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چکیده
هدف :نقشآفرینی زنان پرستار و امدادگر در رابطه با مجروحان در دوران جنگ تحمیلی ،در حفظ و پایننظد
اصول و منانی اخالقی جامعه ایرانی اسالمی ما جایگاه تاریخی ویژه و النته کمتر شناخته شدها را برا ایشان
رقم زدهاست .آگاهی از این جایگاه برجسته در گرو توجه به نقشها اجتمظاعی حرفظها زنظان و از جملظه
بهطور اخص در موقعیتها رسیدگی و مراقنت اسظت .مجروحظان بظه اسظارت گرفتظه شظده دشظمن یاظی از
گروهها حاضر در بیمارستانها و نیازمند به دریافت خدمات درمانی بالینی بودند .در این پژوهش برآنیم تظا بظا
تمرکز بر روایت و گزارش منتشره زنان بهدار رزمی روابط و مناسنات اجتماعی جار را مظورد تحلیظ قظرار
داده ،کنش پروادارانه آنان را معرفی و به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که بظر اسظار روایظت زنظان کنشظگر
بهدار رزمی از وضعیت مجروحان دشمن ،ابعاد و ویژگیها رابطه درمانگر و بیمار چه بوده است؟
روششناسي پژوهش :دادهها به کمک تحلی متون خاطرهنگار و روایات زنان (تحلیظ اسظناد حظدود 11
کتاب) و نیز انجام مصاحنه نیمه ساختاریافته برا تامی شااف اطالعاتی گرد آمده و به مدد رویاظرد اخظال
مراقنت زنانه کوشیده تا نمایی واضح از چگونگی پرداختن زنان بهدار رزمی به فعالیتها تخصصی بهدست
دهد.
یافتهها :دادهها عالوه بر معرفی سنخها پروادار  ،مخظاطرات و مرارتهظا دگرپروایظی آنظان را بظا وجظود
چالشها پرستار در موقعیت جنگی ،نشان میدهد مسئولیتپذیر زنان پرستار در قنال همظه مجروحظان و
در اینجا مجروحان دشمن (اص فراگیر ) ،موضوع مراقنت را از چارچوب نهاد خود خارج و آن را بظه امظر
انسانی بدل ساخته است.
نتیجهگیری :روایت زنان بیانگر آن است که با وجود چالشها متعدد پرستار در جنگ ،و نیز دشوار هظا
پرستار از مجروح دشمن ،زنان پرستار و امدادگر انتخاب کردند در صحنه بمانند ،بر مضظیقهها ،سظختیهظا و
نگرانیهایشان غلنه کنند و با رهیافتی مراقنتمحور ،در عم فضیلتها اخالقی را با بروز و نمظود مصظادی
دگرپروایی مخاطرهآمیز و مرارتآمیز ترویج دهند.
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مقدمه
جنگ عمدتاً با رزم در صحنه ننرد تداعی میشود و در نتیجه صفتی مردانه مییابد .چنانکظه بظا یظادآور
ادوات جنگی ،صحنهها خونبار و سربازان بهعنوان کنشگران اصلی و در بیشتر مواقع همیشظگی اههظان
متنادر میگردد .جنگ عرا  -ایران نیز از این امر مستثنی نیست .اخنار جنگ بهعنوان مهظمتظرین پظژوا
وقایع در حول و حوش عملیات نظامی ،حمله و پاتک ،تعداد بمنارانها هظوایی و اراضظی تسظخیر شظده،
تهیه و منتشر شده است .در بهترین حالت ،ابعاد انسانی جنگ صرفاً دربردارنده تعداد شظهدا و مجروحظان و
یا خانهها و محلهها تخریبشده میپظردازد و در مجمظوع زنظان را بظهعنظوان قربانیظان جنظگ در قالظب
نیروها غیرنظامی آسیب دیده و در واقع جنگزده گزارش میکند .تولیدات سظیما ملظی و نیظز صظنعت
سینما هم در اکثر موارد در بازنمایی جنگ بهعنوان صحنه رزم و کنشگران غالناً مذکر آن سهم بزرگی ایفا
میکند .حال آنکه زنان در کسوت کادر بهدار رزمی در مقظام درمظانگران اعظم از پزشظاان ،پرسظتاران،
امدادگران و بهیاران از ابتدا حمله ارتش عرا به مرزها غربظی و جنظوبی بظه امظداد ،نجظات و درمظان
مجروحان جنگی پرداختند .خاطرات انتشار یافته از زنان در مقاومظت خرمشظهر ،بظر زرینظی از مشظارکت
اجتماعی زنان در دفاع ملی است که به مستندساز حوادث و فضا پرالتهاب حمالت دژخیمانظه دشظمن
میپردازد .عالوه بر متونی که به خاطرات پرسظتاران در جنظگ تحمیلظی پرداختنظد ،کتظابهظایی چظون دا،
پوتینها مریم ،شماره پنج ،دختران اُ .پی .د  ،یکشننه آخر ،چراغها روشن شهر ،صناح و از این قنی
دربردارنده خاطرات زنان جوانی است که با گذراندن دورهها کوتاهمدت امداد چه پیش از شروع جنظگ و
با احسار ناآرامیها و درگیر ها و چه در جریان وقوع جنگ و مواجهه سی مجروحان بهویژه مجروحظان
غیرنظامی به فعالیت در جهت حف جان و درمان هموطنان پرداختند .در خالل روایت این زنان ،خواننده با
فعالیت تعداد پرشمار آنان آشنا میشود که علیرغم وضعیت ملتهب جنگ ،پیشرو ها گسترده دشمن
و موقعیتها زیرآتش بهکار حرفها خود ادامه داده و با وجود سختی کار ،ساعات شیفت طوالنی ،کار در
معرض خطر ،خدمت به وطن و ابنا آن را بر حف جان خود مقدم شمردند .بسظیار بظا رفظتن خظانواده ،در
شهرها جنگزده ماندند و مح کارشان را که بیمارستانها شلوغ از اننوه مجروحان بود ،مأمن و خانظه
خود ساختند .دور از عزیزان و بیخنر از خانواده آواره خود را با عش به خدمت در شرایط بحرانی تاب
آوردند .شهدا زن کادر بهداشت و درمان شاهد متقن دیگر بر این پایدار و از خودگذشتگی هستند.4
امروز و پس از گذشت نزدیک به چهاردهه ،همچنظانکظه گفتظیم تصظویر عمظومی بجامانظده از جنظگ
دربردارنده مشارکت فعاالنه این زنان و اهمیت کنش حیات بخش و بسیار مهم آنان ننوده است .به عظالوه
درباره کم و کیف کنش حرفها آنان در مقام پرستار کمتر نوشته شده و موضوع چگونگی پظرداختن آنظان
به فعالیت حرفها دستمایه تحلی ها ،تولید محتوا ادبی ،فرهنگی قرار نگرفته و نیز در سیاستگذار ها
اجتماعی مربوط به زنان شاغ وارد نشده است .شناخت مختصات کنش آنان از ابعاد کمی چظون سظاعات
 .4برا آشنایی با این شهدا جسور و عظیمالشان نگاه کنید به سایت مؤسسه بهدار رزمی دفاع مقدر و مقاومت.
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کار ،نوع کار ،مح کار و موارد از این دست گرفتظه تظا ابعظاد کیفظی چظون انگیظزههظا و باورهظا و ارزهظا
موضوعی است که میتواند با توجه به منابع غنی خود که برخاسته از فاعلیت کنشگرانی است که در طول
 ۸سال جنگ پیوسته و خستگیناپذیر به عرضه خدمات حرفها و در عین حال انساندوستانه پرداختند ،ما
را با حجم فربها از دادهها مواجه سازد .این دادهها منتنی بر روایت زنان اسظت هظم در مطالعظه رونظدها و
رویهها مدیریت بحران و هم در مطالعه ساختارها فرهنگی اجتماعی جامعه در وضظعیت جنگظی و نیظز
بررسی نظم جنسیتی در جامعه پساانقالبی سودمند است .خاطره نگار زنان از این نظظر حظاو تجربیظات
زیسته آنان است که مام حافظه جمعی ما جنگ تحمیلی تلقی شظده و لظذا پیونظد تنگظاتنگی بظا هویظت
انسان ایرانی ما دارد .این دست پژوهشها میتواند با بررسیها روشظمندانه موجظب تولیظد دانظش بظومی
مرتنط باشد؛ امر که مطالعات علوم اجتماعی زنان در ایران سخت بدان نیازمند است.
بر این اسار محق در سالها اخیر و برحسب عالقه به قصد مستندساز روایتها اقشار زنظان از
جنگ ،زنان درمانگر را بهعنوان گروهی فعال به رسمیت شناخته و در صدد انجام مصاحنههایی بظا ایشظان
برآمده است .در جریان گردآور اطالعات ،مقوله مواجهه با مجروحان عراقی خودنمایی میکظرد .امظروز و
با گذشت دههها ،این موضوع چندان مح تأم نیست اما در خالل روایتها انتشظار یافتظه ،خظاطرات و
بازساز صحنهها ،راویان با بیان احساسات خود ،انگیزهها و تجاربشظان ،بظه تظدریج حساسظیت موضظوع را
عیان میسازند .این حساسیتها از موقعیت نقشی این زنان (پرستار ،امدادگر ،پزشک ،بهیار و از این قنیظ )
در برابر نیروها دشمن نشئت میگیرد .بهویژه آنکه این زنان در خط اول مواجهه با تروما جنگ بودند.
آنان از اولین کسانی بودند که با جراحتها منجر به شهادت ،قطع عضو ،بازمانظدن از حرکظت ،نابینظایی،
مجروحیتها شیمیایی روبهرو میشدند که عمدتاً رزمندگان جوان و نوجوان را بظرا همظه عمظر درگیظر
خود میساخت .مشاهده صحنهها دهشتنا کشظتار در جریظان مقاومظت خرمشظهر ،شظهادت دلخظراش
مجروحان در بیمارستانها عقنه جنهه ،تعدد مجروحان غیرنظامی از جمله کودکان آسیب دیده جسمی و
روانی از جنگ ،یتیم و بعضاً بازمانده از خانوادهها کشته شده در جریان حمالت پی در پی دشمن همواره
برا زنان بهدار رزمی سخت و ناگوار بوده است .لذا آنان از اولین گروههایی بودند که بظا در واقعیظت
بسیار سخت و مصینتبار جنگ در میدان عم ماندند و بظه اراهظه خظدمات حرفظها پرداختنظد .بظه یقظین
پنداشت آنان از دشمن و احساساتشان نسنت به هجوم سنوعانه و مر بار دشمن متجظاوز بظا حظس سظایر
کنشگران که بهواسطه نق قولها ،اخنار ،تصاویر رسانها و از این قنی  ،تصور غیرمستقیم از نیروهظا
دشمن را در ههن ساختند ،متفاوت و النته در اراهه نقش اجتماعیشان و پایدار در جایگاه حرفها تعیظین
کننده بوده است .با اشراف به این مهم و با در احساسات زنان امدادگر و پرستار است که مواضعشظان در
قنال مجروحان به اسارات گرفته شده از دشمن اهمیت مطالعاتی وافر مییابد.
بررسی پیشینه پژوهشی درباره پرستار زنان در جنگ تحمیلی ما را با موارد روبظهرو مظیسظازد کظه
موضوع پرستار جنگ را بهطور کلی مطرح و بررسی کرده و به تمایز جنسیتی کنشگران تظوجهی نشظان
نداده اند .یا در جریان تحقی با عمده کردن روایت مردانه پرسظتاران و امظدادگران ،یافتظهها را بظه هظر دو
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جنس تعمیم دادهاند .از جمله رساله پژوهشی محمدرضا فیروزکوهی در دانشگاه علوم پزشای اصفهان کظه
منجر به انتشار دو مقاله مجزا (فیروزکوهی ،ضرغام و نوراهی 4111 ،و فیروزکوهی ،ضرغام و نوراهی ،رهنما
و باباییپور )4111 ،شد از جمله این دست پژوهشها است.
با توجه به قلت پژوهشهایی از این دست و بر اسار اهمیت و ضرورت برشمرده شده ،تحقی حاضر
درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که منتنی بر روایت زنان کنشگر بهدار رزمی از وضعیت
مجروحان دشمن ،ابعاد و ویژگی ها رابطه درمانگر و بیمار چه بوده است؟ به باور پژوهشگر معرفی این
ابعاد و ویژگیها راهی به سو شناسایی هر چه بیشتر نقش اجتماعی زنان در موقعیتها حرفها بهطور
معمول و نیز وضعیتها بحرانی است .این وضعیتها شاید امروز حاد و خاص به نظر رسد اما در طول
دوره  ۸ساله جنگ تحمیلی امر روزمره و معمول بوده است و لذا کنشگران را در مواضع کنشگر ،
نسنتاً پرتارار قرار داده است.
هدف از این تحقی ایجاد فرصتی برا طرح و بحث ابعاد اجتماعی ناگفته جنگ تحمیلی است؛ ابعاد
که بررسی آن مستلزم اتخاه نگاهی نو به ساختارها ،مناسظنات و ماانیسظمها ارتنظاط اجتمظاعی بظین دو
جنس است .در عین حال این پژوهش قصد دارد تا ماهیت کنش ثمربخش زنان بهدار رزمی در دوران ۸
ساله جنگ را در حد ممان روشن سازد و همگان را نسنت به ظرفیتها زنان با معرفی کمیت و کیفیت
کنش آنان حسار سازد .به گمان پژوهشگر چنین حساسیتبخشی از طری گظردآور روشظمند دادههظا و
تحلی آنها میتواند در سیاستگذار ها و برنامهریز ها مرتنط با زندگی زنان و بهویژه رویارد عمظومی
به توانمند ها آنان سودمند بوده و نهادها اجتماعی از خانواده گرفته تا گروهها مختلف جامعظه را در
جهت توسعه پایدار بهرهمند سازد .از اینرو این پژوهش چشم به خوانشها اصحاب علم و نیز متصظدیان
سیاستگذار و اجرایی در جهت تاظریم شظأن انسظانی و پاسداشظت و تقویظت توانمنظد ها زنظان دارد.
همچنین با سیطره پنداشت از جنگ بهعنوان رزم و از آنجا کظه زنظان راویظان غاهظب جنظگ در ایظن نگظاه
هستند ،مرور و واکاو خاطرات و روایت شفاهی زنان ،دادههایی گرد مظیآورد کظه در غنظیسظاز حظوزه
تاریخ شفاهی دهه  ۰1شمسی سهم بهسزایی خواهد داشت.
تأمالت روشي

روش پژوهش؛ تحلی سند 4بوده است .ریچی و لویس 2در توضیح تحلی سند مینویسظند« :تحلیظ سظند
شام مطالعه اسناد موجود چه با هدف در واقعی محتو و چه روشن ساختن معانی عمی تر است که
ممان است با سنک و یا ظاهرشان آشاار شوند .اسناد میتواند از نوع عمومی مانند گزارشها رسانها ،
گزارشها دولتی یا سایر مطالب عمومی و یا همچنین اسناد آیین نامها مانند دستور جلسات ،نامظهها
رسمی و در نهایت اسناد شخصی مانند دفترچه خاطرات ،نامهها و عاسها باشظد .ایظن روش خصوصظاً در
1. documentary analysis
2. Ritchie & Lewis
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پژوهشهایی سودمند است که تاریخ حوادث یا تجربیظات پیرامظون مطالعظاتی بظا محوریظت مصظاحنهها
ماتوب است .مانند تحقیقات رسانها  .کاربرد دیگر این روش به تصریح هامرسلی و اتاینسون ( )4115در
پژوهشهایی است که موقعیتها یا رخدادها نتواند بهطور مستقیم مظورد مشظاهده و پرسظش قظرار گیظرد»
(ریچی و لویس .)15 :2111 ،بر این اسار منابع تحقی در قالب خاطرات ،مصاحنهها و زندگینامه نگار
زنانه در فضا واقعی و مجاز مشتم بر حدود  11کتاب مورد مطالعه قرار گرفت.4
لذا هرچند خاطرات بهویژه خاطرات مربوط به دفاع مقدر را میتوان از ابعاد مختلف از جمله به لحاظ
شا  ،قالب بیانی ،موضوع و محتو مورد دستهبند و تحلی قرار داد2؛ اما پژوهش حاضر به لحاظ روش
شناسی بر محتو متمرکز است و آن را بهمثابه سند میکاود .این مهم فراتر از مناقشه بر سر تعل انواع
زندگی نوشتها به ساحت ادبیات یا تاریخ ،1در جهت ترویج اهمیت خاطره بهمثابه سند و تحلی مضامین
آن انجام میشود.
همچنین برا روشن شدن ابعاد و ماهیت برخی مقوالت ،دو مصاحنه میدانی نیز صورت گرفتظه اسظت.
یای با سظرکار خظانم آهر افشظار متولظد  4111دارا لیسظانس پرسظتار کظه در ایظام جنظگ تحمیلظی در
بیمارستانها کرمانشاه ،ارومیه و تهران مشغول به فعالیت بوده و دیگظر خظانم ابراهیمظی متولظد 411۱
دارا دیپلم بهیار که در بیمارستانها اسالم آباد و کرمانشاه فعالیت داشته است.
تأمالت نظری

دیرزمانی است که به مدد مساعی اندیشمندان طرفدار حقو زنان ،رویاظرد جنسظیتی بظه اخظال مراقنظت
موضوع بحث و نظر عالمان مختلف قرار گرفته و خود مننع تولید ادبیات غنی شده اسظت .اخظال مراقنظت
آن چنانکه این اندیشمندان در جهت توجه دادن بدان کوشیدهاند برخاسته از کنشگر نوعدوسظتانه زنظان
در حف و پاسداشت زندگی سایر افراد دور و نزدیاشان در عرصه خصوصی و عمظومی اسظت .موضظوعاتی
چون اهمیت کنش ارتناطی ،تداوم مناسنات عاطفی ،ابتنا فضیلتها اخالقی بر زمینهمند ها عرصه

 .4با مطالعه کتاب پیله عش  ،رایزنیهایی با بنیاد حف آثار و ارزشها دفاع مقدر استان یزد انجام و فای ها مصاحنهها
مربوط به این طرح در اختیار محق قرار گرفت .با واکاو فای ها مشخص شد برخی نق قولها ارزنده تحلی است .حال آنکه در
آن مجموعه مورد توجه قرار نگرفته و دستمایه تألیف ننوده است .لذا این نق قولها شام گفتگو با خانمها برخوردار ،اعظم گیور ،
صدیقه سمیعی ،پاریز در اینجا با هکر فای مصاحنه بنیاد حف آثار یزد بهکار گرفته شد.
 .2علیرضا کمر در فص دوم از مقاله اول با یاد مانا ،خاطره نوشته ها فارسی از جنگ را به لحاظ شا بیانی ،موضوع و محتو
متمایز می داند .ر  .کمر  ،علیرضا ،یاد مانا ،پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره نگاشتهها جنگ و جنهه ،تهران :سوره مهر،
 ،14-51 :41۸۸و نیز مقولهبند او در اثر با یاد خاطره. ۰1-۰1 :41۸1 ،
 . 1برا مطالعه بیشتر درباره جایگاه متمایز زندگی نوشت در تاریخ و ادبیات نگاه کنید به کمر  ،علیرضا ،پرسمان یاد ( ،)4111جلسه
سوم 1۱-15 ،و نیز ،زندگینامه ،خاطره ،داستان ،گفتگو احمد شاکر با علیرضا کمر  ،نشریه ادبیات داستانی ،ش  ،415د
. 14-21 :41۸5
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خصوصی و عمومی ،مسئولیت اجتماعی و موارد از این دست در کنه مناحث و مجظادالت جظار دربظاره
اخال مراقنت بوده است.
برجستهترین چهرها که با تحقیقات خود به طرح و بسط اخال مراقنظت زنظان کمظک شظایانی کظرد
کارول گیلیگان بود که به نقد جسورانه لورانس کلنر از دننظالکننظدگان آرا فرویظد در زمینظه فروتظر
اخالقی زنان پرداخت .و در واقع گزاره اصلی روانشناسانه فروید در باب اخال مند بیشتر مردان نسنت به
زنان را زیر سؤال برد .او با به چالش کشیدن ابزار تحقی و ماانیسمها اخذ پاسخ ،به حواشی و استدالل
زنان در توضیح پاسخها اراهه شده وزن داد و نشان داد اساساً کاربرد چارچوبها پژوهشظی بظرا یظک
جنس لزوماً نمیتواند در تفحص احواالت جنس دیگر سودمند و گویا باشد« .او با شنیدن صظدا متفظاوت
زنان ،دریافت استداللها آنان وابسته به بافت و برخاسته از خودپنداره متفظاوت آنظان و ارزیظابی عواقظب
عم است» (کرمی و اخنار  .)54 :214۱ ،در نتیجه در حالیکه دیظدگاه کلنظر متوجظه اخظال عظدالت
است ،گیلیگان فضاه اخالقی را در اهمیت حف روابط انسانی و معطوف به فضلیت مراقنت و مسئولیت و
نه حقو و قوانین تعریف میکند« :یعنی دیدن نیاز و پاسخ به آن ،مراقنت از جهان بظا حفظ شظناها از
پیوندها ،به شالی که هیچاس تنها نماند ...به اعتقاد او رشد اخالقی زن او را از خودمحور به حظداعال
نوع دوستی و سرانجام به جایگاه خود با دیگران میرساند کظه در آنجظا ارزش مصظالح او بظه انظدازه ارزش
مصالح هر فرد دیگر است» (همان.)52 ،
ریتا منینگ پنج مؤلفه اساسی را برا اخال مراقنت بر میشمرد« :اول؛ توجه اخالقی بدین معنظا کظه
فاع اخالقی به موقعیت ،با همه پیچیدگی آن توجه داشته باشد .دوم؛ فهم همدالنه که در آن فرد بتوانظد
با فرد دیگر در آن موقعیت اخالقی همدلی و همدرد کند و موقعیت او را یا با قراردادن خود در موقعیظت
او و یا با ارجاع به تجارب قنلی خود در کند .سوم؛ هوشیار ارتناطی به آگاهی فاعظ اخالقظی بظهطظور
همزمان به انواع ارتناطاتی که او را به سوژه اخالقی پیوند میزند مظیپظردازد .در اینجظا فاعظ اخالقظی در
مقاب فاع اخالقی کانتی منفک از دیگران و ناظر بیرونی و یا بیطرف نیست بلاه بر وجظود شظناها از
ارتناطات بین خود و سوژه اخالقی آگاه است .چهارم؛ فراگیر به ایظن معنظا اسظت کظه باوشظم بظه همظه
نیازمندان ،از جمله خودم کمک کنم .النته شاید این شدنی و چه بسا معقول نناشد ،لیان بظهعنظوان اصظ
راهنما رفتار اخالقی بر این ناته تأکید دارد کظه همظواره در پظی آن باشظم کظه شظناه حمظایتی خظود را
بگسترانم و دامنه یار و توجه خود را گسترش دهم .پنجم؛ پاسخ بدین معنا که دلسوز و همدرد مظن
کافی نیست ،بلاه باید باوشم تا کار انجام دهم و این حسن نیت یا نیت صالح را با عم صظالح کامظ
نمایم (اسالمی.)24-21 :211۸ ،
واضح است که توجه مرکز این رویارد اخالقی بظر نشظان دادن برتظر توجظه بظه دیگظران و دیظدن
نیازها افراد دیگر است که نسنت به آنها مسظئولیت داریظم .در ایظن راسظتا احساسظاتی چظون همظدلی،
مهربانی ،صمیمیت ،احسار مسئولیت ،خیرخواهی ،محنت و دلسوز ارزشمند است .نادینگز با تمرکظز بظر
مفهوم در همدالنه ،ایده خود بهجا دیگران گذاشتن را مطرح و در احساسظات فظرد آن چنظانکظه او
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احسار میکند را مورد تأکید قرار میدهد .این امر مستلزم برخوردار از قدرت در و پظذیرش دیگظر
است .لذا ضرورتها محسور برا مراقنت کظامالً سظابژکتیو و برخاسظته از احسظار تعهظد و وفظادار
فرد است .این امر لزوماً در قواعد عق و منط نمیگنجد .چنین برداشتی از اخال که در نزد برخظی از
چهرهها این رویارد همچون رادیک ،وامدار اخال مادر است و در مقاب رویارد قرارداد به اخظال
مطرح میشود« :در روابط انسانی ،افراد همیشه با آگاهی و قدرت یاسان با هظم مظراوده نمظیکننظد بلاظه
رابطهها اغلب میان افراد ناهمسان و به هم وابسته شا میگیرد .هنگامی که والد با کود خظویش در
ارتناط است یا هنگامی که یک فرد سالم با بیمار سخن میگوید ،یا معلمی با شاگرد منزو اش گفظت و
شنود میکند ارتناطی از نوع رابطه تجار میان دو رقیب یا شریک شظا نمظیگیظرد .در ایظن مظوارد ،دو
انسان با قدرتها متفاوت میکوشند دغدغه مشتر میان خویش را ح و فص کنند .اخظال بایظد بظر
اسار الگو تجربه شده انسانها در زندگی روزمره ساخته شود و حقیقت اخال را نمیتظوان بظا مفظاهیم
مربوط به قرارداد اجتماعی بیان کرد .مفاهیم و کارها واقعی در زندگی روزمره ،کارهظایی ماننظد مظادر ،
پویایی حیات اخالقی ما را نشان میدهد (نصر .)441 :2121 ،فیلسوفان زنانهنگر بارها و بارها با اثر معروف
صدایی متفاوت گیلیگان بهعنوان یای از آغازگاهها اندیشیدن به دیظدگاه زنانظه و تفاوتهظا /امتیازهظا
معرفتیا که از این زنانهنگر حاص میشود اشاره کردهاند و تظأثیر تجربیظات و ورزههظا  4زنانظه را بظر
معرفت نسنت به خود ،طنیعت ،فرهنگ و بهطور کلی جهان تحلی کردهاند (نصر.)412 :2121 ،
در این نگاه ،پروادار لزوماً در گرو حضور فیزیای نیست و چه بسا انسظانهظایی کظه از نظظر غایظب
هستند اما با محنتها گاه و بیگاه خود حضور مهرورزانه در دنیا دیگران دارند.
ناته حاهز اهمیت آن است که تأکید بر عم در اینجظا اخظال را بظه منصظه ظهظور رسظانده و آن را از
سطوح حسی چون نگرانی ،دغدغه داشتن و یا حتی خیرخواهی جدا میسازد .چنانکه «سون هویسن برا
اجتناب از جننه شاعرانه بخشیدن به مراقنت (که با منتنی ساختن مراقنت بر سظوژها ماننظد مراقظب /زن/
مادر خوب شا میگیرد) بر مراقنت بهعنوان رویها اجتمظاعی تأکیظد مظیکنظد .مراقنظت بظه شظیوهها
مختلف و به دالی مختلف صورت میگیرد و بنابراین باید منانی مسئولیتها همظراه بظا آن را مشظخص
ساخت .تفار درباره رویهها مراقنتی به ما کمظک مظیکنظد میظان اشظاال خظوب و بظد مراقنظت و میظان
گونهها متفاوت آن تمایز قاه شویم ...فعالیت مراقنتی عنارت است از قضاوتی اخالقی برا آنکه پاسخ
مناسنی داده شود و این مستلزم حساسیت نسنت به جهان زمینهمند شخص است .یعنی رویاظرد بظه آنهظا
بهعنوان یک دیگر عینی و انضمامی و نه یک دیگر تعمیم یافته [و انتزاعی] .اهمیت روایظت و تفسظیر
برا رویه مراقنت این اطمینان را ایجاد میکند مراقنت در پیونظد یظا وضظعیت بالفعظ اسظت و معیارهظا
انتزاعی نمیتوانند هاد آن باشند (مک الفلین.)41۰ :2141 ،2

1. practice
2. Mc Laughlin

.......................................... 012

فصلنامه علمی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال یازدهم ،شماره  ،00زمستان 0022

همچنین نمیتوان بر مدلی تثنیت شده و معین از مراقنت تایه کرد« .به تعداد روابط پروادارانظها کظه
میان انسانها وجود دارد ،سنک و الگو برا پروادار هست که ارتناط صظحیح در آن شظرایط معظین و بظا
لحاظ پیچیدگیها و ظرافتها آن را تعریف کرده است ...با این همه در سطحی مننایی و بنیظادین همظه
پروادار ها نحو جذب و وقف شدن را الزم دارند (نصر.)411 :2121 ،
نادینگز مدعی است که مواجهه زنان و تجربه زنانه از اخال  ،منتنی بر ادعا پروادار که از آن سخن
میگویند ،اخالقی اساساً زنان است .النته مردان میتوانند به چنین اخالقی وارد شوند اما این نگاه اخالقی
عمدتاً بر اسار تجربیات زنان شا گرفته و نمود پیدا کرده است (نصر.)411 :2121 ،
نادینگز استدالل میکند که تمرکز پروادار رو رابطه است نه رو فرد و فردیت افظراد .در واقظع در
پاسخ به این انتقاد مهم اخال مراقنت ،نظریه اخالقی خودقربظانگظر و مشظدد فرودسظتی زنظان اسظت ،او
میگوید اگر به فردیت فرد متمرکز شویم پروادار را فداکار و جظان فشظانی مظیفهمظیم ولظی اگظر بظر
خودمان در کنار دیگران تمرکز کنیم پروادار نهایتاً در خدمت خود ما و بقا ما خواهد بود؛ امر حتمظی
و گریزناپذیر برا بهروز نوع بشر (نصر.)411 :2121 ،
این گونه است که زندگی چیز بیش از هم بافتها از خودخواهی ،رقابت ،تنازع و ستیز برا بهدسظت
آوردن خواستهها است« .به نظر هلد هر که مادرانه به زندگی نگاه کند مظیفهمظد کظه زنظدگی ،هماظار ،
همراهی و همدلی است .زندگی فراهم کردن نیازها دیگران است ...مادروار اخالقی همراه بظا تأمظ و
نقد است ،هم عاطفی و حسار به روابط انسانی است ،هم میتواند ظریفتظرین روابظط انسظانی را تعمظیم
دهد و از منظر کلی به مساه بنگرد و هم میتواند ظریفترین ویژگیها شخصظیتی منحصظر بظه هظر
فرد را در پرواخواهی کشف کند» (نصر.)44۸ :2121 ،
مننع تالیف اخالقی ،ندا درونی من باید است و وظیفه اخالقی مظن توجظه بظه ایظن نظدا اسظت .مظن
سوژگی اما خود همچون هر سوژه دیگر از ضظعفها و توانمنظد ها خظود و رنظج و تألمظات ناشظی از
نامالیمات منتال به احواالت متغیر است« .ما واجد نوعی سظوژگی اخالقظی هسظتیم کظه همیشظه متحظول
میشود و از طری تعامالت و مسئولیتها شا میگیرد و مجدداً شا میگیرد .این برداشت به سوژها
اخالقی شا میدهد که از محدودیتها ،وابستگیها ،آسیبپذیر و فناپذیر خظود آگظاه اسظت و بظرا
پذیرش مسئولیت این چیزها آمادگی دارد» (مک الفلین.)41۱ :2141 ،
یافتهها
همانطور که پیشتر آمد ،زنان کنشگر بهدار رزمی در مواجهه بظا مجروحظان دشظمن کظه غالنظاً در پظی
عملیاتها آفند  ،پدافند در بیمارستانها و مراکز درمانی شهرها مناط جنگظی تخلیظه مظیشظدند،
خود را در نقش شغلی درمانگر ،و آنها را در نقش مراجعه کننده میدیدند .این موقعیت شناسی به هیچ وجه
برایشان سه ننوده و یقیناً مشاهده آالم مجروحان رزمنظده کظه عمظدتاً جظوان و حتظی نوجظوان بودنظد در
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بیمارستانها مملو از مجروحان ،متقاعد ساز خود برا اراهه خظدمات امظداد  ،درمظانی بظه مجروحظان
دشمن بسیار دشوار بوده است.
نگاه حرفهمدار

آن چنانکه از دادهها بر میآید زنان بهدار رزمی با باور به انتظارات اجنار و نیظز ایجظابی نقظش شظغلی
خود ،نوعی اخال حرفها را دننال میکردند که از آنان اراهه خدمات پرستار درمانی فظارغ از نقشهظا
اجتماعی مراجعان اعم از جنس ،قومیت ،مذهب ،نژاد ،طنقه و در اینجا موقعیت اجتماعی خود  /دشظمن را
میطلنید .لذا آنان به موضوع اخال حرفها پرستار بهعنوان مهمترین عام در اقناعشظان بظرا اراهظه
خدمات مراقنتی بالینی علیرغم مشاهده و در آالم هموطنان مجروحشان ،سختی کار در وضعیت جنگی
و مصاهب مختلف یاد کردهاند .برخوردار در مصاحنهاش میگوید« :خب پرستار یک حرفها هسظت کظه
حتی به ما آموزش دادند که به دشمن خودت هم باید پرستار کنی» .صظدیقه سظمیعی روایظت مظیکنظد:
«برا یک امدادگر قومیت ،رنگ پوست ،زبان ،دوست و یظا دشظمن فرقظی نظدارد و در زمظان جنظگ نیظز
مجروحین عراقی بودند که به دست امدادگران ایرانی درمان شده بودند» .اعظم گیظور تعریظف مظیکنظد:
«یای از کارها ما این بود که تاولها بدن جاننازان را با سوزن خالی میکردیم و روز چند بار آنهظا را
در حمام شستشو میدادیم .حال من یک سؤال از شظما دارم اگظر در حظین شستشظو بظدن یظک جاننظاز
شیمیایی شاهد ریختن پوست ها تاه تاه شده از بدن در کف حمام باشید چه احساسی بظه شظما دسظت
میدهد؟ در حالیکه برایمان هم فرقی نداشت که این مصدوم ایرانی است یا عراقی».
خاطره نگار زنانه فرجامفر از تجربه پرسظتار از نیظرو دشظمن حظاو تعجظب مجظروح عراقظی در
مواجهه با تعهد او در کسوت پرستار است« :به انگلیسی روان پرسید« :من دشمن تو هستم .چطظور از مظن
پرستار میکنی؟» من و من کنان و به فارسی  -انگلیسی گفتم« :من پرستارم وظیفهام رو انجام میدم.
تو حرفه من مرز وجود ندارد ،مهم اینه که بیمظار خظوب بشظه» .او گظیج و دسظتپاچه گفظت« :مرحنظا
احسنت » (فرجامفر.)۸1 :2112 ،
این نگاه حرفهمدارانه در امتزاج با اخال مراقنت زنانه منجر به قدرت روادار مافو تحم شظده و در
موارد نوعی همسانانگار مراجعان را از منظر کنشگران زن بهدار رزمی رقم مظیزنظد .ایظن همسظان
انگار منتنی بر هویت فرد (خود  /دشمن متخاصم) ننود بلاه با صفات فظرد چظون آسظیبدیظدگی،
ناتوانی ،تألمات روانی و جسمی ناشی از تروما جنگ و در نتیجه نیاز به مراقنت ارتناط مییافت .در اینجا
اخال مراقنت اقتضا میکرد کظه دلمشظغولی زنظان بهظدار رزمظی ،رسظیدگی ،مراقنظت و درمظان همظه
مجروحان فارغ از هویتشان باشد« .سال  ۰1من دوباره رفتم این دفعه بیمارستان گلسظتان مسظئول بخظش
جراحی اعصاب اونجا شده بودم .که باز گفتم یه سر اینجور با مجروحها بودیم .هظم عراقظی بظود هظم
ایرانی بود که میآوردن ولی خوب واقعاً خداییش خود عراقیها هم ما همون جظور کظه بظا ایرانیهظا رفتظار
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میکردیم انجام میدادیم براشون» (افشار) «حتی ما مجروح عراقی هم داشتیم که بهعنوان اسیر بظود اون
هم مث بقیه مجروحها براش خدمت رسانی میاردن .هیچ فرقی نمیارد» (پاریز ).
بستا با کاربرد واژگانی چون مهمان و نیز خدمت ،سطحی از دگرپروایی را روایت میکند که برایمظان
ناشناخته و دوراز ههن است« :من همیشه فار میکردم اگر اسیر عراقی برا بیمارستان ما بیاورند من بظه
آنها غذا نمیدهم یا توگوش آنها میزنم احسار میکردم چنین برخورد با آنها داشته باشم .تظا ایظنکظه
یک روز از دفتر پرستار زنگ زدند و گفتند چهار نفر اسیر عراقی به بخش شظما مظیآورنظد .سظاعتی بعظد
چهار اسیر عراقی مجروح را به بخش ما آوردند .نمیدانم چه شد که همه ههنیاتم بهظم ریخظت در همظان
نگاه اول احسار کردم این بدبختها نیز انگار گرفتار دیاتاتور هسظتند کظه بظه اجنظار مقابظ مظا قظرار
گرفتهاند خوشحالی آنها از اسارتشان همه چیظز را نشظان مظیداد .آن زمظان در بخظش حظدود  25رزمنظده
مجروح بستر بودند .باور کنید در خدمت به اسرا مجروح عراقی نه تنها کوتاهی نمیکردم بلاه بعضظی
اوقات احسار میکردم باید به آنها بهعنوان مهمان خدمت بیشتر اراهه بدهم » (حیدر .)15 :2141 ،
دشمن چندگانه

موضوعی که در اینجا بر بُعد صفاتی مجروحان بجا بعد هویتیشان تأکید دارد عالوه بر رعایظت اخظال
حرفها و نیز تمسک به اخال مراقنت ،چه بسا استفاده رژیم بعث عرا از ملیتها مختلظف در جنظگ
علیه ایران بوده است .روایت زنان بهدار رزمی صحها بر موضوع وجظود نیروهظا نظاهمگون در صظف
دشمن است« :حتی عراقیها بودن ،مصر ها بودن ،زخمیها بودن که از طرف خود اونا چیزایظی بظودن
که از اونور کشته میشدن ،آمده بودن کمک عرا من خودم مجظروح مصظر دیظدم چنظد تظا .از طظرف
خودمان هم لننانی بودن ،فلسطینی بودن»« .یعنی از طرف ایران اومده بودن بجنگند؟» «آره ،اومده بظودن
کمک اینا .یعنی آمدن تو بیمارستان .دیدیم جوانها هیالی درشت ماشااهلل قد بلنظد گفتظیم اینظا کظین؟
گفتند اینها فلسطینی و لننانی هستند آمدند کمک ایرانیها .اومدن اونجا تعیین گروه خونی شظدند41-45 .
نفر بودند و تعیین گروه خون شدند و بعد از آنجا رفتن ما خیلی خوشحال شدیم ولی بودن اسیرهایی که
گرفته بودند؛ مصر بودن ،خود عراقیها بودن که میاوردن زخمی شظده بودنظد میآوردنشظان بیمارسظتان.
کارها اولیه را برایشان انجام میدادیم و بعد میفرستادنشان کرمانشاه ...عراقی را دیدم ،اینظو دیظدم ،یظه
مراکشی دیدم .بعد یه بار یای داشت صحنت میکرد ،میگفت ما از نمیدونم  ۸1تا چنظد تظا کشظور اسظیر
داشتیم .آن موقع من واقعاً باورم شد .چون من خودم با چشم خودم یک دو تاشون رو دیدم (ابراهیمی).
پرواداری

به هرسو پرستار از مجروحان دشمن امر به شدت اخال مدارانه است .استدالل ما در اثنات آن ،توجظه
دادن به مواضع کنشگرانی است که با تجربه آالم وارده از سو دشمن بر هموطنان خود ،چنین تیماردار
را بر نمیتابند .ابراهیمی در یادآورد مواجهظه یاظی از افظراد حاضظر در بیمارسظتان روایظت مظیکنظد« :از
خاطراتی هم که تو ههنم مونده یه اسیر مصر  ،هیالی ،گنده ،سیاه آورده بودندش اونجا مجروح بظود کظه
بخیه بزنن .بعد یای از اونایی که خیلی آتیشش تنده بود به قظول معظروف آمظد گفظت چظرا داریظن از ایظن
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پذیرایی میکنین؟ چرا آب بهش میدین؟ چرا دارین بخیش میکنین؟ ولش کنین بذارین بمیره .یظارو مثظ
اینکه فارسی بلد بود چون که داشت نگاه دهانمون میکرد .بعد عاسالعملی که این اطرافیان بود یاظی
برگشت گفت که برادر یه خورده فیتیلهات رو باش پایین .این االن اسیره تو این بیمارستان تظو ایظران .مظا
همه مسلمانیم ،با اسیر باید مدارا بانیم باهاش .باید تیمارش بانیم .آب بهش بدیم .غذا بهش بظدیم .بعظداً
هم میفرستیمش پشت جنهه .شما انقدر ناراحت نناش .این چون اسیر ماسظت ،ننایظد مظا اینجظور رفتظار
باهاش بانیم ....هیچ وقت یادم نمیره که اون جور بهش با توپ پر[گفت] ،چرا پذیرایی از این میکنین؟
اینها به ما حمله کردند .اینها مصر هستند .اینها کظه دیگظه عراقظی نیسظتند کظه شظما داریظن اینجظور
باهاشون رفتار میکنید» (ابراهیمی).
مرز میان پروادار زنانه و عدم آن را میتوان در واکنش تند صناح چنانکه در خظاطراتش آمظده ،دیظد:
«پرستارها انصافاً هیچ فرقی بین اسیر عراقی و مجروحها خودمان نمیگذاشتند و کارها امداد شان را
شروع کردند .یای از اسرا خیلی جوان بود و مدل ریش خاصی داشت .ریشش از زیر چانهاش شروع میشد
تا بغ گوشش .وقت ناهار که شد ،غذا برایش بردم .ناهار پلو مرغ بود .جوان مجروح تا چشظمش بظه تاظه
گوشت مرغ داخ بشقاب افتاد رو کرد به من و گفت« :هبح اسالمی؟ » از حرفش آتش گرفتم و نتوانسظتم
خودم را کنترل کنم ،گفتم« :صدام کافر انت کافر حسه هبح اسالمی؟ واهلل انت مواسیر اکتلک .»4چیظز
نگفت .پایش تیر خورده بود اما زبانش خوب کار میکرد سرش را انداخت پایین و تا ته غذایش را خظورد »
(دوستاامی.)515 :2141 ،
در این موقف است که میتوان به خوبی اتخاه رهیافت بدی ؛ یعنی اخال مراقنت را دریافت .آیا سظایر
کنشگران با این منتقدان هم سو هستند و یا با سایر زنانی که نق قولهایشان در این پژوهش آمظده هظم
داستاناند؟ مراد در اینجا تعیین کمی تعداد افراد قاه به پروادار و یا مخالفان آن نیست .بلاه اشراف بظر
پیچیدگی موضوع بر حسب نوع ارتناط کنشگران و میزان راسخ بظودن در پیظرو از اخظال مراقنظت کظه
عنارت است از قرارگرفتن در موقعیت و میدان عمظ و نشظان دادن سظطوح مختلظف تمسظک بظه اخظال
مراقنت اهمیت دارد.
به نظر میرسد کنشگرانی که مصمم به دگرپروایی هستند اهدافی چون خیرخظواهی ،کمظک رسظانی و
تالش برا تخفیف آالم را برا خود مشخص کرده و این منط اخالقی آنان را هظدایت مظیکنظد .ایظن
منط اخالقی با ارزشها انسانی و آموزهها اسالمی خاص سالها آغازین پظس از انقظالب ممظزوج
بوده و کنشگران را در بزنگاهها سخت تصمیمگیر به سو رهیافتی زنانه منتنی بر در شرایط ،تعهد
و وفادار فراخوانده است .چنانکه نادینگز نیز تأکید دارد :حس «من باید کار کظنم» نخسظتین جرقظه و
بنیان پروادار و دگرپروایی است.

 .4صدام کافره تو کافر

حاال میگی هبح اسالمیه؟ به خدا اگر اسیر ننود میکشتمت.
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دگرپروایي مخاطره آمیز

دشوار ها پرستار زنان از اسرا دشمن تنها به موارد یاد شده محدود نمیماند .هر چند این مراجعظان
در دوره کوتاه مدتی بهعنوان اسظیر در بیمارسظتانها منظاط جنگظی بسظتر شظده و غالنظاً بظر حسظب
اولویتها ترابر مجروحان در اسرع وقت به بیمارستانها مراکز شهرها انتقال مییافتنظد ،امظا حضظور
آنان با توجه به هویت متخاصمشان ،ماالمه به زبان عربی و بعضاً حاالت بیگانهشظان موجظب مظیشظد تظا
پرستاران در برخورد با آنها همواره جانب احتیاط را در نظر داشته باشند .لذا بظا آنکظه احسظار نظاامنی بظه
مراتب کمتر از شرایط معمول مواجه با فرد از افراد دشمن بود اما قرارگظرفتن در پایگظاه نقشظی دشظمن/
خود و نیز وضعیت بحرانی جنگ ،موقعیتها پیچیدها را رقم میزد که بظرا زنظان بهظدار رزمظی
دلهرهآور بود .4و این ناتها است که کمتر در روایتشناسی از پرستار جنگ لحاظ شده است .قاضظی از
ایام کار در بیمارستان آبادان خاطرها نق میکند که ما را در زوایا پیچیده امر اجتماعی قرار مظیدهظد:
«تعداد مجروحها عراقی که زیاد شد ،بخش  45بیمارستان را سریع راهانداز کظردیم .حایمظه شظولی و
فاطمه فرهانیان را گذاشتیم تو بخش  .45همان موقع هم بر اضطرار بیمارستان قطع شظد .نزدیظک
غروب بود .پنجرهها را استتار کرده بودیم و هیچ نور ننود .این دو نفر ،تو آن تاریای مطل  ،ماندنظد بظا
یک عده عراقی؛ آن هم نه عراقیها مریض که کار ازشان برنیاید ،همهشان سرحال بودنظد .پانسظمان
سطحی شده بودند و نگهشان داشته بودیم تا ترخیصشان کنیم .حایمه شولی بعداً مظاجرا را بظرایم تعریظف
کرد« :جوشی من وحشت برم داشت .گفتم برم پنجرهها رو باز کنم یه خرده نظور بیظاد داخظ  .بظه فاطمظه
گفتم من میرم ،تو از پشت هوامو داشته باش یک دفه اینا بلند نشن به من حمله کظنن یظه بالیظی سظرم
بیارن .اینا همشون سرحال بودند ،رو تختاشون نشسته بودن و عربی صحنت مظیکظردن .پنجرههظا هظم
کنار تخت عراقیها بود» .ولی خدا را شار اتفاقی نیفتاده بود (قاضی.)1۱1 :2145 ،
دگرپرواداری مرارت آمیز

به گمان پژوهشگر عالیترین سطح از دگرپروایی زنان بهدار رزمی در قنال مجروحان دشمن را میتظوان
در صحنههایی یافت که آنان تمایلی به برقرار ارتناط جهت بیان وضعیت درماندگی و نیازها خظود بظه

 .4کرامت یوسفیان در خاطراتش به موضوع مخاطره انگیز بودن پرستار از اسرا دشمن توجه داشته و میآوردد« :ساعت  1صنح
بود که از خواب پریدم .یای از پرستارها چنان ناگهانی وارد اتا شد که من برا چند لحظه همه چیز را قاطی کردم .پرستار پشت
سر هم میگفت« :کشت ...کشت »...در حالیکه سعی میکردم او را آرام کنم ،پرسیدم« :چی شده؟» گفت« :عراقیه ،سرباز را
کشت » سر در نمیآوردم .یعنی چه ،مگر اینجا جنهه است؟ گفت« :خون و سرمش را کشیده و خفهاش کرده است » وارد اتا
شدیم .مجروح عراقی باال تختش چمناتمه زده بود و مث سگ به من خیره نگاه میکرد .باال سر سرباز رفتم .لولهها سرم و
خون رو زمین افتاده بودند .صورت سرباز سیاه شده بود و چشمهایش خیره مانده بود .به طرف عراقی رفتم و یقهاش را گرفتم و
فریاد زدم« :بیشرف ،چرا کشتیش؟» او که میلرزید ،سرش را برگرداند .بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن» (درمانگران
رزمنده.)11 :211۸ ،
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درمانگر نداشته و با پرخاشگر بر مواضع متخاصمشان ابرام میورزیدند .در حقیقت حزب بعث بظا تظرویج
ایدهولوژ ضد ایرانی خود و اشاعه آموزهها خاص مرتنط بظا آن موجظب شظده بظود تظا نیروهظا تحظت
فرمانش با باور به تمایزات هاتگرایانه و فرودستانگارانه ایرانیان ،آنان را غیرمسلمان ،شایسته خصظومت و
ریختن خونشان را مناح بدانند .4لذا چه بسا مجروحان دشمن از تروما میدان ننظرد بظه لحظاظ جسظمی و
روانی بسیار رنجور بودند اما برحسب آموزههایشان از تعام و دیظالو در جهظت طظرح رنظج خظود سظرباز
میزدند .این سرسختی سطوح مختلفی داشت و میتوانست از پرهیز در برقرار دیالو  ،بیمحلظی ،عظدم
هماار و کارشانی گرفته تا دشنامدهی متغیر باشد .در نتیجه عرصه پروادار نوعی عرصه تقاب نیروها
و رابطه قدرت ،مقاومت بود؛ رابطها که هر یک از دو سو در جهت پیشنرد هدفش مظیکوشظید .در یظک
لحظه از قدرت مربوط به جایگاهش بهره میگرفت و در لحظها دیگر بظرا نیظ بظه هظدفش در برابظر
اعمال قدرت از سو دیگر  ،مقاومت میورزید .تصور چنین رابطه پرتنشی آنهم در وضعیت اسظارت دور
از ههن اما واقعی است .در گزارش زنان بهدار رزمی به کررات به موارد این چنین اشظاره شظده اسظت.
زینب کمالوند به خاطر میآورد« :اسرا عراقی گاهی به ما دشنام هم میدادند ،امظا بظاز مظیگفتم ،اینهظا
اسیر هستند و ما قسم خوردهایم که در حظ حتظی دشظمن خودمظان کوتظاهی نانظیم» (خنرگظزار دفظاع
مقدر) .در این رابطه نزهت صفینژاد از صحنه دیگر یظاد مظیکنظد کظه گویظا وجهظی مظرارت بظار از
پرستار جنگ است که تنها به مدد اخال مراقنت قاب باور است« :یای از زجرآورترین لحظات برا ما
که میکوشیدیم با دیدگاه انسانی و اسالمی و یادآور سوگند پزشای ،به فریاد زخمیظان بعثظی بپظردازیم،
«مجور» نامیده شدن توسط ایشان بود .در کمال وقاحت و با باور یقین قلنی از پذیرش غذا از دستان مظا
به بهانه نجس بودن ابا میورزیدن و ما باز هم باید بیطرف و اخظال مظدار بظاقی مظیمانظدیم» (عابظد ،
 .)421 :214۸او با کاربرد واژه زجرآور بظر پنداشظت مظا از پیچیظدگی رابطظه قظدرت /مقاومظت ،احساسظات
متناقضی که پشت سرگذاشته و کنشی منتنی بر اخال مراقنت در پیش گرفته سخن میگوید.
دو روایت دیگر آکنده از چالشی بزر تظر در روابظط انسظانی اسظت کظه در واد امظر کظنش پروادارانظه را
غیرممان میسازد .اما طرح آنها ما را با زوایا جدیدتر از اخال مراقنت زنانه آشنا میکنظد« :یظک بظار
چند مجروح عراقی را به بیمارستان آوردند .ما بدون اینکه بپرسیم ایرانیاند یا عراقی ،اورژانسظی بظه آنهظا
رسیدگی کردیم .چند تا از مجروحان عراقی نمیگذاشتند کیسه خون به آنهظا وصظ کنظیم .داد و بیظداد
میکردند و میگفتند« :خون اجننی ال »....به آنها میگفتیم« :ما داریم جون شظما رو نجظات مظیدیظم و از
شما مواظنت میکنیم .ما اجننیایم؟ » آنها با کینه به ما نگاه میکردند .بعیظد ننظود اگظر دستشظان بظه مظا
میرسید ،سر همه ما را میبریدند .برخی آرامتر بودند و گاهی از ما تشار هم میکردنظد .بعظد از دو سظه
روز از طرف صلیب سرخ همه آنها به نقاط دیگر اعزام شدند» (کاشانیزاده.)۸4 :214۱ ،
 .4صدام ابتدا با برانگیختن احساسات قومی و حمایت مالی از جنهه آزاد عربستان در خوزستان به منظور اتحاد کشورها عرب زبان علیه
جمهور اسالمی ایران به آشوب افانی پرداخت و سپس در مرحله جنگ افروز به تنلیغات ایرانیستیزانه وسیعی هی پروژه قادسیه صدام دست
زد که تم آن حمله پیروزمندانه عرب به عجم و شاست محتم ایرانیان بود.
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در حالیکه در روایت باال با مقاومت اسرا دشمن در برابر خون رسانی آنهم در شرایط مهلظک افظت
خون مواجهیم در گزارش دوم عنصر دیگر به ماجرا وارد میشود که بر پیچیدگی امر میافزایظد .صظارمی
از جمله پرستاران دفاع مقدر بود که در این راه امدادرسانی بسیار انجام داده ،در مصاحنه با ایرنا تعریف
میکند« :باور میکنید اصالً برا ما فرقی نداشت که چظه کسظی را درمظان مظیکنیم .روز یظک خلنظان
عراقی را آوردند که بیهوش افتاده بود و نیاز شدید به خون داشت و اعالم کردند که گروه خظون  Aمنفظی
نیاز است و از شانس ،گروه خون من هم این گروه خونی بود ،بدون توجه به عراقی یا ایرانی بودن فرد بظه
او خون دادم تا اینکه خلنان به هوش آمد و وقتی دید که یک ایرانی به او خون میدهد ،سِت را درآورد و
گفت من خون ایرانی نمیخواهم».
بررسی دقی تر ماوقع و بازساز ههنی صحنهها به ما چه میگوید؟ آیا این زنان از تواناییها مظافو
بشر برخوردار بودند؟ آیا آنان در شرایط صلح و وضعیت عاد فارغ از ضظعفها و آسظیبها جسظمی و
روانی ،مخاطرات و نگرانیها ،بیمها و هرارها معمول کار در وضعیت جنگی ،با میزان استراحت کظافی،
دسترسی به گروهها غذایی در وعدهها روزانه و در مجموع در عافیت بسر برده و در این احظوال کظنش
مراقنت از مجروحان دشمن با وجود مشاهده صحنهها دهشتنا جراحت و مر هموطنان خود از پیر و
جوان و کود را انتخاب کردهاند؟ پاسخ یقیناً منفی است .میدانیم که شیفتها طوالنی کار بظهویظژه در
ایام عملیاتها و پس از آن ،مضیقهها تغذیه به دلی ناامنی راهها و عظدم دریافظت مظواد اولیظه ،حمظالت
هوایی و تخریب بیمارستانها و مراکز درمانی ،اضطراب ،کمنود خواب ،ابتالها شخصی از عادات ماهیانه
گرفته تا احواالت مقاطع مختلف دوران باردار و شیردهی ،تألمظات عمیظ روانظی ناشظی از دسظت دادن
عزیزان ،آشنایان ،بیخنر از اعضا خانواده که در وضعیت جنگزدگی ناچار به تر خانه و کاشانهشظان
بودند کم و بیش از چالشها پرستاران جنگ بوده است و آنان به نحو از انحا دست به گرینان همظه و
یا تعداد از این چالشها بودهاند .با اینهمه در جهت برقرار ارتناط پروادارانه با مجروحان دشمن و اراهه
خدمات امداد درمانی کوشیدهاند ،دشنام شنیدهاند ،از جانشان مایه گذاشتهاند و دگرپروا مانظدهانظد .اجظازه
ندادهاند احساسات منفی بر تصمیماتشان چیره شود .زیرا با تیزبینی ،خود را در جا انسان مقاب قظرار داده
و مادروارانه ،لجناز و خیره سر او را تاب آوردهاند .باورها خصمانه مجروحان دشمن را نسنت به خظود
که در رفتارشان ،نگاهشان و کالمشان انعاار مظییافظت و صظفاتی را کظه پرسظتاران را بظدان موصظوف
میساختند ،با کنش پروادارانه خود از اسار بیمعنا دانسته و با رفتار پروادارانه در عم این مفظاهیم کینظه
جویانه را از معنا خالی میساختند.
نتیجهگیری
این پژوهش به دننال بررسی دادهها روایت محور از زبان زنان بود تظا گوشظها از تجظارب امظدادگر و
پرستار در جنگ تحمیلی را بهعنوان کنش منتنی بر اخال مراقنت زنانه معرفی و مورد تحلی اجتماعی
قرار دهد .کنشها آنان مصادی آشاار از باارگیر اخال مراقنت زنانه بوده است .مؤلفهها اساسی
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منینگ چون توجه اخالقی ،فهم همدالنه ،هوشیار ارتنظاطی ،کنشظگر و نظه صظرفاً داشظتن احساسظات
درونی و مهمتر از همه فراگیر در کنشها دگرپروا زنان بهدار رزمی در قنال مجروحان دشمن بظر
حسب روایت آنان احصا شد .بهطور اخص چنین مراقنت مسئولیتپذیرانه پرستاران (ولظو بظا اهظدا خظون
خود در مواقع اضطرار آن چنانکه دیدیم) گویا مؤلفه فراگیر است؛ رسیدگی به همظه نیازمنظدان بظه
کمک و یار بهعنوان اص راهنما رفتار اخالقی است.
مسئولیتپذیر زنان بهدار رزمظی جنظگ تحمیلظی در قنظال مراجعظان اعظم از مجروحظان نظظامی و
غیرنظامی و نیز مجروحان دشمن ،موضوع مراقنت را از چارچوب نهاد خود خارج ساخته و آن را به امر
انسانی بدل سظاخت .اشظاالی از دگرپروایظی همچظون دگرپروایظی مخظاطرهآمیظز و مظرارتآمیظز از جملظه
صورتهایی از کنش پروادارانه آنان است که ابعاد جدید بر مطالعات اخظال مراقنظت زنانظه مظیگشظاید.
کنش آنان نشان داد سرنوشت و حیات دیگر ولو دشمن آشاار با حیات من /ما پیوسته است و از ایظنرو
بهنود و تشفی دیگر با من و کنش من ارتناط دارد .ایظن سظطح از رشظدیافتگی اخالقظی در میظان زنظان
بهدار رزمی با خصایص مادروارانها عجین است که چشم بر خطاها میپوشد و در مقظام والظد ،تقویظت
آرمانها اخالقی را دننال میکند .با گوشزدکردن وظایف به ما فارغ از تمایالت اناارجویانه و یظا توجیظه
گرایانه ،قدرت خل زندگی جدید با اتخاه رویارد نو را با خود دارد و ظرفیت ساخت آیندها متفظاوت را
متنادر میسازد .در عین حال همین پاینند به اخال مراقنت اسظت کظه قظدرت تظابآور کنشظگران در
شرایط دشوار را مضاعف میسازد .کاربرد واژگانی چون میهمان و خدمت کظردن در قنظال اسظرا دشظمن
سطحی از دگرپروایی در میان این کنشگران را آشاار میسازد که بیبدی و شگفتانگیز است؛ اسرایی که
بر حسب انگارش خود همچنان بر مواضع خصمانه و کینهجویانه ابرام دارند.
بیگمان ایظن اخظال مراقنظت بظا ارزشهظا جامعظه پسظاانقالبی سظنخیت بسظیار داشظته و از سظو
فضیلتها اخالقی چون کمک به هم نوعان ،ایثار و از خودگذشتگی ،فداکار و پایظدار تقویظت شظده
است .شای نیست که کنشگران جنگ و جنهه و هواداران انقالب اسظالمی چنظین ارزشهظایی را درونظی
ساخته و در عم به آن کوشیدهاند .اما آنچه از ایام در یادها مانده به مردان نسنت داده شظده و زنظان را در
نهایت در حافظه جمعی ما در کسوت مادران شهدا ،همسران رزمندگان بهعنظوان افظراد اخالقظی مطظرح
میسازد .حال آنکه پرستاران بهدار رزمی که عمدتاً زنظان بودهانظد کنشهظایی پروادارانظه را منتنظی بظر
اخال مراقنت نسنت به مجروحان به منصه ظهور رساندهاند که ناشناخته اسظت .آنهظا انتخظاب کردنظد در
صحنه بمانند ،بر تررها و نگرانیهایشان غلنه کنند و با رهیافتی مراقنظت محظور ،در عمظ فضظیلتها
اخالقی را ترویج دهند که ریشه در ارزشها بشر دارد .تحقی دربظاره تظأثیر اتخظاه ایظن رهیافظت بظر
مجروحان دشمن نیازمند گردآور دادههایی روایت محظور از زبظان آنظان اسظت و خظود برنامظه مطالعظاتی
مجزایی را میطلند .اما ما بهعنوان ناظران بیرونی و پس از گذشت زمان میتظوانیم بظر همظت واال ایظن
زنان درود فرستیم و بر منش اخال مدارانه آنان بنالیم که با فهم شرایط و در انسان دوسظتانه بظا کظنش
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خود در امداد و درمان کوشیدند .در عین حال و بهطور ضمنی در جهت تربیت مجدد این مجروحان و توجه
دادن اراده آنان به کنشها فضیلتمندانه برآمدند.
یای از مهمترین دستاوردها این پژوهش اهمیت بخشی به خاطره نگار زنانظه اسظت .ایظن خظاطره
نگار با ویژگیهایی از جمله توجه به جزهیات ،یادآور و بازگویی احساسات در روایت زنانه از ماوقع امور
که در مطالعات تاریخ اجتماعی سودمند ها بسیار دارد .گویی زمظان همچنظان زنظده اسظت و توانظایی
کنشگران تنها مربوط به گذشته تاریخی نیست بلاه در حال جریان دارد و میکوشد با اثنات فاعلیت خظود،
نقش پررنگ و بالندهاش را در مناسنات اجتماعی برجسته سازد .زنانهنگظر ممظزوج بظا نگظاه موشظاافانه،
برجستهساز نوع ،شیوه و حاالت روابط و تعامالت انسانی است که در بستر زندگی روزمره در جریان بوده
و در نتیجه حاهز اهمیت مطالعاتی وافر است .از جمله میتواند نمایی از تاریخ اجتماعی ،فرهنگظی جامعظه
ما در دهه شصت به دست دهد؛ موضوعی که بدیهی اما بسیار ناشناخته است.
گسترش مرزها حافظه جمعی از نقش زنان در دفاع مقدر با برشمردن فعالیتها زنظان امظدادگر و
پرستار در پاسداشت زندگی مجروحان و نیز اهمیت امر اخالقی در نزد آنان ،معرفی ظرفیتها بظیبظدی
خاطرهنگار و روایت زنانه در مطالعات فرهنگی اجتماعی جنگ ،نشان دادن قدرت و مقاومظت در زنظدگی
روزمره در وضعیت جنگی از نوآور ها این پژوهش محسوب میشود.
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