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Extended Abstract
Introduction
The main purpose of this article is to answer the question of how the presence of
women fighters in the Iran-Iraq war affected their perception about traditional
socio-political roles. We believe that the direct presence of women in war is a
major factor that has led women to question these traditional roles, and this has
led to fundamental changes in their demands. The transfer of these experiences
in the form of memoirs, films, stories, and other social tools paved the way for
the spread of change among other women. To investigate and prove this claim,
we conducted in-depth interviews with women fighters and used the content
analysis method to explain how and what these developments are.
Methodology
Reflection theory, which follows the conflict between structure and action, can
be a suitable template for this research. Theorists in this field know the structure
in the minds of individuals, which is the knowledge and rules that are used in
social practice. Thus, a change in the mentality of individuals can lead to
changes in social relations and action, and neglect in recognizing it can leave
irreparable socio-political consequences. Usually in social crises and certain
historical periods, and as necessary, the mental structures of the social actors
change, so that wars can cause these crises and necessitate changes in social
action. The Iran-Iraq war also brought about sweeping changes in this area, with
a change in the mentality of women about their socio-political roles being one of
these profound changes.
Interviews with women who were directly involved in the war well illustrated
the evolution of these women's mentality, and the content analysis method
helped us to substantiate our claims by extracting the concepts and themes
needed for research from the text of these interviews. Both quantitative and
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qualitative content analysis methods have been used in this research. That is,
sometimes we interpret the interviews (qualitative content analysis) and
sometimes we show its repetition element in the interviews to confirm it. In this
case it should be said that the repeatability feature in quantitative content
analysis. This is how a list of keywords is created to count them, which can help
measure variables. In fact, at this stage, by coding, recognizing the underlying
themes and categories is targeted. Repetition and any reference to the desired
code or content that confirms this code can be a way to achieve the desired
answers. In fact, the method of this research is a combination of qualitative
method and interpretation and also quantitative analysis.
Conclusion and Analysis
We followed the background of this research in Persian and English sources. In
English Language Sources: Keshab Giri (2021) in her article “Do All Women
Fighters Experience War and Peace Uniformly?” She was closer to our research
than any other source. Complex and cross-sectional (transverse) women warriors
deal with war and believe that war can be a transformative. Experience for
women that opens the door to new knowledge and opportunities for them.
Among Persian sources, Gholamreza Jamshidiha (2007) in the article "Women's
experience of war" has a different view on the role of women in war. The article
"Women's Experience of War" takes a different view of the role of women in
war, The similarity of his work to this research is in highlighting the different
experiences of women fighters in war that are not in line with their traditional
roles. She writes: Different groups of women have been present on the battlefield
in different ways and have touched it closely. The various roles of nurse, rescuer,
reporter, logistics manager, warrior driver, burial guard and guardian of martyrs'
graves are other roles that besides the role the wife, mother and child of the
warriors are and have been less discussed so far. Koolaee and Abedi (2012) in
their article entitled "The Impact of Genie Iraq and Iran on the Social Roles of
Iranian Women have examined the effects of the war on the status of women.
In this study, six women fighters were interviewed, which were conducted in the
form of semi-structured interviews. In the sense that the questions were prepared
in advance, but the answers were open. These women, who were generally from
traditional families, cited in their interviews topics that provided the basis for our
argument. For example, in the data analysis, the two words urgency and
patriarchy appeared in different ways, leading us to the conclusion that during
the patriarchal war period, families and society ruled, but there was a shortage of
manpower in the first months. War and urgency paved the way for the presence
of women. The ability of women to perform their duties on the fronts has cast
doubt on the taboo of women's presence on the fronts, leading women to reflect
on their traditional roles. In post-war society, because of the privileges (though
discriminatory of men of war) given to these women, conditions were created for
them to attend universities and workplaces. These developments accelerated the
process of reflection in these women. Women fighters expanded the scope of
reflection on traditional roles in society by transferring their experiences to other
women in various ways, such as by recording their memories. Changes in socio-
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political demands were evident in interviews with women fighters. The repetition
of the code of discrimination and the demand for gender equality in all private
and social spheres, and even in the application of concepts such as hero or
politically appropriate, such as the ministry, can be considered as the results of
this reflection.
Keywords: Iran, Iraq, War, Women, Traditional Discourse, Political and Social
Roles, Reflection and Rethinking.
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چکیده
هدف این نوشتار ،بررسی تجربۀ زیستۀ زنان رزمنده در جنگ و تأثیر آن بر زندگی
روزمرۀ آنان و تحول در ذهنیت و مطالبات سیاسیـاجتماعی آنـان اسـت جنـگ
ایران و عراق و مشارکت زنان در آن ،عامل مهمی برای بازاندیشی زنان دربارۀ نقش
سیاسیـاجتماعیشان در ایران پس از انقالب اسالمی بوده است اساس پژوهش
حاضر ،مصاحبه با چند تن از زنان رزمنده و روش این پژوهش ،تحلیـل محتـوای
این مصاحبهها بوده است این زنـان بیشـتر از خانوادههـای سـنتی برخاسـتهاند و
حضورشان در جبهههای جنگ ،بسیاری از هنجارهای سـنتی آنهـا را بـا چـالش
روبهرو کرده است آنها از بایدهاونبایـدها دربـارۀ جنسـیت در دورۀ هشتسـالۀ
جنگ و در جامعۀ پساجنگی از تبعیض میان زنـان رزمنـده و مـردان در نهادهـای
رسمی ،سخن گفتهاند پرسش اصلی این نوشـتار ایـن اسـت کـه «حضـور زنـان
رزمنده در جنگ ایران و عراق در بازاندیشی در نقشهای سنتی آنـان چـه تـأثیری
داشته است؟» پس از تحلیل محتوای مصاحبهها ،نتایج بهدسـتآمده نشـان داده
است که مشارکت آنان در جنگ و موفقیتشـان در انجـا وظـای واگاارشـده در
جبهههای جنگ ،عاملی بـرای بازاندیشـی در نقشهـای سنتیشـان و چـالش در
گفتمان سنتی بوده است این شرایط آنان را برای ورود به عرصۀ عمومی آمـاده ،و
خواستههایشان را در حوزههای سیاسیـاجتماعی گسترده و متفاوت کرده است
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مقدمه
جنگ ،پدیدهای بسیار پرقدرت است که ساختارهای همۀ جوامع را بهشدت دسـتخوش تیییـر و
هنجارها و ارزشها را جابهجا میکند در این روند ،ذهنیت کنشگران اجتماعی و نگاه آنـان بـه
مسائل و واقعیتهای زندگی نیز دگرگون میشود؛ همانگونه که دو جنگ جهـانی ،سـاختارهای
اجتماعی ،سیاسی ،و اخالقی جوامع غربی را تیییـر داد در ایـن رونـد ،زنـان در نبـود مـردان،
توانستند تجربههای جدیدی را در فضاهای عمومی بهدست آورند و با توجه به ایـن تجربـههـا،
دستاوردهای اجتماعی مهمی مانند حق رأی را نیز بهدست آورند در هشت سال جنگ ایـران و
عراق نیز ،مشارکت زنان در جبهه و پشت جبهه و تجربههای زیستۀ آنان ،کـه در جهـانی واقعـی
رخ داد ،اثبات کرد که ایده ناتوانی زنان در حوزههایی که مردانه برآورد مـیشـدند (و هنـوز هـ
میشوند :مانند جنگ یـا سیاسـت) ،غیرحقیقـی و زاییـدۀ گفتمـان سـنتی حـاک بـر جامعـه و
نهادهای رسمی است برایناساس ،میتوان گفـت ،بـرای زنـان در ایـران ،بـهویـژه زنـان دارای
خاستگاههای سنتی ،جنگ به عاملی برای بـهچـالش کشـیدن گفتمـان مردسـارر و نقـشهـای
اجتماعیـسیاسی حاصل از آن تبدیل شد این زنان توانستند تـوان خـود را در عرصـههـایی کـه
()1

مردانه خوانده میشدند ،بهاثبات برسانند و به حوزۀ عمومی قد بگاارند

بنابراین ،فرضیۀ پژوهش حاضر این اسـت کـه «جنـگ و مشـارکت زنـان در آن ،عـاملی بـرای
بازاندیشی زنان دربارۀ جایگاهشان در ایران پس از انقالب بود در این پـژوهش ،تأ کیـد مـا بـر زنـان
رزمنده( )2است گفتنی است که زنان ایرانی پس از انقالب مشروطه و حتـی پـیشازآن( )3بازاندیشـی

در نقشهای سیاسی و اجتماعی خود را آغاز کرده بودند ،اما به دو دلیـل ،مشـارکت زنـان در جنـگ،
سبب شد که بازاندیشی در طی گسـتردهتـری انجـا شـود و فضـاهای نـوینی را بـرای زنـان ایرانـی
بگشاید؛ نخست اینکه ،حوزۀ جنگ در همۀ فرهنگهای سنتی و حتی فرهنگهـای درحـالنوشـدن،
برای زنان تابو بهشمار میآید و ورود به آن ،رخنۀ عمیقی در ساختارهای مردسارر اسـت؛ دو اینکـه،
اینبار ،بازاندیشی توسط زنانی از طبقات سـنتی انجـا شـده اسـت کـه در سـالهـای آغـاز جنـگ،
بهلحاظ کمی ،بیشترین جمعیت جامعۀ زنان را تشکیل میدادند

()4

انتقال این بازاندیشی و تجربههای زیستۀ زنانی که در جنگ مشارکت فعـال داشـتند بـه زنـان
دیگر ،بار شکلهای جدیدی از واقعیتهای اجتماعی را ،که از آگاهی نوینی سرچشمه مـیگرفـت،

در جامعه کاشت( )5این آگاهی نوین که دیگـر جایگـاه فرودسـتی زنـان را نمـیپـایرفت ،خواسـتار
حقوقی برابر با مردان در عرصۀ عمومی است؛ خواستهای که راه را بـرای توسـعۀ انسـانی بـاز خواهـد
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کرد آگاهی نوین ،ساختارهای واقعیت را در جامعۀ مـا متحـول کـرده اسـت و بـهرسـمیت شـناختن
جایگاه برابر موردمطالبۀ زنان امروز ،که زاییدۀ همین ساختارهای نـوین آگـاهی اسـت ،مـیتوانـد در
رفع بسیاری از بحرانها و آسیبهای سیاسیـاجتماعی تأثیرگاار باشد
در این مقاله ،نخست با استفاده از تجربههای زنان رزمنده نشان داده میشود کـه چگونـه
زنان پابهپای مردان جنگیدند ،در کمکرسانی شرکت کردنـد ،از جبهـههـا پشـتیبانی کردنـد ،و
()6

درمجموع جنگ را بهپیش بردند و در این رونـد موفـق بودنـد

سـسس ،بـا اسـتفاده از نظریـۀ

بازاندیشی و بهوسیلۀ تحلیل محتوای مصاحبههـای انجا شـده بـا زنـان رزمنـده ،کـه بیشـتر از
گروههای سنتی جامعه برخاستهاند ،چگونگی گـرایش ایـن زنـان بـه ایـن آگـاهی نـوین و نقـد
گفتمان حاک بر دفاع مقدس بررسی میشود این زنان موفـق شـدند در نقـشهـای اجتمـاعی
خود ،بازنگری کنند و برخی از تابوها را نیز بشکنند؛ بهایـنمعنـا کـه بـازنگری و بازاندیشـی در
نقشهای سنتی به زنان ،قدرت و توانایی جدیدی داد تا در جامعۀ پساجنگی بتواننـد بـرای ادارۀ
امور زندگی خود ،تصمی گیری کنند و خودشان مشکالتشان را حل کنند همچنین ،سبب شـد
که خواستههای آنها در حوزههای سیاسیـاجتماعی تیییر شکل داده و گستردهتـر شـود شـیوۀ
نمونهگیری این پژوهش ،انطباق این زنان با تعری رسمی از واژۀ رزمنـده بـوده اسـت؛ بـهبیان
روشنتر ،این زنان از نگاه قوانین جاری ،دارای شرایط رزمندگی هستند و بهطور رسمی ،رزمنده
بهشمار میآیند در مورد تعداد مصاحبهشوندگان ،مشکالت بسیاری وجـود داشـت بـا  30زن
رزمنده تماس گرفتی که به دریل گوناگونی ،ازجمله بیاعتمادی بـه هرگونـه مصـاحبه( ،)7تنهـا

شش تن از آنها حاضر به مصاحبه شدند
رفتار سیاستگااران با این زنان ،موضوع دیگری است کـه بررسـی خـواهی کـرد ایـن رفتـار،
مبه و گاهی همراه با انکار یا سکوت است ازیکسو ،آنان را تکری میکننـد و ازسـویدیگـر ،ورود
آنان را به عرصۀ مدیریت خانواده و عرصۀ عمومی سد میکنند؛ ه آنان را بهعنـوان رزمنـده در دفـاتر
رسمی خود ثبت میکنند و ه در مورد آنان بیاعتنایی و تبعض روا میدارند؛ زیرا مـیداننـد کـه ایـن
گروه از زنان ،با الگوی حاک در مـورد زن مطلـوب ،فاصـلۀ زیـادی دارنـد؛ بـرای نمونـه ،در بیشـتر
نقاشیهای دیواری شهرها ،عکسها ،و برنامههای رسمی ،مشارکت زنان در جنگ را بـه پشـتیبانی در
پشت جبههها و در برخی مکانهای امن ،محدود کردهاند پشتیبانی نزد آنان ،بهمعنـای پخـتن مربـا،
دوختن و شستن لباسهای رزمندگان مرد ،و روانه کردن آنان به جبهههای جنگ اسـت؛ درحـالیکـه
برای زنان رزمنده ،مشارکت معنیهای دیگـری نیـز داشـته و دارد آنـان بـر ایـن نظرنـد کـه در همـۀ
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عرصههای جنگ ،نقشی برابر با مردان داشتهاند این پژوهش نشان میدهد که بـا اینکـه در مـاههـای
نخست جنگ ،جنسیت ،معنای خود را در جبههها از دست داده بود ،اما بسـیار زود ،دوبـاره تقویـت
شد و سیاستگااریها را تحت تأثیر قرار داد در جامعۀ پساجنگی ،این تبعیضها در رفتار نهادهـای
رسمی بهگونهای عمیق و گسترده دیده میشود
 .1گفتمان( )8مردساالری 1و جنگ
پیش از ورود به بحث ،رز است که معنای سنت را روشن کنی بهنظر مانهای  ،هـر جامعـهای
دانش و آگاهی اجتماعی خود را برپایۀ تجربههایش سـامان میدهـد ایـن آگـاهی اجتمـاعی،
تصور فرد از خود ،زمان ،و مکان ،ارتباطها و تعامل افراد را شکل میدهد هر نوع آگاهی قدی
(سنت) در بستر و شرایط ویژۀ تاریخی ـاجتمـاعی ویـژهای شـکل گرفتـه و سـخت و منجمـد
میشود طرفداران این آگاهی ،با توجیه و بازتولید آن ،وجهی هنجاری و مطلق به آن میبخشند
و آن را به امری بدیهی و طبیعی تبدیل میکنند؛ بهبیان روشنتر ،آن را به هسـتی جامعـه و افـراد
تبدیل میکنند (مانهای  58 :1380 ،و )59؛ ازاینرو ،تیییـر آن بسـیار دشـوار اسـت گفتمـان
مردسارری نیز گفتمانی سنتی است که در بستری اجتماعی شکل گرفته است این گفتمـان کـه
زنان را فرودست میداند و برتـری جـنس مـردان بـر زنـان را بـاور دارد ،تـابعی از سـاختارهای
اجتماعی است که ک وبیش در همۀ جوامع بشری وجود داشته اسـت مردسـارری ،یـک نظـا
جهانی است البته در فرهنگهای مختل  ،میزان قدرت و سلطۀ مردان بر زنان متفاوت اسـت
این گفتمان ،زنان را بهوسیلۀ نهادهای اجتماعیـسیاسیـاقتصادی زیر سلطۀ مـردان قـرار داده و
میان آنان ،نابرابری اجتماعی ایجاد مـیکنـد درواقـع ،نهادهـای جوامـع مردسـارر ،فرهنـگ،
آدابورسو و شعائر این نابرابریها را توجیه میکنند مـیتـوان گفـت کـه فرهنـگ ،جنسـیت و
نقشهای جنسیتی را میسازد و آدابورسو و شعائر ،آن را تأیید و بازتولید میکنند نهادها نیـز
آنها را در حوزههای گوناگون زندگی روزمره بهکار میگیرند این گفتمان ،مرد را قـدرت اصـلی
خانواده و مسئول همۀ تصمی گیریهای مه و حیاتی میداند و زن در همهجا ،حتی در محـیط
خانواده ،استقاللی ندارد و زیر سیطرۀ مردان است
گفتمان مردسارر برای تثبیت فرودستی زنـان ،توجیـههـا و اسـتدرلهـای فراوانـی دارد؛ بـرای
نمونه ،از جنبههای زیستشناختی ،بر تفاوتهای فیزیکی زنان و مردان تأ کید میکند و مدعی اسـت
1. Masculinism
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که همین تفاوتهای فیزیکی ،دلیل تفاوت در نقشها و رفتارهـای اجتمـاعی دو جـنس اسـت ایـن
تأ کید بر تفاوتها با وجود اینکه در جوامـع گونـاگون شـکل و شـدت متفـاوتی دارنـد ،امـا در همـۀ
فرهنگهای مردسارر ،تأیید شدهاند و نقشهای اجتماعی و همچنین ،بایـدهاونبایـدها برپایـۀ آنهـا
تعری میشود؛ برای نمونـه ،تقریبـا در همـۀ فرهنـگهـا ،تنهـا مـردان در شـکار و جنـگ شـرکت

میکنند(( )9یعقوبی )21 :1393 ،طبیعی جلـوه دادن الگوهـا و نقـشهـا ،بـهویـژه هنگـامیکـه بـه
نسلهای بعدی منتقل میشود ،آغاز شکلگیـری سـاختارها ،نهادهـا ،و ایـدئولوژی در یـک جامعـه
است در روند جامعهپایری ،فرد الگوهای ساختاری را درونی میکند او میپایرد کـه ایـن الگوهـا
طبیعی و ذاتی هستند برای کودکان ،بهویژه در مرحلۀ آغازین اجتماعیشدن ،این ساختها بـهعنـوان
«واقعیتی دادهشده» جلوه میکند (لوکمان و برگـر)89 ،1375 :؛ بـههمیندلیـل مـیتـوان گفـت کـه
وضعیت فیزیکی برتر مردان نسبت به زنان ،نخستین دستمایۀ تحمیل گفتمان مردسارر بـوده اسـت
درواقع ،برتری مردان ،طبیعی نمایانده شده و بهتدریج ،ایدئولوژیک میشـود در جوامـع مردسـارر،
ارزشهای مردسارر ،ارزشهای طبیعی ،مشروع ،و انکارناپایر است و هرگونه مقاومت در برابـر آن،
بهمعنای سرپیچی از هنجارها و عرف اجتماعی قلمداد میشود (یزدخواستی)57 :1387 ،
براساس جنسیت است که تعیین میشود ،نقش زنان و وظیفۀ آنان در داخـل سـاختهـا و
نهادهای اجتماعی چیست؟ نقش و وظیفه مردان کدا است؟ ساختها ،نقشهای افراد ،یعنـی
وظایفی را که هرکس باید بهعهده بگیرد ،تعیین کرده و الگوهای رفتـار اجتمـاعی را مشـخ

و

آنها را بازتولید میکنند و تالش برای تیییر آن با مقاومتی بسیار سخت روبهرو میشـود حتـی
ممکن است ،نسلها طول بکشد تا یک ساخت جدید بتوانـد جـای سـاخت پیشـین را بگیـرد
معمور ساختارهای جامعۀ مردسارر ،الگوهای رفتاری برای زنان را بهگونهای بازتولید میکننـد
که امکان حرکتهای اجتماعی و کنش در سطح عمـومی فـراه نیسـت تقسـی کـار در ایـن
جوامع ،کلیشهای و بهگونهای است که مشاغل خانگی ،مناسب زنان و مشـاغل بیـرون از خانـه
مناسب مردان دیده میشود و کنش و حضور اجتماعی زنان ،تنها باید در نقش مادر ،همسـر ،و
خواهر مردان باشد و نه بیشازآن (کـوریی )217-238 :1382 ،در گفتمـان مردسـارر ،تنهـا
مرد بهعنوان نانآور خانواده شناخته میشود؛ قواعد حجب و حیا که شرف و منزلـت خـانواده را
بر آبروی زن استوار کرده است ،محدودیتهایی را برای روابط مردان و زنان ایجاد میکند ایـن
موازنۀ نابرابر قدرت ،در حوزۀ خصوصی نیز در قانونهای خانواده بازتـاب مییابـد (کـوریی و
حافظیان )112 :1385 ،از این نگاه ،الگوی زن مطلوب ،زنی است که وظـای سـنتی خـود را
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در حوزۀ خصوصی بهخوبی انجا دهـد؛ یعنـی انجـا امـور داخلـی ،ماننـد زایـش و پـرورش
فرزندان و جلب رضایت پدر ،همسر ،یا برادر و البته با مدیریت مرد در خانه.

همانگونه که گفته شد ،در دیدگاه مردسـارر ،جنـگ ،کنشـی مردانـه اسـت و زنـان در آن
سهمی ندارند بهتر است بگویی که جنگ ،مردانهترین حـوزه در ایـن گفتمـان اسـت میـدانی
است که مردان ،خود را در برابر مردان دیگر و در برابر زنان و بهطورکلی در جهان هستی ،مردتر
نشان میدهند مردان میتوانند سالها از مردانگی خود در جبهههای جنگ سخن بگوینـد و از
آن بهعنوان سرمایهای فرهنگی بهره ببرنـد زنـان ،بـهعنـوان فرودسـتان ،در حاشـیۀ ایـن میـدان
میمانند و هرگز پایشان به این میدانها نمیرسد اگر ه زنانی را در میدانهای جنگـی ببینـی ،
نه بهعنوان کنشگر ،بلکه قربانیانی منفعل خواهنـد بـود نگـاه مردانـه ،سـه زنـان در جنـگ را
هماهنگ با نقشهای سنتی آنان میداند؛ یعنی همان زایش و پرورش سربازان و نیروهایی که به
جنگ میروند ،یا در نبود آنان ،پاسداری از حری خصوصی خانه و نگهـداری از فرزنـدان در
بهترین شکل ،سه زنان در پشت جبهه ،فـراه کـردن کارهـای موردنیـاز در جبهـههـا ماننـد
لباس ،خوراک ،و کارهای دیگر است؛ وظیفهای که با نقش سنتی آنان همساز است
 .2بازاندیشی

() 10

«تیییر» ،ویژگی آشکار واقعیت اجتماعی است و هر نظریۀ علمی اجتماعی ،دیر یا زود به آن گـرایش
مییابد درهمینحال ،توجه به این نکته ضروری است که روشهای شناسـایی تیییرهـای اجتمـاعی
در تاریخ اندیشه بسیار متفاوت بوده است سرانجا اینکه تیییر در ساختارها و شـیوۀ نگـرش جامعـه
نسبت به یک مسئله ،نمیتواند تکعاملی باشد اما این گستردگی در پژوهش باید تنها با یک یا چنـد
عامل محدود تحلیل شود؛ ازاینرو ،تیییرهای ایجادشده در وضـعیت زنـان در جامعـۀ ایـران پـس از
جنگ را که مسئلهای چندبعدی است ،با تکیه بر مفهو بازاندیشی مـیآیـد کـه یکـی از عوامـل مهـ
تیییر است جنگ ،عامل مهمی برای تیییر نگرش زنان دربارۀ خودشان بوده و زنان ،بـهویـژه زنـانی را
که بیشتر از دیگران درگیر جنگ بودهاند ،بـهسـوی تیییـر و بازاندیشـی در نگـرش دربـارۀ خودشـان و

ساختارهای موجود واداشته است این نگرش جدید در عصر ارتباطات( ،)11بهسرعت بـه زنـان دیگـر
انتقال مییابد و چالش در نگاه مردساررانۀ جامعه را شدت میبخشد
بازاندیشی ،جدالی میان کنش و ساختار است ساختار ،بهیکمعنا ،در ذهن افـراد وجـود دارد؛
آنه بهمنزلۀ دانش عملی دربـارۀ اینکـه چـه قواعــد و چــه منــابعی بــرای عمــل اجتمــاعی در

الهه کوالیی و همکار /تجربۀ ز یستۀ زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی در نقشهای سنتی سیاسی و اجتماعی آنان

154

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 145 -180

موقعیـتهـای گوناگون ضـروری است اگرچه فرد در جهان و درون ساختارها بهسـر مـیبـرد ،ولـی
بهوسیلۀ این ساختارها تعین پیدا نمیکند (معینی )63 :1385 ،زندگی اجتمـاعی ،توسـط کنشـگران
اجتماعی شکل گرفته که دربارۀ زندگی روزمره و عملکردهای خود فکـر و صـحبت مـیکننـد و ایـن
تأمل و گفتار سازنده میشود؛ یعنی آنها جهان اجتمـاعی خـود را (براسـاس همـان تأمـل و گفتـار)
میسازند نو شدن زندگی اجتماعی ،افراد را قادر میکند تا دربارۀ وجود و تیییـر خـود تأمـل کننـد و
زندگی موردنظر خو یش را بسازند این مفهو از جنبۀ نظری ،یک روند گفتوگوی درونـی اسـت کـه
در طول زمان تیییر میکند و همچنین ،در میان افـراد ،متفـاوت اسـت مارگـارت آرچـر مـیگویـد،
بازاندیشی« ،تمرین منظ توانایی ذهنی است که توسط همۀ افراد عادی انجا میشـود تـا خـود را در

رابطه با موقعیتهای اجتماعی درنظر بگیرند (گلوب )2019 ،1و رفتارشان را براساس آن تنظی کننـد
و ه زمان ،ذهنیت آنان نیز تیییر میکند
بهبیان روشنتر ،ساختارها طبیعی و ذاتی نیستند و در ذهن افراد یک جامعه وجود دارند و بـرای
تیییر آنها رز است که ذهنیت افراد تیییر کند تیییر ذهنیت ه بهآسانی رخ نمیدهـد ایـن تیییـر،
تنها در فرصتهای تاریخی و در بحرانهایی که جامعه با آنها روبـهرو مـیشـود ،شـکل مـیگیـرد

گاهی در شرایط بحرانی ،ساختارهای جامعه برای کنش اجتماعی و برآوردن نیازهای جدید ،بهانـدازۀ
کافی ظرفیت ندارند؛ بنابراین ،کنش بازیگران که از روی نیاز انجا میشود ،سـاختارها را پشـت سـر
میگاارد و جدالی میان ساختار و کنشهای جدید موردنیاز جامعه رخ میدهد کـنشهـای جدیـد،
بهمعنای شکستن قالبهـای ذهنـی پیشـین اسـت کـه تـا ایـن زمـان ،طبیعـی و تیییرناپـایر بـهنظـر
میرسیدند کنشگرانی که تاکنون در نقشهای سنتی دست به عمـل اجتمـاعی مـیزدنـد ،بـه تفکـر
واداشته میشوند و این ،آغاز بازاندیشی فرد دربارۀ جایگاهش در جامعه است این کنشـگر دیگـر بـه
نقشهای پیشین خود بسنده نخواهد کرد؛ زیرا دربارۀ کارآمدی آنها تردید پیدا میکنند
گیدنز بر این نظر است که همۀ انسانها با زمینـههـای کـنش خـود بـهعنـوان عنصـر جداشـدنی
عملکردشان ،پیوسته در تماس هستند کـه مـیتـوان آنرا «نظـارت بازاندیشـانۀ کـنش» نامیـد (گیـدنز،
 )45 :1387درواقع ،بازاندیشی ،بازتاب اعمال فرد است که به خود او بـازمیگـردد و از خـرد انتقـادی
سرچشمه میگیرد بههمینسبب در محیط پیرامون ،تیییر ایجاد کـرده ،معـادرت و سـاختارها را بـرای
اقدا های بعدی جابهجا میکند بهنظر گیدنز ،بازاندیشـی ،رونـدی آگاهانـه نیسـت و تنهـا زمـانی رخ
1. Golob
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میدهد که موقعیت ایجاب میکند و نیاز به آن برای غلبه بر بحران احساس میشود؛ امـا افـرادی ماننـد
جهانگیر معینی بر این نظرند که فرد در طول زندگی خـود همـوارد دربـارۀ کـنشهـایش بـه بازاندیشـی
میپردازد تا روند زندگی خود را هرچه بیشتر پیش ببرد فرد بازانـدیش ،همـواره دربـارۀ یافتـههـای خـود
تردید میکند و به نوعی قطعی نبودن شناخت اعتقاد دارد ذهن با مراجعۀ پیوسته به واقعیت و بازسـازی
پیوستۀ ارتباط خود با جهان ،همواره به درک جدیدی دست مییابـد و بـهعنـوان فاعـل شناسـا ،پیوسـته
ارتباط خود را با موضوع شناسایی تیییر میدهد و در موقعیـت جدیـد قـرار مـیگیـرد (معینـی:1385 ،
 )62از دیدگاه بازاندیشی ،هیچ ساختاری ثابت و همیشگی نیست همـهچیـز برسـاخته اسـت و فـرد،
بهعنوان فاعل اجتماعی ،پیوسته درحال برساختن خود و موقعیت خو یش اسـت بسـیاری بازاندیشـی را
رویکردی انتقادی دربارۀ خود میدانند همانگونه که در اینجا قابلدرک است ،یک فراینـد خودتعریـ
است که به مسیرهای احتمالی زندگی و فرصتهای جدیـد بـرای شـکل دادن بـه زنـدگی بسـتگی دارد
(دی کروز )74 :2019 ،1در موقعیت بازاندیشی ،نگاهی از بار به کنش فردی شکل میگیـرد ،رفتـار و
موقعیت با دیدی متفاوت دیده میشود ،موقعیت و جایگاهی برتر برای کـنش و موقعیـت درنظـر گرفتـه
میشود و ازآنپس ،فرد ،دیگر همان کنشگر پیشین نیست
در جریان تالشهای زنان برای رسیدن به حقوق انسانیشان ،دو جنـگ جهـانی بـهدلیـل
گستردگی و عمق تأثیرگااری آنها ،اهمیت زیادی داشتهانـد بـا گسـیل مـردان بـه جبهـههـای
جنگ ،ناگز یر ،مشاغل آنان دراختیار زنان قرار گرفت زنان با نشان دادن توانایی خـود در انجـا
کارها ،توانستند راههای ورود به عرصۀ عمومی را هموار کنند این دو جنگ ،مبـارزۀ زنـان بـرای
رسیدن به موقعیت برابر با مردان را سرعت بسیاری بخشید آنان توانستند توانایی خود را محـک
بزنند و روند بازاندیشی در نقشهای اجتماعی زنان را در میان اقشار مختل سرعت بخشند
گیدنز این نظر را نیز مطرح کرده است که حرکـت بـهسـوی فرهنـگ پساسـنتی ،افـراد را بـه درک
هویت شخصی خود ،بهعنوان یک طرح بازاندیشی پیش میبـرد و در آن ،فـرد بـهجـای اینکـه خـود را
وارث یک هویت قطعی و غیرفعال بداند ،خود را فعارنه شکل میدهد و در خود تأمل و بـر آن نظـارت
میکند او در طول زندگیاش روایتهای زیستی خود را میسازد فرد بـا هویـت خـود بـهعنـوان یـک
طرح رفتار میکند که بهگونهای فعال ساخته مـیشـود و خـودش مسـئول آن اسـت
)2016

(outledgesoc.com,

همانگونه که اشاره شد ،بازاندیشی در ذات خود ،انتقادی است؛ بنـابراین ،هنگامیکـه موضـوع
1. D’Cruz

الهه کوالیی و همکار /تجربۀ ز یستۀ زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی در نقشهای سنتی سیاسی و اجتماعی آنان

156

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 145 -180

بازاندیشی زنان ایران دربارۀ نقشهای اجتماعیشان در جریان جنگ و پس از جنـگ مطـرح مـیشـود،
درواقع ،گفتمان پدرسارری که گفتمانی محافظهکارانه است ،در معرض نقد قـرار مـیگیـرد مـیتـوان
گفت که بازاندیشی میتواند بهعنوان یک روش انتقادی بهکار برده شود

در برابر این روند ،مک گریت و دانلپ 1از یک جنبش ضدبازاندیشی سـخن مـیگوینـد و

ضد آن را در محافظـهکـاری امریکـایی جسـتوجو مـیکننـد ایـن محافظـهکـاری از هرگونـه
بازاندیشی در مدرنیته (یا هرگونه بازاندیشی در امور و پدیدههای اجتماعی) جلوگیری مـیکنـد
همچنین ،گیدنز و باومن نیز هشدار میدهند که بحرانها (بحـرانهـای اجتمـاعی) ،بـهخـوبی
میتوانند به دیدگاههای مختل تنـگنظرانـه و ایـدئولوژیهـای بنیـادگرا ازجملـه ملـیگرایـی،
بیگانههراسی ،و تروریس منجر شـوند (باسـترا  )7 :2017 ،2بـهایـنترتیـب ،محافظـهکـاری

میتواند در مقابل بازاندیشی تعری شود محافظهکاران تالش میکنند تا از بازاندیشی و انتقـاد
از وضع موجود جلوگیری کنند بازگشت روندهای بازاندیشانه بـه دیـدگاههـای بنیادگرایانـه نیـز
امکانپــایر اســت؛ ازایــنرو ،بایــد هشــدار داد کــه خطــر محافظــهکــاری همیشــه در کمــین
دستاوردهای زنان در عرصۀ عمومی است
بازاندیشی ،بهعنوان روش پژوهش ،در حوزههایی مانند روانشناسی و امور تربیتـی بـهکـار
برده شده است؛ یعنی هنوز از این روش در پـژوهش حـوزههـای دیگـر اسـتفاده نشـده اسـت؛
بههمیندلیل ،با وجود استفاده از بازاندیشی بهعنوان چارچوب نظری ،روش این پژوهش ،روش
تحلیل محتوا 3خواهد بود

 .3روش پژوهش
در سالهای اخیر ،روش تحلیل محتوا بهسبب انعطافپایری زیـاد آن ،موردتوجـه پژوهشـگران قـرار
گرفته است همین ویژگی ،آن را برای استفاده در شـرایط متییـر و متفـاوت مناسـب کـرده اسـت در
روش تحلیل محتوا ،پژوهشگر ،پیـا هـایی را کـه افـراد تولیـد کـردهانـد ،تجزیـهوتحلیـل مـیکنـد؛
بهبیانروشنتر ،تحلیل محتوا ،مفاهی و مضمونهای موردنیاز پژوهش را از متن موردمطالعـه بیـرون
میکشد میتوان گفت ،تحلیل محتوا ،کاری است که همواره در مورد محتوای مطالـب روزنامـههـا،
1. McKnight and Dunlap
2. Boströmm
3. Content Analysis
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برنامههای رادیو و تلویزیون ،سخنرانیها و انجا میشـود ،امـا غیرعلمـی و نـامنظ اسـت مـک
نامارا به نقل از کیمبرلی نئوندورف می گوید :برنارد برلسون بر این نظر است که تحلیل محتوا بایـد از
کمی بودن تحلیـل محتـوای ّ
چهار ویژگی برخوردار باشد :عینی ،منتظ  ،آشکار و ّ
کمـی ،بیشـتر بـر
ّ
دادههـا ،برپایـه آمـار ،ارقـا ،
کمی کردن متن موردبررسی استوار است در این روش ،تجزیهوتحلیل 

فراوانی ،و درصدها انجا میشود (بـدیعی )42 :1376 ،کیمبرلـی نیونـدروف مـیگویـد :تحلیـل
محتوا باید دربردارندۀ «توجه به عینیت بینارذهانی ،طراحی پیشین ،قابلیت اطمینان ،اعتبـار ،قابلیـت
تعمی  ،تکرارپایری و آزمون فرضیه» باشد بهاینترتیب ،بهنظر مـیرسـد کـه تحلیـل محتـوا در ایـن
حالت ،بهگونهای کمی انجا میشود و درواقـع ،تبـدیل ایـدههـا بـه آمـار و امـور عینـی اسـت امـا
طرفداران رویکرد تحلیل محتوای کیفی بر این نظرند کاهش حج زیادی از متن به دادههـای کمـی،
تصویر کاملی از آن را ارائه نمیدهد؛ زیرا نمیتوانـد زمینـهای را کـه مـتن در آن قـرار دارد ،بـهتصـویر
بکشد؛ برای نمونه ،برخی کلمهها میتوانند در زبان روزمـره کـاربرد داشـته باشـند یـا بخشـی از نـا
تجاری و باشند؛ ازهمینرو ،شناخت زمینۀ بهکارگیری کلمه ،الزامی اسـت آنـان تحلیـل محتـوای

کیفی را پیشنهاد میکنند (مک نامـارا )4 :2018 ،1بـهنظـر ایـن تحلیلگـران ،بـدون شـناخت زمینـۀ

محتوا ،یعنی جامعهای که متن در آن شکل گرفته است ،نمیتوان دست بـه تحلیـل محتـوای مـتن زد
تحلیل محتـوای ّ
کمـی ،بیشـتر توصـیفی اسـت و نمیتوانـد پاسـخ پرسـشهـای چرایـی را بدهـد،
درحالیکه تحلیل محتوای کیفی مـیتوانـد در پاسـخ بـه پرسـشهـای «چرایـی» و تجزیـهوتحلیـل
ادراکها مفید باشد (گیون )120 :2018 ،2افزونبراین ،کیفیگرایان بر این نظرنـد کـه تحلیـل ّ
کمـی
نمیتواند ذهنیت انسانها را بیان کند؛ بهبیان روشـنتر ،روش ّ
کمـی تنهـا در پـی هـدفهـای عینـی

است ،درحالیکه روش کیفی در پی هدفهای ذهنی است در تحلیل محتوای کمـی بـه ریـههـای
بیرونی پیا یا متن توجه میشود و روش کیفی تالش میکند افزونبر توجـه بـه ریـههـای درونـیتـر
واقعیتهای اجتماعی ،به معناکاوی ،درک و تفسیر موضوع پژوهش بسـردازد (قاعـدی)66 :1395 ،
در پژوهش حاضر ،از هردو روش کیفی و کمی استفاده شده است؛ یعنی گاه بـه تفسـیر مصـاحبههـا
میپردازی و گاهی برای تأیید یک عنصر در مصاحبهای ،تکـرار آن را در مصـاحبههـای دیگـر نشـان
میدهی (تکرارپایری) در ضمن ،به زمینۀ شکلگیری متن نیز توجـه داشـتهای درواقـع ،روش ایـن
پژوهش ،ترکیبی از روشهای کیفی و تفسیر و نیز تحلیل کمی است
1. Macnamara
2. Given
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 .4پیشینۀ پژوهش
دربارۀ بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و اجتماعیشان ،پـژوهشهـای سـودمندی انجـا
شده است ،اما در بسیاری از این آثار ،به بسط نظریۀ بازاندیشی توجه زیادی نشده و گـاهی نیـز
این بازاندیشی در قالب مفاهیمی مانند تیییرهای هویتی زنان بیان شده اسـت همچنـین ،زنـان
رزمنده ،هیچگاه موردتوجه پژوهشگران حوزۀ جنگ نبودهاند؛ ازاینرو ،ناچار شـدی  ،افـزونبـر
مقالههایی که مفهو بازاندیشی را در عنوان خود بهکار بردهاند ،بهسراغ مقالهها و کتابهـایی بـا
عنوانهایی مانند «تیییرهای نقشی و هویتی زنان» و همچنین« ،زنـان و جنـگ» بـروی کـه در
ادامه به برخی از آنها اشاره کردهای
کشاب گیری )2021( 1در پژوهشی با عنـوان «آیـا همـۀ زنـان مبـارز ،جنـگ و صـلح را

بهگونهای یکنواخت تجربه میکنند؟» ،تجربـۀ پیچیـده و متقـاطع (عرضـی )2زنـان رزمنـده از
جنگ را بررسی کرده و بر این نظر است که جنگ میتواند تجربهای دگرگـونکننـده بـرای زنـان

باشد و درهای دانش و فرصتهای جدیدی را برای آنان بگشاید او بر این نظر است که شورش
دهسالۀ مائوئیس در نسال ( ،)1996-2006بنیان جدیدی را در روابط جنسـیتی بـهوجـود آورده
است کشاب گیری ،تجربههای پنج زن مبارز را در دورههای زمانی (پیش ،در هنگا  ،و پس از
شورش مائوئیستی در نسال) دنبال میکند و نشان میدهـد کـه چگونـه هویـتهـای پرشـمار و

موقعیتهای ذهنی آنها متحول ،متقاطع( ،)12و پیچیده شده است

اســتفان نورانــدز )2011( 3در مقالــهای بــا عنــوان «بازاندیشــی در عمــل؛ چــالشهــا و

ظرفیتهای سازماندهـی فراملـی )2011( »4سـازمان غیردولتـی «کتک »5را بـهعنوان یـک
سازمان مرتبط با گروههای اجتماعی زنان در جوامع پسازجنگ معرفی کرده است این سازمان
میکوشد فضاهایی را برای اقدا هـای سیاسـی دوبـارۀ زنـانی کـه پـیش ،در هنگـا  ،و پـس از
درگیریها (مانند جنگ یا درگیریهای داخلی در یک کشور) بهحاشیه رانده شدهانـد ،بازسـازی
کند کار نوراندز بیشتر جنبۀ توصیفی دارد
1. Keshab Giri
2. Ntersectionality
3. Stephanie Norander
4. Reflexivity in Practice: Challenges and Potentials of Transnational Organizing
5. Kvinna till Kvinna
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غالمرضا جمشیدیهـا ( )1386در مقالـهای بـا عنـوان «تجربـۀ زنانـه از جنـگ» ،نگـاه
متفاوتی به نقش زنان در جنگ دارد او مینویسد :گروههای مختلفی از زنان به راههای گوناگون
در صحنۀ جنگ حاضر شده و آن را از نزدیـک لمـس کـردهانـد نقـشهـای مختلـ پرسـتار،
امدادگر ،خبرنگار ،مسئول تدارکات ،رانندۀ رزمندگان ،مسـئول کفـنودفـن ،و پاسـدار قبرهـای
شهیدان ،از نقشهای دیگری است که در کنار نقش همسری و مادری و فرزندی رزمندگان قرار
دارد و تاکنون کمتر به آن توجه شده است جمشیدیها ،تجربۀ این نقشها در جنـگ را تجربـۀ
زنانه مینامد و آن را در یک تقسی بندی واحد با مردان قرار نمیدهد

لیزا بوندی )2009( 1در مقالـهای بـا عنـوان «آمـوزش بازاندیشـی :واگـرد یـا بازنویسـی

عادتهای جنسیتی؟ »2نشان میدهد که چگونه میتوان دانشآموزان را با روشهای بازاندیشـی
در بحثهای جنسیتی و آشنایی با رو یکردهای فمینیستی آشنا کرد این مقاله نشان میدهد کـه
بازاندیشی میتواند یک مهارت پژوهشـی و تربیتـی نیـز بهشـمار آیـد نویسـنده همچنـین ایـن
موضــوع را بررســی کــرده اســت کــه چگونــه بحــثهــای انتقــادی و تأمــل دربــارۀ جنســیت،
مفروضهای هنجاری را لیو و مفروضهای جدیدی را ثبت میکند

پاتریشیا یانسی مارتین )2006( 3در پژوهشی با عنوان «تمـرین جنسـیت در محـل کـار:

اندیشههای بیشتر در مورد بازاندیشی »4تالش کرده است جنبههایی از نقـشهـای جنسـیتی در
محیط کار را مشخ

کند که بهآسانی تن به بازاندیشی نمیدهند او نوشتۀ خود را بـا فراخـوانی

برای یافتن راههای نوآورانه بهمنظور «از بین بردن جنسیت در عمل» دنبال میکند و مقالـۀ خـود
را با تأکید بر نقش بازاندیشی در نقشهای جنسیتی در محل کار بهپایان میرساند

رکشمن و یمارسنا )2017( 5در مقالهای با عنـوان «بازاندیشـی و کـارگزاری (عاملیـت)

زنان :کاوش مورفوژنتیک؛ انتقادی واقعگرایانه به تجربۀ زنـدگی زنـان سـریالنکایی» ،موضـوع
بازاندیشی زنان در سریالنکا را بررسی کرده است او جنبههای نهفتۀ کـارگزاری زنـان در زمینـۀ
اجتماعی پسااستعماری جهان سو را آشکار میکند؛ جاییکه یـک نظـا اجتمـاعی مردسـارر
1. Liz Bondi
?2. Teaching Reflexivity: Undoing or Reinscribing Habits of Gender
3. Patricia Yancey Martin
4. Practising Gender at Work: Further Thoughts on Reflexivity
5. Wimalasena, Lakshman

الهه کوالیی و همکار /تجربۀ ز یستۀ زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی در نقشهای سنتی سیاسی و اجتماعی آنان

160

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 145 -180

پایدار با مدرنیته تالقی میکند و زنان را در شرایط پیچیدۀ اجتماعی و شیلی قرار میدهـد ایـن
مقاله با نشـان دادن اینکـه چگونـه رویکـرد مورفوژنتیـک مـیتوانـد مشـکل نظریـهپـردازی در
دانشپژوهی فمینیستی را حل کند ،به حوزۀ مطالعات زنان کمک میکند
رحمانی و طیبینیا ( )1397در مقالـهای بـا عنـوان «فراینـد تحـول هویـت اجتمـاعی در
تجربۀ گفتمان نهاد دانشگاه» مینویسند ،فضای دانشـگاه بـا تأثیرگـااری بـر سـاختار فکـری،
هویتی ،و شخصیتی زنان ،نقش سازندهای در آگاهیبخشی و سـاخت صـورتبنـدی جدیـد و
هویت زنانه داشته است این تحول به ایجاد هویت بازاندیشانه منجر شـده اسـت؛ هـویتی کـه
همواره بازنگری انتقادی دارد
افراسیابی و مـرادیفـرد ( )1394در مقالـۀ خـود بـا عنـوان «مطالعـۀ زمینـههـا و شـرایط
بازاندیشی زنان در ارزشهای خانواده» ،نوشتهاند که زنان بهعنوان کنشـگران اجتمـاعی در یـک
فرایند فعال و از راه تعامـلهـای معنـادار و براسـاس نیازهـا و شـرایط خـود بـرای درک و تیییـر
ارزشها اقدا میکنند آنها این درک و بازاندیشی را در زنان یاسوج بررسی کردهاند
سهرابزاده و همکاران ( )1398نیز در مقالهای با عنوان «بازاندیشی نقشهای جنسـیتی زنانـه»
بر این نظر بودهاند که در چند دهۀ اخیر ،زنان بـا بـهچـالش کشـیدن نقـشهـای سـنتی و بـازتعری
نقشهای جنسیتی جدید ،در پی یافتن هویتی فراتر از نقشهای مربوط بـه خانـه و خـانواده هسـتند
آنان ،هویتهای جاافتاده و سنتی خود را بازبینی کردهاند و برای دستیابی به راههای برابـریجویانـهتـر
تالش میکنند و میخواهند هویتی بیش از زندگی خانگی و خانوادگی داشته باشند
کوریی و عابدی ( )1391در مقالهای با عنوان «تأثیر جنگ عـراق و ایـران بـر نقـشهـای
اجتماعی زنان ایرانی» آثار جنگ را بر موقعیت زنان بررسی کردهانـد آنـان بـر ایـن نظرنـد کـه
جنگ ،پیامدهای مثبت و منفی بسیاری داشت که یکی از آنها ،فعال شدن زنان در عرصههـای
گوناگون اجتماعی بوده است آنهـا دگرگـونی در نقـشهـای زنـان در جنـگ هشـتسـاله ،از
مشارکت مستقی و غیرمستقی در جنگ یا حضور آنان در عرصۀ عمـومی پـس از جنـگ را نیـز
بررسی کردهاند
تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای مورداشاره ایـن اسـت کـه جنـگ بـهعنـوان عامـل
بازاندیشی زنان ،مقولۀ جدیدی است که در میان مقالهها و کتابهای فارسی و انگلیسـی کمتـر
میتوان از آن اثری یافت تنها مقالهای که این مسئله را بررسی کرده است ،مقالۀ کشـاب گیـری
است که از تجربههای زنان در جنگ بهعنوان عاملی برای بازاندیشی در نقـشهـای سـنتی آنـان
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سخن گفته است این مقاله شاید نزدیکترین مقاله ،بهلحاظ هـدف و محتـوا ،بـه ایـن نوشـتار
باشد جمشیدیها نیز تجربۀ زنانه از جنگ را بررسی کرده و بر این نظر است که این تجربـه بـا
تجربۀ مردان از جنگ متفاوت است؛ اما تفاوت این پژوهش با پژوهش جمشیدیها این اسـت
که او تنها به این تجربۀ متفاوت اشاره کرده و مشخ

نکرده است که این تجربهها چه تأثیرهای

بازاندیشانهای بر باورهای آنان از نقشهای اجتماعیشان داشته است کوریی و عابـدی نیـز بـه
دگرگونی نقشهای زنان در جامعۀ پساجنگی توجه داشتهاند ،امـا آنـان نیـز تجربـۀ ایـن زنـان را
بررسی نکردهاند پژوهشگران دیگر ،به جنگ بهعنوان عامـل بازاندیشـی تـوجهی نداشـتهانـد و
مسائل دیگری را در تیییرهای نقشی زنان در جامعـه دخیـل دانسـتهانـد تـازگی ایـن پـژوهش،
بهدلیل توجه به اهمیت عامل جنگ به عنوان عنصـر اصـلی در بازاندیشـی زنـان ،بـهویـژه زنـان
رزمنده ،در نقشهای اجتماعیشان است که در منابع بررسیشده دیده نمیشود
 .5جنگ ،عاملی مهم در بازاندیشی زنان
جورج سورس 1بر این نظر است که یک حلقۀ بازخورد دوسـویه میـان تفکـر و واقعیـت وجـود
دارد واقعیت و تفکر پیوسته با ه در ارتباط هستند و این دو مفهو باید همواره بهعنـوان اصـل
قطعیت نداشتن درنظر گرفته شوند (سورس)2014 ،؛ بهاینمعنا که واقعیتها ،تفکـر و ذهنیـت
ما را میسازند و آنها را تیییر میدهند درمقابل ،این اندیشـه و تفکـر ماسـت کـه جهـان مـا و
واقعیت را میسازد؛ ازاینرو ،واقعیت جنگ و حضور زنان در جبهههـای جنـگ ،عـاملی بـرای
تفکر و بازاندیشی زنان است تأثیر جنگ بر بازاندیشی زنان ،ویژۀ ایران نبوده و کل زنان را دربـر
میگیرد؛ برای نمونه ،واقعیت جنگ و نقش زنان در جنگهای جهـانی سـبب شـد کـه آنـان در
جامعۀ پسازجنگ ،خواستههای خود را در عرصـۀ عمـومی بـا قـدرت بیشـتری دنبـال کننـد و
درواقع ،ذهنیت جدید آنان ،واقعیتهای جدیدی را خلق کرد
تا سال  1914جنگ ،پدیدهای بسیار مردانه بود حتی تصـور اینکـه زنـان در کنـار مـردان
بجنگند ه دور از ذهن بود؛ اما با پایان جنگ جهانی اول روشن شد که بیش از 200هـزار زن
بهطور رسمی برای کشورهایشان خدمت کردهاند در آن زمان ،با اینکـه بیشـتر زنـان از جبهـه و
خط آتش دور نگه داشته میشدند ،اما تعداد قابلتوجهی از زنان موفـق شـدند خطـوط تقسـی
جنسیتی را از میان بردارند این زنان در مـاههـای نخسـت درگیـری ،واحـدهای داوطلبانـهای را
1. Soros
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تشکیل دادند و لبـاس نظـامی پوشـیدند و خـدمات پشـتیبانی بسـیار گرانبهـایی را از راننـدگی
آمبورنس تا ایجاد آشسزخانهها و پایگاه کمکهـای اولیـه در سـنگرها بـرای ارتـش ارائـه دادنـد

(شیستون )2021 ،1مشارکت زنان در جنگ سبب شد که پس از صلح ورسـای و پایـان جنـگ،
دادن حق رأی به زنان با مخالفت کمتری نسبت به دورۀ پیش از جنگ روبهرو شود (وحیدیراد،
 )157 :1397در جنگ جهانی دو نیز بهسبب کمبود شدید نیـروی کـار در دوران جنـگ ،بـه
زنان در صنایع دفاعی و حتی نیروهای مسلح نیاز بود هنگامیکـه زنـان ،ورود بـه نیـروی کـار
مردانه و صنایع مهمات را آغاز کردند (که پیشتر در سیطرۀ مردان بـود) جداسـازی جنسـیتی در
اشتیال کاهش یافت )(wdl.org, nd

 .6زنان در جنگ ایران و عراق
در ماههای نخست جنگ ،هجو ناگهانی نیروهای عراق به خاک ایران با آشفتگیهـای زیـادی
در ساختار قدرت در مرکز همراه بود همـین مسـئله ،سـبب غـافلگیری نیروهـای ایـران شـد و
زمینههای محاصرۀ دو شهر مه مرزی خرمشهر و آبادان و بهخطر افتادن شهرهای غربـی ایـران
را فراه کرد در این شرایط ،نیاز به نیروهای رزمنده برای جلـوگیری از ورود دشـمن بـه داخـل
شهرها یا مقابله با آنان ،زنان را بهعنوان نیروهایی بالقوه مطرح کرد درایـنمیـان ،زنـان در همـۀ
موقعیتها ،حتی در مبارزۀ رودررو توانستند وظای خـود را بـهخـوبی انجـا دهنـد یکـی از
جانبازان بهنا ایرانخواه میگوید:
خانم فاطمه نواب صفوی ،نوۀ شهید نواب صفوی ،بهعنوان دیدهبان بهطرف بهمنشیر
رفته بود .او با اطالعات مؤثر و مفیددی کده از موقعید دشدمن مد داد ،در موفقید
عملیات ،نقش تعیینکنندهای را ایفا کرد .در آخدرین دیددار ،او را درحدای دیدد کده
پیکر شهیدی را با خود حمل م کرد .معلو شد که از ید عملیدات موفد چریکد
بازم گردد (همشهریآنالین.)1391 ،

برپایۀ آمار رسمی )13(500 ،زن رزمنده در جریـان عملیـات و در خطـوط مقـد جبهـه بـهشـهادت
رسیدند و  700زن دیگر نیز دچار معلولیت شدند در طول  8سال دفاع مقدس 22808 ،امـدادگر و
 2276پزشک زن به جبههها اعزا شدند ایـن پدیـده در تـاریخ ایـران بـیسـابقه بـود متئـو محمـد

1. Shipton
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فرزانه( )14در کتاب خود با عنوان «زنان ایرانی و جنسـیت در جنـگ ایـران و عـراق ،»1هجـده نقـش را
برای زنان در جنگ برمیشمارد؛ از راننده ،پرستار ،دکتر ،و جراح تـا مـدافع انبـار مهمـات و محـاف
فرماندهان عراقی اسیر او اضافه میکند که ما خلبان زنی بهنا شهال دهبزرگی داشتی که بـرای مـدت
کوتاهی ،پروازهای تجسسیای را انجا داد که بهدلیل فرهنگ زنستیز و نادیده گرفتن توانایی زنـان در
هر زمینهای ،آنان را نادیـده گرفتهانـد فرزانـه مـیگویـد ،از اول مهـر  1359تـا آتـشبـس ،در تمـا
مجلههای چاپی ایران حدود  20هزار و  187مقاله دربارۀ جنگ منتشر شده بود؛ اما در این مقالـهها،
تنها  93بار واژههایی مانند زنان ،بانوان ،و خواهران بهکار رفتهاند که  0/04درصد از واژهها را تشـکیل
میدادند و در حدود  83درصد از این  93واژه ،دربـارۀ حـس شـهیدپروری آنـان سـخن گفتـه شـده
است او میافزاید ،حتی یک عکس از زنانی که در خرمشهر بهخـاطر دفـاع از شـهر کشـته (شـهید)
شدند ،بر دیوارۀ مسجد جامع شهر( )15نبود (آپارات)1399 ،

در آغاز جنـگ ،زنـان در خرمشـهر ،آبـادان ،اهـواز ،سوسـنگرد ،بسـتان ،گـیالنغـرب و
شهرهای دیگر جنوب و غرب پیشگا شدند تـا بـا جـان و مالشـان از شـهرها و خانـههایشـان
پاسداری و دفاع کنند آنان در مناطق جنگی ماننـد جنـوب و غـرب ،بـهگونـهای خودجـوش و
پابهپای مردان در دفاع از خانه و زندگی خود با دشـمن مبـارزه میکردنـد مشـارکت مسـتقی و
مسلحانۀ زنان در محورهای مختل جبهههای نبرد مانند خرمشهر ،آبادان ،سوسنگرد ،و هو یزه
بسیار برجسته بود در استانهای غربی کشور نیز زنـان ،نقـش مـؤثری را در مقاومـت و عقـب
راندن دشمن بهعهده گرفتند در ادامه ،با طـورنی شـدن جنـگ و لـزو تقویـت و پشـتیبانی از
عرصههای نبرد ،پای زنان شهرهای دیگر نیز به خط مقد کشـیده شـد بررسـی اسـناد موجـود
نشان میدهد ،زنان در طول  8سال جنگ ایران و عـراق ،گاشـته از اینکـه فرزنـدان ،همسـران،
برادران و پدران خود را به شرکت در دفاع از میهن تشویق میکردند ،از دورترین نقاط ایران برای
پشتیبانی و انجا فعالیتهایی مانند نگهداری از مهمات ،تحویل کمکهای مردمی ،پـر کـردن
گونیهای سنگری ،و ساختن سالحهای گر و سادهای مانند کوکتـل مولوتـ یـا دیـدهبانی بـه
()16

رزمندگان پیوستند

درواقع ،این زنان با شرکت در بسیج نظامیـاجتماعی ـرزمـی ،یکـی از

مه ترین جنبههای حضور مستقی و سازمانیافتۀ زنان ایرانی در این جنگ را رق زدند حضـور
زنان (که بیشتر آنان از گروههای سنتی و اقشار متوسط و ک درآمد جامعـه بودنـد) ،در سـازمان
1. Iranian Women and Gender in the Iran-Iraq War
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بسیج مستضعفین ،تأثیر عمیق و بسیار پرنفوذی بر دگرگونی در نقشهـای زنـان ایرانـی داشـت
ایـن گـروه از زنـان ،کارهـای دیگـری را نیـز بـهعهـده گرفتنـد کـه مراقبـت از پیکـر شـهیدان و
پخش کردن سالح در میان رزمندگان ،از آنجمله بود
برخی از زنان ،حتی مسئولیت فرماندهی نیز داشتند مرضیۀ حدیـدچی (دبـاغ) ،بـهدلیـل
تجربۀ مبارزۀ مسلحانه و چریکی پیش از انقالب ،در طول جنگ مدتی فرماندهی سـساه منطقـۀ
()17

غرب را بهعهده داشـت

وی در خـاطرات خـود دربـارۀ تشـکیل سـساه همـدان مـیگویـد:

«آیتالله مدنی به من گفت که فعال خود شما مسئولیت سساه همدان را بهعهـده بگیـر ،تـا بعـد
ببینی چه میشود و آقای منصوری بهعنوان فرمانده کل سساه نیز موافقـت کـرد و مـن مسـئولیتی
سنگین را بهعهده گرفت » سساه پاسداران انقالب اسالمی همـدان ،کـانون مرکـزی سـساه غـرب
کشور بود و شهرهای کردستان ،کرمانشاه ،و ایال  ،زیر نظر این واحد بود بهگفتـۀ خـان دبـاغ،
وی پس از تصدی فرماندهی سساه همدان ،با برگزاری نشستهای پرشمار و برنامهریزی ،حدود
 70نفر را جاب سساه منطقه کرد و به هریک مسئولیتی داد (دنیای اقتصاد)1400 ،
 .7مصاحبهها
()18

در این پژوهش با شش تن از زنـان رزمنـده در قالـب مصـاحبههـای نیمـهسـاختاریافته مصـاحبه
کردی ؛ بهاینمعنا که پرسشها از پیش آماده شده بود ،اما پاسخها باز بود درواقـع ،طـرح پرسـشهـا
بهایندلیل بود که مصاحبهشونده در چارچوب هدفهای پژوهش سخن بگویـد()19؛ یعنـی بـا اینکـه

پرسشهای مشابهی از همه پرسیده شد ،آنها آزاد بودند که پاسخ خـود را بـه هـر طریقـی کـه مایـل
بودند ،ارائه دهند در برخی موارد ،پاسخ یک پرسش ،بیش از بیسـت دقیقـه یـا بیشـتر طـول کشـیده
است درمجموع ،هریک از مصاحبهها ،بیش از دو ساعت زمان را به خود اختصاص داد و نتیجـۀ آن
به روش تحلیل محتوا بررسی شد همانگونه که پیشتر گفته شد ،معیـار انتخـاب ایـن زنـان ،انطبـاق
آنان با تعری رسمی رزمنده بود؛ یعنی زنـانی کـه برپایـۀ تعریـ قـانونی ،دارای شـرایط رزمنـدگی
هستند جز این مورد ،میتوان گفت که نمونهگیری تصادفی بوده است
در تحلیل محتوای ّ
کمی ،فهرستی از واژگان اصلی با هدف شمارش آنها ،که میتواند بـه
اندازهگیری متییرها کمک کند ،تهیه میشود در این مرحله در راسـتای شـناخت مضـمونها و
مقولههای زیربنایی ،اقدا به رمزگااری مـیکنی رمزگـااری برپایـۀ مفهـو هـا و معنـیهـای
موردنظر انجا میشود سسس ،مفهو ها پاریش شده و ارتباط میان آنهـا مشـخ
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بررسی محتوا از راه رمزگااری یا طبقهبنـدی مفهـو هـای مـوردنظر انجـا میشـود (کرسـول،
)2017؛ بهاینمعنا که باید برپایۀ این رمزها از ربهری متنهای مـوردنظر ،متییرهـای هـدف را
پیدا کنی هرگونه اشاره به رمز موردنظر یا محتوایی که این رمز را تأیید کند ،میتواند راهی برای
رسیدن به پاسخهای مطلوب باشد؛ بنابراین ،در این بخش ،رمزهای موردنظر بهدقـت انتخـاب
شده و دادهها براساس آنها مرتب میشـوند ایـن رمزهـا در مـتن یـک موضـوع و عنـوان قـرار
میگیرند در این پژوهش ،تحلیل محتوای ما آمیزهای از تحلیل کمی و کیفی است
 .8تحلیل دادههای مصاحبهها
برپایۀ آنچه گفته شد ،با رمزگااری و شناخت محتواهـا و مقولـههای زیربنـایی ،مسـیر تحلیـل
محتوای گفتوگوها و مصاحبههای زنان رزمنده هموار و تحلیل انجا میشود در آغاز ،دادهها
براساس متییرها و هدفهای پژوهش از متن مصاحبهها اسـتخراج شـده و سـسس ،رمزگـااری
شدند تا پایۀ تحلیل قرار گیرند هر دسته از رمزهـا زیـر یـک موضـوع قـرار گرفـت کـه درواقـع
فرضیههای فرعی پژوهش هستند
 .9استخراج دادهها
در این پژوهش از دو دسته داده استفاده کردهای نخست ،دادههایی بهشکل رسمی و مشـخ
در تحلیل از آنها بهره بردی و دیگری ،دادههایی که در جریـان مصـاحبههـا بـهدسـت آمدنـد
بهدلیل شکل مصاحبه ،یعنی مصاحبۀ نیمهساختاریافته ،امکان تحلیل از راه استقرا محدود بـود؛
زیرا این زنان ،پاسخ هر پرسشـی را آنگونـه کـه دوسـت داشـتند مـیدادنـد گـاهی در جریـان
گفتوگو پاسخ پرسشهای بعدی را ه میدادند ،یا اصال پاسخی به پرسش نمیدادند و بحـث
را به جای دیگری میبردنـد؛ بنـابراین ،دسـتهبنـدی پاسـخهـا برپایـۀ پرسـشهـا دشـوار بـود؛
بههمینسبب ،گرایش این پژوهش بهسوی تحلیل محتوای کیفی و اسـتنباطی اسـت همچنـین،
همراه با آوردن دادههایی که از مصاحبهها بهدست آمده و زیر عنوان «موضوع» قرار مـیگیرنـد،
تحلیل ه میشوند
 .9-1دادههای رسمی و مشخص

زنان مصاحبهشونده در هنگا جنگ در سنین جوانی (16تا  25سال) بودند و همه با معیارهـای
نهادهــای رســمی ،رزمنــده بهشــمار میآینــد خاســتگاه ایــن زنــان در اوایـل جنــگ بیشــتر از
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خانوادههای سنتی بود آنان اینک دوران میانسالی خود را میگاراننـد تحصـیالت پـنج نفـر از
آنان ،کارشناسی و باری کارشناسی و یک نفر ه دورۀ ابتدایی بوده است

موضوع :حضور زنان در خطوط اول :عبور از تابوها( )20و بازاندیشی در نقشهای اجتمااعی :موضـوع

بار میتواند یکی از فرضیه های ما در پـژوهش باشـد کـه متییـر مسـتقل آن ،حضـور زنـان در
خطوط اول جنگ و متییر وابسته ،بازاندیشی در نقشهای اجتماعی است رمزهای مـوردنظر را
نیز براساس موضوع و از طریق تحلیل کیفی بهدست آوردهای که در ادامه به آن اشاره کردهای

رمز :بحران ،اضاطرار و عقا نشاینی گفتماان مردسااالر( :)21در ایـن بخـش ،رمـز مـا دو کلمـۀ

«اضـطرار» و «مردسـارری» اسـت کـه در ربـهری سـخنان مصاحبهشـوندگان بـه شــکلهای
()22

مختل خودنمایی میکرد این رمز ،زیر موضوع حضور زنان در خطوط اول قرار میگیـرد

مصاحبهشوندگان ،کلمۀ اضطرار یا مردسـارری را بـهطور مسـتقی بـهکـار نبردهانـد؛ ازایـنرو،
ترجیح دادی رمز بهشکل یک مضمون و یک جملهواره درآید که نهتنها هر دو مفهو موردنظر را
در خود جای دهد ،بلکه اشارهای ه به شیوۀ استدرل ما داشته باشد
در همۀ جوامع ،تابوها هنگا بحران و در حالت اضطرار میتوانند شکسته شوند و فرصتی
برای بازاندیشی فراه شود حضور زنان در جبهههای جنگ ،تابویی بود کـه بـهدلیـل غـافلگیر
شدن نیروهای ایرانی بر اثر یورش یکبارۀ نیروهای عراقی و هرجومـرج در نیروهـای مقاومـت
ایرانی شکسته شد درواقع ،بحران یورش دشمن به خاک کشور که بـا آشـوبهـای پسـاانقالبی
همراه بود ،در نیروهای نظامی نوعی سردرگمی ایجاد کرده بود و نیاز به نیروهای بیشتر ،زنـان را
ه به میدانهای جنگ کشاند؛ بهبیان روشنتر ،در ماههای نخست جنگ ایران و عراق ،بهویـژه
در خوزستان ،با محاصرۀ خرمشهر و آبادان و بهدلیل اضطرار ،مفهو جنسیت معنـای خـود را از
دست داده بود همین موضوع ،فضایی را برای بازاندیشی زنانی که بیشتر از خانوادههـای سـنتی
بودند ،فراه کرد یکی از زنان در مصاحبۀ خود ،دربارۀ آشفتگی نیروهای ایرانـی در ایـن دوره
میگفت که اول جنگ ،هنوز عملیات اس نداشت« :بچهها خصوصـی مـیرفتنـد اول جنـگ
هرکی آشنا بود ،میگفتی بیا بروی  ،نهاد خاصی نبـود؛ سـازماندهی نبـود؛ ناهمـاهنگی بـود و
هرکس خودش راه میافتاد میرفت برگهمرگه نبـود» یکـی دیگـر از زنـان رزمنـده مـیگویـد:
«دوران سختی بود با امکانات ک مقابل دشمن ایستادن جگر شیر میخواد؛ مخصوصـا بـرای
ما در آن سنین؛ اما خرمشهر شهرمان بود ،کشورمان بود» با توجه به ایـن نیـاز ،مسـیر حضـور
زنان در جبههها هموار شـد مصاحبهشـوندۀ دیگـری مـیگفـت« :منـاطق جنگـی و جبهـه تـا
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خانههای مرد آمده بود ،پس کسانیکه از خانه بیرون میرفتند ،نمیدانستند که آیا برمـیگردنـد
یا نه؟» بهاینترتیب باید گفت که ورود زنـان بـه عرصـههـای نبـرد را هـ در همـین چـارچوب
میتوان ارزیابی کرد؛ یعنی هرجومرج و اضطرار
باوجود هرجومرج حاک بر فضای جنگ و نیاز بسیار بـه نیـروی زنـان ،مردسـارری نیـز
وجود داشت؛ بهاینمعنا که جدال میان نیـاز شـدید بـه نیـروی زنـان در جبهـههـا ازیـکسـو و
تعصبهای مردسارر ازسویدیگر ،در جریان بود در همان زمان ،زمزمـههـایی بـرای اخـراج
زنان از خطوط مقد شنیده میشد برای نمونه یکی از زنان مصاحبهشونده میگوید« :بسـیاری
از آقایان با حضور زنان در جبهه مخال بودند؛ درحالیکه اما در همـان زمـان خـان دبـاغ را
فرمانده سساه کرد اینها هیچکدا راه اما را ادامه نمیدهند» زن رزمندۀ دیگری میگفت« :در
اول با حضور زنان مخال بودند؛ اما ما میدان را خالی نکردی » رزمنـدهای کـه در خرمشـهر
جنگیده بود ،نیز میگفت« :اول جنگ آقایون مخال حضور زنان در جبهه بودند ،امـا فرمانـده
ما (جهانآرا) موافق بود»
از گفتههای زنان مصاحبهشونده مشخ

بود که این فضای مردسارر بر خـانوادههـا و جامعـه

نیز حاک بود یکی از زنان موردمصاحبه میگفت« :اوایـل ،خیلـی مـرد تعجـب مـیکردنـد تـوی
فامیل پشت سر میگفتن ،چرا یک دختر باید به جبهه برود مـادر مثـل کـوه جلـوی ایـن حـرفهـا
ایستاد یکدفعه خود این را از مادر پرسید

()23

او گفت ،میترس جلوی تـو را بگیـر  ،در آن دنیـا

نتوان جواب بده تو باید پویا باشی» این سخنان ،افزونبر نشان دادن فضای مردسـارر حـاک بـر
خانوادهها ،نشاندهندۀ نقد نقشهـای سـنتی زنـان ،بـهویـژه در خـانوادههـای سـنتی اسـت بـهبیان
روشنتر ،نوعی جدال میان ارزشهای سنتی و اضطرار در خانوادهها وجود داشت
سرانجا  ،گفتمان مردسارری ناچار به عقبنشینی موقتی شد زنان موفـق شـدند توانـایی
خود را در همۀ کارهایی که به آنها واگاار شده بود ،نشان دهند درواقع ،زنان در جبههها همان
کارهای مردان را انجا میدادند
در اینجا مروری بر وظای این زنان در جبههها از زبان زنان رزمندۀ مصـاحبهشـونده سـودمند
است زن رزمندۀ خرمشهری میگفت« :در گروه ،ما  22زن بودی و نیروهای آزاد ه بودند که بـرای
دفاع آمده بودند» حرفهای این زن نشان میدهد که آنها حتی در مواقع لـزو بـهطـور مسـتقی در
مقابل عراقیها میایستادند و میجنگیدند او میگفت ،تا چهار ماه خانوادهاش از زنده بـودن او خبـر
نداشتند یکی دیگر از زنان از پستهای نگهبانی شبانه میگفت« :یکبار شـهید همـت را بـهخـاطر
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اینکه اس شب را نمیدانست ،خلع سالح کرده بودی » او از همکاری خود و ه رزمانش بـا شـهید
چمران ه ماجراهای زیادی میگفت یکی دیگر از مصاحبهشوندگان از جایگاههای مـدیریتی خـود
در سالهای خدمتش سخن میگفت او دو سال مدیر یک بیمارستان در مناطق جنگی بـود آنگونـه
که خودش میگوید« :در مدت مدیریت هیچ شـهید یـا مجروحـی ناشـناخته و گمنـا نمانـد و ایـن
زمانی بود که کردستان وضع خاصی داشت و از ساعت  4بعدازظهر بهبعد ،بهخاطر مسـائل امنیتـی،
امکان انتقال مجروحین وجود نداشت» تحصیالت این زن در حد ابتدایی بود یکی از زنان رزمنـده
میگفت« :من در سوریه با یک خان که در جبهه رانندۀ آمبورنس بـود ،آشـنا شـد چـادرش را کـه
تماما ترکش بود ،برای حضرت زهرا آورده بود با همراهانش میرفتند توی عملیـات بـا آمبـورنس تـا
وسط جبهه و مجروحان را میآوردند»
فعالیتهای اطالعاتی زنان در جبهههای غرب کشور ،یکی دیگر از نقشهـایی بـود کـه زنـان
ایرانی در جنگ هشتسالۀ عراق با ایران بهعهده داشتند در غرب کشور ،آنگونـه کـه ایـن رزمنـدگان
میگفتند ،نیروهای اطالعاتیـامنیتـی عراقـی ،بـرای اختالفافکنـی میـان شـیعه و سـنی و تضـعی
نیروهای دفاعی در داخل ایران ،تالشی آشـکار و پیگیـر داشـتند نمونـههای فراوانـی از فعالیتهـای
تبلییی و اطالعاتی زنان رزمندۀ ایرانی برای مبارزه با این تالشهـا ،در کردسـتان ثبـت و ضـبط شـده
است یکی از زنان رزمنده در این مصاحبهها میگفت« :مـن مسـئول دختـران دبیرسـتانی بـود و در
دبیرستان کار میکرد آنها (دختران دبیرستانی) از کارهای گروهکها به ما اطالعات میدادند و مـا
نقش دیگرمان این بود که این اطالعات را به سساه میدادی و نفوذ افراد را در سساه خنثی میکردی »
بهاینترتیب ،در شرایط بحران و اضطرار ،جامعه درحال جدال با تابوهای گوناگونی بود که البتـه
یکی از آنها همین حضور زنان در عرصههای جنگی بود نتیجۀ ایـن جـدال ،عقـبنشـینی گفتمـان
مردسارری ،البته بهطور موقت بود؛ زیرا بهمحض اینکه نیروهای ایرانی توانسـتند بـر اوضـاع مسـلط
شوند ،مقاومتهای بسیاری در برابر حضور زنان در جبهه شکل گرفت یکی دیگر از زنان میگفـت:
«پس از اینکه مدتی از جنگ گاشت ،ما اجازه نداشتی به خط مقد بروی ؛ حتی امدادگران زنـی کـه
اسیر شدند ،نمیدانستند که قد به خط مقد گااشتهاند به رگ غیرتشان برمیخورد کـه مـا بـه خـط
مقد بروی ؛ اما تا پایان جنگ ،زنان همچنان در قالب راننده ،امدادگر ،پزشـک و ماننـد آن در جبهـه
حضور داشتند» همین رزمنده میگوید« :من در مجموعۀ امدادگران میدید کـه  90درصـد خـان
بودند و یک درصد ه به این نقش پرداخته نشده است»
خاطرههای زنان رزمندۀ دیگر ه حاکی از این جنگوگریزهای میان زنـان رزمنـده بـرای
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باقی ماندن در خطوط اول جنگ با تابوهای مردانه است؛ برای نمونـه ،زهـرا حسـینی در کتـاب
خاطراتش با عنوان «دا» مینویسد« :از روز هشت  ،نه مهر که تانکهای عراق تا فلکۀ راهآهـن
جلو آمده بودند ،مردها بهفکر افتادند در خالل تخلیۀ خانوادهها ،دخترهـا (دخترهـای رزمنـده)
ه از شهر خارج شوند شیخ شری قنواتی تنها کسی بود که اعتقاد داشـت ،وجـود خواهرهـا
ضرورت دارد و آنها سه عمدهای در انجا کارها دارنـد امـا پـس از مـدتی او هـ بـا رفـتن
دخترها موافقت کرد » در ادامه خان حسینی به شیخ شری قنـواتی مـیگویـد« :مـا اینجـا
میمونی تا روزی که بدونی میتونی کاری از پیش ببری شیخ شری گفت ،پس با مسئولیت
خودتون میمونید» (حسینی 397 :1387 ،تا  )402بهاینترتیـب بـا پادرمیـانی ایـن روحـانی
سرانجا موافقت شد که زنان در منطقه بمانند
حسینی در جای دیگری از کتابش ،خاطرۀ رفتن به آبادان پس از سقوط خرمشـهر و دیـدار
با محمد جهانآرا و مخالفت او با رفتن زنان به منطقۀ عملیاتی را مطرح میکند و وعـده او کـه:
«اگر به نیروی شما نیاز بود ،برایتان امریه صادر میکنـی و خبرتـان مـیکنـی »؛ ایـن درحـالی
است که شهید جهانآرا در محاصرۀ خرمشهر و نیـاز بـه نیـروی زنـان در گـروه خـود از  22زن
استفاده کرده بود «هرکسی چیزی میگفت؛ یکدفعه پاسدار دیگری که توی ماشین نشسته بـود
و ناراحت بهنظر میرسید ،رو به ما کرد و نگـاه تنـدی بـه مـا انـداخت عصـبانیت از نگـاهش
میبارید؛ طوری که من ترسید و عقب رفت

وقتی مطمئن شدی که رفتهاند و دیگر از تـوی

آینه ما را نمیبینند ،عقبگرد کـردی و درحـالیکـه مـیخندیـدی  ،بـهطـرف اسـکله دو یـدی
نمیدان کدا یک از دخترها گفت :جهانآرا و پاسدارها خودشون تو منطقهاند به مـا مـیگوینـد
نیایید انگار منطقه فقط برای ما جا ندارد» (حسینی 581 :1387 ،تا )583
موضوع :بازاندیشی و تغییر مطالبات زنان رزمنده در جامعه پساجنگی ایران :پیشتر دربـارۀ مشـارکت
مستقی زنان در جبههها بحث کردی این مشارکت در جامعۀ پساجنگی ایران ،راه را بـرای ورود
زنان به حوزۀ عمومی باز کرد نهادهای مهمی مانند دانشگاه و ادارهها برای بهکارگیری این زنـان
آغوش گشودند و زنان رزمنده را در خود پایرفتند ورود به این عرصۀ عمومی ،روند بازاندیشـی
این زنان را سرعت بخشید خواستههای زنان تیییر کرده بود وقتی فرمانده سساه بتوانـد یـک زن
()24

باشد ،بیتردید زن دیگری ه میتواند سمتهایی مانند وزارت را دراختیار بگیـرد

در ایـن

بخش ،این تیییر خواسته را بررسی کردهای درواقع ،این موضوع فرضیۀ فرعی دیگری است کـه
با فرض شکلگیری روند بازاندیشی در زنان رزمنـده دنبـال مـیشـود و بـهمنظور تحلیـل بهتـر
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دادهها ،آنها را در قالب سه رمز ساماندهی کردهای
رمز :تحصایتت و اتاتغال :در جوامـع مردسـارر ،زن مطلـوب ،زنـی خانـهدار اسـت و وظیفـۀ
نانآوری و مدیریت منزل نیز در حیطـۀ اختیـار مـردان اسـت حـق مـرد در مـدیریت خـانواده بایـد
مورداحترا قرار گیرد و اعضای خانواده بایـد سرپرسـتی وی را بسایرنـد درواقـع ،مـردان ،زنـان را در
حوزۀ عمومی و خصوصی در کنترل دارند؛ بههمیندلیل ،اشـتیال زنـان در خـارج از خانـه ،یکـی از
تابوهای مردسـارری و پایـۀ اصـلی بـرای ورود زنـان بـه حـوزۀ عمـومی اسـت افـزونبـر اشـتیال،
تحصیالت ،عامل مه دیگری برای رهایی زنان بهشمار میآید یونسـکو در نشسـت سـال  1995بـا
عنوان «تحصیالت زنان ،راهی بهسوی توانایی» ،دسـتاوردهای زنـان در حـوزۀ تحصـیالت را شـامل
مواردی مانند :گسترش خودباوری و اعتمادبهنفس ،بهدست آوردن دانش بیشتر دربارۀ رفتـار بـاروری،
توانایی تصمی گیری و چانهزنی ،افزایش مهارت برای بهدست آوردن درآمد ،آگاهی از حقـوق مـدنی
و مشارکت مؤثر میداند تحصیالت عالی زنان در حوزههای فردی بهشدت با میـزان مشـارکت آنهـا
در فرایند تصمی گیری در خانواده ارتباط دارد کارشناسان «دفتـر برنامـهریـزی و مطالعـات فرهنگـی
وزارت علو  ،تحقیقات ،و فناوری» نیز تقاضای گستردۀ زنـان بـرای ورود بـه دانشـگاه را نشـانۀ رشـد
آگاهی و شناخت عمیق آنها از تواناییها و ظرفیتهای اجتماعیشان و عز جدی آنها برای تعیـین
سرنوشت خود میدانند (سفیری)104 :1386 ،؛ بنابراین ،پیشفرض ما در این بخش ایـن اسـت کـه
تحصیالت و اشتیال زنان در جوامع مردسارر دو مقولهای هستند کـه مـیتواننـد بـهطـور مسـتقی و
غیرمستقی بر توانمندی زنان و تیییرهای هنجاری ،تأثیرهای زیـادی داشـته باشـند درواقـع ،ایـن دو
()25

عنصر ،پایههای اصلی ورود زنان به عرصههای اجتماعیـاقتصادی بهشمار میآیند

()26

امتیازهایی که به زنان رزمنده برای ورود به دانشگاه یا اشتیال داده شـد  ،عامـل مهمـی
برای ورود زنان به این دو حوزه بود پنج نفر از زنان رزمندۀ موردمصـاحبه ،مـدارک دانشـگاهی
داشتند( )27و تنها مدرک تحصیلی یکی از آنان زیر دیسل بود آنان تحصیالتشان را پس از جنگ

ادامه دادند و شاغل شدند حتی خانمی که تحصیالت ابتدایی داشت نیز پس از جنـگ شـاغل
()28

شده است

به هیچیک از این زنان بهسبب موقعیت رزمندگیشـان در زمـان حضورشـان در

جبهه یا زمان حال ،حقوقی تعلق نگرفته است؛ زیرا داوطلبانه به جبهه رفته بودند برخی از ایـن
زنان ،افزونبر اینکه خود رزمنده بودهاند ،همسر شهید یا جانباز ه هستند زنان رزمنده در هر
دو عامل تحصیالت و اشتیال دست بار را دارند و ازآنجاکـه تحصـیالت و اشـتیال ،دو عامـل
مه در توانمندسازی زنان است ،میتـوان گفـت کـه از تـوان تصـمی گیـری دربـارۀ مسـائل و
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مشکالت خود و اطرافیانشان برخوردارند درواقع ،اعتمادبـهنفسـی کـه آنـان از حضورشـان در
جبهه بهدست آورده بودند ،بههمراه امتیازهایی که پس از جنگ به آنها تعلق گرفـت ،ورود آنـان
را به عرصۀ دانشگاه و اشتیال ،آسان کرد و اشتیال و تحصیالت نیز عاملی برای افزایش توانـایی
آنان در حوزههای گوناگون زندگیشان بود همۀ آنان در پاسخ به این پرسش که« :آیا مـیتوانیـد
هر زمان که مشکلی پیش آید ،با آن مقابله کنید؟» با قدرت ،پاسـخ مثبـت داده و گفتـهانـد کـه
همانگونه که تابهحال مقابله کردهاند ،باز ه میتوانند بهتنهایی از پس مشکالت خـود برآینـد
تنها در یک مورد بود که یکی از زنان ،سن و ناتوانی بـدنی را دلیـل کمـک خواسـتن از دیگـران
دانسته است در پاسخ به پرسش دیگر یعنی اینکه« :دوست داریـد در یـک گـروه کـه عضـو آن
هستید و همۀ امور مربوط به آن را میشناسید ،چه نقشی داشته باشید؟» پنج نفر گفتنـد ،مایلنـد
عضوی فعال برای گروه باشند و یکی از آنان گفت که مایل است رهبر گروه باشد
رمز :خواستههای جدید (مطالبات سیاسیااجتماعی) :زنان موردمصـاحبه بـا افـزایش منزلـت و
اعتبار اجتماعی خود ،دیگر به مدیریت سیاسیـاجتماعی در ردههای میانی راضی نیستند آنها
خواستههای جدیدی دارند یکی از این زنان میگفت« :در جریان وزیر شدن زنـان ،مـن زنـگ
زد به مسئولین و گفت اگر کمکهای زنان در جبهه و حمایت پشـت جبهـۀ آنهـا نبـود ،شـما
نمیتوانستید جلو بروید اون موقع که زنان کار در جبهه و پشت جبهه را میگرفتند ،حرا نبـود؛
حار چطوره که فتوای حرا بودن وزارت زنان را میدهید اما  ،خان دباغ را فرمانده سساه کرد»
یکی دیگر از زنان رزمنده برای مشروعیت این مطالبه ،سابقهای از دوران جنگ را مطرح کـرده و
میگفت« :از طرف دفتـر امـا مـا رفتـی شـمال بچـههـای مدرسـه از مـن خواسـتند معـاون
آموزشوپرورش بشو نمایندۀ اما قبول کرد؛ اما مدیرکل آمـوزشوپـرورش نسـایرفت» یکـی
دیگر از زنان گفت« :حق من و امثال من ادا نشد چرا امروزه من باید معیشـتبگیر باشـ مـن
ه دوره و ه ردی آقای و آقای بود (که پستهای بسیار بـاری کشـوری دارنـد) در آن
موقع ه حق من ادا نشد ،اگر من زن نبود  ،ارن موقعیتی مانند آنها داشت »
افزونبر خواستههای مادی ،آنان خواستههای معنویای ه دارند؛ خواستههایی که آنان را در رتبـۀ
قهرمان ملی قرار دهد یکی از مصاحبهشوندگان میگوید« :ما میخواهی مؤسسههایی شکل بگیرد که
خاطرات ما را ثبت کند و به نسل آینده منتقل کند میخواهی بدانند که ما زنان ،چطور خـاک مملکـت
را حف کردی » سه تن از آنان خواستار ساختن فیل ها و کـارتونهـایی بـا محوریـت زنـان رزمنـده در
جنگ ایران و عراق بودند حتی یکی از آنان میگفت که میخواسته نزد پـوران درخشـنده بـرود و طـرح
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فیلمی از قهرمانیهای زنان رزمنده را بـه او پیشـنهاد کنـد یکـی دیگـر از زنـان رزمنـده مـیگفـت کـه
صداوسیما میتواند بهجای کارتونهای خارجی ،مانند کارتون فلورانس نایتینگل ،از نقش زنان خودمان
در جنگ بگوید و کارتون بسازد او در ادامه میگوید :نشان دادن نقش زنان در جنگ باعث میشـه کـه
نسل بعدی ما ،بهخصوص دختران ،بتوانند بفهمند که چه کارهایی میتوانند بکنند ما هـزاران فلـورانس
نایتینگل داشتی ؛ مثل خان دکتر که همهاش در جنگ بودنـد و خـدمت مـیکردنـد» نـا فلـورانس
نایتینگل در صحبتهای دو تن از رزمندگان ،در غیاب دیگری تکرار شد این نشـان مـیدهـد کـه آنـان
خود را با قهرمانان ملی یا جهانی مقایسه میکنند
رمز  :تبعیض :زنان رزمنده بر این نظرنـد کـه مشـارکتی برابـر بـا رزمنـدگان مـرد در جنـگ
داشتهاند؛ بههمیندلیل ،خواستار رفتاری برابر با آنـان هسـتند همـۀ آنهـا نهادهـای رسـمی را
بهسبب آنچه تبعیض میان زن و مرد میدانستند ،مقصر میدانند و جایگاه خود را بسیار بارتر از
آن چیزی میدانند کـه در حـال حاضـر دارنـد درک نـابرابری در تقسـی امتیازهـای سیاسـی و
اجتماعی ،خود نشانهای از بازاندیشی در نقش هـای اجتمـاعی ایـن زنـان اسـت و ایـن یعنـی،
ذهنیت برابری ،که نبود آن میتواند آنان را خشمگین کند
یکی از زنان رزمندۀ موردمصاحبه میگوید« :چرا خان های رزمنده حتی جـایی ندارنـد کـه از
آنها حمایت بشود برای آقایان رزمندۀ گردان سقز امکاناتی فـراه شـده تـا در حسـینیۀ سـقز جمـع
شوند و یک مرتبه ما ه همراه آنان رفتی کردستان و سقز؛ خیلی خوب بود یـاد خـاطرات گاشـته و
دوستانمان به ما حس خوبی میداد چرا در مورد خان ها این کارها نشـده اسـت» رزمنـدۀ دیگـری
میگفت« :گردهمایی سارنه برای امدادگران و ایثارگران بهوجود بیاید مثل مؤسسه یا ستاد آزادگـان
که خودشان پول میگاارند بزرگداشت و مراس مختل برگزار میکنند ما حکومتمـان فقـط بودجـه
اختصاص میدهد ،اما پولهـا تـوی مسـیرهای تودرتـوی اداری بـه هـدف نمـیرسـه حتـی سـتاد
رزمندگان مخصوص خواهران نداری و اگر ه داشته باشی  ،معمور به آن انـگ سیاسـی مـیزننـد»
یکی دیگر از مصاحبهشوندگان میگفت« :برای طرح رحـی صـفوی کـه رزمنـدگانی کـه پـنج سـال
خدمت کرده بودند بازنشسته میشدند ،مـن بـهخـاطر اینکـه زن بـود و سرپرسـت خـانواده نبـود ،
نتوانست از طرح استفاده کن » بیشتر نقدهای این زنـان (بـا اینکـه بـهنظـر مـیرسـید بیشـتر نقـدها
اجتماعی باشند) ،بخشهای سیاسی را هدف قرار داده است؛ برای نمونه ،نقد رزمندگان بـه فسـاد در
دستگاههای اداری ،بهطور مستقی ساختارهای سیاسی را هدف قرار میدهد آنان گفتهاند که مسـائل
سیاسی موجب آزار آنها میشود ،اما اخبار سیاسی را دنبال میکنند
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نتیجهگیری
دادههای گردآوریشده از مصاحبه با چند تن از زنان رزمنده ،همراه بـا دادههـای کتابخانـهای ،دسـتمایۀ
تحلیل نویسندگان این نوشتار شد دادههای پژوهش در قالب دو موضوع تقسی بندی شـدند و رمزهـای
زیرشان برای تأیید فرضیه بهکار رفتند همانگونه که استدرل شد ،حضور زنـان در جبهـههـای جنـگ،
عاملی برای بازاندیشی آنان در نقشهای سنتیشان بود این بازاندیشی ،پیامدهایی مانند تیییر مطالبـات
داشت که از آن ه سخن گفته شد این مطالبات در بخشهای سیاسی بسـیار چشـمگیر بـود در ایـن
بخش ،زنان رزمنده گفتند که چگونه با بهرهگیری از یـک فرصـت تـاریخی توانسـتند در جنـگ ،یعنـی
مردانهترین حوزۀ فرهنگ و گفتمان مردسارری ،مشارکت گستردهای داشته باشند و هـ پـای رزمنـدگان
مرد ،در جبههها از کشور دفاع کننـد درواقـع ،اضـطرار ،بحـران ،و آشـفتگیهـای ایـران پسـاانقالب و
غافلگیری نیروهای نظامی ،زمینه را برای مشارکت زنان در جنگ فراه کـرد ایـن بخـش از پـژوهش و
تحلیل محتوا که برپایۀ مفهو اضطرار انجا شد ،نشان داد که ایـن زنـان بـا اسـتفاده از همـین اضـطرار
توانستند گفتمان مردسارر را هرچند بهطور موقت ،در مورد حضور زنان در جبههها عقب برانند توانایی
آنان برای مشارکت مستقی در جبهههـا ،سـبب بازاندیشـی در نقـشهـای جنسـیتیشـان شـد؛ بـهبیان
روشنتر ،سرمایۀ اجتماعی حضور موفقشان در جنگ و بازاندیشی حاصل از آن ،راه را برای ورودشان به
حوزۀ عمومی در جامعۀ ایران پساجنگ هموار کرد این بخش با تکیه بر سه رمز تحصـیالت و اشـتیال،
مطالبات جدید ،و تبعیض در چارچوب موضوع بازاندیشی و تیییر مطالبات بررسی شد
میتوان گفت که تحصیالت و اشتیال بر اعتبار زنان افزود آنان مطالبات جدیـدی ماننـد
مدیریت در بخش های باریی قدرت سیاسی را برای خود و جامعۀ زنان صـورتبنـدی کردنـد
دستک در صحبتهای دو تن از این زنان ،واژۀ وزارت برای زنان تکرار شـد همچنـین ،آنـان
خواستار رفع تبعیض میان زن و مرد در نهادهای دولتـی و حـوزۀ سیاسـت شـدند اعتـراض بـه
تبعیض میان زن و مرد و مطالبۀ برابری ،نشاندهندۀ آگاهی جدید ناشی از بازاندیشی ایـن زنـان
است این زنان حتی خواستار برابری در اعتبار و موقعیتهای سیاسی ،تاریخی ،و معنوی زنـان
هستند؛ برای نمونه ،سـه تـن از آنـان ،خواسـتار سـاختن فـیل هـای سـینمایی و تلویزیـونی بـا
محوریت زنان رزمنده بودند و دو تن از آنان نیز خود را با فلورانس نایتینگل مقایسه میکردند 
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یادداشتها

 1حوزۀ عمومی ،دربردارندۀ حوزۀ سیاست و اقتصاد است
 2رزمنده براساس تعری قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (مصوب جلسـۀ مـورخ 1386/4/3
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی) ،کسی است که در راه تکوین ،دفـاع ،و حفـ ارزشهـا و
کیان جمهوری اسالمی ایران ،استقالل و تمامیت ارضی کشور ،مقابله با تهدیدها و تجاوزهای دشـمن
و عوامل ضدانقالب و اشرار با تأیید مراجع ذیصالح بهطور فعال حضور یافته باشد
 3ارتباط جامعۀ سنتی ایران با غرب ،نخستین جرقههای بازاندشـی را در ذهنیـت جامعـه و همچنـین،
زنان ایجاد کرد
 4این مشارکت به شکلهای مستقی و غیرمستقی بوده است حضور زنان در بخشهـای تـدارکات و
حمایت معنوی از رزمندگان ،تنها بخشی از این حضور است؛ برای نمونه ،در جامعۀ پساجنگی ،زنـان
در نقش همسرا ن شهیدان یا جانبازان ،مـدیریت خـانواده را در دسـت گرفتنـد و رفـتوآمدهایشـان بـه
فضاهای عمومی ،بسیار گسترده شد همین رفتوآمد به فضاهای عمومی ،راه دیگری برای بازاندیشـی
این زنان شد که البته بحثی گسترده و جداگانه است و در این نوشتار نمیگنجد
 5باید یادآوری کنی که پدیدۀ انقالب که در جامعۀ ایران بهتازگی رخ داده بـود ،خـود در تشـکیل ایـن
آگاهی نقش مهمی داشت ازآنجاکه تمرکز ما بر پدیدۀ جنـگ اسـت ،مجـالی بـرای بحـث دربـارۀ آن
نداری و آن را به نوشتار دیگری محول میکنی
 6باید به این فهرست ،نقش زنان در پشت جبههها را ه افزود همسران ایثارگران و همسـران شـهدا و
جانبازان ،سختیهای بسیاری را در مدیریت خانواده متحمل شدند و برای گاران امور بـه عرصـههـای
عمومی وارد شدند که این بحث بسیار گسترده است؛ اما در این مقاله ،بـر نقـش زنـان رزمنـده تأ کیـد
میشود؛ یعنی زنانی که بهطور مستقی با جبههها در ارتباط بودهاند
 7خود این موضوع نیز دریل متفاوتی داشت بسـیاری میگفتنـد ،بارهـا بـه آنهـا بـرای ثبـت خاطرههـا یـا
مصاحبه مراجعه شده است ،اما آنها احساس میکنند که این فعالیتها ،فایدهای برای آنان نداشته است
 8گفتمان ،در این نوشتار بهمعنـای هنجارهـا و ارزشهـا ،جریـان و راه و روش ،گفـتوگو و مکالمـه،
عمل ،و قانون بهکار برده میشود؛ یعنی منظومهای که شیوۀ زندگی ،نقشها ،و رفتارهای اجتماعی را در
حوزهای خاص تعیین میکند؛ برای نمونه ،گفتمان مردسارر ،شیوۀ زندگی در جامعـههـای مردسـارر،
نقشها ،و رفتارهای اجتماعی را مشخ میکند
 9تنها پس از دو جنگ جهانی بود که ناتوانی زنان در حوزۀ جنگ بهچالش کشیده شد .در
ادامه به این مسئله میپردازیم.
 10گاهی بازتابندگی ه ترجمه میشود
 11از دهۀ  ،1980مفهو عصر ارتباطات برای گستردگی ارتباطات به مفهو امروزی رایج شد پیش از
آن ،سخن از امسراتوری چند رسانۀ محدود مانند رویتر ،آسوشیتدپرس ،و یونایتـدپرس بـود گسـتردگی
ارتباطات از این دهه و ه زمانی آن با پایان جنگ نیز میتواند عاملی برای این بازاندیشی بهشمار آید
 .12به هویتی اشاره دارد که در آن ،محورهای پیچیده و پویا از نژاد ،طبقه ،و جنسیت با یکدیگر تعامـل
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دارند و هویتی چندبعدی را شکل میدهند
 13آمار از سایت معاونت امور زنان و خانوادۀ نهاد ریاستجمهوری و همچنین ،از سایت نوید شاهد
(بنیاد شهید)گرفته شده است دردسترس در:

https://women.gov.ir/fa/news/11099

 14استاد تاریخ ایران دانشگاه نورثایسترن ایلینوی آمریکا
 15مسجدی در مرکز شهر خرمشهر که در جریان مقاومت 36روزۀ خرمشهر قرارگاه نیروهای مردمـی
بود
 16در میان زنان موردمصاحبه ،رزمندگانی از شهرهای غیرمرزی مانند اصفهان نیز دیده میشوند
 17باوجود اینکه خان دباغ بهقولی در جبهه بهطور مستقی حضور نداشتند ،اما تـأثیر ایشـان در سـازماندهی
سساه همدان ،در دورۀ جنگ بهحدی زیاد است که نمیتوان وجود ایشان و تعلی نظـامی افـراد را کـه در نتیجـۀ
عملیات درون جبههها تأثیر داشته ،نادیده گرفت بسیاری از فرماندهان ردهباری نظامی (مـردان) بـدون آنکـه
بهطور مستقی در جبهه حضور داشته باشند ،این نیروها را هدایت میکردند
 18در مصاحبۀ سازمانیافته ،پرسشها از پیش طرحریزی شدهاند و شیوۀ کار بیشتر شبیه پرسـشنامـه
است؛ یعنی مصاحبهکننده پرسشهایی میپرسـد و پاسـخنامـه را برمبنـای پاسـخهای مصاحبهشـونده
عالمت میزند
 .19بااینحال ،در بسیاری از موارد ،مسائلی جز اهداف مصاحبه نیز مطرح میشد
 .20قانون و مسائل ممنوعه که شکسـتن آنهـا همـراه بـا احسـاس شـر و گنـاه باشـد مثـل تابوهـای
اجتماعی ،ماهبی ،اخالقی ،قانونی؛ برای نمونه در جایی مصرف الکل تابوست ،در جایی پوشش زنان
و در جایی حضور زنان در عرصههای عمومی
 .21رمز ما در این بخش ،بهجای کلمه ،یک مضمون است که در بار آورده شده است
 22در تحلیل محتوا ،رمزها زیر موضوع قرار میگیرند و دریلی برای اثبات موضوع هستند
 23این جمله را میتوان اینگونه تکمیل کرد :یکدفعه خود از مادر این را پرسید کـه چـرا بـه مـن
اجازه حضور در جبهه را داد؟ همـان صـحبتهـای زن رزمنـده آورده شـده اسـت سـعی شـده کـه از
جملههای خود این زنان در متن استفاده شود
 24زنان مصاحبهشونده به کلمۀ وزارت اشاره کردهاند
بیکاری نیست ،بلکه کاری است بسیار پرزحمت و مـرارت و
خانهداری بهمعنای 
 .25روشن است که 
سختیهایش ،هرگز شیل بهشمار نیامده و حقوق و مزایایی به

خانهداری با همۀ
شبانهروزی؛ بااینحال ،

آن تعلق نگرفته است
 26تحصیالت بهعنوان یک متییر کنترل در مورد یکی از زنانی که تحصیالت ابتدایی داشت ،بـهطـور
تلویحی بهکار برده شده است بهاینصورت که باوجود تحصیالت ک توانسته است راه ورود به عرصـۀ
عمومی را بیابد او برایمان از سالهایی گفت که بهعنوان سرویس مدرسـه مسافرکشـی مـیکـرد یـا در
حراست بیمارستان مشیول بهکار بود او حتی ادعا میکرد که اگر تحصیلکرده بود و اگر زن نبود ،بایـد
درجهای مانند و میداشت
 27درواقع ،میتوان تحصیالت را متییر واسطه نیز دانست
 28البته این زن در سالهای جنگ در جبهه بهعنوان رئیس بیمارسـتانی در کردسـتان دو سـال بـه کـار
مشیول بود ،اما او ه تنها بهعنوان رزمندۀ داوطلب این وظیفه را بهعهده داشت؛ بنابراین ،میتوان گفت
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که او در این سالها شاغل نبوده است
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