور با من رفتار پدري

  »چرا انقد رو من حساسن دونمنمی همسر، مصوبه مجلس بود. 
تماعی در ارائه تسهیلات به خانواده شهدا، چیزي جز تحمل فشارهاي نتیجه این توهم اج
نیست. در نتیجه مشارکت کنندگان بیان نمودند براي کاهش  هاخانوادهروحی و روانی براي این 

این فشارها و در واقع باور توانایی هاي فردیشان از سوي مردم، در فضاهایی که کسی اطلاعی از 
تا آنجا که امکان دارد این هویت را پنهان کنند تا تمام  کنندمیسعی هویت ایثارگریشان ندارد 

  به تسهیلات بنیاد ربط داده نشود. شانروزمره زندگی  هايفعالیتو  هاموفقیت
  

  تفاوت نگرش خانواده ایثارگران و مردم نسبت به عادلانه بودن تسهیلات 
 هايکنش گري خود نداشتند، در به ابراز هویت ایثار ايعلاقه هفده دانشجوي شاهدي که 

 و برخوردهایی که بطور مستقیم با  جامعه سطح درروزمره خود بخصوص مباحث مطرح شده 
که اکثریت مردم با ارائه خدمات و  اندرسیدهبه این نتیجه  پذیردمیشاهد صورت  هايخانواده

نان ارائه شده است تسهیلاتی که به منظور تجلیل از خانواده ایثارگران از سوي دولت به آ
. این موضوع باعث رنجش زیاد این دانندمیناراضیند و حتی در مواردي آن را ناعادلانه 

دانشجویان شده است تا حدي که مشارکت کنندگان، تحت تأثیر فشار این تفکر ناعادلانه بودن 
 گیریمنمی که ما حق مردم را  کردندمیتسهیلات از سوي مردم، در حین گفت وگو بارها تأکید 

  . کرندمیو حتی براي عادلانه بودن این تسهیلات دلایلی ذکر 
سال  30سال دارو خورد،  30باباي من : «گویدمیسمیه دانشجوي کارشناسی در این باره 

چقدر پله  بینیدمیداروهاي من کجاست؟ خونه ما که  گفت:میتموم  تا اومدیم سر سفره، اول 
 اومدمیپایین،  رفتمی بخاطر شیمیایی بودنش، این همه پله رو  وضعش داره، باباي من با این 
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. بعضی وقتا خواب بودم با صداي نفس زدناي نمیشه بالا. خونمون آسانسور نداشت. باورتون 
 چه جوري بعضیا روشون  دونمنمی . من پریدممی بالا از خواب  اومدمیپدرم که از پله ها 

رحالی مشارکت کنندگان این مطالعه، از حق د» خورنمی بگن خانواده شهدا پول مفت  میشه
 پدريبی که به شدت از غم  آوردندمیطبیعی خود دفاع کرده و براي استفاده از تسهیلات دلیل 

  و  بسیار متأثر از بیان این دلایل براي استفاده از تسهیلات بودند. بردندمیرنج 
 هاآدم، آیدمیمانی که یک محرك پیش مید از نظریه پردازان کنش متقابل معتقد است ز

، بلکه آنها پیش از عمل کردن دهندنمیواکنش مطلوب از خود نشان  درنگبی خواه ناخواه و 
 گیرندمیمختلف در ذهنشان تصمیم  هايراه در یک موقعیت، از طریق سبک سنگین کردن 

با توجه به روابطی که با ).  مشارکت کنندگان 1388(ریتزر ، که چه عملی را باید انجام دهند
هاي بحثها اطلاع داشتند و برخوردهاي نامناسب آنان و اقوام و سایر کسانی که از هویت آن

ذهنی رسیده بودند که مردم با ارائه  يزمینه مطرح شده در حوزه تسهیلات تا حدودي به این 
. بنابراین در دانندمیلانه تسهیلات به خانواده شهدا موافق نیستند و حتی در مواردي آن را ناعاد

. به این زنندمیسایر فضاهاي اجتماعی با توجه به محرك ایجاد شده، دست به واکنش تأخیري 
که متأسفانه با توجه به  پردازندمیمعنا که با پنهان سازي هویت خود به سنجش محیط 

ضایتی مردم در مباحث مطرح شده در فضاهاي مختلف اجتماعی با اطمینان بیشتري به باور نار
طعیت بیشتري تصمیم به پنهان سازي هویت خود ا. در نتیجه با قاندرسیدهمورد تسهیلات 

  . باشدمیمید  ينظریه. این واکنش تأخیري دانشجویان شاهد در ابراز هویت منطبق با کنندمی
که من تجربه کردم بارها بدون این« :گویدمیمحمد دانشجوي کارشناسی ارشد در این باره 

بدونند من فرزند شهیدم، همکارم، دوستم، رفیقم نمی دونسته فرزند شهیدم، در محافل 
دوستانه، عروسی، عزا، در جاهایی مختلف  بودیم، اهانت کردند. سرزنش کردند شهدا را، 
فرزنداي شهدا را سرزنش کردند بد و بیراه گفتند، اهانت کردند، مثلاً گفتن آقا مگه خانواده 

نون گیر ما بیاد، مسکن گیر ما بیاد ، وام گیر ما بیاد، همش می دن به   میدن جازه شهدا دیگه ا
  ».گیر ما بیاد، دانشگاه را رایگان می دن به اینا میدن اونا ، دانشگاه رو مگه اجازه 

  شدن ارزش هاي ایثار وشهادت در مردم کمرنگ
  زمان، گذشت با بودند هدیرس جهینت نیا به خود یاجتماع هايکنش  در شاهد، انیدانشجو

 هرفت هیحاش به ینوع به و است شده کمرنگ  جامعه در شهادت و ثاریا به مربوط هايارزش
 کمرنگمختلف اجتماعی از جمله  هايمقوله در  هاارزششدن  کمرنگها معتقد به آن .است
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ماهواره و  ايهبرنامههاي دینی مثل حجاب، بالا رفتن آمار طلاق، استقبال مردم از ارزش شدن
دوستانه و صمیمی خارج از چارچوب خانواده در بین دو جنس مخالف،  هايرابطه بخصوص 

ارزشی  هايپایه معنوي در مردم، سست شدن  هايارزش ي بر مادهاي اولویت یافتن ارزش
  جنگ بودند. 

مردم عوض شدن، شاید  کنممی فکر «گوید: میجواد دانشجوي کارشناسی در این باره 
پول  باعث می  ،مهمتره همون مردمانی باشن که پدرامونو بدرقه کردند، اما الان پول براشون 

  ». شه که مردم تغییر کنند
به ابراز هویت نداشتند و  ايعلاقه هر هفده دانشجوي مشارکت کننده در این مطالعه که 

اعی خود به این اجتم هايکنش، در کردندمیهویت خود را در محافل مختلف اجتماعی پنهان 
نتیجه رسیده بودند که دیگر جنگ براي اکثریت مردم به معناي دفاع مقدس نبوده و حتی 

و ایثارگرانی که در  هارزمندهو در نتیجه دیگر براي  اندکردهبرخی از مردم در علت دفاع شک 
تیجه ارزش زیادي قائل نیستند. در واقع این مشارکت کنندگان به این ناندکردهجنگ شرکت 

رسیده بودند که دیگر هویت ایثارگریشان نزد اکثر مردم جامعه یک هویت افتخار آفرین نیست 
و دیگر پایگاه منزلتی گذشته را ندارند و حتی گاهی باید پاسخگوي علت جنگیدن پدرانشان نیز 
باشند. بنابراین در این وضعیت، پنهان کردن هویت ایثارگري خود و صحبت نکردن از این 

و اهتمام زیادي در پنهان کردن این هویت در سطح جامعه  دانستندمیرا امري طبییعی  هویت
  . کردندمی
برتر کنکور پزشکی در  هايرتبه دانشجوي کارشناسی ارشد که پدرش در اوایل جنگ از لیلا    

آن زمان بود اما به دلیل شرکت در جنگ دیگر فرصتی براي ادامه تحصیل نیافت و شهید 
ببینید الان دیگه فکر «: است کرده رییتغ مردم يبرا شهادت و دیشه يمعنا است معتقدشدند، 

. رفتنمیوظیفه بود، باید  کنندمی، باباهامون ایثار کردند از جونشون گذشتند، فکر کنندنمی
! کنندمیحالا مثلاً همکارام باثشون مهمه که پدرتون بسیجی بوده یا سرباز، ببین به کجا فکر 

 میشه اگه سرباز بوده، مجبور بود  بره، به زور بردنش، اما اگر بسیجی بود، خب این گاهی یعنی 
شما فکر کنید اصلاً به زور بردنش، چیکار دارید  میگم  بتون ارفاق کرد، خودش با اختیار رفته.

  .» به این جور چیزا
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  انزواي منزلتی 
ها معتقدند که . اما آناندشده فرزندان شهدا در شرایط خاص و با مشکلات فراوانی بزرگ

. متأسفانه اکثر اندیشندمیو فقط به بعد مادي تسهیلات  کنندنمیها را درك مردم جامعه آن
مشارکت کنندگان در این پژوهش، با برخوردهاي نامناسب و طعنه وکنایه از سوي اقوام نزدیک 

وداه شهدا و احساس عدم خود روبرو هستند که این مسأله علاوه بر منزوي شدن بیشتر خان
حمایت اجتماعی از سوي اقوام، زمینه پنهان سازي هویت آن ها را از سایر افراد جامعه فراهم 

  .کندمی
وقتی که خانواده هایی که از نزدیک : «گویدمیلیلا دانشجوي کارشناسی ارشد در این باره  

هضم کنند، خداییش از مردم  دتونننمیدرد ما رو دیدند، این قضیه سهمیه و تسهیلات اینا رو 
  ».چه انتظاري هست

در سطح جامعه  کردندمیعلاوه بر احساس عدم درك، اکثریت مشارکت کنندگانی که سعی 
کسی از هویت آنان با اطلاع نشود، به شدت احساس انزوا و طرد شدگی به دلیل هویت 

آنها با اطلاع شده بودند،  ایثارگریشان در روابط اجتماعی خود با کسانی که از هویت ایثارگري
  تا دیگران از این هویت تا آنجا که امکان دارد آگاه نشوند.کردندمیو بنابراین سعی کردندمی

خیلی دوستام بودن وقتی فهمیدن :« گویدمیمهدي دانشجوي کارشناسی از دوستانش  
م کم کردن.با هم تو رابطشونو با.فرزند شهیدم، ظاهراً نشون ندادن. اما باطناً رفتارشون عوض شد

فلانی هست، فرزند  گفتندمی میشددوستاشون مثلاً  يدرباره ، حرف رفتیممی یه جمعی 
 . منم سعی میشد، ادم معمولی هم ناراحت شدممی نزن. مطمئناً ناراحت  شهیده این حرفو

  ». طرفشون نرم کنممی
قدرتی عبارت احساس  بی" کند:ملوین سیمن از روان شناسان اجتماعی بیان میدر حالیکه 

تأثیري عمل خویش و یا تصور این است از احتمال یا انتظار متصوره از سوي فرد در قبال  بی
باورکه رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وي را به هدفی که کنش او بر 

). بر این اساس  144: 1381(محسنی تبریزي:  "اساس آن تجهیز گردیده است، رهنمون نیست
- نمی یدفاع خود تیهو و هاارزش از اصلاً توان گفت:  تعدادي دیگر از مشارکت کنندگانمی

هاي ایثار و شهادت در حاشیه قرار گرفته است که که به قدري ارز ش معتقدند چون ،کنند
   شود.کند و حتی در مواردي فقط موجب ایجاد تنش میها دردي را دوا نمیدیگر دفاع آن

کسی از هویت ایثارگریش با اطلاع نشود،  کندمیلیلا دانشجوي شاهدي که به شدت تلاش  
اوایل همون ترم اول سه تا دختر دیدم که روي صندلیا نشسته بودند، : «گویدمیدر این باره 
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- میاینا خون دادند، دارن خون ما رو  :. برگشت یکیشون گفتکردندمیداشتند با هم صحبت 
حرف از این بالاتر دیگه ما چی بگیم ، بگیم ما فرزند شهیدیم. این طرف انقد جسارت . خورند

 تو یه محیط فرهنگی تو یه محیط دولتی یه همچین حرفی  یادمیداره، انقد جرأت داره که 
شما خون دادید، دارید  میگه دیگه هر چقدر ما دفاع کنیم فایده نداره. ببین وقتی طرف  میزنه

، من چی بگم به قول شما در مورد کسی که قهرمان جنگه دارن یه خوریدمیخون ما رو 
- نمی خب، این اگه خدا هم بیاد پایین بگه حقشون بوده اینا راضی  کنندمیهمچین صحبتی 

  ».شن
که نگاهی  کنندمیتعدادي از مشارکت کنندگان به قدري در جامعه احساس انزواي منزلتی 

به قدري  کنندمیکه فکر  ايگونهمربوط به جنگ دارند، به  هايشارز بسیار بدبینانه به آینده 
اتفاق خواهد افتاد که در آینده دیگر چیزي به نام ایثارگران و هویت   هاارزشاین دور شدن از 

  افتخار آمیز آنان نخواهد بود.
 که ما تا چند گفتمی هابچهیکی از «دانشجوي کارشناسی ارشدي در این باره می گوید:  

  ». ، به جرم اینکه پدرامون رفتند جنگیایممیسال دیگه تروریسم به حساب 

   مسئولین در شهادت و ثاریا يارزشها شدن رنگ کم
 و ثاریا يهاارزش شدن کمرنگ  به اعتقاد تمامی مشارکت کنندگان در این پژوهش،

فضاي موجود را دلیل اصلی  هاارزشمسئولین دارند و این دور شدن مسئولین از  در شهادت
و معتقد بودند دانستندیاجتماعی مبنی بر نگاهها و برخورد نامناسب با خانواده هاي ایثارگر م

باشند، قطعاً دو باره فضاي ارزشی دوران جنگ باز هاارزشدر صورتی که مسئولین خود عامل به 
 کمرنگ ساس . از سوي دیگر این احدانندنمیخواهد گشت و مردم خانواده شهدا را از خود جدا 

. و حتی دانستندمیعملکرد سیاسی، اقتصادي و فرهنگی  يحوزه در مسئولین در هاارزششدن 
دوران دفاع مقدس موجب تشدید احساس انزواي هاي ارزشدر مواردي احساس عمل بر خلاف 

  . کردمیبه پنهان سازي هویت  ترمصممارزشی این عزیزان شده است که در نهایت آنان را 
 ،دیشه فرزند هی رنج ترینبزرگ « :گویدمی باره نیا در ارشد یکارشناس يدانشجو محمد

 دگاهشونید ملت شن یم باعث و کنن ینم رفتار خوب گریهمد با که مملکته نیمسئول رفتار
- ارزشمن خیلی دور شدن از : «گویدمییا سمیه دانشجوي کارشناسی در این باره  »بشه عوض

  ».نمبیمی رو توي مسئولین ها
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  عملکرد ضعیف نهادهاي متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 پنهان یاجتماع مختلف محافل در را خود تیهو کنندگان این تحقیق که مشارکت تمامی

عملکرد ضعیف نهادهاي متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داشتند.  به اعتقاد نمودندمی
نتوانستند  هنه تنها این فرهنگ را ترویج کنند، بلک اندنتوانستهبطوریکه معتقد بودند این نهادها 

ایثارگران را به مردم نشان دهند.  هايخانواده تصویر واقعی از جنگ، علت وقوع جنگ و زندگی 
بنابراین در این وضعیت برخوردهاي نامناسب مردم و دید منفی مردم بخصوص نسبت به 

ایثار و شهادت هاي ارزششدن  کمرنگ یجه ایثارگر از تسهیلات و در نت هايخانواده استفاده 
در نتیجه این مشارکت کنندگان معتقد بودند در این فضا  نماید.میدر جامعه امري طبیعی 

بهتر است سکوت کنند و از هویت خود سخنی نگویند، زیرا در صورت ابراز با عدم درك و در 
د. مشارکت کنندگان عملکرد نتیجه برخوردهاي نامناسب و فشارهاي اجتماعی روبرو خواهند ش

ضعیف نهادهاي متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به امور مختلف از جمله موارد زیر نسبت 
دادند: بت وارگی و اسطوره سازي از شهدا، ارائه تصویر نادرست از زندگی خانواده شهدا در 

م نهادینه شدن فرهنگ و عدرسانه، عدم توجه به ویژگی هاي مخاطبان در زمینه انتقال ارزشی 
  تکریم ایثارگران در جامعه.

خیلی کم از خانواده هاي جانبازا اینا پخش «سمانه دانشجوي کارشناسی ارشد معتقد است: 
رن، نه سختی هاشون. می کنن. بعد  پخشم می کنن بیشتر سمت قسمتهاي مذهبیش می

اینجوري بود. ببینید  خوان مردم ناراحت نشن ، من هر چی فیلم دیدمدونم شاید مینمی
قسمت سختی هاي زندگی ها رو باید نشون بدن که مردم این قضاوت عجولانه و بی انصافی 
شون بذارن کنار، یک دفعه آخر داستان که همه چی مرتبه، خوشه، نشون می دن ،تموم می 

  ». شه. قسمت سختی ها و واقعیت هاي زندگی رو بیان نمی کنن
ند عدم در نظر گرفتن شرایط اقتصادي و اجتماعی جامعه  در مشارکت کنندگان معتقد بود

موجب شده است که بعضی از برنامه هایی که براي گرامیداشت یاد   یفرهنگ يها ریزي برنامه
تنها صورتی نمایشی داشته باشد که نه تنها موجب انتقال  گیردمیو خاطره شهدا صورت 

  کوس هم داشته باشد. مع ينتیجه فرهنگ ایثار و شهادت نشود، بلکه 
برادرم در محلمون فرمانده پایگاه محله : «گویدمیزهرا دانشجوي کارشناسی در این باره 

 ، کردندمیاست، بهترین یادواره شهدا رو گرفتند، ولی همون جوونایی که روي صحنه کار 
  ».هاشون. سرخی خون شهدا خیلی کمرنگ شدههبه شهدا و خانواد زدنمی هاییطعنه
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سوي دیگر تمامی مشارکت کنندگان معتقد بودند که در سطح جامعه با وجود تلاش فراوان  از
بط، اطلاع رسانی شفاف و جذاب در مورد مسائل مربوط به جنگ از طریق رنهادهاي ذیر

نهادهاي رسمی بسیار ضعیف بوده است و در نتیجه برخی از افراد نسل جدید اطلاعات خود در 
  اریخی کشورشان را از رسانههاي بیگانه کسب می نمایند.مورد مهمترین واقعه ت

 نسلی این کنید نگاه«گوید: می باره این کارشناسی، در دانشجوي  هفتاد ده  متولد مهدي
 چیزي جنگ از ،کنندمی زندگی دارن من با منن، کنار که ،70 دهه زنیممی  حرف داریم ما که

 هايرسانه از که ايهجمه  یه نه، هم داخلی هانهرسا طریق از بیشتر دارن که دیدي که، ندیدن
   .»دونندمی شده وارد خارجی

بط در این زمینه، بوجود آمدن راین هجمه فرهنگی و عملکرد ضعیف مسئولین ذیر ينتیجه 
  .باشدمیسؤالات بی پاسخ و البته شبهات فراوان در ذهن نسل جدید 
و البته اخلاق نیکویشان، بسیار مورد مرضیه دانشجوي کارشناسی که بخاطر شرایط سنی 

 و هاپرسشو اکثر دانشجویان  باشندمیو دیگر دانشجویان دانشگاه هاهمکلاسی اعتمادو احترام
، در این باره کنندمیمسائل شخصی و اجتماعی خود را با ایشان در میان می گذارند و مشورت 

فلانی یه سؤال دارم. خیلی ذهنمو  خانم :یک بار یکی  از بچه ها اومد پیشم گفت: «گویدمی
شما؟ شاید یه جوري قانعم کنید گفتم چیه؟ فکر کردم حالا سوالات  دیدمیدرگیر کرده، جواب 

 به این  میدن بدونم چرا سهمیه  خواستممی اجتماعی چیزیه، فکر کردم اونجوریه؟ گفت
ما توضیح بدید، اینا حق شهدا؟ چه حقی دارن این خانواده شهدا؟مثلاً شما براي  هايخانواده

اما حق و حقوقمون  خونیممی با سختی اینجا درس  یایممیمن و شما رو گرفتن! من و شما 
  » دادن به خانواده شهیدا ؟!

مشارکت کنندگان در این پژوهش معتقد بودند که از سوي نهادهاي  تمامیدر نتیجه  
لات ارائه شده به خانواده هاي رسمی کشور هیچگاه به طور شفاف و صادقانه در مورد تسهی

ایثارگران و نوع ارائه آن ها در جامعه صحبت نشده است و اطلاع رسانی روشنی در این باب 
 انجام نشده است. 

سمانه دانشجوي کارشناسی ارشد با بغض و ناراحتی از سریال ها و فیلم هایی که در رابطه 
که در این برنامه ها ، عدم استفاده از  با موضوع خانواده شهدا ساخته شده است صحبت می کند

تسهیلات را به عنوان یک ارزش و افتخار از سوي خانواده اي ایثارگران معرفی می شود، به 
طوریکه استفاده از تسهیلات در این خانواده ها مایه ننگ و شرمساري آن ها محسوب می شود. 
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قشنگی باثه ي این شهید درست  الان همین فیلم شهید عباس بابایی ( شوق پرواز ) به این«
کردند خب بعد اگه دقت کنید داخلش خیلی بحث سهمیه می شه که آره ما سوء استفاده نمی 
کنیم ، بعد مثلاً فیلم دل شکسته رو نمی دونم دیدید یا نه ، داخل این فیلم واقعاً به تکیه بود 

د قرآن آورد وسط بعد شکوند. اون تیکش که اون پسر شهید، بازیگرش شهاب حسینی بو دلمو
گفت به قرآن قسم ما تا حالا از سهمیه استفاده نکردیم یعنی واقعاً اون لحظه دل من 

استفاده نکردم. مگه  هیسهم شکست.گفتم براي چی اومده قرآنو قسم خورده براي اینکه من از
یثارگر سهمیه چیه ؟ چه اشکالی داره؟ یعنی واقعاً این حرف تخریب کننده ي بقیه ي اقشار ا

بود. واقعاً خب اینجوري تو ذهن مردم دارن کار می کنند دقت هم نمی کنند. نمی دونم ارشاد 
  ».کنهچرا به این زمینه ها دقت نمی

ارائه  يزمینه از سوي دیگر مشارکت کنندگان معتقد بودند که نهادهاي ذیربط در 
 و این خود  اندپرداختهشده   تسهیلات علاوه بر عدم شفاف سازي  به بزرگ نمایی خدمات ارائه

ایثارگران را فراهم  يخانواده حساس شدن مردم نسبت به این تسهیلات و فشار بر  يزمینه
مشارکت کنندگان به نهادهاي  اعتماديبی ساخته است. لذا این بزرگ نمایی خدمات موجب 
ها سوء استفاده از آن هادولتکه  کردندمیدولتی شده است، زیرا دانشجویان شاهد احساس 

ایثارگر، بلکه براي مشروعیت بخشی  هايخانوادهابزاري کرده و این خدمات نه در جهت تکریم 
. بنابراین اثر سوء این بزرگ نمایی خدمت چیزي جز حساس کردن شودمیبه قدرت دولت ارائه 

نهان سازي هویت ایثارگر براي پ هايخانوادهمردم و فشار بر خانواده ایثارگران و در نتیجه تلاش 
  . باشدنمی هادولتمردم به  اعتماديبی و از طرف دیگر 

  انتظار الگوي انسان کامل بودن از فرزندان شهدا 
تمامی مشارکت کنندگان در این پژوهش معتقد بودند که به عنوان یک فرزند شهید  و به 

در رعایت  تريسنگین ، وظایف و مسئولیت  اندکردهاحترام راه و هدفی که پدرانشان انتخاب 
احکام الهی و رفتار مناسب اجتماعی نسبت به بقیه مردم دارند، اما در عین حال  اعتقاد داشتند 

ها انتظار دارند به عنوان یک فرزند شهید مطابق یک الگوي که مردم در سطح جامعه از آن
ین تخطی از این رفتار یک انسان کامل باشد رفتار کنند و کوچکتر ينمونه رفتاري خاص که 

. از نظر دانشجویان شاهد، این الگوي رفتاري بسیار خشک و غیر منعطف پذیرندنمیالگو را 
اجتماعی، شرکت در مراسم مذهبی و به طور کلی تمام رفتارهاي  هايمعاشرت شامل پوشش، 

  . شودمیاجتماعی فرزندان شاهد 
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گه بدونند فرزند شهیدي دوست ا: «گویدمیمحمد دانشجوي کارشناسی ارشد در این باره 
 هابچهدارن، در محافل مذهبی مقدم باشی. واقعاً انتظارات بالایی هست، براي همین بعضی 

، به میره به محض اینکه گفتم و شناختم یک سري توقعات بالا  گهمی که بگن،  کنندمیامتناع 
اسمتو تو بسیج یا  یريم توقع دارن اولین کسی باشی که  شیمی عنوان مثال وارد دانشگاه 

فرزند شهیدي، تو دعاي کمیل، مثلاً شرکت کن، حالا  تو گنمی ، نویسیمینهادهاي اسلامی 
  »پاسخگو باشه تونهنمی بالا،  میره بره کار داره، اما مردم توقع دارن توقعات  خوادمی

دان شاهد و فقط مختص فرزن ايکلیشه از نظر دانشجویان شاهد این الگوي رفتاري بسیار 
. بطوریکه مردم، تفاوت نسلی و حق انتخاب را براي فرزندان خود و دیگر افراد جامعه تا باشدمی

حدودي قبول دارند و تا حدود زیادي در مورد بقیه افراد جامعه منعطف هستند، اما اصلاً در 
انتظارات  مورد فرزندان شاهد اینگونه نیستند. از طرف دیگر فشار این الگوي نقش که در واقع

الگوي کامل بودن از فرزندان شهدا و غیر منعطف بودن و عدم قبول تفاوت نسلی نیز در مورد 
  فرزندان شهدا باعث احساس عدم درك توسط جامعه شده است. 

مردم کلاً از فرزند شهید، : «گویدمیدر این باره  وستهیناپکاظم دانشجوي کارشناسی 
مثلاً می گن آقا فرزند شهیدي باید طریقه لباس پوشیدنت خانواده شهید یه انتظاراتی دارن، 

اینجوري باشه، فلان باشی. بیرون نري، فلان نري، لب دریا نري، فرزند شهید مگه دل نداره ما 
  ». چه گناهی کردیم بابامون شهید شده، مگه ما دل نداریم

ایی رفتن جنگ؛ انقدر بد جلوه دادن کس: «گویدمیمهدي دانشجوي کارشناسی در این باره 
آدم عادي هم ممکنه رفته باشه.  کنهنمی خیلی آدماي موجه بودن که مردم به ذهنشون خطور 

، وقتی پدرم یه فرد عادي بود معمولی شیم میخب بعد ما نسبت به شرایط خودمون بزرگ 
دم بود، یه فرد خیلی مذهبی و یا از اونور خیلی آزاد و راحتی نبود ، ما مهم مثل پدرمون، آ

  ». کنننمی ، همونجوري بزرگ می شیم دیگه، اما هیچ وقت مردم درك ه معمولی هستیم دیگ
فشار این الگوي انسان کامل بودن از فرزندان شاهد موجب شده است تعدادي از فرزندان 
شاهد در فضاهایی که از هویت آنها اطلاع دارند به اجبار بر طبق این الگو رفتار کنند، اما در 

طنی تمام ابعاد این الگو را قبول نداشته باشند و در نتیجه در فضاهاي اجتماعی دیگر، حالت با
به شدت سعی در پنهان سازي هویت خود کرده تا حداقل حق انتخاب پوشش و طریقه رفتار 

  خود را داشته باشند.
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اساسی دیگر این است که فشار این الگوي انسان کامل بودن به حدي است که  ينکته
رین تخطی از این الگو موجب برخورد و برچسب نالایقی به فرزندان شهدا از طرف مردم کوچکت

. در نتیجه تعدادي از فرزندان شهدا براي فرار از این دو راهی که یا باید بر خلاف علاقه شودمی
 خود طبق الگوي رفتاري مردم زندگی کنند و در صورت کوچکترین تخطی با سرزنش و 

روبرو شوند و یا با وجود علاقه فراوان به پدر و افتخار به هویت مختلف  هايبرچسب
ایثارگریشان، این هویت را پنهان کنند تا بتوانند به قول خود مثل مردم عادي جامعه حق 

  . کنندمیزندگی بر طبق علایق خود را داشته باشند، پنهان سازي هویت را انتخاب 
. تو دانشگاه به هیچ کس گمنمیمن اصلاً : « دگویمیعلی دانشجوي کارشناسی در این باره 

اصلاً بت  :تو فرزند شهیدي؟! گفتم آره، گفت :گفت .فقط یه استادم اتفاقی فهمیده بود ،نگفتم
اصلاً بت نمی خوره فرزند  :تو فرزند شهید باشی، همین همین یه حرفو زد دیگه. گفت یادنمی

  ».شهید باشی
ت که این الگوي رفتاري مورد انتظار مردم در مواردي این در حالی است که علی معتقد اس

بیشتر از حد توانایی اوست و قادر نیست بر طبق تمام ابعاد این الگو عمل کند.  بنابراین سعی 
از طرف دیگر تمامی مشارکت کنندگان معتقد بودند باور  هویت خود را پنهان سازد.  کندمی

ایثارگر و بقیه مردم تفاوتی نیست  هايخانواده بین این است که  مردم در بحث ارائه تسهیلات 
و نباید این تسهیلات ارائه شود و اما در بحث انتظارات نقش از فرزندان شهدا انتظار دارند مانند 
یک انسان کامل رفتار کنند. در نتیجه دانشجویان شاهد با یک تناقض و ابهام در نقش و جایگاه 

  . کردندمیمعما،  بطور کلی هویت خود را پنهان  خود روبرو هستند که براي حل این
از یک طرف انتظار دارن ما خیلی خوب : «گویدمی دانشجوي فرزند شهیدي با ناراحتی 

زیر سؤال، دیگه قضیه قسم  برنمی باشیم می گن فرزند شهیدید، از طرف دیگه امتیازاتمونو 
  ».خوانمی دو طرفشو حضرت عباس (ع) رو باور کنیم یا چیز دیگه رو. اینا هر 

 البته مشارکت کنندگان با انتظار الگو بودن نه تنها فقط در سطح جامعه،  بلکه از سوي 
ایثارگر نیز روبرو بودند. البته این انتظارات درون گروهی  هاخانواده خود و سایر  هايخانواده

مردم تا حدودي  براي مشارکت کنندگان  نسبت به انتظار الگوي انسان کامل بودن از طرف 
  . باشدمی ترمنعطف
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  سوء استفاده از هویت ایثارگري
برخی از دانشجویان شاهد معتقد بودند در فضاهایی به غیر از دانشگاه یا محل کار یا به طور 

بوجود آید مثل محافل مذهبی نیز علاقه اي  هاسهمیهکلی فضاهایی که ممکن است کمتر بحث 
ا معتقد بودند ابراز در این فضاها به نوعی به معناي خود نمایی و فخر به ابراز هویت ندارند، زیر

برخی از  دانستند.از سوي دیگر میو این را مخالف تعالیم دین اسلام  باشدمیفروشی 
دولتی  هايارگاندانشجویان شاهد، حتی در فضاهاي اجتماعی که مربوط به دولت است مانند 

؛ زیرا که معتقد کردندمییه نبود نیز هویت خود را پنهان نیز که در آنجا دیگر بحثی از سهم
بودند ابراز هویت در این فضاها به معناي سوء استفاده از موقعیت پدر و به نوعی استفاده ابزاري 

  .باشدمیاز هویت ایثارگري خود 
آقا فرزند شهیدم، از این جایگاه  گمنمی: «گویدمیحسین دانشجوي کارشناسی ناپیوسته   
کاري کنم که اسم شهید بیارم که به خاطر او شهید یا به  خوامنمیستم، این مزایا رو دارم... ه

  »زنم...صلاً خداییش همچین حرفی نمیخاطر اسم پدرم برام قدمی بردارن، نه ا

  جامعه پذیري
 که بیشتر کنندمیاحساس ، توجه به فضاي جامعهبا با مشارکت کنندگان  مادران اکثریت 

 شهدا ناراضی هستند و ممکن است ابراز هویت  هايخانواده تسهیلات به  ارائه  ازمردم 
 خود  دختر فرزندانها و سایر افراد جامعه بینجامد، بخصوص به به ایجاد تنش بین آنفرزندانشان

ها اطلاع دارند وارد بحث که ابراز هویت نکنند یا در مواقعی که بقیه از هویت آن کنندمیتوصیه 
. کردندمیدر عین حال اکثر این مادران نیز هویت ایثارگري خود را پنهان .و سکوت کنندنشده 

 تريمتفاوتجامعه پذیري  يشیوه بهرحال این یک واقعیت است که در جامعه ایرانی، دختران 
  از پسران برخوردارند. کمتراجتماعی  هايآزادي نسبت به پسران دارند و از 

و زیاد  نمیگه مامانم جایی ندونند، « در این باره می گوید:فاطمه دانشجوي کارشناسی 
  ».دوست نداره ما بگیم

به پنهان سازي هویت نداشتند، خواهران و  ايعلاقه اکثریت دانشجویانی که در حالیکه 
برادرانشان نیز در فضاي اجتماعی مشابه با آنها از جمله دانشگاه، محل کار و سایر فضاهاي 
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و حتی در مواردي با توصیه اعضاي خانواده به عدم ابراز هویت  کردندنمییت اجتماعی ابراز هو
  .1روبرویند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اکثر دانشجویانی که پنهان سازي هویت داشتند، دوستان صمیمی آنها نیز تلاش در جهت پنهان علاوه براین،  1

  ماندن هویت ایثارگري خود داشته و این امر را کاملاً طبیعی می دانستند. 
 

 عـلـیشـرایـط 

  داغ - 
توهم اجتماعی در ارائه تسهیلات به  -

  خانواده هاي شهدا
تفاوت نگرش خانواده ایثارگران ومردم  - 

 نسبت به  عادلانه بودن تسهیلات 

کمرنگ شدن ارزش هاي ایثار  - 
  وشهادت در میان مردم

  دور شدن از تنش و کسب آرامش - 
  سست شدن پایه هاي ارزشی جنگ - 
نکامل بودن از فرزندان انتظار الگوي انسا -

  شهدا 
  احساس دوگانگی در انتظارات مردم - 
  انزواي منزلتی - 

 شرایـط مداخلـه گر

هاي احساس دور شدن از ارزش -
 ایثار وشهادت در مسئولین 

عملکرد ضعیف نهادهاي متولی - 
  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

اطلاع رسانی ضعیف در مورد مسائل - 
  مربوط به جنگ

 زمینه ايشرایـط 

  جامعه پذیري - 

   عدم درك  اقوام و نزدیکان -

پنهان سازي هویت 
 ایثارگري
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  اي پنهان سازي هویت ایثارگري: نظریه زمینه1نمودار 

 بحث و نتیجه گیري - 5
در این پژوهش، وضعیت پنهان سازي هویت ایثارگري دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی 

کل دانشجویان  . لذار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته استشهرستان بابلس
اند که باشند مورد مطالعه قرار گرفتهنفر می 46شاهد مراکز آموزش عالی شهرستان بابلسر که 

هاي این نفر از دانشجویان شاهد در پژوهش شرکت نمودند.به طور کلی یافته 22از این تعداد 
اي به ابراز هویت در فضاهاي دهد که شانزده نفر از مشارکت کنندگان علاقهپژوهش نشان می

نفر از مشارکت  6اند و تنها اجتماعی نداشته و در واقع پنهان سازي هویت ایثارگري داشته
هاي ها با یافتهکردند. این یافتهکنندگان با علاقه در فضاهاي اجتماعی هویت خود را ابراز می

- ي آماري آن کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه) که جامعه1388له، پژوهشی(کریمی م
درصد از  60هاي استان مازندران بوده بسیار مشابه است. زیرا که در پژوهش مذکور، بیش از 

از متوسط هویت ایثارگري خود را پنهان  مشارکت کنندگان در تحقیق در حد متوسط و بالاتر
؛ 1386هاي( رضایی و غیاثوند، هاي این پژوهش با نتایج پژوهشافتهنمودند.از سویی دیگر یمی

) که در آن نشان داده شده 1390؛ فاضلی و همکاران، 1387؛آهنگر سلابنی، 1387غیاثوند، 
هاي شاهد و ایثارگر بخصوص همسران و فرزندان شهدا و است که بخش قابل توجهی از خانواده

  . کنند، مشابه استیت خود میایثارگران اقدام به پنهان سازي هو
حاصله از مصاحبه هاي نیمه ساخت یافته عمیق در این مطالعه نشان داده  نتایجدرنهایت 

است که چرایی اجتماعی پنهان سازي هویت ایثارگري دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی 
 لاتیتسه ارائه در یاجتماع توهم: داغ ننگ، شودمیزیر خلاصه  هايمقوله شهرستان بابلسر در 

ا، تفاوت نگرش خانواده ایثارگران و مردم نسبت به عادلانه بودن تسهیلات، شهد يها خانواده به
احساس عدم درك اجتماعی از مسائل و کم رنگ شدن ارزش هاي ایثار و شهادت در مردم، 

عملکرد ، ایثار و شهادت هايارزش احساس دور شدن مسئولین از ، مشکلات خانواده شهدا
انتظار الگوي انسان کامل بودن از فرزندان ، ضعیف نهادهاي متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

اي که در اما مهمترین یافتهو جامعه پذیري.  عدم سوء استفاده از هویت ایثارگري   ،شهدا
ها در این پژوهش به دست آمد، نقش عوامل ساختاري در حوزه پنهان ي تحلیل دادهنتیجه

باشد. واقعیت این است که نه تنها در کشور، ت ایثارگري افراد جامعه مورد مطالعه میسازي هوی
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بلکه در سایر کشورهاي جهان نیز به پاس گرامیداشت و ارج نهادن به رزمندگان و شرکت 
؛ 1391شود که نتایج تحقیق (شارع پور،کنندگان در جنگ، خدمات و تسهیلات خاصی ارائه می

) نیز بر این مسأله دلالت دارند. بلکه در مواردي میزان و نوع ارائه 1386ان، نوده و همکاررضایی
باشد. اما متأسفانه فقط تر از کشور ما میخدمات و تسهیلات اختصاص داده شده بسیار فراوان

در جامعه ایرانی است که مردم نسبت به ارائه این تسهیلات به ایثارگران واکنش منفی نشان 
نگرش منفی و توهم در ارائه خدمات به ایثارگران در تحقیقات متعددي از دهند که این می

؛ فاضلی و 1388؛ کریمی، 1387؛ آهنگر سلابنی، 1386و همکاران،  نودهجمله (رضایی
) به آن اشاره شده است. در نتیجه 1392نژاد،بستی و پازوکی؛ جانعلیزاده چوب1390همکاران، 

کردند معتقد بودند که فرزند شهید بودن ن سازي هویت میاکثریت دانشجویان شاهد که پنها
هاي روزمره خود به این نتیجه ها در کنشیک افتخار است و در آن هیچ شکی نیست. اما آن

رسیده بودند که با وجود اینکه داراي یک هویت افتخارآفرین هستند، اما در نتیجه عملکرد 
ی در مورد علت ارائه تسهیلات، غلو و بزرگ نادرست مسئولین در فرهنگ سازي و اطلاع رسان

برند و به شدت در نمایی خدمات بخصوص در زمانیکه مردم در وضعیت سخت معیشتی بسر می
جامعه بحران بیکاري فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود دارد، دارندگان این هویت در سطح 

کنندگان بلکه به عنوان استفاده فشانان در راه وطنجامعه نه به عنوان فرزندان ایثارگران و جان
شوند. ها تخصیص داده شده، شناخته میاي به آناز یک سري تسهیلات که به طور ناعادلانه

هایی که به همراه این هویت است، موجب شده فرزند شهید بودن به نماد استفاده برچسب
دانشجویان شاهد  د و در نتیجه حکم یک داغ اجتماعی براينتبدیل شو  کنندگان از تسهیلات

بزرگی، دانشجوي سوادي، بیهایی فراوانی از قبیل بیپیدا کرده است که با ابراز این هویت با داغ
کردند شوند. در واقع مشارکت کنندگان احساس میاي و... روبرو میشاغل سهمیه ،ايسهمیه

. به این معنا که در ها در سطح جامعه فاصله وجود داردبین هویت اجتماعی بالقوه و بالفعل آن
نزد مردم فرزند شهید به معناي کسانی است که پدرشان در راه وطن جنگیده، اما نباید از یک 
سري تسهیلات استفاده کنند و هویت بالفعل آنان فرزند شهید کسانی هستند که بخاطر اینکه 

شوند و این پدرشان در راه وطن جنگیده و از طرف دولت، بوسیله یک سري تسهیلات تکریم می
ها احساس شکاف بین هویت اجتماعی بالقوه و بالفعل فرزندان شهدا باعث شده است که آن

هاي فراوان ناشی از داغ استفاده کننده از کنند در سطح جامعه با ابراز هویت با برچسب
دهند که سکوت کنند و حتی تلاش خود را کنند تا این شوند و ترجیح میتسهیلات روبرو می

دهه از پایان جنگ  سهشود که بعد از گذشت ت مخفی بماند. در نتیجه این موجب میهوی
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تحمیلی، اکثریت دانشجویان شاهد مشارکت کننده در این پژوهش احساس کنند که هویت 
ایثارگریشان نزد مردم بیش از آنکه یک هویت افتخار آفرین ملی باشد، یک هویت سیاسی 

اند، زمانیکه در سطح جامعه برخی از مردم از بارها تجربه کردهاست. زیرا این مشارکت کنندگان 
شوند، خود سانسوري کرده و بخصوص اگر نقدي بر سیستم ها با اطلاع میهویت ایثارگري آن

کنند. زیرا که اقتصادي یا سیاسی کشور داشته باشند، در حضور خانواده شهدا سکوت می
ها وابسته به شوند، بنابراین هویت آنایت میها از طرف سیستم حممعتقدند این خانواده

که بنیاد شهید به عنوان یک نهاد دولتی نه مردمی، وظیفه  سیستم  سیاسی کشور است. چرا
. از سوي دیگر این مشارکت باشدمیهاي شهدا را دارا ارائه تسهیلات و حمایت از خانواده

کنند م نقش سپر بلاي دولت را ایفا میکنندگان معتقد بودند به نوعی در روابط اجتماعی با مرد
و مردم هر گونه ضعف در عملکرد سیاسی و اقتصادي نظام را یا به جنگ و یا به تسهیلات ارائه 

-ها میبه آن آورند وهاي شهدا میدهند و فشار بر خانوادههاي شهدا نسبت میشده به خانواده
گردد. بنابراین اکثر نواده شهدا میي مملکت صرف حمایت از خاگویند بخش بزرگی از بودجه
کردند تا طرز تفکر جمع را نسنجیده و از موضع سیاسی آن مشارکت کنندگان سعی می

هنوز مسئله پنهان سازي  به طور کلی میتوان گفت اند، هویت خود را ابراز نکنند.مطمئن نشده
موقع و به صورت  در صورتیکه به  هاي ایثارگر همه گیر نشده است وهویت توسط خانواده

توان از پیامدهاي غیر قابل جبران آن در آینده اي به این مسئله ملی پرداخته شود، میریشه
  نزدیک جلوگیري کرد، قبل از آنکه این مسئله به بحران ملی تبدیل شود.

ي عملکرد مسئولین و تأثیر آن در پنهان سازي نتیجه ر مدل زیر، برطبق نظر پاسخگویان،د
  ه شده است . نمایش داد
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