
           Research Letter of Political Science 

 

 
145 

 

 

 

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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 2یمین بهبهانیس 1الهه کوالیی 

 الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران . استاد روابط بین1

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانآموختۀ دکترای علوم سیاسی،  دانش .2

 iD  iD 

در  زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی ۀزیست ۀتجرب
 آنانی های سنتی سیاسی و اجتماعنقش

زیستۀ زنان رزمنده در جنگ و تأثیر آن بر زندگی هدف این نوشتار، بررسی تجربۀ 
 جنـگ اجتماعی آنـان اسـت ـروزمرۀ آنان و تحول در ذهنیت و مطالبات سیاسی

نقش  دربارۀ زنان بازاندیشی برای مهمی عامل آن، در زنان مشارکت و عراق و ایران
 وهشپژ اساس  است بوده اسالمی انقالب از پس در ایران شاناجتماعیـسیاسی

 محتـوای روش این پژوهش، تحلیـل و رزمنده زنان از تن چند حاضر، مصاحبه با
 و اندبرخاسـته سـنتی هـایخانواده از بیشـتر زنـان این  ها بوده استمصاحبه این

 چـالش بـا را هـاسـنتی آن هنجارهای از بسیاری جنگ، هایجبهه در حضورشان
 سـالۀهشت دورۀ در جنسـیت ربـارۀد نبایـدهاوبایدها از هاآن  است کرده روروبه

 نهادهـای در مـردان رزمنـده و زنـان میان از تبعیض پساجنگی جامعۀ در و جنگ
حضـور زنـان »پرسش اصلی این نوشـتار ایـن اسـت کـه   اندرسمی، سخن گفته

های سنتی آنـان چـه تـأثیری رزمنده در جنگ ایران و عراق در بازاندیشی در نقش
 داده نشـان آمدهدسـتبه نتایج ها،مصاحبه حتوایم تحلیل از پس «داشته است؟

 در وظـای  واگاارشـده انجـا  در موفقیتشـان و در جنگ آنان مشارکت است که
 در چـالش و شـانسنتی هـاینقش در بازاندیشـی بـرای عاملی های جنگ،جبهه

 و آمـاده، عمومی عرصۀ به ورود برای را آنان شرایط این  است بوده سنتی گفتمان
 است  کرده متفاوت و اجتماعی گستردهـهای سیاسیدر حوزه را هایشانخواسته
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 مقدمه

شدت دسـتخوش تیییـر و  جوامع را به ۀای بسیار پرقدرت است که ساختارهای هم پدیده ،جنگ
ذهنیت کنشگران اجتماعی و نگاه آنـان بـه  ،کند  در این روند جا می ها را جابه هنجارها و ارزش
 یسـاختارها ی،دو جنگ جهـان گونه که مانه ؛دشو های زندگی نیز دگرگون می مسائل و واقعیت

زنـان در نبـود مـردان،  ،رونـد جوامع غربی را تیییـر داد  در ایـن یاخالقو ، سیاسی، یاجتماع
هـا،  و با توجه به ایـن تجربـه دست آورند به در فضاهای عمومیرا های جدیدی  تند تجربهستوان

ایـران و  جنگ سال رند  در هشتدست آو هبنیز ی را أمهمی مانند حق ر یدستاوردهای اجتماع
 واقعـی جهـانی در کـه آنان، ۀزیست های تجربه و جبهه پشت و جبهه در زنان مشارکت عراق نیز،

و هنـوز هـ  ) شـدند مـی برآورد مردانه که هایی حوزه در زنانایده ناتوانی  که کرد اثبات داد، رخ
جامعـه و  بـر حـاک  تیسـن گفتمـان ۀزاییـد و یقـیغیرحق ،(یـا سیاسـت جنگ مانند :شوند می

 دارای ویـژه زنـان ایـران، بـه در زنـان یبـرا ،گفـت توان می اساس، براین  است ینهادهای رسم
هـای  و نقـش مردسـارر گفتمـان کشـیدن چـالش بـه یعاملی برابه  جنگ ،یهای سنت خاستگاه
 کـه هـایی عرصـه در را تـوان خـود تندس  این زنان توانتبدیل شد سیاسی حاصل از آنـ  اجتماعی

  (1)عمومی قد  بگاارند ۀرسانند و به حوزباثبات  به ،ندشد می خوانده مردانه
مشـارکت زنـان در آن، عـاملی بـرای  جنـگ و»این اسـت کـه  پژوهش حاضر ۀبنابراین، فرضی

کیـد مـا بـر زنـان أت ،این پـژوهش پس از انقالب بود  در جایگاهشان در ایران دربارۀبازاندیشی زنان 
 بازاندیشـی (3)آن از پـیش حتـی و مشروطه انقالب از پس ایرانی است که زنان گفتنیاست   (2)رزمنده

مشـارکت زنـان در جنـگ،  دلیـل،دو  به اما بودند، کرده را آغاز خود اجتماعی های سیاسی و نقش در
 ایرانـی زنـان بـرای را نـوینی و فضـاهای انجـا  شـود یتـر در طی  گسـترده سبب شد که بازاندیشی

 نوشـدن، هـای درحـال سنتی و حتی فرهنگ های فرهنگ ۀهم در جنگ ۀحوز که،این نخست ؛بگشاید
 اینکـه، دو  ؛اسـت در ساختارهای مردسارر یعمیق ۀرخن ،و ورود به آن آید شمار می به تابو زنان برای
 ،هـای آغـاز جنـگ در سـال کـهاسـت  شـده انجـا  سـنتی طبقات از زنانی توسط بازاندیشی ،بار این

  دادند می تشکیل زنان را ۀجمعیت جامع بیشترین ،کمی لحاظ به
داشـتند بـه زنـان  (4)زنانی که در جنگ مشارکت فعـال ۀزیست های و تجربه بازاندیشی این انتقال

 گرفـت، مـی سرچشمه نوینی آگاهی از که را، اجتماعی های واقعیت از های جدیدی بار شکل دیگر،
 خواسـتار پـایرفت، نمـی را زنـان فرودسـتی یگـاهجا دیگـر که نوین آگاهی این  (5)کاشت جامعه در

 خواهـد بـاز انسـانی ۀتوسـع بـرای را راه که ای خواسته ؛است عمومی ۀعرص در مردان با برابر حقوقی
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 شـناختن رسـمیت بـه و اسـت کـرده متحـول مـا ۀجامع در را واقعیت ساختارهای ،نوین آگاهی  کرد
 در توانـد مـی اسـت، آگـاهی نـوین ساختارهای همین ۀزایید که ،امروز زنان ۀموردمطالب برابر جایگاه

  باشدتأثیرگاار  اجتماعیـ  های سیاسی آسیب و ها بحران از بسیاری رفع
شود کـه چگونـه  زنان رزمنده نشان داده می یها با استفاده از تجربه نخست ،مقاله این در

و  ،بانی کردنـدیپشـت هـا از جبهـهشرکت کردنـد،  یرسان مردان جنگیدند، در کمکپای  پابهزنان 
 ۀنظریـ از اسـتفاده بـا ،  سـسس(6)دند و در این رونـد موفـق بودنـدرپیش ب درمجموع جنگ را به

رزمنـده، کـه بیشـتر از  زنـانشـده بـا  انجا هـای  تحلیل محتوای مصاحبه ۀوسیل هو ب بازاندیشی
و نقـد گـرایش ایـن زنـان بـه ایـن آگـاهی نـوین ی اند، چگونگ سنتی جامعه برخاسته یها گروه

هـای اجتمـاعی  شود  این زنان موفـق شـدند در نقـش گفتمان حاک  بر دفاع مقدس بررسی می
در  یمعنـا کـه بـازنگری و بازاندیشـ ایـن به ؛بشکنند نیزبازنگری کنند و برخی از تابوها را  ،خود
 ۀبتواننـد بـرای ادار یاجنگسپ ۀداد تا در جامع یدیجدی قدرت و توانای، های سنتی به زنان نقش

سبب شـد  ،مشکالتشان را حل کنند  همچنینخودشان گیری کنند و   یتصم ،امور زندگی خود
 ۀویشـشـود   تـر داده و گسترده تیییر شکل اجتماعیـ  های سیاسی در حوزه ها های آن که خواسته

بیان  بـه ؛رزمنـده بـوده اسـت ۀاز واژ یاین زنان با تعری  رسم انطباق ،این پژوهش یگیر نمونه
رزمنده  ی،طور رسم مندگی هستند و بهزشرایط ر دارای ی،جار نیقوان نگاه زنان از این، تر روشن

زن  30مشکالت بسیاری وجـود داشـت  بـا  ،شوندگان هبمصاح د تعدادرمور د  آیند شمار می به
، تنهـا (7)اعتمادی بـه هرگونـه مصـاحبه ازجمله بی گوناگونی،دریل  رزمنده تماس گرفتی  که به

 حاضر به مصاحبه شدند  ها نشش تن از آ
 ،  ایـن رفتـاربررسـی خـواهی  کـرد کـه است دیگری موضوع ،زنان این با انرگاا استیس رفتار

ود رو ،دیگـر یازسـو و کننـد می را تکری  آنان ،سو ازیک  است تسکو انکار یا با همراه یگاه و مبه 
 دفـاتر در منـدهزر عنـوان به را نانآ ه  ؛کنند می سد عمومی ۀمدیریت خانواده و عرص ۀعرص را به آنان

 ایـن کـه داننـد یمـزیرا  ؛دارند می روا تبعض و ییناتاع بی آنان در مورد ه  و کنند ثبت می خود یرسم
بیشـتر  در، نمونـه بـرای ؛دارنـد زیـادی لۀفاصـ ،مطلـوب حاک  در مـورد زن یالگو با ان،نز از گروه

 در بانییپشـت بـه را جنگ در زنان مشارکت ،سمیر های برنامهو  ها، عکس شهرها، دیواری های نقاشی
 مربـا، پخـتن یمعنـا به ،آنان نزد یبانیپشت اند  کرده حدودم امن، های مکان یبرخ و در ها جبهه پشت

 کـه درحـالی ؛اسـت جنگ های جبهه به آنان کردن انهور و ،مرد مندگانزر یها لباس و شستن دوختن
 ۀکـه در همـ بـر ایـن نظرنـدآنـان   و دارد داشـته نیـز یدیگـر های معنی مشارکت ،رزمنده زنان برای
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هـای  کـه در مـاهاینبـا که دهد  نشان می پژوهش اند  این های جنگ، نقشی برابر با مردان داشته عرصه
تقویـت  دوبـاره ،ها از دست داده بود، اما بسـیار زود خود را در جبهه یمعنا ،تیجنگ، جنس نخست

ها در رفتار نهادهـای  ضی، این تبعیپساجنگ ۀقرار داد  در جامع ثیرأها را تحت ت گااری شد و سیاست
 شود  عمیق و گسترده دیده می ای گونه  رسمی به

 و جنگ 1مردساالری (8)گفتمان. 1

 ای جامعـه هـر ،مانهای  نظر   بهکنی سنت را روشن  یمعناکه رز  است  ،بحث از ورود به پیش
 ،اجتمـاعیی آگـاه نیـا  دهـد می سـامان شهای هتجرب پایۀبررا  خود اجتماعی آگاهی و دانش
 قدی  آگاهی نوع هر  دهد می شکل را افراد تعامل و ها ارتباط مکان، و ،زمان خود، از فرد رتصو

 مـدجمن و سـخت و گرفتـه شـکل ای ویـژه اجتمـاعیـ  تاریخی ۀویژ شرایط و بستر در( سنت)
 بخشند یم آن به مطلق و یهنجار وجهی ،آن بازتولید و توجیه با ،آگاهی این طرفداران  شود می

 افـراد و جامعـه هسـتی بهآن را  تر، بیان روشن به ؛کنند می تبدیل عییطب و بدیهی یامر به را آن و
 گفتمـاناسـت   دشـوار تیییـر آن بسـیار، رو ازاین ؛(59 و 58:  1380 مانهای ،) کنند می تبدیل

ه کـ گفتمـان این  است گرفته شکل یاجتماع بستری در که است سنتیی گفتمان نیز یمردسارر
 یهاراسـاخت از یدارد، تـابع ررا بـاو زنـان بـر دانرمـ جـنس برتـری و داند می فرودست را زنان

 نظـا  یـک ری،مردسـار  اسـت داشته وجود یبشر جوامع ۀهم رد شیب و ک  که است اجتماعی
  اسـت متفاوت زنان بر مردان ۀسلط و ترقد میزان مختل ، یها فرهنگ البته در  است جهانی

 و داده رقـرا دانرمـ ۀسلط زیر یاقتصادـ  سیاسیـ  اجتماعیی نهادها ۀوسیل به، زنان را گفتمان این
 فرهنـگ، ،ردسـاررم جوامـع ینهادهـا ،اقـعرود  کنـد ایجاد مـی اجتماعی نابرابریمیان آنان، 

 و تیجنسـ ،فرهنـگ کـه تگفـ تـوان یمـ  کنند می توجیه را ها یرباین نابرا شعائر و رسو  و باآد
 نیـز نهادها  کنند می بازتولید و ییدأت را آن ،شعائر و رسو  و آداب و سازد می را جنسیتی یها نقش

 اصـلی را قـدرت مرد ،گفتمان این  گیرند می کار به هرروزم زندگی گوناگون یها حوزه درها را  آن
 محـیط در حتی جا، همهدر  زن و داند می حیاتی و مه  های گیری  یتصم همۀ مسئول و خانواده

  است مردان طرۀیس زیر و ندارد استقاللی ،ادهوخان
بـرای  ؛دارد فراوانـی هـای اسـتدرل و هـا توجیـه ،زنـان فرودستی تثبیت برای مردسارر گفتمان

 کند و مدعی اسـت کید میأت مردان و زنان فیزیکی های تفاوت بر شناختی، زیست های جنبه از ،نمونه
                                                             

1. Masculinism 
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ها و رفتارهـای اجتمـاعی دو جـنس اسـت  ایـن  تفاوت در نقش دلیل ،های فیزیکی اوتهمین تف که
 ۀهمـ ، امـا درمتفـاوتی دارنـد شـکل و شـدت گونـاگونکه در جوامـع این ها با وجود تفاوت کید برأت

هـا  آن پایـۀنبایـدها بر و بایـدها ،های اجتماعی و همچنین اند و نقش شده یدأیمردسارر، ت یها فرهنگ
 شـرکت جنـگ و شـکار در هـا، تنهـا مـردان فرهنـگ ۀدر همـ بـا  یتقر ،نمونـه یبرا ؛شود یتعری  م

 بـه کـه هنگـامی ویـژه بـه هـا، الگوهـا و نقـش دادن  جلـوه یعیطب  (21 :1393 یعقوبی،) (9)کنند می
 جامعـه یـک در یایـدئولوژ و ،نهادهـا سـاختارها، گیـری لشک آغاز شود، می منتقل بعدی های نسل
 الگوهـا ایـنکـه  ردیپا یم او  کند می درونی را ساختاری الگوهای فرد ،یپایر جامعه روند در  است

 عنـوان بـه ها ساخت این شدن، اجتماعی آغازین ۀمرحل در ویژه به ،کودکان برای  هستند یذات و طبیعی
 تـوان گفـت کـه مـی دلیـل همین بـه؛ (89 ،1375: برگـر و لوکمان) کند می جلوه« شده داده واقعیتی»

اسـت   مردسارر بـوده گفتمان تحمیل ۀمای دست نخستین زنان، به نسبت مردان برتر یفیزیک یتوضع
 مردسـارر، جوامـع در  شـود یایدئولوژیک م، جیتدر و به شده نمایانده طبیعی ،دانرمی برتر ،درواقع
 ،آن ربـبرا در تممقاو هرگونه و است ناپایرانکار و ،مشروع طبیعی، های ارزش مردسارر، یها ارزش

  (57 :1387 ،یزدخواستی)شود  می قلمداد اجتماعی عرف و هنجارها از سرپیچی معنای به
 و هـا سـاخت داخـل در آنان وظیفۀ و زنان نقش ،شود یم نییاست که تع تیجنس براساس

 یعنـی ،افراد های نقش ،ها ساخت است؟ کدا  مردان وظیفه و نقش چیست؟ اجتماعی نهادهای
 و مشـخ  را اجتمـاعی رفتـار کرده و الگوهای تعیین بگیرد، عهده هب ایدب هرکس را که وظایفی

 شـود  حتـی می رو روبه سخت بسیار مقاومتی با آن تیییر برای تالش کنند و می بازتولید را ها آن
  بگیـرد را نیشـیپ سـاخت یجـا بتوانـد جدید ساخت یک تا بکشد طول ها نسل ،است ممکن

 دنـکن می بازتولید ای گونه به را زنان برای رفتاری یالگوها ر،مردسار ۀجامع یهارساختا معمور  
 ایـن در تقسـی  کـار  نیسـت فـراه  یعمـوم سطح در کنش و اجتماعی یها حرکت امکان که

 خانـه از بیـرون مشـاغل و زنان مناسب ،خانگی مشاغل که است ای گونه به و ای شهیکل ،جوامع
 و ،همسـر مادر، نقش در باید تنها ،زنان ماعیاجت حضور و کنش و شود می دیده مردان مناسب
تنهـا  ،مردسـارر گفتمـان در  (217-238 :1382 کـوریی،) آن از بیش نه و باشد مردان خواهر

 را خـانواده منزلـت و شرف که حیا و حجب قواعد شود؛ می شناخته خانواده آور نان عنوان به مرد
 ایـن  کند می ایجاد زنان و مردان روابط ایرب را هایی محدودیت ،است کرده استوار زن یآبرو بر

 و کـوریی)یابـد  می بازتـاب خانواده های قانون در نیز خصوصی ۀحوز در ،ترقد نابرابر ۀموازن
 را خـود سـنتی وظـای  که است زنی مطلوب، زن الگوی ،نگاه این از(  112 :1385 حافظیان،



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

یست ۀتجرب /و همکار الهه کوالیی 154  آنانی های سنتی سیاسی و اجتماعدر نقش دیشیزنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازان ۀز

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

 پـرورش و زایـش ماننـد ،خلـیدا امـور انجـا  یعنـی دهـد؛ انجا  خوبی به خصوصی ۀحوز در
 .خانه در مرد مدیریت با البته و برادر یا ،همسر پدر، رضایت جلب و ندانزفر

 آن در زنـان و اسـت مردانـه شـیکن ،جنـگ ر،مردسـار دیدگاه در که گفته شد، گونه همان
 میـدانی  اسـت گفتمـان ایـن در حـوزه ترین مردانه ،بگویی  که جنگ بهتر است  ندارند سهمی

 مردتر هستی، جهان در طورکلی و به زنان برابر در و دیگر مردان برابر در را خود، مردان هک است
 از و بگوینـد سخن جنگ های جبهه در خود یمردانگ از ها سال توانند می مردان  دهند می نشان

 میـدان ایـن ۀحاشـی در ،فرودسـتان عنـوان بـه ،زنـان  ببرنـد بهره فرهنگی ای هیسرما عنوان به آن
 ،نـی یبب های جنگـی میدان در را زنانی ه  اگر  رسد نمی ها میدان این به پایشان هرگز و مانند می

 را جنـگ در زنـان سـه  مردانـه، نگـاه  بـود خواهنـد منفعلی انیقربان بلکه کنشگر، عنوان به نه
 به که نیروهایی و سربازان پرورش و زایش همانی یعن ؛داند می آنانی سنت های نقش با هماهنگ

 در  فرزنـدان از نگهـداری و خانه خصوصی حری  از یپاسدار آنان، نبود یا در، روند می جنگ
 ماننـد هـا جبهـه در موردنیـاز کارهـای کـردن فـراه  جبهه، پشت در زنان سه  ،شکل بهترین
  است همساز آنان سنتی نقش با که ای وظیفه ؛است دیگر یکارها و ،خوراک لباس،

 (10)بازاندیشی. 2

گـرایش  آن به زود یا دیر اجتماعی، یعلم ۀنظری هر و است اجتماعی واقعیت آشکار ویژگی ،«رییتی»
 اجتمـاعی تیییرهـای شناسـایی های روش که است ضروری نکته این به توجه حال، نیدرهم  یابد می
جامعـه  نگـرش ۀدر ساختارها و شـیو است  سرانجا  اینکه تیییر بوده متفاوت بسیار اندیشه تاریخ در

یک یا چنـد  عاملی باشد  اما این گستردگی در پژوهش باید تنها با تواند تک یک مسئله، نمی نسبت به
از  ایـران پـس ۀجامعـر د در وضـعیت زنـان ی ایجادشدهتیییرها ،رو ازاین ؛عامل محدود تحلیل شود

ل مهـ  آیـد کـه یکـی از عوامـ مـیبازاندیشی ای چندبعدی است، با تکیه بر مفهو   جنگ را که مسئله
را  ویـژه زنـانی بـه زنان، وبوده  شانخود دربارۀتیییر نگرش زنان  برایمهمی  عامل ،تیییر است  جنگ

و  شـانخود دربـارۀسـوی تیییـر و بازاندیشـی در نگـرش  اند، بـه که بیشتر از دیگران درگیر جنگ بوده
دیگـر بـه زنـان  سرعت ، به(11)  این نگرش جدید در عصر ارتباطاتاستواداشته  ساختارهای موجود

 بخشد  جامعه را شدت می ۀیابد و چالش در نگاه مردسارران یانتقال م

 ؛دارد وجـود افـراد ذهن در معنا، کی به ساختار،  است ساختار و کنش میان یجدال ی،بازاندیش
 در یاجتمــاع عمــل یبــرا یمنــابع چــه و قواعــد چـه هکـنیا بـارۀدر یعمل دانش ۀمنزل به ه  آن
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 ولـی بـرد، مـی سـر هب ساختارها درون و جهان در فرد اگرچه  است یضـرور گوناگون یـاه ـتیموقع
 کنشـگران توسـط ،اجتمـاعی   زندگی(63 :1385 معینی،)کند  نمی پیدا نتعی   ساختارها اینۀ وسیل به

 کننـد و ایـن مـی فکـر و صـحبت خود روزمره و عملکردهای زندگی بارۀدر که گرفته شکل اجتماعی
مـل و گفتـار( أ)براسـاس همـان ت را اجتمـاعی خـود جهان ها ن آ یعنی ؛شود می سازنده ارگفت و تأمل

 کننـد و تأمـل خـود تیییـر و وجود بارۀدر تا دکن می قادر را افراد، اجتماعی زندگی شدن سازند  نو می
 کـه درونـی اسـت گویو گفت روند یک ،نظری ۀجنب از مفهو  بسازند  این را یشخو موردنظر زندگی

 ،گویـد مـی آرچـر اسـت  مارگـارت متفـاوت ،افـراد میان در ،همچنین و کند می تیییر زمان طول در
 در را خـود تـا شـود انجا  می عادی افرادۀ هم توسط که است ذهنی توانایی منظ  تمرین» ،بازاندیشی

ننـد تنظی  ک براساس آن شان راو رفتار (2019، 1)گلوب بگیرند درنظر اجتماعی های موقعیت با رابطه
 کند  ذهنیت آنان نیز تیییر می زمان، ه و 

 بـرای و دارند وجود جامعه یک افراد ذهن در و نیستند ذاتی و طبیعی ساختارهاتر،  بیان روشن به
ایـن تیییـر،   دهـد نمی رخ آسانی به ذهنیت ه  تیییر تیییر کند  افراد ذهنیت رز  است که ها آن تیییر
  گیـرد مـی شـکل شـود، مـی رو روبـه ها آن با جامعه که هایی حرانب در و تاریخی های فرصت در تنها
 ۀانـداز به جدید، نیازهای برآوردن و اجتماعی کنش برای جامعه یساختارها بحرانی، شرایط در یگاه

 سـر پشـت را سـاختارها شود، می انجا  نیاز روی از که بازیگران کنش ،نیبنابرا ؛ندارند ظرفیت کافی
 ،جدیـد هـای کـنش  دهد می رخ جامعه دنیازرمو جدید های کنش و ساختار نمیا جدالی و گاارد می

 نظـر و تیییرناپـایر بـه طبیعـی ،زمـان ایـن تـا کـه اسـت پیشـین ذهنـی هـای قالب تنسشک یمعنا به
 تفکـر بـه زدنـد، مـی اجتمـاعی لمـع به دست سنتی های نقش در تاکنون کهی کنشگران  ندرسید می

 بـه دیگـر کنشـگر این  است جامعه در شجایگاه دربارۀ فرد بازاندیشی آغاز ،این و شوند می واداشته
  کنند می پیدا تردید ها آن کارآمدی بارۀدر زیرا ؛کرد نخواهد بسنده پیشین خود های نقش

 جداشـدنی عنصـر عنـوان بـه خـود کـنش هـای زمینـه با ها انسان ۀهم بر این نظر است که دنزیگ
، گیـدنز) نامیـد «کـنش ۀشـانیبازاند نظـارت» را آن تـوان مـی هکـ هستند تماس در پیوسته عملکردشان،

 انتقـادی خـرد از و گـردد او بـازمی خود به که است اعمال فرد بازتاب ی،بازاندیش ،درواقع(  45 :1387
 بـرای را سـاختارها و کـرده، معـادرت ایجاد تیییر پیرامون، محیط در سبب همین به  گیرد می سرچشمه

 رخ زمـانی تنهـا و نیسـت آگاهانـه رونـدی ی،شـیبازاند ،دنزیگ نظر به  کند می جا جابه بعدی های اقدا 

                                                             

1. Golob 
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 ماننـد یافـراد امـا ؛شود می احساس بحران بر غلبه برای آن به نیاز و کند یم ایجاب موقعیت که دهد می
 بازاندیشـی بـه هـایش کـنش بـارۀدر همـوارد خـود زندگی طول در فرد که این نظرند بر معینی جهانگیر

 خـود هـای یافتـه بـارۀدر هرهمـوا ،بازانـدیش فرد  ببرد پیش بیشتر هرچه را خود زندگی روند تا دازدپر می
 یبازسـاز و واقعیت به پیوسته ۀمراجع با ذهن  دردا اعتقاد شناخت نبودن قطعی نوعی  به و کند می تردید
 پیوسـته شناسـا، عـلفا عنـوان بـه و یابـد می دست جدیدی درک به همواره جهان، با خود ارتباط ۀپیوست

 :1385 ،معینـی) گیـرد مـی قـرار جدیـد موقعیـت در و دهد می تیییر شناسایی موضوع با را خود ارتباط
 ،فـرد اسـت و برسـاخته چیـز همـه  نیست همیشگی و ثابت یساختار هیچ ی،شیبازاند دیدگاه از(  62

 را بازاندیشـی ریبسـیا  اسـت یشخو موقعیت و خود برساختن درحال پیوسته ،یاجتماع فاعل عنوان به
 خودتعریـ  فراینـد یک است، درک قابل اینجا در که گونه همان  دانند می خود دربارۀ یانتقاد رویکردی

 دارد یبسـتگ زنـدگی بـه دادن شـکل بـرای جدیـد های فرصت و زندگی احتمالی مسیرهای به که است
 و رفتـار گیـرد، می شکل فردی نشک به از بار نگاهی بازاندیشی، تیموقع در  (74: 2019، 1دی کروز)

 گرفتـه درنظـر موقعیـت و کـنش برای برتر جایگاهیو  موقعیت شود، می دیده متفاوت یدید با موقعیت
  نیست پیشین کنشگر هماندیگر  ،فرد ،پس ازآن و شود می

 دلیـل بـه جهـانی جنـگ دو ،شان انسانی   حقوق به رسیدن برای زنان های تالش جریان در
 هـای جبهـه بـه مـردان گسـیل بـا  انـد داشته زیادی اهمیت ها، آن ثیرگااریأت عمق و گستردگی

 انجـا  در خـود توانایی دادن نشان با زنان  گرفت قرار زنان دراختیار آنان مشاغل ،ریناگز جنگ،
 بـرای زنـان زۀمبـار دو جنگ، این  کنند هموار را عمومی ۀعرص به ورود های راه تندستوان کارها،
تند توانایی خود را محـک سآنان توان  بخشید یبسیار سرعت را مردان با برابر یتموقع به رسیدن

 اقشار مختل  سرعت بخشند میان های اجتماعی زنان را در  بزنند و روند بازاندیشی در نقش
 درک بـه را افـراد ی،پساسـنت فرهنـگ سـوی بـه حرکـت که است کرده مطرح نیز را نظر این گیدنز

 را خـود اینکـه جـای بـه فـرد ،بـرد و در آن می پیش بازاندیشی طرح یک وانعن به خود، شخصی هویت
 نظـارت آن بـر و تأمل خود در و دهد می شکل فعارنه را خود هویت قطعی و غیرفعال بداند، وارث یک

 یـک عنـوان بـه خـود هویـت بـا فرد  سازد می را خود زیستی های روایتاش  زندگی طول در کند  او می
 ,outledgesoc.com)اسـت  آن مسـئول خـودش و شـود مـی ساخته فعال ای گونه به که دکن می رفتار طرح

موضـوع  کـه ، هنگامیبنـابراین ؛است انتقادی ،خود ذات در بازاندیشی شد، که اشارهگونه    همان(2016

                                                             

1. D’Cruz 
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 شـود، مـی طـرحم جنـگ از پس و جنگ جریان در شان اجتماعی های نقش بارۀدر ایران زنان یبازاندیش
 تـوان مـی  گیـرد مـی قـرار نقد معرض در است، کارانه محافظه گفتمانی که پدرسارری گفتمان ،درواقع

  شود برده کار به انتقادی روش یک عنوان به تواند می بازاندیشی که گفت
گوینـد و  سـخن مـی یش ضدبازاندیشباز یک جن 1گریت و دانلپ کند، مواین ر برابر در

کـاری از هرگونـه  کننـد  ایـن محافظـه جو مـیو جسـتمریکـایی اکـاری  را در محافظـه ضد آن
کنـد   های اجتماعی( جلوگیری مـی ته )یا هرگونه بازاندیشی در امور و پدیدهیدر مدرن بازاندیشی
 خـوبی بـه ،هـای اجتمـاعی( ها )بحـران دهند که بحران باومن نیز هشدار می گیدنز وهمچنین، 

 گرایـی، ازجملـه ملـی بنیـادگرا هـای دئولوژیایـ انـه ورنظ مختل  تنـگ های دیدگاه به توانند می
کـاری  محافظـه ،ترتیـب ایـن بـه  (7: 2017، 2باسـترا ) منجر شـوند تروریس  و ی،هراس بیگانه

و انتقـاد  تا از بازاندیشی کنند میکاران تالش  محافظه  تعری  شود دیشیتواند در مقابل بازان می
نیـز ادگرایانـه یبن یهـا ندیشانه بـه دیـدگاهبازای روندهابازگشت   جلوگیری کنند موجود از وضع

ــن پــایر اســت؛ امکان شــه در کمــین یهم یکــار داد کــه خطــر محافظــه ربایــد هشــدا ،رو ازای
 عمومی است  ۀزنان در عرص یدستاوردها

کـار  بـه یتربیتـ مانند روانشناسی و امور هایی حوزه در، پژوهشعنوان روش  به ی،بازاندیش
 ؛اسـتفاده نشـده اسـت ی دیگـرهـا حـوزه پـژوهشاین روش در یعنی هنوز از  ؛است برده شده

روش  ،این پژوهشروش  ،یعنوان چارچوب نظر استفاده از بازاندیشی به با وجود ،دلیل همین به
 خواهد بود  3تحلیل محتوا

 روش پژوهش. 3

 قـرار پژوهشـگران موردتوجـهپایری زیـاد آن،  سبب انعطاف به محتوا لیتحل روشهای اخیر،  در سال
 در  اسـت کـرده مناسـب متفـاوت و متییـر شـرایط در استفاده یبرا را آن ویژگی، همین  است گرفته

 ؛کنـد مـی تحلیـل و تجزیـه انـد، کـرده تولیـد افـراد کـهرا  هـایی پیـا  ،پژوهشگر محتوا، لیتحلروش 
بیـرون  دمطالعـهرمو متن ازرا  پژوهش موردنیاز های مفاهی  و مضمون، محتوا تحلیل ،تر روشن بیان به

 هـا، روزنامـه مطالـب محتوای مورد در همواره که است کاری ،محتوا تحلیل ،گفت توان می  کشد می

                                                             

1. McKnight and Dunlap 

2. Boströmm 

3. Content Analysis  
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مـک اسـت   و نـامنظ  یغیرعلمـ امـا شـود، انجا  می    و ها سخنرانی تلویزیون، و رادیو های برنامه
 از بایـد محتوا حلیلکه ت بر این نظر استبرنارد برلسون : نامارا به نقل از کیمبرلی نئوندورف می گوید

 بـر بیشـتر ،کّمـی محتـوای تحلیـل  بودن کّمی و آشکار منتظ ، عینی،: باشد برخوردار ویژگی چهار
 ارقـا ، آمـار، برپایـه ،هـاداده تحلیل و هیتجز ،روش این در  است استوار یموردبررس متن کردن کّمی

 تحلیـل :گویـد مـی ونـدروفنی یکیمبرلـ ( 42 :1376 بـدیعی،) شود می انجا  درصدها و ،انیوفرا
 قابلیـت اعتبـار، اطمینان، قابلیت پیشین، طراحی ارذهانی، عینیت بین به توجه»دربردارندۀ  باید محتوا

تحلیـل محتـوا در ایـن کـه رسـد  نظر مـی به ،ترتیب این باشد  به« فرضیه آزمون و تکرارپایری تعمی ،
آمـار و امـور عینـی اسـت  امـا  هـا بـه ایـده تبـدیل ،و درواقـع شود انجا  میای کمی  گونه به ،حالت

کمـی،  هـای داده به متن از زیادی حج  کاهش بر این نظرندکیفی  یرویکرد تحلیل محتوا طرفداران
 تصـویر بـه دارد، قـرار آن در مـتن کـه را ای توانـد زمینـه زیرا نمی ؛دهد نمی ارائهرا  آن از کاملی تصویر

نـا   از نند در زبان روزمـره کـاربرد داشـته باشـند یـا بخشـیتوا می ها هکلم یبرخ ،نمونه برای ؛کشدب
محتـوای  الزامی اسـت  آنـان تحلیـل، کلمه کارگیری به ۀشناخت زمین، رو ازهمین ؛باشند    تجاری و

ۀ زمینـ بـدون شـناخت ،لگـرانیتحل ایـن نظـر بـه  (4: 2018، 1مک نامـارا) کنند کیفی را پیشنهاد می
محتـوای مـتن زد   توان دست بـه تحلیـل ، نمیاست آن شکل گرفته ردمتن ای که  جامعه یمحتوا، یعن

 ،هـای چرایـی را بدهـد پاسـخ پرسـشتوانـد  نمیبیشـتر توصـیفی اسـت و  ،محتـوای کّمـی تحلیل
 تحلیـل و تجزیـه و «چرایـی» هـای بـه پرسـش پاسـخ در توانـد مـی کیفی محتوای که تحلیل درحالی

 کّمـی تحلیـلبر این نظرنـد کـه  گرایان فیی، کبراین زون  اف(120: 2018، 2گیون) باشد مفید ها ادراک
 عینـی هـای هـدف در پـی تنهـا کّمـی روش ،تر بیان روشـن به ؛کند بیان را ها انسان ذهنیت تواند نمی

 هـای ریـه بـه کمـی محتوای تحلیل است  در ذهنی یها هدف در پی کیفی روش که یحالدر است،
 تـر یدرونـ هـای ریـه بـه توجـه بر افزون کند می تالش یفیک روش و شود می توجه متن یا پیا  یبیرون

 ( 66 :1395 قاعـدی،) بسـردازد پژوهش موضوع تفسیر و درک معناکاوی، به اجتماعی، های واقعیت
هـا  یعنی گاه بـه تفسـیر مصـاحبه شده است؛روش کیفی و کمی استفاده  از هردو حاضر، پژوهش در

دیگـر نشـان  یهـا را در مصـاحبه ، تکـرار آنیا ر مصاحبهیک عنصر د یدأیبرای ت یو گاهپردازی   می
روش ایـن  ،درواقـع  ای  داشـتهمتن نیز توجـه گیری  شکل ۀبه زمین ،(  در ضمنیری)تکرارپا  هید می

 های کیفی و تفسیر و نیز تحلیل کمی است  ، ترکیبی از روشپژوهش

                                                             

1. Macnamara 

2. Given 
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 پژوهش . پیشینۀ4

 انجـا  سـودمندی هـای پـژوهش شان، تماعیجنسیتی و اج های نقش در زنان یشیبازاند بارۀدر
 نیـز نشده و گـاهی یادیز بازاندیشی توجهۀ نظریسط به ب ،آثار بسیاری از این اما در ،است شده
زنـان  ،همچنـین  اسـت هویتی زنان بیان شده یهامانند تیییر یدر قالب مفاهیم یشیبازاند این

بـر  افـزونناچار شـدی ،  ،رو ازاین د؛ان نبودهجنگ  ۀموردتوجه پژوهشگران حوزگاه  هیچ، مندهزر
 بـا هـایی کتاب و ها مقاله سراغ به ،اند کار برده بهرا در عنوان خود  یشیکه مفهو  بازاند یهای همقال

 بـروی  کـه در «جنـگ و زنـان» ،همچنین و «زنان هویتی و نقشی تیییرهای» مانند هایی وانعن
 ای   کردهها اشاره  ی از آنبرخبه  ادامه

 را صـلح و جنـگ ،مبـارز زنـان ۀهمـ آیـا» ا عنـوانب پژوهشیدر  (2021) 1یرگی کشاب
زنـان رزمنـده از  (2)عرضـی متقـاطع ده ویـپیچ ۀتجربـ ،«کنند؟ می تجربه یکنواخت ای گونه به

کننـده بـرای زنـان  دگرگـون ای تواند تجربه جنگ می بر این نظر است کهو  را بررسی کردهجنگ 
 که شورش بر این نظر استان بگشاید  او آنجدیدی را برای  یها و فرصت دانش یدرها وباشد 

آورده  وجـود بـه یجنسـیت روابط دری را جدید بنیان ،(1996-2006) نسال در س یمائوئ ۀسال ده
 از پس و ،در هنگا  ،پیش) زمانی های دوره در را مبارز زن پنج یها هتجرب ،است  کشاب گیری

 و پرشـمار هـای هویـت چگونـهکـه دهـد  د و نشان میکن دنبال می (نسال در تیمائوئیس ششور
  استشده  و پیچیده ،(12)متحول، متقاطع ها آن ذهنی های موقعیت

ــه در (2011) 3انــدزرنو فانســتا ــوان  مقال ــا عن هــا و  بازاندیشــی در عمــل؛ چــالش»ای ب
عنوان یـک  را بـه« 5ک ت ک»سـازمان غیردولتـی  (2011) «4دهـی فراملـی سازمان یها ظرفیت

 سازمان   اینمعرفی کرده استجنگ از زنان در جوامع پس یهای اجتماع گروهان مرتبط با سازم
 از پـس و ،در هنگـا  پـیش، کـه زنـانی ۀدوبـار یسیاسـ یهـا اقدا  برای ی رافضاهای کوشد می

 بازسـازی انـد، شده رانده حاشیه به( کشور یک در داخلی یها یریدرگ یا جنگ مانند) ها درگیری
 توصیفی دارد  ۀندز بیشتر جنبکار نورا کند 

                                                             

1. Keshab Giri 
2. Ntersectionality 

3. Stephanie Norander 
4. Reflexivity in Practice: Challenges and Potentials of Transnational Organizing 
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 نگـاه ،«جنـگ از زنانـه ۀتجربـ»ای بـا عنـوان  مقالـه در( 1386) هـا  جمشیدی غالمرضا
 گوناگون های راه به زنان از یمختلف یها گروه: نویسد می او  دارد جنگ در زنان نقش به یمتفاوت

 ،رپرسـتا مختلـ  یهـا نقـش  انـد ردهکـ لمـس کیـنزد از را آن و شده حاضر جنگ ۀصحن در
 یقبرهـا رپاسـدا و ،دفـن و فـنک مسـئول رزمندگان، ۀرانند ات،کرتدا لمسئو ،رخبرنگا دگر،اامد
 قرار رزمندگان یفرزند و یمادر و یهمسر نقش نارک در هک است یگرید یها نقش از ،دانیشه

 ۀتجربـ را جنـگ در ها نقش این ۀتجرب ،ها دییجمش  است شده توجه ه آنب مترک نونکتا و دارد
  دهد نمی قرار مردان با واحد یبند  یتقس یک در را آن و نامد می زنانه

 یـا بازنویسـی واگـرد: یبازاندیشـ آمـوزش» بـا عنـوان ای مقالـه در (2009) 1یندوزا بیل
 یهای بازاندیشـ را با روش آموزان توان دانش چگونه میکه  دهد نشان می «2جنسیتی؟ های عادت

کـه دهد  آشنا کرد  این مقاله نشان می ستییکردهای فمینیرو جنسیتی و آشنایی بای ها بحث در
ایـن   نویسـنده همچنـین شـمار آیـد هتـی نیـز بیت پژوهشـی و تربرتواند یک مها می یبازاندیش

ــه بحــثموضــوع را بررســی کــرده اســت کــه  جنســیت،  بــارۀمــل درأهــای انتقــادی و ت چگون
 کند  را ثبت می یهای جدید های هنجاری را لیو و مفروض مفروض

: کـار محـل در یتسـجن نریتمـ» پژوهشی با عنوان در (2006) 3مارتین ییانس اشیپاتری
هـای جنسـیتی در  ی از نقـشهای جنبه کرده استتالش  «4بازاندیشی درمو در بیشتر یها اندیشه

 فراخـوانی خود را بـا ۀنوشت دهند  او آسانی تن به بازاندیشی نمی که به مشخ  کندمحیط کار را 
مقالـۀ خـود  کند و دنبال می «عمل در جنسیت بردن بیناز » منظور به انهرنوآو های فتن راهیا یبرا
  درسان می پایان کار به محل در جنسیتی های نقش در یبازاندیش نقش تأکید بربا را 

)عاملیـت(  ریگزارکـا و یبازاندیشـ» عنـوان باای  مقالهر د( 2017) 5مارسنایو نشمرک
 ، موضـوع«سـریالنکایی زنـان زنـدگی ۀتجرببه  گرایانه واقع انتقادی ؛کیفوژنترمو کاوش :زنان

 ۀزمینـ در زنـان گزاریرکـا ۀنهفت یها   او جنبهرا بررسی کرده استدر سریالنکا  زنان یبازاندیش
 مردسـارر اجتمـاعی نظـا  یـک که یجای ؛کند می آشکار را سو  جهان پسااستعماری یاجتماع

                                                             

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 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                        

 
161 

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

یست ۀتجرب /و همکار الهه کوالیی  آنانی های سنتی سیاسی و اجتماعدر نقش زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی ۀز

 ایـن  دهـد می قرار شیلی و یاجتماع ۀپیچید شرایط در را زنان و کند می تالقی تهیمدرن با پایدار
 در یپـرداز هیـنظر لمشـک توانـد مـی مورفوژنتیـک رویکـرد چگونـه اینکـه دادن نشـان با مقاله
  کند می کمک نزنا مطالعات ۀحوز به کند، حل را ستیینیفم پژوهی دانش

 در اجتمـاعی هویـت لتحـو نـدفرای» عنـوان بـا ای مقالـه در( 1397) نیا بییط و یرحمان
 فکـری، سـاختار بـر گـااریثیرأت بـا دانشـگاه یفضا ،نویسند می« دانشگاه نهاد گفتمان ۀتجرب

 و جدیـد بنـدی صـورت سـاخت و یبخش آگاهی در ای سازنده نقش زنان، یشخصیت و ،هویتی
 کـه هـویتی ؛اسـت شـده منجر بازاندیشانه هویت ایجاد به تحول این  است داشته زنانه هویت

 دارد  یانتقاد بازنگری هرهموا

 شـرایط و هـا زمینـه ۀمطالعـ» خـود بـا عنـوان ۀ( در مقالـ1394) فـرد افراسیابی و مـرادی
عنوان کنشـگران اجتمـاعی در یـک  زنان به اند که  نوشته ،«خانواده های ارزش در زنان بازاندیشی

درک و تیییـر  رایط خـود بـمعنـادار و براسـاس نیازهـا و شـرای هـای تعامـل راهفعال و از  یندافر
 اند  کرده بررسیها این درک و بازاندیشی را در زنان یاسوج  کنند  آن ها اقدا  می ارزش

« زنانـه جنسـیتی های نقش یشیبازاند»ای با عنوان  در مقاله نیز( 1398) کارانمه و زاده سهراب
 بـازتعری  و سـنتی هـای نقـش دنیکشـ چـالش بـه بـا زنان ،اخیر ۀده چند در که اند بر این نظر بوده

  هسـتند خـانواده و خانـه هبـ مربوط یها نقش از فراتر هویتی یافتن در پی جدید، یجنسیت یها نقش
 رتـ جویانـه برابـری یها راه به دستیابی یبرا و اند کرده نییبازب را خود سنتی و جاافتاده یها هویت ،آنان

  باشند داشته خانوادگی و خانگی زندگی از بیش هویتی خواهند می و کنند می تالش
 یهـا نقـش بـر ایـران و عـراق جنگ ثیرأت» عنوان باای  همقالر د (1391)ی عابد و ییکور

کـه  بـر ایـن نظرنـد آنـان  انـد کرده بررسی زنان موقعیت بررا  جنگ راثآ« یایران زنان یاجتماع
 هـای عرصه در زنان شدن فعال ها، یکی از آن که داشت یبسیار منفی و مثبت یامدهایپ، جنگ

 از سـاله، هشـت جنـگ در زنـان هـای نقـش در دگرگـونی هـا آن  است بوده اجتماعی گوناگون
نیـز  را جنـگ از پـس عمـومی عرصۀ در آنان حضور یا جنگ در غیرمستقی  و مستقی  مشارکت

  اند کرده بررسی
 عامـل عنـوان بـه جنـگ کـه اسـت ایـن داشارهرمو یها پژوهش با پژوهش حاضر تفاوت

 کمتـر ییسـانگل و یفارس های کتاب و ها مقاله میان در که است یجدید ۀمقول ،زنان ییشبازاند
 گیـری کشـاب ۀمقال را بررسی کرده است، مسئله این که ای مقاله تنها  یافت یاثر آن از توان می

 آنـان سـنتی هـای نقـش در بازاندیشی برای عاملی عنوان به جنگ در زنان های تجربه از که است
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 نوشـتار ایـن بـه ،محتـوا و هـدف لحاظ به ،مقاله ترین کینزد شاید مقاله این  است گفته سخن
 بـا تجربـه این که بر این نظر است و کرده بررسی را جنگ ازه زنان ۀتجرب نیز ها دییجمش  باشد
 اسـت این ها دییجمشپژوهش  باپژوهش این  تفاوت اما ؛است متفاوت جنگ از مردان ۀتجرب

 ثیرهایأت چه ها این تجربه مشخ  نکرده است که و کرده اشاره تومتفا ۀتجرب  این به تنها او که
بـه نیـز  یعابـد و ییکور  است داشته شان یاجتماع های نقش از آنان یباورها بر ای شانهیبازاند

ایـن زنـان را  ۀامـا آنـان نیـز تجربـ ،اند داشتهپساجنگی توجه  ۀدر جامع های زنان نقش یدگرگون
انـد و  تـوجهی نداشـتهشـی عامـل بازاندی عنوان جنگ به بهدیگر،  د  پژوهشگرانان هدکرن بررسی
، ایـن پـژوهش تـازگی انـد  زنان در جامعـه دخیـل دانسـته ینقش هایتیییردیگری را در  مسائل

ویـژه زنـان  هبـ ،عنوان عنصـر اصـلی در بازاندیشـی زنـان جنگ به اهمیت عاملدلیل توجه به  به
 شود  دیده نمی شده بررسی شان است که در منابع یهای اجتماع نقش رزمنده، در

 زنان یعاملی مهم در بازاندیش جنگ،. 5

 وجـود واقعیـت و تفکـر نمیـا سـویه دو دربازخو ۀحلق یک که بر این نظر است 1سورس جرجو
 اصـل عنـوان بهباید همواره  مفهو  دو این و هستند ارتباط در ه  باپیوسته  تفکر و واقعیت  دارد

ذهنیـت  و تفکـر ،ها معنا که واقعیت این به (؛2014)سورس،  شوند گرفته درنظر اشتنند قطعیت
 و تفکـر ماسـت کـه جهـان مـا و این اندیشـه ،درمقابل  دنده ها را تیییر می آن د ونساز ما را می

عـاملی بـرای  ،هـای جنـگ ت جنگ و حضور زنان در جبههیواقع، رو نیازا ؛سازد واقعیت را می
دربـر  کل زنان را و نبوده ایران ویژۀ زنان، بازاندیشی بر جنگ ثیرأت  زنان است یو بازاندیش تفکر

 در آنـانکـه  شـد سـبب جهـانی های جنگ در زنان واقعیت جنگ و نقش، نمونهی برا گیرد؛ می
کننـد و  دنبـال یبیشـتر ترقـد بـا عمـومی ۀعرصـ در را خودهای  ازجنگ، خواسته پس ۀجامع

 را خلق کرد  یهای جدید تیاقعو ،جدید آنان تیذهن ،درواقع
 مـردان رکنـا در زنـان اینکـه تصـور حتی  بود دانهرم بسیار یا پدیده ،جنگ 1914 سال تا

 زن رهـزا200 از بیش که شد روشناول  جهانی جنگ پایان با اما ؛از ذهن بود دور ه  نگندجب
 و جبهـه از زنـان ربیشـت اینکـه با ،زمان آن در  اند کرده خدمت شانکشورهای یبرا یرسم طور به

 ی سـتق خطـوط شـدند موفـق زنان از توجهی قابل تعداد اما ،شدند می داشته نگه دور آتش خط
 ای را داوطلبانـه یواحـدها ی،درگیـر نخسـت یهـا مـاه در زنان این  ندربردا میان از را تیسیجن

                                                             

1. Soros  
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 نـدگیران از را گرانبهـایی بسـیار یپشـتیبان خـدمات و پوشـیدند نظـامی لبـاس دادند و تشکیل
 دادنـد ارائـه ارتـش بـرای سـنگرها در اولیـه هـای کمک پایگاه و ها خانهآشسز ایجاد تا آمبورنس

 جنـگ، انیـپا و یورسـا صلح از پسکه  شد سبب جنگ در زنان تکمشار  (2021، 1شیستون)
 راد، وحیدی) شود رو روبه جنگ از شیپ ۀدور به نسبت یمترک مخالفت با زنان به یرأ حق دادن

 بـه جنـگ، دوران رد کـار ینیـرو شدید کمبود سبب نیز بهدو  در جنگ جهانی  ( 157 :1397
 کـار ینیـرو بـه ودرو ،زنـان کـه یهنگام  بود نیاز مسلح یروهاین حتی و دفاعی صنایع در زنان

 در جنسـیتی جداسـازی (بـود مردان ۀسیطر در پیشتر که) کردند آغاز را مهمات صنایع و مردانه
  (wdl.org, nd)یافت  کاهش اشتیال

 عراق جنگ ایران ور زنان د. 6

 ی زیـادیهـا ینیروهای عراق به خاک ایران با آشفتگ یناگهان هجو  جنگ، نخست های ماه در
نیروهـای ایـران شـد و  یریگلغـاف سـبب ،مسـئله همـین همراه بود  در ساختار قدرت در مرکز

شهرهای غربـی ایـران  افتادن خطر بهخرمشهر و آبادان و  یمرز شهر مه  دو ۀمحاصر یها زمینه
از ورود دشـمن بـه داخـل  یرزمنده برای جلـوگیر ینیاز به نیروها ،شرایطاین    درکردرا فراه  

 ۀزنـان در همـ، انیـم   درایـنکردبالقوه مطرح  یعنوان نیروهای به با آنان، زنان را یا مقابله شهرها
 از انجـا  دهنـد  یکـی یخـوب بـه رو توانستند وظای  خـود راررود ۀحتی در مبارز، ها موقعیت
 :  گوید می خواه ایران نا  به جانبازان

 شیر بهمن طرف به بان دیده عنوان به صفوی، نواب دشهی ۀنو صفوی، نواب فاطمه خانم
 موفقید  در داد، مد  دشدمن موقعید  از کده مفیددی و مؤثر اطالعات با او .بود رفته

 کده دیدد  درحدای  را او ،دیددار آخدرین رد. کرد ایفا را ای کننده تعیین نقش ،عملیات
چریکد   موفد  عملیدات ید  از که شد معلو . کرد م  حمل خود با را یشهید پیکر

 (.1391آنالین،  )همشهریگردد  بازم 
 شـهادت بـه جبهـه مقـد  خطـوط در و عملیـات رزمنده در جریـان زن (13)500 ،سمیر آمار برپایۀ

 و امـدادگر 22808 ،مقدس دفاع سال 8 طول در  شدند معلولیت ردچا نیز دیگر زن 700و  دندیرس
محمـد  سـابقه بـود  متئـو پدیـده در تـاریخ ایـران بـی شدند  ایـن اعزا  ها جبهه به زن کپزش 2276

                                                             

1. Shipton 
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 هجـده نقـش را ،«1و جنسـیت در جنـگ ایـران و عـراق یزنان ایران» ا عنوانکتاب خود بر د (14)زانهرف
 محـاف  و مهمـات انبـار مـدافع تـا جراح و ،دکتر پرستار، ده،رانن از؛ شمارد برای زنان در جنگ برمی

 مـدت یبـرا که داشتی  یگربز ده شهال نا    هب یزن خلبان ما کند که می اضافه او  اسیر عراقی   نفرماندها
گرفتن توانایی زنـان در  نادیده ز ویست دلیل فرهنگ زن به ای را انجا  داد که سیتجسی پروازها ،یکوتاه

در تمـا   ،بـس تـا آتـش 1359 رمهـ از اول ،گویـد فرزانـه مـی نـد ا ه، آنان را نادیـده گرفتای هر زمینه
ها،  در این مقالـه شده بود؛ اما منتشر جنگ ربارۀمقاله د 187و  رهزا 20چاپی ایران حدود  یها مجله
را تشـکیل ها  اژهو درصد از 04/0که  اند کار رفته بهخواهران و مانند زنان، بانوان،  یهای بار واژه 93تنها 
سـخن گفتـه شـده  آنـان یحـس شـهیدپرور بـارۀدر واژه، 93درصد از این  83حدود در و  دادند می

 خـاطر دفـاع از شـهر کشـته )شـهید( حتی یک عکس از زنانی که در خرمشهر به ،دیافزا می است  او
  (1399)آپارات، نبود  (15)مسجد جامع شهر رۀدیوا شدند، بر
 و غـرب گـیالن بسـتان، سوسـنگرد، اهـواز، آبـادان، خرمشـهر، در زنـان جنـگ، آغاز در

 هایشـان شـهرها و خانـه ازبـا جـان و مالشـان  تـا شدند شگا یپ غرب و جنوب ی دیگرشهرها
 و  خودجـوشای  گونـه  بـه غـرب، و جنـوب ماننـد یجنگ مناطق درآنان  نند ک دفاع و یپاسدار

 و  یمسـتق مشـارکت  کردنـد مبـارزه می دشـمن با خود زندگی و خانه از دفاع در  مردان پای پابه
 زهیهو و ،سوسنگرد آبادان، خرمشهر، مانند نبرد یها جبهه مختل  یمحورها  در زنان ۀمسلحان

 عقـب و مقاومـت را در ثریؤمـ نقـش ،زنـان کشور نیز یغرب های استان در  بود برجسته بسیار
 از پشـتیبانی و تقویـت لـزو  و جنـگ شـدن طـورنی با ادامه، در  گرفتند عهده هب دشمن راندن

 موجـود اسـناد یسـربر  شـد کشـیده مقد  خط به نیز دیگر شهرهای زنان پای نبرد، یها عرصه
 همسـران، فرزنـدان،  اینکـه از گاشـته عـراق، و ایران جنگ سال 8طول  در  زنان ،دهد می نشان

 ین نقاط ایران برایترردو د، ازدنرک می  تشویق میهن از  دفاع در  شرکت  به را خود  انرپد و  اندربرا
 ردنکـ پـر ،یمردم یها کمکل تحوی مهمات، از ینگهدار مانند ییها تیفعال و انجا  یبانیپشت

بـه  بانی دیـده یـا مولوتـ   کوکتـل مانند ای ساده و گر  های سالح ساختن و ی،سنگر یها گونی
 از یکـی ،رزمـیـ  اجتماعیـ  نظامی بسیج در این زنان با شرکت ،درواقع   (16)رزمندگان پیوستند

 حضـور  را رق  زدند جنگ این در ایرانی زنان ۀیافت سازمان و مستقی  حضور های جنبه ترین مه 
 سـازمان در ،(بودنـد جامعـه درآمد ک  و متوسط اقشار و سنتی های گروه از آنان بیشتر که) زنان

                                                             

1. Iranian Women and Gender in the Iran-Iraq War 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                        

 
165 

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

یست ۀتجرب /و همکار الهه کوالیی  آنانی های سنتی سیاسی و اجتماعدر نقش زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی ۀز

  داشـت ایرانـی زنـان هـای شنق در دگرگونی بر یپرنفوذ بسیار و عمیق ثیرأت ،مستضعفین بسیج
 و شـهیدان پیکـر از  مراقبـت  کـه گرفتنـد  عهـده هبـ نیـز را  دیگـری  کارهـای ، زنـان از گـروه ایـن

  بود  جمله  آن از ، رزمندگان  میان در  سالح  کردن  پخش
 لدلیـ بـه ،(دبـاغ)ی حدیـدچ ۀمرضی  داشتند نیز فرماندهی مسئولیت حتی ،زناناز  برخی

 ۀمنطقـ سـساه یفرمانده مدتی جنگ طول در انقالب، از پیش یچریک و لحانهمس مبارزۀ ۀتجرب
 :گویـد مـی همـدان سـساه لیتشـک بـارۀدر خـود خـاطرات در وی  (17)داشـت عهده هب را غرب

 بعـد تـا بگیـر، عهـده به را همدان سساه تیلئومس شما خود فعال   که گفت من به مدنی الله آیت»
 ولیتیئمسـ مـن و کـرد موافقـت نیز سساه کل فرمانده عنوان به یمنصور آقای و شود می چه ببینی 

 غـرب سـساه یمرکـز کـانون ،همـدان یاسالم انقالب پاسداران سساه  «گرفت  عهده به را سنگین
 دبـاغ، خـان  ۀگفتـ به  بود واحد این نظر زیر ،ایال  و ،کرمانشاه کردستان، شهرهای و بود رکشو
 حدود ، ریزی برنامه و پرشمار یها تسنش ریبرگزا با همدان، سساه یفرمانده یتصد از پس وی
  (1400)دنیای اقتصاد،  داد ولیتیئمس هریک به و کرد منطقه سساه جاب را نفر 70

 ها حبه مصا. 7

مصـاحبه  (18)سـاختاریافته هـای نیمـه در قالـب مصـاحبه زنـان رزمنـده شش تن از با  پژوهشدر این 
هـا  طـرح پرسـش ،اقـعوها باز بود  در اما پاسخ ،یش آماده شده بودپ ها از که پرسش معنا این به کردی ؛

کـه اینیعنـی بـا ؛ (19)های پژوهش سخن بگویـد شونده در چارچوب هدف دلیل بود که مصاحبه این به
مایـل  کـه یطریقـ هـر بـه را خـود پاسخ که ها آزاد بودند از همه پرسیده شد، آن یمشابه یها پرسش

ه کشـید  ت دقیقـه یـا بیشـتر طـولیسـبیش از ب ،پاسخ یک پرسش موارد، در برخی  دهندبودند، ارائه 
آن  ۀنتیجـ وبیش از دو ساعت زمان را به خود اختصاص داد  ،ها از مصاحبه یکهر ،  درمجموعاست

انطبـاق  ،ایـن زنـان انتخـابمعیـار گفته شد، پیشتر که  گونه تحلیل محتوا بررسی شد  همان روش هب
شـرایط رزمنـدگی  دارای ،تعریـ  قـانونی پایـۀیعنی زنـانی کـه بر ؛ه بودمندزآنان با تعری  رسمی ر

 تصادفی بوده است  یگیر توان گفت که نمونه می ،مورد هستند  جز این

 بـه تواند می که ها، آن شمارش با هدف اصلی واژگان از فهرستی ی،کّم  یتحلیل محتوا رد
ها و  در راسـتای شـناخت مضـمون لهمرح این در  شود می تهیه کند، کمک متییرها یگیر اندازه
 هـای معنـی و هـا مفهـو  پایـۀبر رمزگـااری  کنی  مـی یمزگااررهای زیربنایی، اقدا  به  مقوله

 و شـود هـا مشـخ  می ارتباط میان آنو پاریش شده ها  مفهو  ،سسس  شود انجا  می موردنظر
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 کرسـول،) شـود ا  میانجـ دنظررمـو هـای مفهـو  بنـدی طبقه یا یرمزگاار راه ازبررسی محتوا 
 را هـدف یمتییرهـا دنظر،رمـوی ها متن ری ربه از رمزها این پایۀبر باید که معنا این به ؛(2017

 برای راهی تواند می کند، یدأیت را رمز این که یمحتوای یا موردنظر رمز به اشاره هرگونه  نی ک پیدا
 انتخـاب دقـت به موردنظر یهارمز ش،بخ این در ،بنابراین ؛مطلوب باشد یها پاسخ به رسیدن

شـوند  ایـن رمزهـا در مـتن یـک موضـوع و عنـوان قـرار  ها مرتب می ها براساس آن داده و  شده
  ای از تحلیل کمی و کیفی است تحلیل محتوای ما آمیزه ،گیرند  در این پژوهش می

 ها های مصاحبه تحلیل داده. 8

تحلیـل مسـیر  ،یزیربنـای های مقولـه و امحتواهـ شناخت و یرمزگاار با، گفته شد آنچه پایۀبر
ها  داده ،شود  در آغاز زنان رزمنده هموار و تحلیل انجا  می یها گوها و مصاحبهو گفت یمحتوا

 یرمزگـاار ،ها اسـتخراج شـده و سـسس های پژوهش از متن مصاحبه براساس متییرها و هدف
کـه درواقـع  فـتوع قـرار گریـک موضـ زیـرتحلیل قرار گیرند  هر دسته از رمزهـا  پایۀتا  ندشد

 هستند پژوهش های فرعی  فرضیه

 ها خراج دادهتاس. 9

شکل رسمی و مشـخ   هایی به داده،   نخستای  استفاده کردهدسته داده  دو این پژوهش ازدر 
  نـدآمد دسـت هـا بـه هایی که در جریـان مصـاحبه داده ی،دیگر بردی  و بهرهها  در تحلیل از آن

 محدود بـود؛استقرا  راه از ساختاریافته، امکان تحلیل نیمه ۀیعنی مصاحبدلیل شکل مصاحبه،  به
 جریـان در یدادنـد  گـاه کـه دوسـت داشـتند مـی گونـه را آن یپاسخ هر پرسشـ ،زنان این زیرا

دادند و بحـث  یپاسخی به پرسش نم یا اصال   ،دادند می ه  را بعدی یها پرسش پاسخ گوو گفت
 ؛بـود دشـوار هـا پرسـش پایـۀبر هـا پاسـخ یبنـد دسـته ،نیابرابنـ ؛بردنـد یرا به جای دیگری م

 ،اسـت  همچنـین یکیفی و اسـتنباط یمحتوا تحلیل یسو این پژوهش به گرایش سبب، همین به
 د،نـگیر مـی قرار «موضوع» عنوان و زیر آمده دست به ها مصاحبه از که هایی داده آوردن با همراه

  دنشو می ه  تحلیل

 مشخص های رسمی و داده. 1-9

سال( بودند و همه با معیارهـای  25تا 16شونده در هنگا  جنگ در سنین جوانی ) زنان مصاحبه
 از بیشــتر جنــگ لیــاوا در زنــان ایــن   خاســتگاهآینــد شــمار می بهرزمنــده  ،نهادهــای رســمی
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نفـر از  پـنجاننـد  تحصـیالت رگا میانسالی خود را می اینک دوران   آنانبود سنتی یها خانواده
 ابتدایی بوده است  ۀدورباری کارشناسی و یک نفر ه  کارشناسی و  ،آنان

موضـوع : های اجتمااعی و بازاندیشی در نقش (20)موضوع: حضور زنان در خطوط اول: عبور از تابوها
حضـور زنـان در  ،های ما در پـژوهش باشـد کـه متییـر مسـتقل آن تواند یکی از فرضیه بار می

را  مـوردنظر های اجتماعی است  رمزهای بازاندیشی در نقش ،خطوط اول جنگ و متییر وابسته
  ای  اشاره کردهبه آن  ادامهکه در  ی ا هدست آورد هبراساس موضوع و از طریق تحلیل کیفی بنیز 

 ۀرمـز مـا دو کلمـ، در ایـن بخـش :(21)گفتماان مردسااالر ینشاین رمز: بحران، اضاطرار و عقا 
 های شــکلبـه  شـوندگان مصاحبهسـخنان  یر هبـر درکـه اسـت  «مردسـارری»و  «اضـطرار»

  (22)گیـرد زنان در خطوط اول قرار می موضوع حضور زیر، کرد  این رمز مختل  خودنمایی می
 ،رو ازایـن ؛نـدا هکـار نبرد بـهطور مسـتقی   بـهمردسـارری را  یااضطرار  ۀکلمشوندگان،  مصاحبه

دنظر را رتنها هر دو مفهو  مو رآید که نهواره د شکل یک مضمون و یک جمله به ترجیح دادی  رمز
 استدرل ما داشته باشد  ۀوشیای ه  به  در خود جای دهد، بلکه اشاره

شکسته شوند و فرصتی توانند  میتابوها هنگا  بحران و در حالت اضطرار  ،جوامع ۀهم رد
 غـافلگیر دلیـل تابویی بود کـه بـه، جنگ یها در جبهه زنان ر  حضوشودبرای بازاندیشی فراه  

مقاومـت  یمـرج در نیروهـا و نیروهای عراقی و هرج ۀبار ر اثر یورش یکبایرانی  یشدن نیروها
 یانقالبپسـا هـای آشـوببحران یورش دشمن به خاک کشور که بـا  ،شکسته شد  درواقع یایران

را  همراه بود، در نیروهای نظامی نوعی سردرگمی ایجاد کرده بود و نیاز به نیروهای بیشتر، زنـان
ویـژه  جنگ ایران و عراق، بههای نخست  ماه در تر، بیان روشن به ؛های جنگ کشاند ه  به میدان

دلیل اضطرار، مفهو  جنسیت معنـای خـود را از  خرمشهر و آبادان و به ۀخوزستان، با محاصر در
تی هـای سـن زنانی که بیشتر از خانواده یشیرا برای بازاند یفضای ،عوموض دست داده بود  همین

آشفتگی نیروهای ایرانـی در ایـن دوره  بارۀدر ۀ خود،مصاحب از زنان در یکی  کردبودند، فراه  
 جنـگ اول رفتنـد  مـی خصوصـیها  بچه» :اس  نداشت عملیات هنوز ،جنگ گفت که اول می

و  بـود ناهمـاهنگی ؛نبـود سـازماندهی ؛نبـود خاصی نهاد بروی ، بیا  یگفت می بود، آشنا هرکی
گویـد:  یکـی دیگـر از زنـان رزمنـده مـی  «نبـود مرگه برگه  رفت می افتاد می راه خودش هرکس

 بـرای خواد؛ مخصوصـا   می شیر ایستادن جگر دشمن مقابل ک  امکانات با  بود سختی دوران»
حضـور  مسـیرنیـاز،  به ایـن   با توجه«اما خرمشهر شهرمان بود، کشورمان بود ؛ما در آن سنین

 تـا جبهـه و جنگـی منـاطق»گفـت:  دیگـری مـی شـوندۀ مصاحبهشـد   هموارها  در جبهه زنان
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 گردنـد برمـی آیا که دانستند نمی رفتند، یم از خانه بیرون که کسانی پس بود، آمده مرد  یها خانه
 چـارچوبهـای نبـرد را هـ  در همـین  ترتیب باید گفت که ورود زنـان بـه عرصـه این به« نه؟ یا

 مرج و اضطرار  و ارزیابی کرد؛ یعنی هرج توان می
زنـان، مردسـارری نیـز  یبر فضای جنگ و نیاز بسیار بـه نیـرو مرج حاک  و باوجود هرج

سـو و  هـا ازیـک زنـان در جبهـه ینیـاز شـدید بـه نیـرو جدال میانمعنا که  این به ؛وجود داشت
 اخـراج بـرای یهـای زمزمـه ،زمان همان ردر جریان بود  د ،دیگر های مردسارر ازسوی تعصب

 بسـیاری» :ویدگ می شونده مصاحبه زنان از یکی نمونه برای شد  می شنیده مقد  خطوط از زنان
 را دبـاغ خـان  زمـان همـان در اما  که درحالی ؛بودند مخال  جبهه در زنان حضور با آقایان از

 در»: گفت می یدیگر ۀرزمند زن  «دهند نمی ادامه را اما  راه کدا  هیچ ها این  کرد سساه فرمانده
 خرمشـهر در کـه ای رزمنـده  «اما ما میدان را خالی نکردی  ؛بودند مخال  زنان حضور با ولا

 فرمانـده امـا ،بودند جبهه در زنان رحضو مخال  آقایون جنگ اول»: گفت مینیز  ،بود جنگیده
  «بود موافق آرا( )جهان ما

 جامعـه و هـا نوادهخـا بر مردسارر فضایاین  شونده مشخ  بود که مصاحبه زنان های از گفته
 تـوی  کردنـد مـی تعجـب مـرد  خیلـی ،اوایـل» :گفت می موردمصاحبه زنان از ییک  حاک  بود نیز

 هـا حـرف ایـن جلـوی کـوه مثـل  رمـاد برود  جبهه به باید دختر یک چرا ،گفتن سر می پشت فامیل
 دنیـا آن در بگیـر ، اتـو ر جلوی ترس  می ،گفت او  (23)پرسید  مادر  از را این خود  دفعه یک ایستاد 

 بـر حـاک  مردسـارر یفضا دادن بر نشان ، افزونسخنان این  «باشی پویا تو باید  بده  جواب نتوان 
بیان  بـه  اسـت سـنتی هـای خـانواده در ویـژه بـه ،زنـان سـنتی هـای نقش نقد دهندۀ نشان ها، خانواده
 وجود داشت ا ه های سنتی و اضطرار در خانواده نوعی جدال میان ارزش تر، روشن

موقتی شد  زنان موفـق شـدند توانـایی  ینشین ناچار به عقب یمردسارر گفتمان ،سرانجا 
ها همان  زنان در جبهه ،شده بود، نشان دهند  درواقع واگاارها  کارهایی که به آن ۀخود را در هم

 دادند  می انجا را مردان  هایکار
شـونده سـودمند  مصـاحبه ۀزبان زنان رزمند از ها در اینجا مروری بر وظای  این زنان در جبهه

 یکه بـرا بودند ه  نیروهای آزاد و بودی  زن 22 در گروه، ما»: گفت میخرمشهری  ۀمندززن ر است 
در طـور مسـتقی   مواقع لـزو  بـه رها حتی د دهد که آن این زن نشان میی ها حرف  «دفاع آمده بودند

 خبـر او بـودن زنده از شا خانواده ماه چهار تا ،گفت د  او میجنگیدن می ایستادند و ها می یمقابل عراق
خـاطر  بار شـهید همـت را بـه یک» :گفت ی نگهبانی شبانه می ها دیگر از زنان از پست ییک  نداشتند
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 رزمانش بـا شـهید خود و ه  یاز همکار   او«خلع سالح کرده بودی  ،دانست یاینکه اس  شب را نم
های مـدیریتی خـود  جایگاهشوندگان از  گفت  یکی دیگر از مصاحبه یزیادی م یچمران ه  ماجراها

 گونـه سال مدیر یک بیمارستان در مناطق جنگی بـود  آن گفت  او دو های خدمتش سخن می در سال
 ناشـناخته و گمنـا  نمانـد و ایـن یت  هیچ شـهید یـا مجروحـیدر مدت مدیر»گوید:  که خودش می

 ی،خاطر مسـائل امنیتـ بعد، به ظهر به بعداز 4اشت و از ساعت د زمانی بود که کردستان وضع خاصی
از زنان رزمنـده  یبود  یک یاین زن در حد ابتدای   تحصیالت«ین وجود نداشتحامکان انتقال مجرو

 را کـه شرچـاد بـود، آشـنا شـد   آمبورنس ۀهه رانندبکه در ج خان  با یک هیسور در من» گفت: می
تـا  آمبـورنس بـا عملیـات توی رفتند یم ده بود  با همراهانشرآو زهرا حضرت یبرا بود، ترکش تماما  
  «دندرآو می را مجروحان و جبهه وسط

 زنـان کـه بـود هـایی نقشاز  دیگر یکی کشور، غرب  های جبهه در زنان اطالعاتی های فعالیت
یـن رزمنـدگان کـه ا گونـه آن ،در غرب کشور  داشتند عهده هب ایران با عراق ۀسال هشت جنگ در ایرانی

 تضـعی  و  سـنی و  شـیعه  میـان یافکنـ اختالف  بـرای  عراقـی، یامنیتــ  اطالعاتی گفتند، نیروهای می
 هـای فعالیت از  یفراوانـ یها نمونـه  داشـتند پیگیـر و آشـکار تالشی ایران، داخل در دفاعی نیروهای

  شـده ضـبط و ثبـت  کردسـتان در ا،هـ تالش این با مبارزه برای ایرانیۀ رزمند  زنان  اطالعاتی و یییتبل
 در و بـود  رسـتانییدب دختـران مسـئول مـن»: گفت یم ها مصاحبه در این رزمنده زنان از یکی  است

 مـا و دادند یم اطالعات ما به ها گروهک یاز کارها (یرستانیدب دختران)ها  آن کرد   یم کار دبیرستان
  «ردی ک یم خنثی سساه در را افراد نفوذ و دادی  می سساه به را اطالعات این که بود این دیگرمان نقش

بود که البتـه  گوناگونیدر شرایط بحران و اضطرار، جامعه درحال جدال با تابوهای  ،ترتیب این به
گفتمـان  نشـینی ایـن جـدال، عقـب ۀهای جنگی بود  نتیج ها همین حضور زنان در عرصه یکی از آن
اوضـاع مسـلط  ایرانی توانسـتند بـر یکه نیروهااینمحض  یرا بهز ؛طور موقت بود البته به ی،مردسارر

 :گفـت حضور زنان در جبهه شکل گرفت  یکی دیگر از زنان می برابردر  یبسیار یها مقاومت ،شوند
 کـه زنـی امدادگرانی حت ؛بروی  مقد  خط به نداشتی  اجازه ما ،از جنگ گاشت یاز اینکه مدت پس»

 خـط بـه مـا کـه خورد یبرم رتشانیغ رگ به  اند گااشته مقد  خط به  قد که تندسدان ینم ،شدند اسیر
پزشـک و ماننـد آن در جبهـه  راننده، امدادگر، زنان همچنان در قالب ،تا پایان جنگاما  ؛مقد  بروی 

 خـان  درصـد 90 کـه دید  می امدادگرانۀ مجموع در من» گوید:   همین رزمنده می«حضور داشتند
  «نشده است پرداخته نقش این به ه  درصد یک و بودند

 بـرای رزمنـده زنـان میان زهاییگر و جنگ این از دیگر ه  حاکی ۀرزمند زنان یها هخاطر



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

یست ۀتجرب /و همکار الهه کوالیی 170  آنانی های سنتی سیاسی و اجتماعدر نقش دیشیزنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازان ۀز

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

 کتـاب در حسـینی زهـرا ،نمونـه یبرا؛ است مردانه یتابوها با جنگ اول خطوط در ماندن باقی
 آهـن راه ۀفلک تا قعرا های تانک که مهر نه  هشت ، روز از» :نویسد یم« دا»با عنوان  خاطراتش

 رزمنـده( )دخترهـای دخترهـا ها، خانواده ۀتخلی خالل در افتادند فکر به مردها ،بودند آمده جلو
 خواهرهـا ودجـو ،داشـت اعتقاد که بود کسی تنها یقنوات شری  شیخ  شوند خارج شهر از ه 
 رفـتن بـا  هـ او مـدتی از پـس امـا  دارنـد کارها انجا  در ای عمده سه  ها آن و دارد ترورض

 اینجـا مـا»گویـد:  مـی قنـواتی به شیخ شری  حسینی خان  ادامه در  «   کرد موافقت دخترها
 مسئولیت باپس  ،گفت شری  شیخ  ببری  پیش از کاری تونی  می بدونی  که یروز تا  یمون می

ایـن روحـانی  یب بـا پادرمیـانیـترت این به  (402 تا 397 :1387 حسینی،) «مونید می خودتون
 رانجا  موافقت شد که زنان در منطقه بمانند س

 دیـدار و خرمشـهر سقوط از پس آبادان به رفتن ۀخاطر از کتابش، دیگری جای درحسینی 
: کـه او وعـده و کند مطرح میرا  عملیاتی ۀمنطق به زنان رفتن با او مخالفت و ارآ جهانمحمد  با
 درحـالی؛ ایـن «کنـی  مـی خبرتـان و کنـی  می صادر امریه برایتان ،بود نیاز شما نیروی به اگر»

زن  22زنـان در گـروه خـود از  ینیـرو بـه نیـاز و خرمشهر ۀمحاصرر د آرا جهانشهید  که است 
 بـود تهسنش ماشین توی که یدیگر پاسدار دفعه یک ؛گفت یم یچیز هرکسی» استفاده کرده بود 

 نگـاهش از عصـبانیت  داختانـ مـا بـه یتنـد نگـاه و کرد ما به رو ،دیرس می نظر به ناراحت و
 یتـو از دیگر و اند رفته که شدی  مطمئن وقتی  طوری که من ترسید  و عقب رفت     ؛دیبار می
   یدیـدو اسـکله طـرف بـه ، یدیـخند یمـ کـه درحـالی و کـردی  درگ عقب نند،یب ینم را ما آینه
 گوینـد مـی مـا به اند منطقه تو خودشون پاسدارها و آرا جهان :دخترها گفت ازک ی کدا  دان  ینم

  (583 تا 581 :1387 حسینی،)« ندارد جا ما برای فقط منطقه انگار  نیایید

 مشـارکت دربـارۀ پیشتر: موضوع: بازاندیشی و تغییر مطالبات زنان رزمنده در جامعه پساجنگی ایران
ای ورود ایران، راه را بـر یپساجنگ ۀمشارکت در جامع   اینبحث کردی  ها جبهه در زنان مستقی 

این زنـان  یکارگیر ها برای به هرمانند دانشگاه و ادا یمهم یعمومی باز کرد  نهادها ۀزنان به حوز
 یبازاندیشـ روند ،عمومی ۀاین عرص رفتند  ورود بهیند و زنان رزمنده را در خود پادآغوش گشو

ه بتوانـد یـک زن زنان تیییر کرده بود  وقتی فرمانده سساهای  خواسته این زنان را سرعت بخشید 
ایـن    در(24)گیـردبت را دراختیار رازهایی مانند و سمت تواند زن دیگری ه  می تردید باشد، بی

 کـه است دیگری فرعی ۀفرضی موضوع این ،  درواقعای  را بررسی کرده خواستهتیییر  این ،بخش
حلیـل بهتـر ت منظور هبـ و شـود مـی دنبـال رزمنـده در زنان بازاندیشی روند گیری شکل فرض با
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  ای  دهی کرده سه رمز سامانقالب  دررا ها  آن ،ها داده
 ۀوظیفـ و اسـت دار خانـه زنـی ،مطلـوب زن مردسـارر، جوامـع در :رمز: تحصایتت و اتاتغال

 بایـد خـانواده مـدیریت در مـرد حـق  اسـت اختیـار مـردان ۀدر حیطـ نیز منزل مدیریت و یآور نان
 در ، زنـان رامـردان، درواقـع بسایرنـد  را وی یبایـد سرپرسـت ادهخانو اعضای و گیرد قرار مورداحترا 

زنـان در خـارج از خانـه، یکـی از  اشـتیال ،دلیل همین به؛ دارند کنترل در خصوصی و یعموم ۀحوز
بـر اشـتیال،  افـزونعمـومی اسـت   ۀورود زنـان بـه حـوز بـرای یاصـل ۀمردسـارری و پایـ یتابوها

 بـا 1995 سـال نشسـت در   یونسـکوآید شمار می بهیی زنان رهای برا دیگریعامل مه  ، تحصیالت
 شـامل را تحصـیالت ۀحـوز در زنـان دهایردسـتاو ،«توانایی سوی به راهی ،زنان التیتحص» عنوان
 ،ریبـارو رفتـار بارۀدر بیشتر دانش دست آوردن به نفس، اعتمادبه و خودباوری گسترش: مانند یموارد

 مـدنی حقـوق از آگاهی درآمد، آوردن دست به برای مهارت فزایشا ،یزن چانه و یگیر تصمی  توانایی
 هـا آن مشـارکت میـزان با شدت به فردی های حوزه در زنان عالی تحصیالت  داند می ثرؤم مشارکت و

 یفرهنگـ مطالعـات و یریـز برنامـه دفتـر» کارشناسان  دارد ارتباط خانواده در گیری تصمی  یندافر در
 رشـد ۀنشـان را دانشـگاه بـه ورود یبـرا زنـان ۀگسترد یتقاضا نیز «فناوری و ،قاتیتحق علو ، وزارت
 تعیـین برای ها آن جدی عز  و شان اجتماعی های تیظرف و ها توانایی از ها آن عمیق شناخت و آگاهی

اسـت کـه  ایـناین بخش  ما در فرض پیش ،راینببنا ؛(104: 1386 سفیری،) دندان می خود سرنوشت
 و مسـتقی  طـور بـه نـدنتوا مـی کـه هستند ای مقوله دو مردسارر جوامع در نانز اشتیال و تحصیالت

 دو ایـن ،درواقـع  داشـته باشـند زیـادی ثیرهایأت ،هنجاری تیییرهای و زنان توانمندی بر  یرمستقیغ
  (25)آیند شمار می به اقتصادیـ  اجتماعی های عرصه به زنان ورود اصلی های پایه ،عنصر

 ی، عامـل مهمـ(26)زنان رزمنده برای ورود به دانشگاه یا اشتیال داده شـدکه به  هاییامتیاز
 دانشـگاهی مـدارک ،موردمصـاحبه ۀرزمند زنان  از نفرپنج   بوددو حوزه  ورود زنان به این برای

 جنگ از پس را تحصیالتشان آنان  بود دیسل  زیر یکی از آنان تحصیلی کرمد تنهاو  (27)داشتند
 شـاغل جنـگ از داشت نیز پس یابتدای تحصیالت که یخانم یحت  شدند شاغل و دادند ادامه
در زمـان حضورشـان در  شـان رزمندگی موقعیت سبب به زنان این از یک چیه به  (28)است شده

 ایـن از یرخب  بودند رفته جبهه به داوطلبانه زیرا ؛است جبهه یا زمان حال، حقوقی تعلق نگرفته
منده در هر ززنان ر  هستند ه  جانباز یا شهید همسر ،ندا هبود ندهرزم خود اینکه بر ، افزونزنان

دو عامـل  ،کـه تحصـیالت و اشـتیال تحصیالت و اشتیال دست بار را دارند و ازآنجا دو عامل
مسـائل و  بـارۀگیـری در تصـمی  تـوانکـه از  فـتتـوان گ می ،زنان است یمه  در توانمندساز
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از حضورشـان در  کـه آنـان سـینف بـه اعتماد ،  درواقعبرخوردارندمشکالت خود و اطرافیانشان 
آنـان  ها تعلق گرفـت، ورود که پس از جنگ به آن هاییهمراه امتیاز ده بودند، بهرآو تسد بهجبهه 

 ییتوانـاافزایش برای  املیع نیز و تحصیالت و اشتیال کردآسان  ،دانشگاه و اشتیالعرصۀ  را به
 توانیـد یمـ آیا»آنان در پاسخ به این پرسش که:  ۀهم  بود شان زندگی گوناگونهای  حوزه آنان در

کـه انـد  پاسـخ مثبـت داده و گفتـه ،قدرت با «کنید؟ مقابله آن با آید، پیش یمشکل که زمان هر
تنهایی از پس مشکالت خـود برآینـد   توانند به یاند، باز ه  م حال مقابله کرده که تابه گونه همان

و ناتوانی بـدنی را دلیـل کمـک خواسـتن از دیگـران  سن ،از زنان ید بود که یکردر یک مو تنها
 آن عضـو کـه گـروه یـک در داریـد دوست»: اینکهیعنی  ردانسته است  در پاسخ به پرسش دیگ

مایلنـد  ،نـدتنفر گف پنج «چه نقشی داشته باشید؟ ،شناسید می را آن به مربوط امور ۀهم و هستید
 وه باشد رگ رآنان گفت که مایل است رهبفعال برای گروه باشند و یکی از  یعضو

 ش منزلـت ویافـزا بـا: زنان موردمصـاحبه اجتماعی( ا جدید )مطالبات سیاسی های خواسته رمز:
ها  تند  آنیسمیانی راضی ن یها در رده یاجتماعـ  سیاسیریت یبه مد دیگر خود،اجتماعی  راباعت

 زنـگ مـن زنـان، شدن ریوز جریان رد»گفت:  می از این زنان جدیدی دارند  یکی های خواسته
 شـما نبـود، هـا آن ۀجبهـ پشـت حمایت و ههبدر ج زنان های کمک اگر گفت  و مسئولین به زد 

 نبـود؛ حرا  ،گرفتند می را جبهه در جبهه و پشت کار زنان که موقع اون بروید  جلو دیتوانست ینم
  «کرد سساه فرمانده دباغ را خان  ،اما  دهید  یم را زنان تروزا بودن حرا  یفتوا که چطوره حار

و  را مطرح کـردهای از دوران جنگ  مطالبه، سابقه مشروعیت این یبرا مندهززنان ر دیگر ازکی ی
 معـاون تندسـخوا مـن از سـهرمد یهـا بچـه شـمال  رفتـی  مـا امـا  دفتـر طرف از» گفت: می

  یکـی «نسـایرفت ورشرپـ و آمـوزش لمدیرک اما ؛کرد قبول اما  ۀنمایند بشو   پرورش و آموزش
 مـن باشـ   گیرب شـتیمع باید من زهوامر چرا نشد  ادا من امثال و من حق» :دیگر از زنان گفت

 آن کشـوری دارنـد(  در یهای بسیار بـار )که پست بود  آقای    و آقای    ردی  ه  و هردو ه 
  «اشت د ها آن مانند یموقعیت ارن ،نبود  زن من اگر نشد، ادا من حق ه  موقع

 ۀرتبـ که آنان را در هایی خواسته ؛ه  دارند ای معنوی های خواستهآنان  ،مادی های خواسته بر افزون
که  بگیرد لشک یهای سسهؤم خواهی  یم ما» گوید: شوندگان می   یکی از مصاحبهدهد رقرا ملی مانرقه

 مملکـت خـاک چطور ،زنان ما که بدانند خواهی  می  کند منتقل آینده نسل به و کند ثبت را ما خاطرات
زنـان رزمنـده در  تیـهـایی بـا محور ها و کـارتون   سه تن از آنان خواستار ساختن فیل «کردی  حف  را

خشـنده بـرود و طـرح رخواسته نزد پـوران د می گفت که جنگ ایران و عراق بودند  حتی یکی از آنان می
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گفـت کـه    یکـی دیگـر از زنـان رزمنـده مـیشـنهاد کنـدیزنان رزمنده را بـه او پ یها یفیلمی از قهرمان
 خودمان زنان از نقش ل،نگینایت انسرفلو کارتون مانند ی،خارج های کارتون یجا تواند به می صداوسیما

 کـه شـه می باعث جنگ در زنان نقش دادن گوید: نشان می ادامه در و کارتون بسازد  او بگوید جنگ در
 فلـورانس انرهـزا ما بکنند  توانند می کارهایی چه که بفهمند بتوانند ،دختران خصوص هب ما، بعدی نسل

فلـورانس    نـا «کردنـد یجنگ بودنـد و خـدمت مـ در اش همه که دکتر    خان  مثل ؛ یداشت نگلینایت
دهـد کـه آنـان  یتکرار شد  این نشـان مـ یمندگان، در غیاب دیگرزر های دو تن از نگل در صحبتینایت

 کنند  جهانی مقایسه می مانان ملی یارخود را با قه
جنـگ  مشـارکتی برابـر بـا رزمنـدگان مـرد در بر این نظرنـد کـهرزمنده  زنان: رمز : تبعیض

 را رسـمی نهادهـای هـا آن ۀند  همـهسـتخواستار رفتاری برابر با آنـان  ،دلیل همین به ؛اند داشته
از  بارتر بسیار را ودخ جایگاه و دانند می مقصر تند،سدان یم مرد و زن میان تبعیض آنچه سبب به
ی سیاسـی و ی  امتیازهـاسـدر تق یدرک نـابرابر  دارنـد حاضـر حـال در کـه دانند می چیزی آن

 ،هـای اجتمـاعی ایـن زنـان اسـت و ایـن یعنـی ای از بازاندیشی در نقش خود نشانه ،اجتماعی
 تواند آنان را خشمگین کند  که نبود آن می ،ذهنیت برابری

 از کـه ندارنـد جـایی حتی رزمنده یها چرا خان »: گوید میدمصاحبه مور ۀاز زنان رزمند یکی
 جمـع سـقز یۀنسـیگردان سقز امکاناتی فـراه  شـده تـا در ح ۀمندرز آقایانی بشود  برا حمایت ها آن

 و گاشـته خـاطرات یـاد  بود خوب خیلی ؛و سقز کردستان همراه آنان رفتی  ه  یک مرتبه ما و شوند
ی دیگـر ۀرزمنـد  «اسـت نشـده کارها این ها خان  مورد چرا در  داد می یخوب حس ما به دوستانمان

 آزادگـان ستاد یا سسه   ؤم مثل  وجود بیاید هب گرانرایثا و امدادگران برای سارنه ییاگردهم» گفت: می
 بودجـه فقـط حکومتمـان ما  کنند می برگزار مراس  مختل  و گداشتربز گاارند می پول خودشان که

 سـتاد حتـی  رسـه نمـی هـدف بـه یادار تودرتـوی مسـیرهای یتـو هـا پول اما ،هدد می اختصاص
  «زننـد مـی سیاسـی انـگ آن به معمور   ،باشی  داشته ه  اگر نداری  و انرخواه مخصوص رزمندگان

 سـال پـنج کـه یرزمنـدگان کـه یصـفو  یرحـ طرح یبرا»گفت:  میشوندگان  از مصاحبهدیگر ی یک
 نبـود ، خـانواده ترسـسرپ و بـود  زن اینکـهر خـاط هبـ مـن شدند، می بازنشسته بودند کرده خدمت
نقـدها د بیشـتر یرسـ نظـر مـی کـه بـهاینبـا )این زنـان  یبیشتر نقدها  «کن  استفاده طرح از نتوانست 

فسـاد در  رزمندگان بـه نقد ،نمونه یبرا ؛های سیاسی را هدف قرار داده است بخش (،دناجتماعی باش
مسـائل که اند  دهد  آنان گفته سیاسی را هدف قرار می یتقی  ساختارهاسمطور  به ،اداری یها دستگاه

 کنند  اما اخبار سیاسی را دنبال می شود، ها می آنآزار موجب سیاسی 
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 گیری نتیجه

 یۀای، دسـتما کتابخانـه هـای همراه بـا داده رزمنده، تن از زنان شده از مصاحبه با چند یهای گردآور داده
ی رمزهـا وبندی شـدند  تقسی  موضوع دوقالب در  ی پژوهشها داده این نوشتار شد  نویسندگان تحلیل

 هـای جنـگ، جبهـه در زنـان حضور ،استدرل شد گونه که همان  کار رفتند به فرضیه یدأیبرای ت زیرشان
 اتمطالبـ تیییر مانند پیامدهایی ،شییبازاند این  شان بود سنتی های نقش در آنان بازاندیشی برای عاملی
های سیاسی بسـیار چشـمگیر بـود  در ایـن  این مطالبات در بخش  گفته شد سخن ه  آن از که داشت
 یاز یـک فرصـت تـاریخی توانسـتند در جنـگ، یعنـ یگیر چگونه با بهرهکه زنان رزمنده گفتند  ،بخش
 نـدگانپـای رزم داشته باشند و هـ  ای گسترده مشارکت ،فرهنگ و گفتمان مردسارری ۀترین حوز مردانه

و  بهـای ایـران پسـاانقال یو آشـفتگ ،بحـران اضـطرار،، واقـعردفاع کننـد  د رها از کشو در جبهه ،مرد
 بخـش از پـژوهش و   ایـنکـردمشارکت زنان در جنگ فراه   ینیروهای نظامی، زمینه را برا یریغافلگ

 ده از همـین اضـطرارایـن زنـان بـا اسـتفاکه داد  شد، نشان انجا  رمفهو  اضطرا پایۀل محتوا که بریتحل
 ها عقب برانند  توانایی موقت، در مورد حضور زنان در جبهه طور توانستند گفتمان مردسارر را هرچند به

بیان  بـه ؛شـان شـد جنسـیتی یهـا بازاندیشـی در نقـش ، سـببهـا   در جبههیمشارکت مستق برایآنان 
برای ورودشان به  صل از آن، راه راحا یموفقشان در جنگ و بازاندیشر حضو یاجتماع ۀسرمای تر، روشن

بخش با تکیه بر سه رمز تحصـیالت و اشـتیال،  هموار کرد  ایندر جامعۀ ایران پساجنگ  یعموم ۀحوز
 موضوع بازاندیشی و تیییر مطالبات بررسی شد  چارچوبو تبعیض در  ،مطالبات جدید

البات جدیـدی ماننـد اعتبار زنان افزود  آنان مط گفت که تحصیالت و اشتیال بر توان یم
بنـدی کردنـد   زنان صـورت ۀهای باریی قدرت سیاسی را برای خود و جامع مدیریت در بخش

آنـان  ،ت برای زنان تکرار شـد  همچنـیناروز ۀواژ ،دو تن از این زنان یها ک  در صحبت دست
شـدند  اعتـراض بـه  سیاسـت ۀحـوزدولتـی و  ینهادهارفع تبعیض میان زن و مرد در  رخواستا

جدید ناشی از بازاندیشی ایـن زنـان  یآگاه دهندۀ برابری، نشان ۀض میان زن و مرد و مطالبیتبع
و معنوی زنـان  ،تاریخی سیاسی، های است  این زنان حتی خواستار برابری در اعتبار و موقعیت

هـای سـینمایی و تلویزیـونی بـا  خواسـتار سـاختن فـیل  ،سـه تـن از آنـان ،نمونه یبرا ؛هستند
  کردند  خود را با فلورانس نایتینگل مقایسه می ان نیززنان رزمنده بودند و دو تن از آن تیمحور
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 ها یادداشت
 حوزۀ عمومی، دربردارندۀ حوزۀ سیاست و اقتصاد است   1
 3/4/1386 مـورخ ۀ)مصوب جلسـ رسانی به ایثارگران تعری  قانون جامع خدمات اساسرزمنده بر  2

 و هـا ارزش حفـ  و ،دفـاع تکوین، راه در که ای اسالمی(، کسی استکمیسیون اجتماعی مجلس شور
 دشـمن هایتجاوز و هاتهدید با مقابله کشور، ارضی تمامیت و استقالل ایران، اسالمی جمهوری کیان

  باشد یافته حضور فعال طور به صالح ذی مراجع تأیید با اشرار و ضدانقالب عوامل و
 ،بازاندشـی را در ذهنیـت جامعـه و همچنـینهای  ین جرقهنخست ،بسنتی ایران با غر ۀارتباط جامع  3

 زنان ایجاد کرد 
هـای تـدارکات و  های مستقی  و غیرمستقی  بوده است  حضور زنان در بخش شکل بهاین مشارکت   4

زنـان  ،پساجنگی ۀعمدر جا نمونه، یبرا ؛است رحضو تنها بخشی از این ،حمایت معنوی از رزمندگان
آمدهایشـان بـه  و ن شهیدان یا جانبازان، مـدیریت خـانواده را در دسـت گرفتنـد و رفـتهمسرا در نقش

برای بازاندیشـی  یراه دیگر ،آمد به فضاهای عمومی و بسیار گسترده شد  همین رفت ،فضاهای عمومی
 گنجد  نمیاین زنان شد که البته بحثی گسترده و جداگانه است و در این نوشتار 

تازگی رخ داده بـود، خـود در تشـکیل ایـن  ایران به ۀانقالب که در جامع ۀکه پدید یادآوری کنی  باید  5
گاهی نقش مهم آن  بـارۀمجـالی بـرای بحـث در، جنـگ اسـت ۀپدید کز ما بررکه تم ازآنجا  داشت یآ

 کنی   محول می یآن را به نوشتار دیگرو نداری  
همسـران شـهدا و  و ایثارگران همسران زود ه  اف ها را نقش زنان در پشت جبهه ،به این فهرست دبای  6

 یهـا متحمل شدند و برای گاران امور بـه عرصـه را در مدیریت خانواده یاریهای بس سختی ،جانبازان
کیـد أزنـان رزمنـده تنقـش بـر  ،؛ اما در این مقالهاست که این بحث بسیار گسترده ارد شدندعمومی و

 اند  ها در ارتباط بوده همستقی  با جبهطور  به یعنی زنانی که شود؛ می
هـا یـا  هـا بـرای ثبـت خاطره گفتنـد، بارهـا بـه آن   خود این موضوع نیز دریل متفاوتی داشت  بسـیاری می7

 ای برای آنان نداشته است  ها، فایده کنند که این فعالیت ها احساس می مصاحبه مراجعه شده است، اما آن
 مکالمـه، و گوو گفـت روش، و راه و هـا، جریـان و ارزش معنـای هنجارهـا در این نوشتار به ،گفتمان  8

و رفتارهای اجتماعی را در  ،ها زندگی، نقش ۀای که شیو یعنی منظومه ؛شود کار برده می قانون بهو  عمل،
هـای مردسـارر،  زندگی در جامعـه ۀشیو ،گفتمان مردسارر ،برای نمونه ؛کند ین مییعتای خاص  حوزه
 کند  ماعی را مشخ  میو رفتارهای اجت ،ها نقش

 چالش کشیده شد. در جنگ به ۀزنان در حوز یجنگ جهانی بود که ناتوان پس از دو تنها  9
 .زیمپردا می به این مسئله ادامه

 شود  می بازتابندگی ه  ترجمهگاهی   10
از پیش رایج شد   یگستردگی ارتباطات به مفهو  امروز یارتباطات برا مفهو  عصر ،1980 ۀاز ده  11

  گسـتردگی بـودیونایتـدپرس  و ،آسوشیتدپرس محدود مانند رویتر، ۀچند رسان یوراتسخن از امسر آن،
  شمار آید بهتواند عاملی برای این بازاندیشی  زمانی آن با پایان جنگ نیز می دهه و ه این ارتباطات از 

 تعامـل یکدیگر با جنسیت و ،قهطب نژاد، از پویا و پیچیده محورهای ،اشاره دارد که در آن یبه هویت. 12
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 دهند  دارند و هویتی چندبعدی را شکل می
 از سایت نوید شاهد ،و همچنین یجمهور نهاد ریاست ۀزنان و خانواد امور آمار از سایت معاونت  13

   دردسترس در:)بنیاد شهید(گرفته شده است
https://women.gov.ir/fa/news/11099 

 آمریکا ایلینوی ایسترن نورث گاهدانش ایران تاریخ استاد  14
خرمشهر قرارگاه نیروهای مردمـی  ۀروز36مسجدی در مرکز شهر خرمشهر که در جریان مقاومت   15

 بود 
 شوند  یرمرزی مانند اصفهان نیز دیده میغ یرزمندگانی از شهرها ،زنان موردمصاحبه میان در  16
ثیر ایشـان در سـازماندهی أ  حضور نداشتند، اما تـیر مستقطو هقولی در جبهه ب که خان  دباغ بهاین  باوجود 17

 ۀجـیتوان وجود ایشان و تعلی  نظـامی افـراد را کـه در نت زیاد است که نمی حدی بهجنگ  ۀسساه همدان، در دور
)مـردان( بـدون آنکـه  باری نظامی رده ناز فرماندها ثیر داشته، نادیده گرفت  بسیاریأها ت عملیات درون جبهه

 کردند  مستقی  در جبهه حضور داشته باشند، این نیروها را هدایت می طور هب
نامـه  کار بیشتر شبیه پرسـش ۀاند و شیو شده ریزی طرح پیش از ها پرسش ،یافته سازمان ۀمصاحب   در18

 شـونده مصاحبه های پاسـخ برمبنـای را نامـه پاسـخ و پرسـد می هایی پرسش کننده است؛ یعنی مصاحبه
  زند می عالمت

 شد  مسائلی جز اهداف مصاحبه نیز مطرح می ،از موارد یدر بسیار ،حال بااین. 19
هـا همـراه بـا احسـاس شـر  و گنـاه باشـد  مثـل تابوهـای  که شکسـتن آن قانون و مسائل ممنوعه. 20
 زنان پوشش جایی در تابوست، الکل مصرف جایی در برای نمونه ؛ماعی، ماهبی، اخالقی، قانونیاجت

  های عمومی ضور زنان در عرصهو در جایی ح
  است یک مضمون است که در بار آورده شده ،جای کلمه به ،رمز ما در این بخش. 21
 گیرند و دریلی برای اثبات موضوع هستند  موضوع قرار می زیررمزها  ،در تحلیل محتوا  22
را پرسید  کـه چـرا بـه مـن دفعه خود  از مادر  این  د: یککرتکمیل  گونه توان این میرا  جملهاین   23

هـای زن رزمنـده آورده شـده اسـت  سـعی شـده کـه از  صـحبت همـان ؟اجازه حضور در جبهه را داد
 خود این زنان در متن استفاده شود  های هجمل
 اند  وزارت اشاره کرده ۀشونده به کلم زنان مصاحبه  24
 و مـرارت و پرزحمت بسیار است کاری بلکه ،نیست کاریبی معنای به داریخانه که است روشن. 25

 به مزایایی و حقوق و نیامده شماربه شیل هرگز هایش،سختی ۀهم با داریخانه ،حال بااین ؛روزیشبانه
  است نگرفته تعلق آن

طـور  هعنوان یک متییر کنترل در مورد یکی از زنانی که تحصیالت ابتدایی داشت، بـ تحصیالت به  26
 ۀراه ورود به عرصـاست صورت که باوجود تحصیالت ک  توانسته  این ت  بهکار برده شده اس هتلویحی ب

کـرد یـا در  مـی یعنوان سرویس مدرسـه مسافرکشـ هایی گفت که به عمومی را بیابد  او برایمان از سال
کرده بود و اگر زن نبود، بایـد  کرد که اگر تحصیل می او حتی ادعا کار بود  حراست بیمارستان مشیول به

 داشت  می و    مانند    ای درجه
 توان تحصیالت را متییر واسطه نیز دانست  می ،درواقع  27
 کـار بـه سـال دو کردسـتان در بیمارسـتانی رئیس عنوان به جبهه در جنگ های سال البته این زن در  28

 گفت توان می ،بنابراین ؛داشت عهده هب را وظیفه این داوطلب ۀرزمند عنوان به تنها ه  او اما بود، مشیول
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 ها شاغل نبوده است  او در این سال که
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 منابع
های  ارزش در زنان بازاندیشی شرایط وها  زمینه ۀمطالع»(، 1395طاهره ) ،فرد مرادی ؛افراسیابی حسین

  (20697: شماره) 118-103 ،(1)12 ،ارتباطات و  فرهنگ مطایعات، «خانواده
  4 شماره ،پژوهش نمایه ،«محتوا تحلیل روش» ،(1376) نعی  بدیعی،

  فرهنگی علمی انتشارات ،اجتماع  واقعی  ساخ  ،(1375)توماس  ،لوکمان ؛پیتر برگر،
 اسد یس و توسدعه در زن ،«جنـگ از زنانه ۀتجرب» ،(1386) سهینف ،حمیدی ؛غالمرضا ،ها یدیجمش

  (18 یاپیپ) 2 شماره ،5 ۀدور ،(زنان پژوهش)
  ، چاپ هفتادوسو ، انتشارات سوره مهررات سیده زهرا حسین خاط ؛دا(، 1387سیده زهرا ) ،حسینی

 نهـاد گفتمـان ۀتجربـ در اجتمـاعی هویـت تحـول فراینـد» ،(1397) مهری ،نیاطیبی ؛جبار رحمانی،
  تابستان و بهار ،پنج  ۀدور ،اجتماع  نهادهای شناس  جامعه فصلنامه ،«دانشگاه

  انسدان علدو  و اتیدادب دهکدانشد مجلده ،«یهدانشگا التیتحص و زنان» ،(1386جه )یخد ،یریسف
 ( 3 یاجتماع علو  نامه ژهیو)، ( خوارزم دانشگاه)

ــه جنســیتیهــای  فرهنگیهــای  نقش بازاندیشــی» ،(1398)همکــاران  و مهــراب زاده، ســهراب  و زنان
دوره  ،خدانواده و زندان تربیتد  فرهنگد  د علم  ۀنشری ،«آن با مرتبط اجتماعیـ  فرهنگیهای  کننده تعیین

  49، شماره 14
، «یـیگرا یفـیک تا ییگرا یکم از محتوا، لیتحل روش»(، 1395علیرضا ) ،گلشنی ؛محمدرضا ،قاعدی
  23، شماره 7دوره  ، شناخت روان یها مدل و ها روش ۀفصلنام

تهـران:  ،اسدالم  کشدورهای توسدعه در زندان نقدش ،(1385) محمدحسین ،حافظیان؛ الهه کوریی،
  تهران اهدانشگ انتشارات
 ،«ایـران در زنـان اجتماعی های نقش بر ایرانـ  عراق جنگ ثیرأت» ،(1391) عابدی عفیفه ؛الهه کوریی،
  دو  شماره اول، سال ،توسعه و حقوق: زن فصلنامه
 دهکدانشد مجلده ،«رانیـا یاسـالم یجمهـور مـورد ،یعموم ۀعرص در زنان»، (1382) الهه کوریی،

  61 شماره ، اسیس علو  و حقوق
  مرکز نشرتهران:  ثالثی، محسنترجمۀ  ،مدرنی  پیامدهای ،(1387) آنتونی ،گیدنز

  سمت انتشاراتتهران:  مجیدی، فریبرز ۀترجم ،یوتوپیا و ایدئویوژی ،(1380) کارل مانهای ،

 از پـس آنـان یدستاوردها و اول یجهان جنگ در زنان یاجتماع نشک» ،(1397) میکائیل ،راد وحیدی
 مطایعدات و  انسدان علدو  پژوهشدگاه زندان ۀپژوهشدنام ،«(زنـان یرأ حق بر دیکتأ با) ربغ در جنگ
  دو  ۀشمار نه ، سال ، فرهنگ

 ۀفصلنام ،«زنان علیه خشونت و پدرسارریهای  ارزش»، (1387) حامدشیری،  ؛بهجت ،یزدخواستی
  3 شماره ،6 سال ،زنان مطایعات

 نشـرتهـران:  ،شدناخت  جامعده رویکردهدای بدر کیددأت با مردانگ های  نظریه ،(1393) علی ،یعقوبی
  پژواک

 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                        

 
179 

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

یست ۀتجرب /و همکار الهه کوالیی  آنانی های سنتی سیاسی و اجتماعدر نقش زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی ۀز

Bondi, Liza (2009), "Teaching Reflexivity: Undoing or Reinscribing Habits of 

Gender?", Journal of Geography in Higher Education, Vol.33, Issue 3. 

Boström, Magnus; Lidskog, Rolf & Uggla, Ylva (2017), "A Reflexive Look at 

Reflexivity in Environmental Sociology", Environmental Sociology, Vol. 3, Issue. 1. 

D’Cruz, Heather, Gillingham, Philip and Melendez, Sebastian (2007), 

"Reflexivity, its Meanings and Relevance for Social Work: A Critical Review of 

the Literature", British Journal of Social Work, Vol 37, No.1. 

Elster, Julius (2017-11-06), "The Temporal Dimension of Reflexivity: Linking 

Reflexive Orientations to the Stock of Knowledge", Distinktion: Journal of Social 

Theory. 0 (3). 
Gazeley, Ian (2008), "Women's Pay in British Industry during the Second World 

War", The Economic History Review, New Series, Vol. 61, No. 3. 

Giri, Keshab (2021), "Do All Women Combatants Experience War and Peace 

Uniformly?", Intersectionality and Women Combatants’ Global Studies 

Quarterly, Vol. 1, Issue. 2. 

Given, lisa M (2008) The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. 
Golob, Tea & Makarovi, Matej (2019), "Reflexivity and Structural Positions: The 

Effects of Generation, Gender and Education, Jornal Social Science, 

Contemporary Politics and Society. 
Lakshman, Wimalasena (2017), "Reflexivity and Women’s Agency: A Critical 

Realist Morphogenetic Exploration of the Life Experience of Sri Lankan Women’, 

Journal of Critical Realism, Vol. 16, Issue 4. 
Macnamara, Jim (2018), "Content Analysis", De Gruyter Mouton. 
Martin, Patricia Yancey (2006), "Practising Gender at Work: Further Thoughts on 

Reflexivity", Journal of Gender, Work and Organization, Vol. 13, Issue. 3. 

Norander, Stephanie & Harter, Lynn M. (2011), "Reflexivity in Practice: 

Challenges and Potentials of Transnational Organizing", Management 

Communication Quarterly, Vol. 26, issue. 1. 
Richard, Edwards; Ranson, Stewart & Strain, Michael (2010), "Reflexivity: 

towards a Theory of Lifelong Learning", International Journal of Lifelong 

Education, 21(6). 
Schreier, Margrit (2012), Qualitative Content Analysis in Practice, SAGE 

Publications Ltd. 

Soros, George (2014), "Fallibility, Reflexivity, and the Human Uncertainty 

Principle", Journal of Economic Methodology, 13 Jan. 
Wimalasena, Lakshman (2017), "Reflexivity and Women’s Agency: A Critical 



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

یست ۀتجرب /و همکار الهه کوالیی 180  آنانی های سنتی سیاسی و اجتماعدر نقش دیشیزنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازان ۀز

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

Realist Morphogenetic Exploration of the Life Experience of Sri Lankan Women", 

Journal of Critical Realism, Vol. 16, Issue. 4. 

https://www.hamshahrionline.ir/news/185509, 1391 مهر 2 یکشنبه  
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/11/women-first-world-war-

taste-of-freedom,20 Aug.2021. 

https://www.thoaughtco.com/women-in-world-war-1-1222109, Wilde Robert 

(2019), Women in World War I: Societal Impacts, Updated May 06, 2019. 

https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_538122, 20Aug, 

2021. 
https://www.wdl.org/en/item/2733/ 20 Aug 2021. 

https://donya-e-eqtesad.com, 19 شهریور 1400 داشت فرزند 8 که سساه در زن فرمانده اولین   
https://www.thehistorypress.co.uk/articles/the-role-of-women-in-the-first-

world-war/ 18Aug 2021. 
http://routledgesoc.com/category/profile-tags/reflexivity 11Aug 2021 

https://www.aparat.com/v/CBZmA/%D9% 17  1400مرداد  
https://www.thoughtco.com/women-in-world-war-1-1222109#women-in-the-

armed-forces-and-the-front-line, 12Aug 2021 
https://www.researchgate.net/publication/327910121_Content_Analysis 12 Aug 

2021 

 


