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 چکیده :

و روش تحقيق بصورت کيفي  .استدر حوزه قدرت نرم جنگ  در آثار عکاسي زنان فرهنگي نقش شناساييهدف اين مقاله 

بوده با موضوع فرهنگي در جنگ  زنان عکس 709عکاسان و خبرگان حوزه جنگ و ده است. جامعه آماري تحليل مضمون انجام ش

اکتشافي و نيمه ساختار يافته انجام ابزار گردآوري اطلاعات بصورت مصاحبه بصورت کاملاً هدفمند و غير احتمالي انتخاب شدند. که 

طريق و از  عکاسي و تفکيک نقش فرهنگي زنان ي استخراجي بر اساس تعيين فراواني در آثارهاتجزيه و تحليل دادهشده است. 

هار مؤلفه: بعد عملياتي و اجرايي در چهاي تحقيق از )يافته. انجام شد مفاهيم فراگير ،دهندهمفاهيم سازمان، مفاهيم پايهکدگذاري 

 ـ و اثر گذار در تعاملات اجتماعيانگيزشي  ـ نقش اجتماعي ،سياسي ،فرهنگيهاي تجلي بخشي مشارکت ـ بازنمودهاي فرهنگي

بدرقه انگيزشي( در  ـ زنان )عاطفينقش فرهنگي که  نتايج مؤيد آن استبندي شد. توليد سبک زندگي طبقه نقش توان افزايي در

در عکاسان هاي بالاترين سوژهجزء بترتيب زندگي در مناطق جنگي حضور در مزار شهدا و ييع شهدا، تشرزمندگان، سوگواري و 

هاي اثرگذار پس از رزمندگان، حضور در مزار شهدا و سرپرستي خانواده شهدا و اسراء از شاخصو استقبال از آزادگان وحين جنگ 

 هايسياست گذاري ضروريات جزءبايد  ديداري و تصويري هايهنر طريق از زنان فرهنگي نقش تقويت شوند.جنگ محسوب مي

سلطه  نظام هايسياست با مواجهه در کشور نرم قدرت تقويت در مؤثر توانند بعنوان ابزاريمي تصاوير، فرهنگي قرار گيرد. زيرا اين

  عمل نمايند. اثرگذار و بروز امنيت ملي،

 ، قدرت نرمعکاسي آثار مقدس، زنان، دفاع نقش :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ست که وارد متن شده است. هنگامي که امري واقع شود، در آخرين لحظه شود، آن بخشي امانا مي« امر واقع»آنچه که از 

رسد اِشراف و آگاهي به تمام ابعاد وجودي يک رويداد يا هر ممکن الوجودي امري نظر ميوقوعش، به پايان خويش رسيده است. به

توانند بخشي از واقعيت را درک کنند و در مرتبه نقل، آنچه را که بازگو ت نيافتني است. هريک از شاهدان واقعه و رويداد، ميدس

اي ديگر و يابند گونهميدر اند. مفهومي را که تابعين )شنوندگان نقل( از نقلِ رويداد ست که درک کردهنيآن چيزي  همهکنند مي

 باهم اينان  نزد خواهد بود. حال اگر تابعين مدرکات خود را بر شاهدين عرضه کنند مفهوم يافته شده اول شاهدانمتفاوت از درک 

هاي شاهدان را با هم مقايسه کنيم به عقب برگرديم، اگر نقل کمياصل واقعه و رويداد تفاوت خواهد داشت.  درک شاهدين و هم با

هاي ها به تابعين منتقل و سپس تفاوتبريم و هنگامي که اين تفاوتميواقعه پيهايي در دريافت مفاهيم اوليه از اصل به تفاوت

متکثر از رويداد نخواهد ماند. اگر عنصر زمان هم به اين مقوله  مدرکاتيواحد و  ياي جزء نامادراکي ايشان با هم جمع شود نتيجه

دچار  ،درک براي بشريتوان نزد پرودگار محفوظ است اما تر هم خواهد شد. البته که اتم حقايقِ عالم وارد شود، وضعيت بغرنج

حال بشر بدان  هايي که تا بهتر از امر واقع وجود دارد؟ يکي از راهدرک نزديک ايربچه راهي پس  چنين نقصان و چندپارگي است.

ترين عنصر انساني بيشو بکارگيري شاهدي که از دخالت  "اين هماني"تکثير ماشيني شيء است. تلاشي در جهت  ،دست يافته

عکس و عکاسي از نتايج اين تلاش  .فتذيرپتري را با طيب خاطر بيش اي که بتوان شهادت آنگونه به ؛مصونيت را داشته باشد

 اخير است.در زمانه ء()تکثير ماشيني شي

به لغت  ،شودهاي اروپايي ندر زبا( تصوير)  Imageکلمه  تباربه  نگاهياگر  تصوير است واگر پذيرفته شود که عکس نوعي 

Imaginem  و سپس به واژهImaitri ديگر هم واژهيک رسد که ريشه اصلي مي Imitation (تقليد به معناي) و به نظر  ،هست

تصوير تقليد است، يعني موردي قياسي است. تصوير به اين اعتبار به معني چيزي ساخته انسان و همواره بيانگر غياب  3بارت ن ارول

عمل انساني تاکيد دارد: عکس، حاصل تصميم عکاسِ آن است که ضبط  بر(. در تعريفي ديگر 97 :9337)احمدي، است عموضو

به تصوير کشيدنِ مشاهده پردازش يا دهد. در تعريفي ديگر، عکاسي فرايند شده را ارزشمند تشخيص مي رويداد يا شئي خاص ديده

ي براي تملک آن آني که بود و اکنون ديگر نيست يعني، ماهيت زمانمند بودن (، يا شايد تلاش39:9373خودآگاه است)برجر، 

 هستي.

اي شکار است که در آن عکاس و دوربين براي به وجود آوردن کارکردي نامرئي با يکديگر به طور خلاصه، عمل عکاسي گونه

کنند اوير در مجموع، روايتي را کامل ميدر هر تصوير پيامي مستقل وجود دارد، اما تص .(97 :9373،)فلوسر شوندتلفيق مي

 آل ترين وسيله براي آشکارسازي چيزها، همينطور که هستند، بوده است(. عکاسي از ابتدا تا به امروز ايده39 :9337)احمدي،

بيين گويد؛ عکس هم چون آيينه و تلسکوپ ابزاري است براي ديدن و مشاهده کردن. به جاي تمي 9والتون(. 93: 9379 ،)هورن

تواند از امر واقعي جدا . عکاسي نمي(9375)ضيمران,  ددر عکس توجه نمو 5گرايي در عکس بايد به عامل درستي و شفافيتواقع

اي شکار است که در آن عکاس و دوربين براي به وجود آوردن (. عمل عکاسي، گونه00 :9379 ،)هورن باشد و از آن بگريزد

 .(97 :9373، )فلوسر شوندمي کارکردي نامرئي با يکديگر تلفيق

-ترين و مناسبيکي از قوي 9و عکاسي 6همه اين تعاريف و قيدهاي بسط دهنده در مورد عکاسي اين خوانش را دارد که عکس

به دفاع مقدس از منظر عکس نگاه کرد و به بتوان ترين ابزار بشري براي ثبت يک رخداد است. اين دلايل ذکر شده کافي است تا 

داراي وجوه و کارکردهاي متنوعي است که در اثر  بوده پرداخت. ذکر اين نکته مفيد است که عکس "امرواقع"نچه که بررسي آ

گويد: نکته اساسي اين است مي 3غلطد. همانگونه که ويلم فلوسراي به جنبه ديگر ميشود و از جنبهگذشت زمان دچار تغييراتي مي

(. يک عکس ممکن است ابتدا مصرف خبري و 69، 9373يابد )فلوسرمفهومي تازه مي ،رکه اين عکس با هر گذار به مجراي ديگ
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هاي هنري و براي عرضه، به صحن اجتماع کشيده شود و بعد از زمان ژورناليستي داشته باشد و سپس به فضاي نمايشگاه و فعاليت

مايه فرهنگي تلقي شود و يا بازمانده و روايتگر ردّي از و مجموعه داران قرار گيرد و بعنوان يک سر هاتري مورد توجه موزهطولاني

اي خواهند داشت که ها ارزش افزودهگيرد يعني با گذشت زمان آن عکسگذشته باشد. يک عکس خوب اعتبار خود را از زمان مي

 (.999:  9393بخشد )پايه شناس, به آن اعتبار مي

 بر آن ضرورت و دارد بنيادي کارکرد ايجامعه هر در که است مهمي هايمولفه از فرهنگي انتقال و فرهنگي از طرفي سرمايه

 در مشارکت و ديگران بر تاثيرگذاري و هاآن انجام نحوه و علل ،رفتار تنوع چگونگي، و آدميان اعمال و رفتارها. نيست پوشيده کسي

و  فرهنگي سرمايه به توانمي ميان اين در. شودمي ملتي قلمداد هر فرهنگي اقدامات از بخشي عمومي فرهنگ به دهيشکل

 توجه قابل آمار اين مثال عنوانبه. کرد اشاره آمده دست به مقدس دفاع در ايراني زنان نقش و حضور اثر بر کارکردهاي مختلفي که

 ترسيم نانز حضور با جنگ آن درصد 73يعني بيش از  مورد 960 در اندنوشته مردان فقط که داستاني و رمان 990 از":  است

اثر باقيمانده زنان از  36دارند و در  قرار داستان محور اثر يازده در زنان شده، نوشته که رماني پنجاه وچهار از و است شده

 دفاع باره در منتشره کتاب 7500 از" .(9337 لشکري، پور وشريف)"آيندهاي مهم و تاثيرگذار در داستان به حساب ميشخصيت

-همچنين مي .(9370صمدزاده،) "اختصاص دارد تحميلي جنگ با ايشان نسبت و زنان موضوع به آن انعنو 9000 حدود مقدس

 ديد. را فرهنگي سرمايه اين تاثير فرهنگي و هنري هايعرصه ديگر و تئاتر سينمايي، آثار اي ازتوان در پاره

جايگاه و تبيين نقش زنان در جنگ تحميلي تمامي اين تعابير در فهم ضرورت توجه به آثار عکاسي و اهميت پرداختن به 

در عرصه همچنين يابد که کارکرد زنان بعنوان يک حادثه اثر گذار سياسي، فرهنگي و اجتماعي در کشور در جايي معنا مي

رت نرم هاي قدرت نرم مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند، آنگاه مخاطبين اين مقاله به عمق تأثير کارکرد زنان در تجلي قدشاخص

از اين رو در  نظام جمهوري اسلامي ايران در بروز امنيت ملي و ديپلماسي سياسي و فرهنگي ايران بيش از پيش واقف خواهند شد.

 ي به شرح زير باشند:يهاالؤاين مقاله محققين سعي دارند که پاسخگوي س

 بر قدرت نرم کدامند؟مبتنی  عراق و ايران جنگ در مقدس دفاع عکاسی آثار در زنان فرهنگی نقش ـ

 چیست؟ عراق و ايران جنگ در مقدس دفاع عکاسی آثار در زنان فرهنگی  هاينقش  از يک هر سهم ـ

مرتبط با دفاع مقدس از هنگام شروع جنگ تحميلي ثبت  موضوعات رد توسط عکاسانهايي که از اين رو در اين مقاله به عکس

 از مختلف آرشيوهاي گيرند، درکه جزء شاخه عکاسي فوتوژورناليسم قرار مي آثار اين عمده و منتشر شده است استناد شده است.

 مطبوعات از برخي و اسلامي جمهوري وسيماي صدا اسلامي، جمهوري خبرگزاري مقدس، دفاع و انقلاب عکاسان انجمن جمله

 منتشر عکس هايمجموعه قالب جمله دربه طرق مختلف از  آثار اين تا شده تلاش آن از بعد و جنگ زمان از. شودمي نگهداري

 در جنگ و جبهه تبليغات ستاد همت به که "تجاوز برابر در جنگ تحميلي، دفاع" عنوان با عکس هايکتاب از جمله سري. شود

 باشد. مي زمينه اين در موثق و اصيل منابع از يکي يافت انتشار شصت دهه

هاي علل متعدد و ريشه و مقدس دفاع در زنان نقش تبيين به دانشگاهي محققين و پژوهشگران اخير ساليان خوشبختانه در

 سرمايه استفاده از اين خالي جاي ارتباطات و رساني اطلاع فرهنگي، مختلف هايعرصه در هنوز ولي اند.پرداخته آن مختلف

 امر يک مقدس دفاع فرهنگ ساسا بر فرهنگي سازيجريان به توجه لزوم فرهنگي کارشناسان نگاه از و شودمي احساس فرهنگي

 محوري و اساسي نقش و بوده عمومي غفلت يک مقدس دفاع در زنان هايايثارگري ثبت به توجهي کم" و است ضروري و لازم

 به توجه در خلائي رسدمي نظر به .(9379 فراهاني،) "استنشده گريروايت خوبيبه مقدس دفاع و انقلاب گيريشکل در زنان

 وجود فرهنگي سرمايه هر معرفي و انتقال در شد اشاره که گونههمان. باشد داشته وجود آن انتقال و فرهنگي سرمايه اين کارکرد

 ماهيتي داراي که عکس و فيلم ميان اين در. نمايدمي بديهي امري بدان توجه و است بسزايي اهميت داراي مستندات و اسناد

 اي پرارزشگنجينه مقدس دفاع هايعکس آرشيو. آيدمي شماربه آن مهم انواع از يکي است اِستنادي و ايرسانه جمله از چندگانه

 سربه زماني و دوره در ما. شود بررسي آن عملکرد نحوه و موفقيت ميزان غور و آن در فرهنگي رويکردي با ضرورت دارد است که

 و هاايده افکار، بيان براي مهمي بسيار ابزار به تصوير آن رد و شده منجر "نمايش جامعه" گيريشکل به دبورگي زعم به که بريممي

 مشخص هيچگاه نگيرد قرار بازبيني مورد و نشود نقد سنگگران تجربه اين اگر .(9 :9339 ،زرگرسروي) شده است تبديل نظرات

 پيدا دست باشد، واقعيت درخور هک تصويري ارائه به و شود نزديک خود موضوع به توانسته ميزاني چه به رسانه اين که شد نخواهد
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 بوده موفق معني خلق بر( عکس) متن يک ميزان چه به بدانند تصويري اسناد اين از کنندگان استفاده و فرهنگي جامعه اينکه. کند

 و دکنن استفاده خود موضوعات ثبت و مستندنگاري کيفيت بهبود براي تجربه از  اين عکاسان که روي آن از هم. است اهميت حائز

 ورزانهفن نقد پي در پژوهش اين. نگذرند آن از توجه بي و ببرند پي عکس رسانه توانايي ميزان به آثار اين مخاطبين و محققين هم

 و تعامل چه خود موضوع با مواجهه بوده و اينکه در رد نقش فرهنگي زنان در آن دنبال به کهبل عکاسي نيست آثار زيباشناسانه و

 .استداشته  آن با کنشي

 و ناگوار عواقبي با جامعه نگردد، عمل بدان درستيبه يا نشود محقق خطير امر اين و نشود توجه جامعه در زنان نقش به اگر

 خانوادگي، نقش او در بنيان و اجتماعي مختلف سطوح در زنان جايگاه به توجه عدم مثال عنوانبه. شد خواهد مواجه کننده مختل

 زن ردپاي که نوعيبه شد، خواهد ايران فرهنگ تاريخي متن در ساز فرهنگ عظيم گروه اين تيهوي نقش شدن رنگ کم سبب

 ايفا آينده نسل را در خود سازي هويت نقش تواندنمي و شد خواهد انگاشته ناديده اثرگذار و مثبت حضوري در آيندگان براي ايراني

 کشور آحاد از بخش اين به مناسب گذاري ارزش که شود مي ببس مقدس دفاع دوران در بخصوص زنان نقش به توجه عدم .نمايد

 را سازان آينده و جوانان شرپرو و تربيت و کشورند آتي فرهنگي هايسرمايه سازندگان که جامعه از مهمي طيف و صورت نپذيرد

 از تواند مي که است موجودي تايک زن": که  شود توجه رهخميني امام جمله اين به اگر. گيرند قرار توجهيبي مورد دارند عهدهبه

 کشيده انساني والاي هايارزش و تقويت به هاجامعه بلکه جامعه، يک برکاتشان از که دهد تحويل جامعه به افرادي خود، دامن

  شد خواهد بهتر درک جامعه در زنان تعامل و نقش به دادن اهميت ضرورت حتما .(009 :9390 ،خميني)"شوند

؛ خواه است درگيري و نزاع اين درگير شکل هر به که است انساني چهره کشيدن تصوير به  کاسي جنگدر واقع هدف اصلي ع

توانند خارج از محدوده جبهه يک جنگ نيز باشند. ثبت هاي عکاسي جنگ ميسوژه .غمگين  خواه يک کودک ،يک سرباز خسته

 . (9339)مطلق,  دارد قرار عکاسي همين زههاي به جا مانده از جنگ و لطمات انساني نيز در حوتصاوير ويرانه

يرد بايد رعايت شود و به عبارتي اگر اين سه ويژگي گميکه عکاسي جنگ هم در اين شاخه قرار  7سه ويژگي در عکاسي خبري

 از جمله آن که: گيرددر عکسي باشد آن تصوير در حيطه عکس خبري جاي مي

 دهد، معني دارد.وشش ميـ مناسبت : تصوير در بافت اتفاقي که آن را پ

منصفانه و دقيق رويداد است، چه به لحاظ مضمون و چه  انتقال کندميطرفي : موقعيت و شرايطي که عکس بر آن دلالت ـ بي

 به لحاظ شدت وقايع

فرهنگي شود تا استنادي بازگو کننده را براي بيننده يا خواننده در يک سطح ـ روايت : عکس با ديگر عناصر خبري تلفيق مي

 . (Photojournalism,2017) ايجاد کند

هاي که عکس شودمياين الزام در ما هست که واقعيت تصوير عکاسي را در نظر اول باور کنيم و اين ويژگي ذاتي عکاسي باعث 

 .(003:  9393)پايه شناس,  جنگ خود به خود باورپذير شوند

شيده نيست. زنان بزرگي در طول تاريخ تاثيرات مهمي را به نام خود حضور زنان در تاريخ بشري و اقدامات ايشان برکسي پو

عنوان نخستين زن از بدو خلقت شناخته و عنوان شده به )ع(اند. در متون تاريخي و مذهبي دنيا حوا همسر حضرت آدمدهثبت کر

به کرامت ياد شده است. در تاريخ  است. در ادبيات اديان الهي و اسلام از همسران حضرت ابراهيم، موسي، فرعون و حضرت مريم

از جمله زناني که در اند. نقش آفريني کرده صهاي نبرد پيامبر اسلامهاي اجتماعي و ميداناسلام از زناني نام برده شده که در صحنه

توان اشتند، ميبودند و نقش پرستاري از مجروحين و آب رساني به آنان و ساير سربازان اسلام را د صمحمدگر حضرت ها ياريجنگ

 .(9335)ياس,  از حمنه، سهله، ام سلمه همسر پيامبر و... نام برد

 هاي مهم کشورداري و نظامي حضور داشتهها و پستدر تاريخ ايران و دوران قبل از اسلام هم نام بانواني برده شده که در شغل

. آدميرال آرتميز زني که (9370)مرادي غياث آبادي,  داند. پوراندخت و آزرميدخت دختران خسروپرويز ساساني به پادشاهي رسيدن

در دوران بربريت مطلق اروپاي يا  (9339)عاطفي,  به مقام درياسالاري رسيد و در حمله به آتن شرکت کرد هدر زمان خشايارشا

 ه تدريس اشتغال داشتکرد و بتحصيل علم نجوم و سياست مي ،شمالي، زنان مسلمان ايراني مانند ريحانه، دختر حسين خوارزمي

                                                           
9  Photojournalism 
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گوي، هاي فراواني از شجاعت و پاکدامني زنان نقل شده است. شاعر پارسيدر ادبيات فارسي هم داستان. (9337)بهداروند, 

)خالقي مطلق, فردوسي در شاهنامه، از گُردآفريد بعنوان يکي از جنگجويان زن در دژ مرزي ايران با سرزمين توران نام برده است 

9799) . 

زناني که در حادثه گريبايدف، جنبش تنباکو، نهضت  قايع تاريخي و سياسي کشور ما نيز شاهد حضور زناني نامدار است.و

ي مشارکت اولين جرقه. (9379)سازمان تبليغات اسلامي,  اندو... مشارکت داشته 9339تير  30مشروطه، کشف حجاب، قيام

قدر شد شاه، به جاي گردد که طي آن مُنهضت مشروطه باز مي در شمسي 9035سال  بهدر تاريخ سياسي،  بانوان ايرانيسياسي 

« ميرزاي شيرازي»در جريان فتواي  زنانرد کاعتراضات و عمل حکومت، سلطنت کند و متعاقب آن مجلس شوراي ملي تشکيل شود.

قاجار، بارها از سوي صاحب نظران سياسي  مبني بر تحريم استعمال تنباکو و در اعتراض به اعطاي امتياز به رويتر در اواخر حکومت

 . (9337)بهداروند,  در پيروزي انقلاب مشروطه قابل اعتناست آناننقش و مورد تحسين واقع شده 

 نقش زنان جنگ و 

نقش پشتيباني  -نقش نظامي  ب -بندي کرد: الفتوان در دو بخش عمده دستههاي دنيا را ميجنگ نقش و تاثير زنان بر

 حمايتي

 ف ـ نقش نظامي ال

 شود:گيرد و به چهار بخش تقسيم ميکه با حضور مستقيم در مناطق جنگي و انجام عمليات نظامي شکل مي

 هاي نظامي سازمان -9

هاي هايي از زنان در ارتشاز زمان جنگ جهاني اول کشورهاي غربي بخصوص آمريکا، آلمان و انگلستان به سازماندهي گروه

کردند عمدتا در خدمت نيروهاي هوايي و دريايي زناني که در ارتش خدمت مي، (9373نان و جنگ جهاني اول, )زخود اقدام کردند 

 .ارتش کشورهاي مختلف بودند

 هاي مسلح و پارتيزاني گروه -0

نبرد  با شروع جنگ جهاني دوم بسياري از زنان کشورهايي که مورد تهاجم ارتش آلمان قرار گرفته بودند به خطوط درگيري و

ها در کشورهاي اروپاي هاي مسلح به دفاع از خود و سرزمين مادري برخاستند. بيشتر اين گروهملحق شدند و با عضويت در گروه

 شرقي، روسيه و همچنين در جنگ ويتنام تشکيل شده است.

 امور امنيتي و جاسوسي -3

هاي اساسي در هر عمليات نظامي است. دريافت اخبار تکسب اطلاعات از دشمن يکي از اقدامات مهم براي هر کشور و از فعالي

ترين و حساسترين کارهاي امنيتي است. معمولا کشورهاي دنيا از زنان براي اين محرمانه و بدست آوردن اسرار دشمن يکي سخت

پرداختند و از اين ميزنان با نفوذ و جاذبه زنانه خود در جبهه دشمن به جاسوسي  برند. در جنگ جهاني دوم اينمنظور بهره مي

 .(9370)فرارو,  دادندترين جاسوسان آن دوران را زنان تشکيل ميکه موفق کردند به طوريطريق به کشور خود خدمت مي

 هاي غير نظامي در مناطق جنگي فعاليت -9

گردد. اين اقدامات معمولا يعمده اين گونه امور به فعاليت در بخش امداد و نجات و امور پرستاري و خبرنگاري و عکاسي  بر م

 کردند. کارگيري ميدهي شده و با يک نظام مشخص زنان را بهها سازمانتوسط ارتش

 ب ـ نقش پشتيباني حمايتي

دليل فراهم بودن بستري مناسب براي فعاليت زنان در بخش حمايتي و پشتيباني تعداد بيشتري از زنان توانستند در اين به

زنان در پشت جبهه و منازل خود امور بيشتري را عهده دار بوده و سهم زيادي در حمايت از سربازان و کشور  حوزه فعاليت نمايند.

 هاي جنگي بود تشويق شدند.خود داشتند. زنان براي اموري که در جهت پشتيباني از فعاليت

 کار بجاي مردان،  -9

 ديتول يبرا ازين شيپ. (Yesil, 2004)داشتند رزي در صنايع و کشاو فعاليزنان در خلاء حضور مردان در جنگ حضور

-به اب تآمين بخشي از نيروي کار براي تهيه نيازهاي ارتش و جنگ .نيروي کار بود ه،يمواد اول و آلات، کارخانه نيماش ،حاتيتسل

 .(Stevenson, 2014) شکل گرفت زنان کارگيري
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 توليد کشاورزي و دامپروري،  -0

 ي کشاورزي در زمان جنگ برعهده زنان گذاشته شد.هابخش زيادي از فعاليت

 ، جبهه داخلي -9

و در ها و کارهايي که در طول جنگ جهاني اين اصطلاحي است که به نقش زنان در پشت جبهه اطلاق شده است. فعاليت

م و ضروري، کاري بود که زنان مديريت امور خانه به زنان واگذار شده بود انجام امور اقتصادي خانواده و تهيه و خريد مايحتاج لاز

 .(Stevenson,2014) کمتر تجربه آن را داشتند و از اطلاعات اقتصادي، آگاهي کاملي نداشتند

 ، حمايت مالي -5

کند. خسارت مستقيم که در اثر اقدامات تخريبي دشمن جنگ بسيار پر هزينه است. معمولا جنگ از دو جهت خسارت وارد مي

 قب افتادن روند رشد و ترقي کشور، زنان در اين عرصه در هر دو بعد نقش آفرين بوده اند.دن منابع و عاست و ديگري از دست دا

 ، مديريت امور شهري -6

ها به انجام از جمله وظايفي که زنان برعهده گرفتند کمک به امور شهري و مديريت آن بود. زنان در طيف وسيعي از اين فعاليت

 .(Stevenson,2014)حضور در لباس پليس تا کنترلر تراموا و قطار شهري کار و وظيفه پرداختند. از 

 ، حمايت معنوي -9

در اغلب موارد تصميم زنان باعث ترغيب مردان به انجام امور سخت و مشکل بوده است. در جنگ جهاني اول زنان به حمايت از 

ه صفوف ارتش باعث تقويت قدرت نظامي شدند. شعار ارتش پرداختند و با رضايت دادن به اعزام همسران خود براي پيوستن ب

در انگلستان منجر به ايجاد حرکتي بين زنان شد تا مردان را به اين کار تشويق کنند. البته رضايت « گويند بروزنان بريتانيا مي»

. همراهي زنان با همسران (British Library, 1914)بود همسران با تقبل مسئوليت مديريت خانواده و مواظبت از فرزندان همراه 

 آمد.ها خود عامل مهمي در تقويت روحيه سربازان و پرسنل نظامي به حساب ميدر طول جنگ و منتظر ماندن براي برگشت آن

 ، عمران و سازندگي -3

هرها از اولويت ها و تخريب وسيع شهاي باقي مانده از جنگ و بمبارانها و خرابيبعد از اتمام جنگ جهاني دوم بازسازي ويراني

ها ، احتياج مبرمي وجود داشت.  با توجه به اين که ميليونندها بود. در اين ميان به کمک زنان که بسيار حياتي و موثر بوددولت

 تواند آوارها را جمع آوري کرده باشد؟م بودند چه کسي غير از زنان مي9795نفر از مردان در زندان جنگ پس از سال 
(Scally,2015). 

 ، طلبانه هاي صلحفعاليت -7

. زنان هميشه مخالفت خود را با شروع هر ها باشدتواند کلمه محبوب همه انسانهايي است که ميصلح، يکي از زيباترين واژه

شود. زنان بدترين قربانيان جنگ و اند. خشونت بر عليه زنان براي شکستن و تحقير آنان استفاده مينزاع و جنگي اعلام کرده

   .( Sirleaf,2002) رگترين حاميان صلح هستندبز

 نقش زنان در دفاع مقدس :

هاي مختلف به حضور زنان در جنگ تحميلي توجه کرد. با تجاوز ارتش عراق به ايران نيروهاي نظامي کشور از بايد از جنبه

ند. مردم براي حفظ کيان و سرزمين ساماندهي مناسبي برخوردار نبوده و مردم مرزنشين و شهرهاي مرزي بدون دفاع مانده بود

خود بطور مستقيم به دفاع و مقابله با دشمن پرداختند و در اين ميان زنان نيز به ياري رزمندگان پرداخته و به انتخاب خود در 

 مناطق درگيري حضور يافتند. 

م کارهاي نظامي از بين رفت و زنان با سامان يافتن نيروهاي مسلح لزوم حضور بانوان در مناطق جنگي و خطوط نبرد براي انجا

فعاليت خود را ببشتر در امور پشتيباني و خدماتي متمرکز کردند. هرچند براي پرستاري و رسيدگي به مجروحين در مناطق جنگي 

بر  فعال ماندند. زنان با رضايت داشتن از حضور مردان در جنگ و تشويق آنان به دفاع از اسلام و کشور و همچنين تحمل و صبر

پيامدهاي آن، نقش و سهم بزرگي در نتايج به دست آمده از استقامت و مقاومت ملت در مقابل تجاوز ارتش بعث عراق دارند. زنان 

 محور اساسي و زيربناي قدرت واقعي ملت و کشور ايران هستند.
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رش زاده در مراسم تشييع همسسخنراني عکاس خبرنگار خانم مريم کاظم

()شهيد اصغر وصالي فرمانده سپاه پاوه  

يک پيکربندي مناسب از اين  براي داشتن يک ديد جامع، کامل و شمول پذير از فعاليت بانوان در دفاع مقدس الزام وجود

ها و استفاده از ها، کتب تحقيقي، خاطرات مکتوب و مصاحبهنامهها احساس شد. با رجوع به مقالات علمي و پژوهشي، پايانفعاليت

 شناسايي و منظم گرديد که عبارتند از: فعاليت 59عنوان و  93نقش کلي،  3ها در تجربه زيسته نگارنده، کل فعاليت

 ر نقش حمايتي پشتيبانيـ زن د

 ـ زن در نقش آموزشي

 ـ زن در نقش عملياتي و اجرايي

 .شودبصورت تيتروار نقش زنان در ذيل هريک از عناوين بالا آورده ميدر ادامه 

 زن در نقش حمايتی پشتیبانیـ 

 هاي عاطفي ـ رواني:الف ـ حمايت

ي همسران ضمن مقابله با مشکلات، با صبر و بردباري به تقويت روحيهآنان  ها بودند.زنان، مشوق اصلي مردان در اعزام به جبهه

ي کردند. خاطرهها روانه ميو فرزندان خود پرداخته و با سلام و صلوات در ميان هلهله و اشک و لبخند، رزمندگان را به سوي جبهه

د مانوري اجتماعي و ملي است؛ از خاطرات هاي باشکوه رزمندگان در ميان بوي خوش عطر و گلاب و اسپند که در نوع خوبدرقه

 (.9379)داودالموسوي, باشد ماندگار و فراموش نشدني هشت سال دفاع مقدس مي

ها و تشويق مداوم آنان، يکي تقويت روحيه رزمندگان براي حضوري هر چه پرشورتر در جبهه ـ بدرقه فرزند، همسر و والدين:9

ن در ايام جنگ تحميلي بود. حضور چشمگير خواهران و همسران و مادران رزمندگان در هاي زنااز مهمترين و بارزترين فعاليت

شان را عزيز ، خود کوله بار سفربانواناين ترغيب و تشويق تا جايي ادامه داشت که اين  بر اين مدعا. آنان، دليلي است اعزامهنگام 

نمودند، و گاه براي احياي اين هدف متعالي، از ي اعزام به جبهه ميرا مهيا ايشانرا محکم کرده، و  آنانپيشاني بندهاي  ،بستندمي

)سجادي,  دانگاشتنميناديده هاي اسلام و رسيدن به پيروزي شان را براي دفاع از آرماناحساسات، گذشته و آمال و آرزوهاي جواني

9333.) 

ندگان استقبال از برگشت اين عزيزان به شهرها است. يکي از رموز همدلي بين مردم و رزم :ـ استقبال از رزمندگان و آزادگان0 

 گرديد.با استقبال زنان و مردان از فرزندانِ ملت، يکدلي و همنوايي بيش از پيش در بين مردم تقويت مي

سهم  ـ برگزاري مراسم معنوي/ دعا و ايجاد فضاي معنوي:3

هاي مرتبط با دفاع اي از حضور مردم در مراسم و راهپيماييعمده

مقدس متعلق به بانوان و زنان است. برپايي نمايشگاه و تجمعات 

-در هفته دفاع مقدس با کمک و ياري دختران و زنان تشکيل مي

فضاي معنوي و روح دعا در مجالس مذهبي با حضور و  شد.

زنان مادران، همسران و خواهران شهدا، آزادگان و مشارکت 

در مراسم تشييع شهدا  يافت. حضور انبوه بانوانجانبازان قوت مي

 سندي از آزادگي ملت ايران است. براي هميشه به يادماندني و

 نقدي و غيرنقدي: هايب ـ حمايت

ها در ضمن نيازمنديشان بود. آنان به جبههاعم از نقدي و غيرنقدي  هاي اقتصاديي زنان، کمکپشتيبان هايجلوه ترينمهم از

العين خود قرار داده و ضمن محدود نگه داشتن سطح توقعات خود، در امر يستي را نصبزآنان با آگاهي از شرايط جنگ، ساده

 (.9337)امامي, اي داشتند ها اهتمام ويژهرساني به جبههکمک

زنان به نوبه خود در جذب و جمع  ـ جذب منابع مالي :9

هاي نقدي و تشويق بانوان ديگر در مشارکت جستن آوري کمک

اعفي داشتند. ايشان با اهدا زيورآلات و اشياء در اين امر تلاش مض

 ها کردند.قيمتي خود که برايشان بسيار عزيز و خاطره انگيز بود کمک شاياني به تامين نقدينگي براي تهيه اقلام جبهه
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از رزمندگان  ها در پشتيبانيتوده زنان مسلمان، علاوه بر حضور مستقيم در دفاع مقدس، به انواع حمايت ـ توليد منابع مالي:0

هاي جنگ بوده است. در واقع در دوران دفاع مقدس شاهد اوج دست زدند که يکي از آنها مشارکت در کمک مالي به جبهه

اند ايثارگري مالي زنان بوديم که امام بارها به آن اشاره کرده

 (.9379)سازمان تبليغات اسلامي, 

ي تيبانپش هايجلوه ترينمهم از  :کالا ـ اهداي وسايل و3

نيازمنديشان  ها در ضمنهاي اقتصادي آنان به جبههکمک زنان،

در اين راستا، زنان روستايي علاوه بر (. 9337)امامي, بود 

هايي را همکاري در اداره امور روستا به صورت خود جوش تشکل

ها و تامين بخشي از ايجاد کرده بودند که براي پشتيباني از جبهه

دران و همسرانشان در جنگ به تهيه و برا ،مايحتاج فرزندان

-وقت و ثروت خود را براي پشتيباني از جبهه ،پرداختند و بدون چشم داشت و با علاقمندي بسيارتدارک مواد غذايي و پوشاک مي

 (.9330)سام آرا, کردند هاي جنگ ارايه مي

 هاي خدماتي:ج ـ کمک

زنان کم بود اما همان تعداد با ماندن خود براي پختن غذا و فرستادن  در شهر خرمشهر با اين که تعداد ـ آشپزي/ پخت وپز:9

 رساندندکردند و از اين سنگر به آن سنگر ميشد آب تهيه ميکردند. زنان ميانسال از هر کجا که ميآن براي رزمندگان تلاش مي

 (.  500، 9339)تقي زاده اکبري وهمکاران 

هاي جنگ، زنان ايراني، خانه و کاشانه ي خود را رها کرده و به صورت داوطلبانه و به در نخستين روز ـ خياطي و دوخت ودوز:0

روزي به دوختن گوني براي سنگرها و پاسداري از شهرها پرداختند و روزي به تهيه »هاي مختلفي شروع به فعاليت کردند. صورت

 ر مساجد ها و حضور فعال دها و بيمارستاني آذوقه و لباس و ملحفه براي زخمي

 مشغول شدند. ،جامع شهرها و زماني به بافتن لباس گرم براي مجاهدين

ها بود. در اين فرهنگ تعمير و نگهداري در جنگ باعث کمک شايان توجهي به رزمندگان و جبهه ـ تعمير و بازسازي وسايل:3

داشتند و توانستند در اين باره به انجام دادند. اين  ميان زنان با تمام هنر و سليقه خود پا به ميدان گذاشتند و آنچه را که در توان

 هاي جنگ بسيار اثربخش بود. ها در مديريت دفاع مقدس و کاهش هزينهگونه اقدام

اند. تهيه انواع زنان با تهيه مواد غذايي و تهيه و پخت نان کمک شاياني به پشتيباني از رزمندگان کرده ـ تهيه موادغذايي/ نان:9

جات، خشکبار و تنقلات مفيد، ماست و دوغ، اهداي ماکيان، بز و گوسفند از اهم اقدامات بانوان در جنگ بوده مو، ترشيمربا، آبلي

 است.

به موقع رساندن تدارکات و وسايل مورد نياز از عوامل مهم در کسب پيروزي است. چه بسا تعلل در  ـ بسته بندي و ارسال:5

زنان در طول جنگ تحميلي در مساجد،  شود.مي ناکامي در منطقه جنگي يا يک عمليات نظامي تهيه و ارسال اقلام مورد نياز باعث

 هاي مردمي،منازل، مدارس و هر مکان ديگري که امکان تأسيس يک هسته و مرکز پشتيباني وجود داشت، به جمع آوري کمک

 ارسال آن پرداختند و بسته بندي

ر بسيار سنگين و پرزحمت جنگ، خدمات بهداشتي و شستشوي انواع لباس پتو، يکي از امو ـ خدمات بهداشتي و شستشو:6

هايي که به ملحفه، جوراب، کفش و... در سطحي گسترده بود که زنان در اين کار سهم زيادي داشتند. در مراکز استان و شهرستان

 شد.هاي جنگ نزديک بودند اين امور بيشتر انجام ميجبهه

 :هاي انگيزشيد ـ حمايت

هاي آرماني در براي دختر جواني که در ذهن و افکار خود داراي تمايلات فراوان و خواسته ـ ازدواج با رزمندگان و ايثارگران :9

انتخاب همسر و تشکيل يک زندگي با افقي از آسايش، امنيت و رفاه است تن دادن به شرايطي که در آن هيچ شرايط ثابت و 

پسند يک شيدن از آرزوهاي عرفپايداري وجود نداشته و دست ک

اقدام بسيار ارزشمند و از خود گذشتگي در مقياسي فوق تصور 

 اهواز ـ چايخانه 
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برد و برايش هر گونه گيري مادي با يک رزمنده که در جنگ و دفاع به سر مينماياند. درک رفتار ازدواج ساده و دور از هر سختمي

براي تمام عمر از دست داده و به نگهداري مدام نيازمند است، شايد اش را سرنوشتي محتمل است، زناشويي با جانبازي که سلامتي

 گردد.امروزه بسيار سخت و دور از منطق تلقي مي

هاي چند شهيدي، روايت ايثار و هاي شهدا بالاخص خانوادهبررسي زندگي خانواده ـ تربيت فرزندان توانمند در خانواده:0

انگيزه که آنان با  حضور مستقيم نداشتند اما جوانان خود را به گونه اي تربيت کردند است که هر چند خود در جبهه فداکاري زناني

 (.9379)داودالموسوي, جنگيدند ها رفته و ميبه جبهه ،و آماده

داشتن کانون خانواده و تقويت روحيه زنان جوان براي گرم نگه هاي جنگي به منظور تقويت روحيه همسر:ـ اسکان در استان3

ترين مکان به مناطق عملياتي داشتند. تا بتوانند سهم بيشتري از زندگي مشترک و همياري شان سعي بر زندگي در نزديکهمسران

متوالي، لب به شکوه نگشوده و  تغييراتها و اين زنان صبور و هدفمند، حتي در شهر غربت و در آوارگيدر جنگ داشته باشند. 

آنان بي توقع وبي ادعا با کمترين امکانات زندگي کرده اند ؛  (9333)سجادي, رفتند ا ميهمشتاقانه به استقبال تمامي اين سختي

مرتباً در جابه جايي وانتقال از شهري به شهر ديگر بوده اند . تنها دل خوشي آنان در زندگي، همراهي با مردان خدا بوده است 

  .وديگر هيچ

مان حضور رزمندگان متاهل در مناطق عملياتي تمام بار عاطفي، در ز ـ سرپرستي خانواده در عدم حضور عيني همسر:9

اقتصادي، رواني، معيشتي، مراقبت از فرزندان، صيانت از حريم کانون خانوادگي، وضعيت بهداشتي، سلامتي، آموزشي، تغذيه و 

دادند و ر را همزمان انجام ميرغم وظايف مادري بايد نقش پدگرفت. ايشان عليمديريت روزمره خانواده به دوش همسران قرار مي

 بودند.پاسخگوي توقعات فرزندان و اقوام مي

ها براي دفاع اساسي و مهم بود. انگيزه نقش زنان در فرستادن مردان به جبهه ـ حمايت از همسران، فرزندان و برادران رزمنده:5

براي اين کار آمادگي لازم را نداشتند به واسطه  گرديد و حتي کساني کهبسياري از مردان با تشويق و سخنان زنان دوچندان مي

 راهنمايي و توصيه زنان اعم از مادران و همسران پاي به جبهه گذاشتند.

زنان با تشييع پيکر شهدا در زمان جنگ و همچنين تشييع و بدرقه شهداي تفحص  ـ تشييع شهدا و حضور بر مزار ايشان:6

هاي ايشان شدند. حضور انبوه زنان در ها و آلام خانوادهث تقويت روحيه و التيام زخمشده گمنام و شناسايي شده بعد از جنگ باع

 و تربت اي نشان از همدلي و وجود احترامي عميق و استوار براي ايشان بين جامعه دارد. مزارمراسم تشييع شهدا از هر قشر و طبقه

ان و صبر و استقامت مادران، همسران و خواهران شهدا بود و زنان را ها و ايثار آنشهدا، محلي براي تجديد خاطره و يادآوري رشادت

 کرد.ها ترغيب ميبه ياري بيشتر رزمندگان و جبهه

زنان در طول دفاع مقدس ثابت کردند که يکي از عوامل تقويت کننده روحيه  ـ بازتوليد صبر و استقامت تا رهايي از دشمن:9

ها موثر بودند و مسئوليت بيشتري به عهده داشتند د. زناني که در امور جبههها بودناز جبههها ي رزمندگان و پشتيباني فرهنگي آن

شدند که ديگران را در اين وادي ياري دهند. مادران ايثارگر اعم از مادران شهدا، جانبازان، موجب برقراري و ايجاد فضايي مي

 تاثيرگزار بودند.آزادگان و يا رزمندگان  خود بر استقامت و صبر عموم مردم 

ي زنان که نيمي از جامعه. مشارکت سياسي از رأي دادن شروع مي شودـ مشارکت حداکثري سياسي و حضور در راهپيمايي: 3

(. اغلب زنان با شرکت در انتخابات 9337)بهداروند,  اندداشته يفرايند مسائل سياسي، مشارکت مؤثردر دهند را تشکيل مي کشور

 ها بر پشتيباني از دفاع مقدس صحه گذاشتند.کت رسمي است تا حضور در تجمعات و راهپيماييکه از مظاهر مشار

بسياري از زنان، همسران خود را حتي به قيمت از » به عنوان يک فريضه: ـ تشويق همسر و فرزندان براي حضور در جبهه7

« کردندهايشان دفاع ميفکرشان، راهشان و آرمان کردند و ازي لذات معمولي زندگي، راهي ميدان مبارزه ميدست دادن همه

 (9333)سجادي, 

هاي فرهنگي دفاع اي زيبا از تلفيق اعياد ملي و ارزشجلوه ـ برگزاري با شکوه اعياد ديني ـ ايراني و ايجاد شور زندگي:90

ها با چيدن سفره هفت سين نوادهمقدس در بين خانواده شهدا شکل گرفت. ديده شد که در زمان سال تحويل و عيد نوروز اين خا

بر روي مزار شهيد مراسم سال تحويل را در کنار شهيد برگزار کردند و لحظه تعويض سال نو را با ياد وي طي کردند. همسران و 
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الب راهيان اند. و يا بعد از اتمام جنگ اين ايام را در مناطق جنگي در قبيشترين نقش را داشته مادران در برقراري اين گونه مراسم

 اند.نور به سر برده

 ـ زن در نقش آموزشی

 الف ـ آموزش علمي تخصصي:

هاي جنگ، نياز به امدادگران و هاي آفندي در جبههبا افزايش شمار رزمندگان و شروع عمليات ـ امدادگري و بهياري:9

نياز داشتند و بايد کادر تخصصي خود را تکميل  هاي نظامي هم که به فعاليت اين افرادپرستاران زياد شد. مراکز درماني و سازمان

هاي امدادگري، بهياري و پرستاري دادند تا بتوانند جواب گوي نياز درماني رزمندگان باشند، به برگزاري دورهنموده و افزايش مي

هاي مذکور تحت آموزش اقدام کردند. و با دعوت از جوانان براي کمک به مجروحين و رسيدگي به امور پزشکي و درماني، آنان را

ها تبديل شدند و با خدمات خود کمک بزرگي به روند درمان قرار دادند. بعضي از همين افراد خود به مربياني ماهر براي ديگر دوره

 مجروحين کرده و به آن سرعت بيشتري بخشيدند.

-از اسکان آوارگان جنگي در اردوگاهمشکلات وضعيت آموزشي و تحصيلي دانش آموزان بود. پس  ـ معلمي و تدريس: يکي از0

ها، کليدي بود که گرديد. حضور بانوان معلم داوطلب تدريس در اردوگاههاي موقت بايد تدبيري براي تحصيل و آموزش اتخاذ مي

نشده بود، اين قفل را باز کرد. در حالي که اين اماکن از خطر بمباران در امان نبوده و کمترين امکانات اوليه آموزشي هم فراهم 

وقفه خود، موجب اعتلا و پيشرفت فرزندان اين معلمين به تدريس و آموزش محصلين کوچک و بزرگ همت گماشتند و با تلاش بي

 ترين شرايط به کشور ارائه دادند.وقفه خود خدمت بزرگي در بحرانيمرز و بوم شدند و با زحمات بي

 د:هاي تبليغي خواهران و زنان در کردستان در دست است، مانناني از فعاليتهاي فراونمونه ـ آموزش امور ديني/ مبلغ ديني:3

هاي ها از همان آغاز ورود به شکلشدند. آنزنان طلبه از حوزه علميه قم و از مدارس اسلامي ديگر به منطقه کردستان اعزام مي 

 رفتند.گميمختلف مورد هجمه، اذيت و آزار دشمنان چون کردهاي مخالف و منافقين قرار 

  ب ـ آموزش نظامي:

مبني بر وجوب دفاع بر مرد و زن و الزام کسب آمادگي و تهيه مقدمات براي دفاع، مراکز نظامي  رهبر اساس حکم امام خميني

 هاهايي براي آموزش زنان و دختران با رعايت موازين شرعي و اخلاقي برگزار کردند که خيل زيادي از بانوان در اين دورهدوره

 شرکت کرده و به پيشبرد آمادگي نظامي درکشور همت گماشتند.

روزي، براي خواهران پاسدارِ ذخيره برگزار کرديم. بعد از تمام شدن اي و به صورت شبانهدو هفته يک دوره ـ کادر نظامي زن:9

براي خواهران شادگان برگزار  آموزش نظامي هم اين دوره، ما به شادگان رفتيم که آن زمان در حومه خرمشهر بود. يک دوره

هاي شهر کشيده شده بود کرديم. وقتي ما بعد از تمام شدن آموزش در شادگان به خرمشهر برگشتيم، جنگ به کوچه پس کوچه

 (.9375عسگري, )علي

فراتي و شروع جنگ، من و خواهر ورسي و چند نفر ديگر، جزو اولين ن 57تا مهر  53از سال : ـ بسيجيان و داوطلبين زن0

گري و آموزش دادن به خواهران انتخاب شده بوديم. آن روزها که هاي آموزش نظامي را گذرانده بوديم و براي مربيبوديم که دوره

من مربي تاکتيک شده بودم، سال سوم دبيرستان بودم. کار ما آموزش نظاميِ خواهران بسيجي خرمشهري بود. تا شروع جنگ، 

شد کيلومتري خرمشهر برگزار مي 95ها در يک پادگان در ورهدزش نظامي را تمام کرده بودند. خواهران حدود هشت دوره آمو

 (.9375عسگري, )علي

 زن در نقش عملیاتی و اجرايی ـ 

هايي که بطور ذاتي اند. حالات و رفتار بانوان در موقعيتبانوان در به عهده گرفتن وظايف و مسئوليت بيش از انتظار ظاهر شده

کند. شوند مثال زدني است. مانند مادر يا همسري که خبر شهادت، جانبازي و يا اسارت عزيزش را دريافت ميميروبرو  با آن

رفت مردان متکفل آن باشند و زنان داوطلبانه و با از خودگذشتگي و وظيفه شناسي آن را انجام برعهده گرفتن اموري که انتظار مي

 بارز در کارنامه ايشان است. اند از جمله نقاط درخشان و داده

 الف ـ نقش درماني:
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رزمندگان، زنان مسلمان دلسوز اين آب و خاک،  هاي دشمن و شهيد و مجروح شدن تعدادي از مردم واز شليک اولين گلوله

کسب رضايت  ها بدون هيچ چشم داشتي تنها به نيتدرمان مجروحان و جانبازان جنگ بپردازند. آنو دريافتند که بايد به امداد 

آمار  ها رفتند، و چه بسا خود مجروح و جانباز شدند، و گاه به خيل شهداي انقلاب پيوستند.الهي و اطاعت از مقام ولايت، به جبهه

 آسيب و مجروحان مداواي مسووليت از زيادي حجم طبيعي طور به که است آن گوياي پزشکي خدمات بخش در شاغل زنان بالاي

اگر زنان داوطلب به مدد و  (.9375)صداوسيما,  است بوده زنان متوجه هاو بيمارستان و درماني مراکز بهداشتي در جنگ از دگاندي

ها، شدند، درمان بعدي آنيافت، و اگر مجروحان به موقع مداوا نميآمدند، آمار شهداي جنگ فزوني ميمساعدت جبهه و جنگ نمي

  (.9379)سازمان تبليغات اسلامي, کرد مي جادايهزينه سنگيني را 

 هاي صحرايي حضور يافتند.پزشکان زن همچون همکاران مرد خود از اوائل جنگ در مناطق جنگي و بيمارستان  ـ پزشک:9

ز عشق و علاقه کادر پزشکي و پرستاران در رسيدگي به مجروحين در زمان دفاع مقدس مثال زذني بود. آنان که ا ـ پرستار:0

بودند بي هيچ چشم داشت و خانواده و ديار خود عزيمت کرده و به شهرهاي جنگي مانند اهواز، ايلام، کرمانشاه و سنندج رفته

 توقعي، شبانه روز در خدمت مجروحين و جانبازان بودند.

اند. ديگر مهم نبود که شور وحالي داشتيم که نگو، فقط مي خواستيم تا آنجا که مي شود يک نفر بيشتر زنده بم ـ امدادگر:3

برديم مي زديم وشد، فوري بغل ميمان خوني شود. حاليمان نبود، برانکارد هم نبود، هر مجروحي را که شهيد ميمقنعه کفش و

 (9337)نگاهي به خاطرات زنان در دفاع مقدس, سردخانه 

 ب ـ نقش عملياتي:

هاي نبرد همچون محورهاي مختلف جبهه ون مردان دربا شروع تهاجم دشمن به شهرهاي مرزي ايران، زنان نيز همچ

رساندن مهمات به خط، پر هايي چون هاي خرمشهر، آبادان، سوسنگرد و هويزه مشارکت مستقيم داشتند و با انجام فعاليتجبهه

هاي کمک سنگرها، محافظت از مهمات، تخليهنگهباني از مقرهاي خواهران، مساجد و حتيکردن خشاب و تميز کردن سلاح، 

 (.9337)امامي, هاي سنگري و تهيه کوکتل مولوتف، حضور موثري در جبهه داشتند مردمي، پرکردن گوني

اولين مسئوليتي که زنان در دفاع مقدس، به صورت خودجوش و همپاي مردان بر عهده گرفتند، جنگيدن با دشمن  ـ رزمنده:9

 .ها خود را به سلاح مجهز کردند تا مردانه با دشمن بجنگندآن .بعثي در جنوب و مزدوران داخلي در کردستان بود

منطقه مسکوني  که بر زنان، مبارزه با ستون پنجم دشمن بود. زنان با اشراف خاصي ترين فعاليتز مهما ـ رزمنده اطلاعاتي:0

آوري ها باشد، اطلاعات جمعآن بدون اينکه دشمن متوجه نظارتخود داشتند حرکات و شايعات دشمن را به دقت زير نظر گرفته و 

 (.9337)امامي, کردند هاي ستون پنجم را خنثي ميشده را در اختيار مقامات و مراجع ذيربط گذاشته و نقشه

 شهيده 90نفر 903هزار و 6 براساس آمار تهيه شده از فهرست شهداي جنگ تحميلي زنان قهرمان ايران ـ شهيده :3

اند. طبق ها در بمباران و موشک باران شهرها به شهادت رسيدهم اسلام کردند که بيشتر آنهاي دفاع مقدس تقديدر طول سال

نفر  0500نفر از اين افراد، رزمنده بودند، بيشتر اين زنان مجرد و  500آماري به نقل از نشريه داخلي بنياد شهيد و امور ايثارگران، 

 (9375)صداوسيما,  سال بودند 30تا  90از آنان در سن 

اسير  999درباره تعداد اسراي زن جنگ تحميلي، آمار روشني منتشر نشده، اما در برخي منابع از رقم  ـ آزاده )اسيرجنگي(:9

 (. 9375)صداوسيما,  زن در طول جنگ هشت ساله گفته شده است

براساس آمار بنياد جانبازان و امور ايثارگران که در شهريور  ـ جانباز :5

هاي جانبازي منتشر شد، تعداد کل ت و گروهبه تفکيک جنسي 9339

نفر  95هزار و  3نفر است که از اين تعداد  935هزار و  5جانبازان زن 

به اين  9399از سال( 9375)صداوسيما,  درصد جانبازي دارند05بالاي 

طرف، تعداد جانبازان مرد بيشتر شده است، اما تعداد جانبازان زن هم 

 (9333ادي, )سجچنان ثابت مانده است 

                                                           
سفانه آمارهاي ذکر شده از منابع مختلف داراي اختلاف است.متا   90  
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 درخت، يادگار فرزند

 ج ـ نقش مادري:

ترين آلاِم از دست دادن فرزند را مادران شهداي مفقود الاثر کشيده و فراق و چشم شايد عميق ـ مادر شهيد/ مفقود الاثر :9

فرسا ر طاقتانتظاري مانند کوهي سترگ بر جسم و جان اين مادران افتاده و جز صبر راه ديگري ندارند؛ بعضي از ايشان زير اين با

 جان به جان آفرين تسليم کرده و نتوانستند به ديدن نشاني از فرزند و آرامشي اندک در جان خود برسند.

تري هستند. مادران شهدا علي رغم تمام مادران جانباز در مقابل ديگر مادران داراي اوضاع و احوال سخت ـ مادران جانباز :0

اند و ديگر بلاتکليف ک توافق دروني با وضعيت خود و مسئله شهادت فرزندشان رسيدههايي که متحمل شدند به يآلام و رنج

جانباز به خصوص عزيزاني که وضعيت سلامتي آنان وخيم است و در طي زمان،  99نفر 390هزار و  99نيستند. اما در مقابل مادران 

 شود.تر ميبيماري آنان وخيم

آورد زند وضعيتي را پديد ميخبري از حال و روز فرـ مادر آزاده: بي3

 30هزار و  93برد. والدين که اين مادران را در يک تعليق رواني فرو مي

دست افسران معلوم الحال بعثي، حق بزرگي را برگردن آزاده با شکيبايي و تحمل بلاتکليفي و شرايط دشوار اسيري فرزند به  90نفر

 ه در جهان امروز مرهون فداکاري آنان است. دست آمد ملت و کشور دارند. و استقلال و عزت به

  د ـ نقش همسري :

 50هزار و  69ـ همسر شهيد: اين کشور زناني را به عنوان همسران شهيد در خود دارد که از آنان بايد به نيکي ياد کرد. 9

-اق يارند و سرگذشت تککه هر کدام دنيايي از صبر و شکيبايي بوده و درد کشيده در هجران و فر 93همسر شهداي دفاع مقدس

 تکشان شنيدني و قابل تامل و توجه است.

دختران دل در گرو دين و ميهن و رضاي الهي داده، خدمت به جانبازان را برخود واجب و تعهد کردند و با  ـ همسر جانباز:0

مدافعان از دين و کشور و هاي آن به مدت يک عمر به اداي ديني پرداختند که در ازاء قبول مسئوليت زناشويي و تحمل سختي

با مشقاتي در زندگي روبرو بوده و  رسدر کشور ميد 99نفر 973هزار و  399شان به که جمع همسران جانبازانناموس داشتند. 

 هستند که تحمل يک روز آن براي ديگران مقدور نيست.

مل شدند. بي اطلاعي از وضعيت همسر يا هايي بود که بانوان متحترين سختيصبر بر اسارت يکي از سنگين ـ همسر آزاده:3

طلبيد تا بتوان آن را به سرمنزل مقصود رساند. اگر فقط از اين بابت که زنان بر نظيري را ميفرزند کوه گراني بود که استقامت بي

 شد.ا کشيده ميهم با آن مصائب و آلام، معلوم نبود سرنوشت دفاع مقدس و جنگ به کجکردند آناسارت عزيزانشان را تحمل نمي

 هـ ـ نقش سرپرستي :

شايد بيش از سايرين بر گردن جامعه و بازماندگان جنگ حق دارند. چه بسا زناني  "شهدا"همسران  ـ مديريت خانواده شهيد:9

بر دوش که همسرانشان به شهادت رسيدند و آنها را با کودکانشان تنها نهادند و رسالت پدر بودن را نيز همپاي وظيفه خطير مادري 

را سرپرستي  پسر 90303دختر و  39977دا دهد اين گروه از زنان در کسوت همسران شهآمار نشان مي ها نهادند.آن

 (. 9333)سجادي,  اندکرده

 "همسر جانباز"ند که به عنوان ردا قرار 95بانويي 973هزار و  399در طيف گسترده زنان ايثارگر،  ـ  مديريت خانواده جانباز:0

درصد جانبازي، قطع نخاعي و به ويژه  90نجام خدمتي الهي هستند و عاشقانه و عارفانه از مردان جانباز بعضا بالايمشغول ا

 د.کننجانبازان اعصاب و روان )دچار موج گرفتگي( پرستاري مي

                                                           
 (9375خبرگزاري صدا وسيما به نقل از بنياد جانبازان و امور ايثارگران )صداوسيما,   11

 خبرگزاري صدا وسيما به نقل از بنياد جانبازان و امور ايثارگران 12

 خبرگزاري صدا وسيما به نقل از بنياد جانبازان و امور ايثارگران 93

 امور ايثارگران خبرگزاري صدا وسيما به نقل از بنياد جانبازان و 99

 سيما به نقل از بنياد جانبازان و امور ايثارگران  خبرگزاري صدا و 95
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که ه بانوان ضمن اينگردد کيکي از مقاطع سخت در دوران زندگي خانواده آزادگان به زماني بر مي: ـ مديريت خانواده آزاده3

 96هزار و  99همسران منتظر آزادي و برگشت همسران خود هستند بايد تمام مسئوليت خانواده را به دوش گيرند. اينان در خيل 

 در حالي به مديريت خانه خود مشغول بودند که هر لحظه احتمال شنيدن خبري ناگوار وجود داشت. 96هآزاد نفر

 و ـ نقش فرهنگي : 

در دوران دفاع مقدس برخي از بانوان به عنوان مبلغين فرهنگي در شهرها و روستاها با سخنراني و صحبت : ن فرهنگيـ مبلغي9

 پرداختند.ها ميبه آگاه سازي زنان نسبت به وضعيت جنگ و جبهه

و اين اشعار، بر  هاي عاطفي و معنوي بانوان از طريق شعر و از سوي شاعران زن ابراز شدهبخشي از حمايتزن: ـ شاعران 0

 ت؛ بعنوان نمونه:ها تأثير گذاشته اسحضور بيشتر رزمندگان در جبهه

 من و ميهن منميان تواني ز قلبم ربايي تو عشق کجا مي: سپيده کاشاني

 انديشدميدر سرزمين آسماني جبهه کسي به خويش ن: طاهره صفار زاده

)سازمان تبليغات اسلامي, م به کوي دوست بشتابيم و سر بيفشانيم بيا که خصم زبون را به خاک بنشاني: سيمين دخت وحيدي

9379) 

هايي بود که زنان جوان در آن به خوبي به ايفاي نقش پرداختند. نجام امور تبليغاتي و فرهنگي از زمينه ا ـ عمليات فرهنگي:3

-ها انجام ميهاي تبليغاتي بود که توسط خانمنقاشي، طراحي، پوستر و تصويرسازي، خطاطي و پلاکارد نويسي و تهيه سربند از کار

(. تهيه 9337)امامي,  شکل گرفت ايهاي خبرنگاري و رسانهپوشش دادن اخبار مربوط به جنگ در قالب انجام فعاليتگرديد. 

 آيد. هاي فرهنگي زنان به شمار مي( هم از فعاليت90، 9379)صالحي 99زندگي نامه از رزمندگان حين جنگ

 تخليه شد. ستادهايمي انجام زنان شهدا توسط به از امور مربوط بسياري مقدس دفاعسال  3 در طي دا و تفقد:ـ امور شه9

 زمينهدر اين  زنان نيز از خدمات نظامي هايدر پايگاه تعاون ها و واحدهايشهدا در شهرستان ، مراکز معراججنگيشهدا در مناطق

 (9375صداوسيما, ) مند گرديدبهره

هاي بانوان در خلال جنگ و بعد از جنگ بازديد از مناطق جنگي و يکي از فعاليت ـ بازديد از مناطق جنگي و راهيان نور:5

رواج يافت؛ که امروزه در ايام تعطيلات نوروز مردم  شهرهاي آزاد شده بود. بعد از قبول آتش بس به مرور اين رويه در بين مردم

 يابند.و انبوه در مناطق جنگي و عملياتي حضور مي بصورت گسترده

هاي هاي دفاع مقدس تلاشزنان در جنگ و پس از اتمام آن براي حفظ فرهنگ و ارزش: ـ حفظ آثار و فرهنگ دفاع مقدس6

 ها در قالب کارهاي گروهي و فردي نمايان شده است.اند. اين تلاشمتعددي داشته

 
 ی فعــالیت بانـــــوان در دفــــاع مقـــدسـ  پیــکربنــد 1جدول شماره 

 فعالیت کد عنوان کد نقش کد

1 

نی
یبا
شت
ی پ
ایت
حم
ش 
 نق
در
ن 
ز

 

1 

های حمایت

عاطفی ـ 

 روانی

 بدرقه فرزند، همسر و والدین 1

 استقبال از رزمندگان و آزادگان 2

 برگزاری مراسم معنوی/یادبود شهدا /دعا و ایجاد فضای معنوی 3

2 

های حمایت

نقدی و 

 غیرنقدی

 جذب منابع مالی 1

 تولید منابع مالی 2

 اهدای وسایل و کالا 3

 آشپزی/ پخت وپز 1های کمک 3

                                                           
 و امور ايثارگران جانبازانسيما به نقل از بنياد  خبرگزاري صدا و 96
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 خیاطی و دوخت ودوز 2 خدماتی

 تعمیر و بازسازی وسایل 3

 تهیه موادغذایی/ نان 4

 بسته بندی و ارسال 5

 تی وشستشو  خدمات بهداش 6

4 
های حمایت

 انگیزشی

 ازدواج با رزمندگان و جانبازان 1

 تربیت فرزندان توانمند در خانواده جنگ 2

 های جنگی به منظور تقویت روحیه همسراسکان در استان 3

 سرپرستی خانواده در عدم حضور عینی همسر 4

 زمنده حمایت از همسران، فرزندان و برادران ر 5

 تشییع و تدفین شهدا و حضور بر مزار ایشان 6

 بازتولید صبر و استقامت تا رهایی از دشمن 7

 مشارکت حداکثری سیاسی و حضور در راهپیمایی 8

9 
های جنگ به عنوان یک تشویق همسر و فرزندان برای حضور در جبهه

 فریضه

 ـ ایرانی و ایجاد شور زندگیبرگزاری با شکوه اعیاد دینی  11

2 

شی
وز
 آم
ش
 نق
در
ن 
ز

 

1 
آموزش علمی 

 تخصصی

 امدادگری و بهیاری 1

 معلمی و تدریس 2

 آموزش امور دینی / مبلغ دینی 3

2 
آموزش 

 نظامی

 کادر نظامی زن 1

 بسیجیان و داوطلبین زن 2

 

 فعالیت کد عنوان کد نقش کد

3 

و ا
ی 
یات
مل
ش ع

 نق
در
ن 
ز

یی
جرا

 

 نقش درمانی 1

 پزشک 1

 پرستار 2

 امدادگر 3

 نقش عملیاتی 2

 رزمنده 1

 رزمنده اطلاعاتی 2

 شهیده 3

 آزاده )اسیرجنگی( 4

 جانباز 5

 نقش مادری 3

 مادر شهید/ مفقود الاثر 1

 مادر جانباز 2

 مادر آزاده 3
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 نقش همسری 4

 یدهمسر شه 1

 همسر جانباز 2

 همسر آزاده 3

 نقش سرپرستی 5

 مدیریت خانواده شهید  1

 مدیریت خانواده جانباز  2

 مدیریت خانواده آزاده 3

 نقش فرهنگی 6

 مبلغین فرهنگی 1

 شاعران زن 2

 عملیات فرهنگی 3

 امور شهدا و تفقد  4

 جنگی و راهیان نوربازدید از مناطق  5

 حفظ آثار و فرهنگ دفاع مقدس 6

 گوش به امر رهبری 1 نقش پیرو 7

 

 ز ـ نقش پيرو

از باورهايي که تاثير زيادي بر پيروزي رزمندگان اسلام داشت پيروي از رهبري امام خمينيره  بود.  ـ گوش به امر رهبري:9

پذيري و اي محکم در اطاعت از رهنمودها و سخنان ايشان داشتند. اگر نبود ولايتهقريب به اتفاق زنان و بانوان همتي والا و اراد

آمد و جامعه به تشتت و اختلافات دست نمياطاعت زنان از نظرات امام و مقبوليت ايشان نزد بانوان، اين همدلي و وحدت عمومي به

شان باعث تاثيرپذيري افراد خانواده از عقايد و تفکر و منششد. زنان با نقش محوري که در کانون خانواده دارند عميق کشيده مي

فعاليت ارائه شده  59عنوان و  93نقش کلي  3هاي بانوان در دفاع مقدس با بندي از کليه فعاليتپيکر 9 شماره در جدول شوند.مي

  است.
 

و  "جنگ نرم"هايي مانند با واژه هاي سخت بودند، امروزه جوامعها در حالي صورت گرفت که جوامع درگير جنگاين نقش

هايي که امنيت ملي را در عرصه جهاني شدن جاري و ساري کرده و مزيت رقابتي کشورها مواجه  هستند، عرصه "قدرت نرم"

« دهي ترجيحات ديگرانتوانايي شکل»جوزف ناي، از پژوهشگران سياسي مشهور معاصر آمريکا، قدرت نرم را به  محسوب مي شوند.

 کندتعريف مي« قدرت براي جذب»و قدرت نرم را به « قدرت براي اجبار»جوزف ناي قدرت سخت را به  ه است.کرد تعريف

هاي جذاب، فرهنگ قوي و معقول، نهادها و ساختارهاي منطقي و کارآمد، ارزشقدرت نرم معلول شخصيت  .(9339:56)افتخاري، 

هاي رهبري و مديريت ترين مؤلفهثال آن است. داشتن قدرت نرم يکي از مهمسياسي مشروع و مقبول، اقتدار اخلاقي و معنوي و ام

تواند به نحو موفقي به رهبري خود ادامه دهد. قدرت واقعي موفق است. يک رهبر بدون مقبوليت عمومي و مشروعيت اعتقادي نمي

ر کوتاه مدت لل قدرت نرم را به سادگي و دهاي تفنگ و با زور سرنيزه به دست نيامده و نخواهد آمد. منابع و عهرگز از لوله

گيري نمايد در حقيقت به اعتبار خود و هر فرد يا دولتي بخواهد عليه اين عوامل و منابع قدرت نرم موضعتوان کنترل کرد نمي

ت. به همين دليل است ها اسها و فضيلتلطمه زده است. زيرا مخالفت و مقابله با اين امور از ديدگاه مردم به معناي مقابله با خوبي

ها است. مگر آنکه اقداماتي عليه آن انجام گيرد که در دراز مدت ها و حکومتکه بسياري از منابع قدرت نرم خارج از کنترل دولت

 هاي خود را از دست بدهد.ها و جذابيتتوانايي

، اينترنت، ماهوارهيست بلکه صحبت از صحبت از موشک و اسلحه و تانک، کشتي و هواپيما ن دنياي کنوني،در فضاي جنگ نرم 

اني هم که در اين جنگ نرم دخيل هستند و به سمت هم بنابراين سرباز .است و عکس ، کتاب، فيلم، سينماخبرگزاري، روزنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ها لان امور رسانهاهنرمندان و فععکاسان، ها نيستند بلکه روزنامه نگاران، سينماگرها، ها، افسرها و نظاميکنند ديگر ژنرالشليک مي

 .کننداليت ميور يا تحت کنترل مقامات سياسي فعتهستند که در بسياري از کشورها به صورت هدفدار و به دس

 هايزيرساخت نرم قدرت دانست. نرم قدرت از گيري بهره توانمي را ايران اسلامي جمهوري ملي قدرت هايشاخص از يکي

 در معدني و طبيعي عظيم منابع از برخورداري و ژئوپولتيک موقعيت لحاظ به ايران.  آوردمي وجود به نرم امنيت توليد براي را لازم

 گفت بتوان شايد که بوده دارا همواره را نرم قدرت از عظيمي منبع ايران که است اين توجه قابل نکته اما، دارد قرار خاص جايگاه

هاي بسياري از کشورها در دارد و معمولاً اين امر باعث دلمشغولي انکارناپذير اهميتي کنوني موقعيت و وضعيت در آن از استفاده

 محيط گردشگري و تاريخي هايوجود جاذبه ساله، هزار چند بهره مندي از تمدن غني، رهنگدارا بودن ف مورد ايران بوده و هست.

 هنرمندي بشري، علم توسعه در توجه قابل سهم جهاني، شاهکارهاي از لبريز ادبيات انساني، نيروي از ناشي عظيم اقتدار زيستي،

 پايان بي کرانه ديگر مثال صدها و مذهبي هايدلبستگي و رهاباو عميق عمق و هازيبايي هنري، هايعرصه از بسياري در پايان بي

 .(9379) افضلي، دهدمي قرار ما چشمان مقابل در را نرم قدرت منابع از

 جذابيت از قدرت، نوع اين در شودمي گذاريسرمايه هاذهنيت روي نرم قدرت در ؛است معتقد فرانسوي انديشمند فوکو ميشل

 شود موفق بازيگري اگر شود.مي گيري بهره هاخواست به رسيدن راستاي در همکاري به الزام و از هازشار بين اشتراک ايجاد براي

 نهادها آن ضوابط اساس بر را خود علائق ديگران که کند تأسيس نهادهايي و دهد جلوه مشروع ديگران نگاه در را خود قدرت

 تهديدات يا نظامي نيروي از خود خواست تحقق براي و کند عمل سنتي شيوه به مسلط بازيگر تا نيست نيازي ديگر کنند، هماهنگ

 راستاي در ناشدني وصف سرعت و شوق ديگران با باشد، داشته جذابيت مسلط بازيگر ايدئولوژي و فرهنگ اگر کند. استفاده خشن

 به توانمي را  نرم قدرتهاي شاخص (.99: 9339 امنيتي، مطالعات )گروه کرد خواهند فکر حتي و حرکت مسلط قدرت نظر مورد

 طبقه بندي کرد: مهم و اصلي رکن سه

 و شده آزموده حقيقتي آن که دارد وجود واقعيت از وجهي به نسبت که اعتقادي و ايمان از عبارتند باورها :هاارزش و باورها -9

 مي يابند. ظامن و نظم خويش يهاارزش با متناسب و خود باورهاي اساس بر افراد ،شودمي تلقي دانست

 ،انتظارات بر اجتماعي اعتماد .دهدمي تشکيل را قدرت ارکان از ديگر يکي و است اجتماعي سرمايه جانمايه تماداع : اعتماد -0 

 زندگي به مربوط نهادهاي و هاسازمان به نسبت و يکديگر به افراد داردکه دلالت اجتماعي لحاظ به شده تاييد و اکتسابي تعهدات

 .دارند خود اجتماعي

 يک عنوان به را آن انديشمندان رو اين از است بوده هاقدرت مدنظر همواره اعتبار ،است اعتبار نرم قدرت ديگر ضلع :اعتبار -3

 (.903 :9370 ،متقي) آورندمي شمار به قدرت مستقل منبع

 توانايي ،ديگران کردن جذب توانايي :از عبارتند آنها از برخي که کندمي ارائه نرم قدرت از مختلفي يهاتعريف 93ناي جوزف

 رسيده نظر به عمشرو که ايگونه به هااولويت تعيين توانايي ،جاذبه طريق از مطلوب کسب توانايي ،ديگران ترجيحات به دادن شکل

 به آمرانه قدرت از قدرت شکل تغيير ،اقتصادي فرهنگي نيروي يک ،شيفتگي و عناقا ،جذب قدرت ،باشد معنوي اعتبار داراي يا

 ،ناي) شود تبديل آنها خواسته به شما خواسته که نحوي به ديگران بر ثيرأت توانايي( و در نهايت  0009 ،ناي) متقاعدکننده قدرت

 کار دستور تعيين ،مشارکتي يهاروش طريق از ديگران بر ثيرگذاريأت توانايي :از است عبارت نرم قدرت کامل تعريف  (.9339

 محصول نرم قدرت که آيدمي بر چنين بالا تعاريف مجموعه . ازمطلوب نتايج آوردن دست به منظور به مثبت ذبج و سازي متقاعد

 قدرت ،خارجي و داخلي عمومي افکار در نفوذ و المللي بين اعتبار کسب ،است موجّه چهره ارائهو  مثبت تصويرسازي برآيند و

 اين به.است خسن اين از هاييلفهؤم و ساختن خويش اراده تابع را ديگران اراده ،ديگران بر رضايت با توأم غيرمستقيم تأثيرگذاري

)يوسفي،  آيدمي دست به تمکين و اعتبار توليد ،اعتقاد توليد ،رضايتمندي توليد صورت به نتايجي نرم قدرت کارگيري به در ترتيب

9339 :000). 

 

 پیشینه تحقیقات مرتبط داخلی و خارجی

                                                           
18 Joseph Nye 
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 ذکر "عراق و ايران جنگ عکاسي بر مذهبي هايارزش تاثير بررسي" عنوان با ارشد کارشناسي نامهايانپ در( 9370) خامسي

 استفاده با او. باشدمي عراق و ايران جنگ عکاسي بر مذهبي هايارزش ثيرأت کردن مشخص نامه پايان اين اصلي هدف که کندمي

 و پرداخته عراق و ايران جنگ عکاسي آثار و مردم اعتقادات و مذهبي هايزشار متن دو ثيرأت تحليلي بررسي به ژانت نظريه ژرار از

 و است بوده مذهبي عقايد از ناشي هايارزش ثيرأت تحت مقدس دفاع عکاسي". استکرده ذکر مضمون اين با را پژوهش هاييافته

 .(9370، سيخام) "دارد نمود جنگ هايعکس معنويت حس با مأتو و آرام فضاهاي در ثيراتأت اين

 عليه تحميلي عراق جنگ از پشتيباني در زنان اجتماعي مشارکت"عنوان با ارشد کارشناسي نامهپايان در( 9373) محققي

باشد مي ايران عليه عراق تحميلي جنگ از پشتيباني در زنان اجتماعي مشارکت بررسي تحقيق اين هدف:  کندمي عنوان "ايران

 (.9373)محققي، 

 "تهران درشهر ايران ـ عراق جنگ شهداي مادران يزيسته تجربه "عنوان با ارشد کارشناسي نامهپايان در (9373) عسگري

 (.9373باشند )عسگري، مي مطرح جامعه ساز فرهنگ عوامل از يکي بعنوان شهدا مادران که هدمي نشان

 راجع به کوشيده است "ايران جنگ رمان ههجد در زنان پردازي شخصيت"عنوان با دکترا نامهپايان در( 9370) يوزباشي

بپردازد. وي نشان داد  جنگ هايداستان در هاشخصيت اين بررسي به و سپس کند مطالبي ارائه ،شخصيت و انواع پردازيشخصيت

 شهيد فرزند ،جانباز و شهيد همسر جانباز، مادر مفقودالاثر، و مادرشهيد جمله از مختلفي هايجايگاه در جنگ هايرمان در که زنان

 (.9370کنند )يوزباشي، مي نقش ايفاي آواره زنان و پزشک و پرستار امدادرسان، زنان جبهه، پشت در زنان جانباز، و

 و مؤثر حضور که ادعا اين با "مقدس دفاع در زنان نقش " عنوان با ارشد کارشناسي نامهپايان در( 9370) نائيني طبائيبني

 مردان از مؤثرتر ها،زمينه برخى در حتى گيرچشم نحو به مقدس، دفاع طول در نظام مختلف هاىعرصه در ايرانى بانوان متعهدانه

 وي. پردازدمي ايشان حضور از هاييجلوه به و کرده ذکر فقهي نظر از را دفاع در زن و مرد حضور الزام دلايل است، گرفته انجام

 طبائيکند )بنيمي بنديدسته درمان و امداد و پشتيباني حمايتي لاعاتي،رزمي اط کلي نقش سه در را مقدس دفاع زنان حضور

 (.9370نائيني، 

 فعاليت کار و ساز دنبال به "عراق و ايران جنگ در زنان نقش بررسي" عنوان با ارشد کارشناسي نامه پايان در( 9379) صالحي

در اين تحقيق نشان داده شد که  .است بوده کارکردگرايي ريهنظ هايمولفه منظر از عراق و ايران جنگ سال هشت در زنان نقش و

 اميد پمپاژ و کلان و خرد سطح در اجتماعي اعتماد اجتماعي، سرمايه افزايش به زايدالوصفي طور به زنان نقش متفاوت کارکردهاي

 .(9379 ، صالحي) انجامدمي ايران زمان آن زدهبحران جامعه در اخلاق و

 در سمنان استان در زنان پشتيباني و نظامي نقش بررسي" عنوان با ارشد کارشناسي نامه پايان در (9379) داودالموسوي

 بسوي همسران و مادران بدرقه و تهيج تشويق، با که رزمنده عظيم نيروهاي تأمين ،نشان مي دهد که "مقدس دفاع سال هشت

 و تدارکات که استان نقاط تمامي در جزئي و ساده ظاهر به ولو کارهايي انجام براي خواهران حضور و گشتند روانه هاجبهه

 ميان در انگيزه و روحيه ايجاد باعث بانوان فعال حضور هااين از ترمهم و گرديد مشاهده داشتند عهده به را جنگي مناطق پشتيباني

 .(9379 ، داودالموسوي) بود شده رزمندگان

 تاريخچه مفصل تشريح ضمن "جنگ عکاسي هايويژگي بررسي" عنوان با دارش کارشناسي نامه پايان در( 9339) شناس پايه

 نقش بررسي به فارس خليج و کره ويتنام، جنگ تا دوم و اول جهاني جنگ ، کريمه جنگ و اوليه هايسال از دنيا در جنگ عکاسي

 و 50 دهه در عراق و ايران ظامين برخوردهاي و سياسي سوابق و ايران در عکاسي تاريخچه. استپرداخته جنگي مشهور عکاسان

 نقش بيان با و پرداخته ايران و عراق جنگ شروع تشريح به شناس پايه سپس. است نامه پايان اين ديگر بخش اسلامي انقلاب

 دخالت و سانسور جمله از آن بر موثر عوامل و جنگ عکاسي کارکردي فضاي و نموده مبادرت ايشان بندي دسته به جنگ عکاسان

 .(9339 ، شناس پايه)  است داده توضيح را نظامي هايسازمان

 کندمي ذکر "(9369-9357) عراق و ايران جنگ در زنان سياسي مشارکت " عنوان با ايمقاله در( 9337) امامي و درويشي

 مثابه به و مردمي هايمشارکت مجموعه در جديدي تجربه حکم در عراق و ايران جنگ در ايراني زنان فعال حضور و مشارکت

نقش ، دفاعي -نقش رزمينويسندگان مقاله نقش زنان را در چهار گروه  .شودمي محسوب ايران تاريخ طول در ايسابقه کم پديده

 (.9337امامي،  و اند )درويشيدسته بندي کردهنقش فرهنگي، تبليغي و عاطفي  ونقش امدادي ، پشتيباني
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 خاطرات اساس بر که "جنگ از بعد برلين زنان از بسياري وظيفه ، آواربرداري " انعنو با ايرسانه مقاله رد( 0095) 97اسکالي

 بوده حاضر دوم جهاني جنگ زمان در بودند که آلماني زنان اين گويدمي است شده نگاشته شده منتشر تحقيقات و عيني شاهدان

 از بعد که ساختماني هاينخاله از هاخيابان کردن پاک و آوار برداشتن. اندشده مشهور آوار زنان به و داشته نقش هم آن از بعد و

-آن که زنند مي تخمين مورخان. اندگرفته بعهده را آن زنان اين که است سختي کارهاي از يکي بود، مانده برجاي بمباران و جنگ

 اين نقش که دارد اذعان نويسنده .اندکرده آوريجمع آلمان شهرهاي سراسر از را هاسنگ قلوه از مکعب متر ميليون 500 حدود ها

است  مانده باقي آنان از تشکر و قدرداني براي اندک هاييفرصت افراد اين بالاي سن به توجه با و شده فراموش زنان
(Scally,2015.) 

 باطارت:  تبليغات و جنگ ، زنان" عنوان با ايمقاله در مدارس و09 ييل دانشگاه همکاري ملي موسسه از  (0095) 00دولين

 براي تبليغاتي نقش همچنين و صنعتي و پشتيباني و نظامي هايفعاليت به زنان ورود آغاز زمان به "بيستم مهم قرن در فرهنگي

 در که آن پوستر و  "کن پرچ رزي" معروف شعار کندمي عنوان وي. دارد اشاره آمريکا ارتش به کمک در مردم همگاني بسيج

 در شده گرفته کاربه تبليغاتي هايجنبه از يکي ، شد تبديل جنگ و مبارزه در زنان کمک بلسم به و شد شنيده آمريکا سراسر

 .(Devlin ,2015)است دوم جهاني جنگ طول

 پي در مقاله اين است مدعي "ايراني زنان اجتماعي هاينقش بر عراق و ايران جنگ تاثير" عنوان با ايمقاله ( در0099کولايي )

  غيبت با ايراني زنان زندگي در تغييرات اين. است عراق و ايران جنگ نتايج از يکي عنوان به ايراني زنان نقش در تغييرات ارزيابي

 در شرکت:  از جمله ايراني زنان هاينقش از در ادامه به برخي. يافت شکل خود کشور از دفاع براي خانه از مردان از بسياري

 براي معنوي هايحمايت و خود خانواده از مراقبت مقدم، خط در و مراکز در يکيلجست حمايت اجتماعي، و اقتصادي بسيج ارتش،

اجتماعي  هايمحيط ديگر با شدن آشنا و جنگي مناطق از مهاجرت همچنين او .کندبودند، اشاره مي شده اعزام جبهه به که مرداني

است  شده ايراني زنان سنتي هاينقش بر ايدهگستر باعث تغييرات جنگ که است اين مقاله اين فرضيه. داندرا يک فرصت مي
(Koolaee ,2014.) 

 در دارخانه زنان نقش کندمي عنوان "است؟ مردانه فقط که جنگ گويد مي کسي چه" عنوان با ايمقاله ( در0006) 00يسيل

 جنگ در آمريکايي بليغاتت در که است موضوعي جنگ هاينيازمندي توليد و کارخانجات در فعال حضوري و مردانه کارهاي انجام

 از چيزي، هر از مراقبت و پشتيباني فداکاري، پرستي،ميهن جنگ، زمان هاينمادپردازي وجود با و است متمرکز آن بر دوم جهاني

 تصوير به گمنام قهرمان و شجاع ، صالح ، قوي افرادي مثابه به تبليغات در جنگي، کارگرِ زنانِ. شد تفسير و برداشت زنان نقش

 .( Yesil , 2006) شدند  شيدهک

 

 روش شناسی تحقیق

اول شامل،  بخش در آماري جامعه. انجام شده است از نوع تحليل مضمون کاربردي و با روش کيفي هدف نظر از پژوهش اين

 اساس بر عکاسان و خبرگانانتحاب  دوم شامل بخش و دربوده  دسترس قابل عکس هايآلبوم و هاکتاب و مقدس دفاع هايعکس

در ابتدا از اطلاعات افراد خبره و مندي از حداکثر ويژگي جامعه آماري براي بهره .باشدميو غير احتمالي  انتخاب هدفمند روش

هاي عکس منتشره در باره دفاع مقدس استفاده و طي جستجو و بررسي، دسترسي به مخازن مطلع براي تهيه فهرستي از کتاب

پذير شد. دامنه زماني نشر اين ابخانه ملي، کتابخانه حوزه هنري و انجمن عکاسان دفاع مقدس امکان ها در کتمناسبي از اين کتاب

به موضوعات دفاع مقدس  باشد که تماماًچند ماه پس از شروع جنگ تا موقع انجام اين پژوهش مي 9357کتب از اواخر سال 

ها بوده است همچنين اين مجلدات داراي سطح از بانوان در آن هاييها وجود عکساختصاص دارند. ويژگي اصلي در انتخاب کتاب

اند. در و اغلب توسط ناشرين معتبر انتشار يافته اي فعاليت داشتهبصورت حرفه علمي و تکنيکي مناسبي بوده و عکاسان آن عمدتاً

                                                           
19  Derek Scally 

20  Mary-Doris Devlin 

21  Yale University 

22  Bilge Yesil 
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ها ميسر شد( دسترسي بدان جلد کتاب )که 63قطعه عکس در قالب   3955 مشتمل برمجموع حجم نمونه آماري در اين بخش 

هاي مختلف بوده و از غناي کاري براي شمول بخشيدن به پژوهش، عکاساني براي مصاحبه انتخاب شدند که متعلق به طيف. است

بودند که بتوانند نظرات عکاسان دفاع مقدس را بهتري نسبت به ديگران برخوردار بودند. به معني ديگر منتخبين بايد کساني مي

 . گذارندتري بهرمند بوده و قادر باشند اطلاعات صريح و دقيقي را در اختيار گي کنند و از دانش لازم و تجربه عميقنمايند

نفر  000با بررسي کتب عکاسي ليستي از عکاسان که داراي تصوير با موضوعيت زن بودند، به دست آمد. اين ليست شامل 

نامه و مشورت عکاسان شد. انتخاب خبرگان با نظر اساتيد محترم پايانميهاي ايشان در آن مشخص بود عکاس که تعداد عکس

اندرکاران فعاليتهاي فرهنگي و مديران مرتبط، براي مصاحبه پيشنهاد و صورت پذيرفت. افرادي از بين اساتيد دانشگاه، دست

 انتخاب شدند.

  بازشناسیمتغیرهاي 

تعيين عکس بانوان و شناسايي نقش  عنصري براي واجد شد کهظر گرفته در ن متغير دوها )نمونه آماري( براي بررسي عکس

اين دو متغير دو  تعريف شد." نمود/ فعاليت"و متغير دوم با عنوان  " / موضوعضور بانوانح"فرهنگي باشد. متغير اول با عنوان 

و به سرانجام رسيدن تحقيق و نتيجه  کندرا فراهم ميامکان شناسايي و تفکيک انواع نقش فرهنگي زنان بررسي و وجهي مسير 

  دهد.گيري را در دسترس قرار مي

ها نيز مورد توجه قرار بدليل اهميت زمان و دستيابي به دقت بيشتر در تحليل و نتيجه گيري، تصاوير بر مبناي زمان ثبت آن

 شوند.ميتفکيک گيرند که با سه دسته قبل از جنگ، هنگام جنگ و بعد از جنگ مي

  / حضور بانوانوعموض-1

توان آن را دريافت. موضوع، يک اي که مورد توجه عکاس قرار گيرد داراي موضوعي است که در مواجه با عکس، ميهر ابژه

در ستون  "موضوع عکس"ها با عنوان عامل اساسي براي عکس است. تشخيص موضوع و درج آن در اين پژوهش براي تمامي عکس

البته  فراهم شود.تعريف شده  يهاو شاخص هادوم و سپس بکارگيري مولفه بندي متغيرن دستهمربوطه درج گرديد؛ تا امکا

 شود.انجام مي هاعکسموضوع بعد از روئيت تصوير زنان در و تعيين تخصيص 

 نمود / فعالیت: ـ 2

ين کرد. هر معارکردي را توان براي حضورش، فعاليت و کگيرد ميعامل انساني در قاب تصوير جاي ميحداقل يک زماني که 

ت. اين سادسته بندي شده "غيرفرهنگي"يا "فرهنگي"ه فعاليت ابژه در عکس داراي نمود و فعاليتي است که در اين تحقيق ب

 در عکاسي دفاع مقدس تعيين شود. آن تصاوير متغير باعث خواهد شد که تنوع نقش فرهنگي و سهم و ميزان

 

 

 

 درت نرم( زنان شناسايی انواع نقش فرهنگی )ق

 

از اين زنان در آثار عکاسي دفاع مقدس مبتني بر قدرت نرم و انواع آن است.  فرهنگيشناسايي نقش مقاله  يکي از اهداف اين 

به همين منظور گيرد. بزار قدرت نرم فقط مورد توجه قرار ميهاي بيان شده در قالب فرهنگي و با رويکرد ارو من بعد نقش

. تصاوير  بر اساس خواهد بودمبناي شناسايي براي انواع نقش فرهنگي رد شان در حوزه فعاليت فرهنگي قرار داتصاويري که موضوع

و بيست و  "مولفه"همبستگي در موضوع، همگرايي و مشابهت، پيام نهفته در عکس، فعاليت و نقش زنان تحت چهار

 :دوشميبندي زير دسته "شاخص"شش

 

دراين مولفه به عادات عيني و رفتارهايي توجه شده که داراي نمود فرهنگي است و در جامعه و : "یفرهنگ يبازنمودها"لفه ؤم

 شاخص قرار دارد. هفتزندگي جاري و ساري است. در اين مولفه 
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هاي اجتماعي و شاخص آن به فعاليت 5لفه بلند و ؤاين م: "یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ يهامشارکت یبخش یتجل"لفه ؤم

صاص دارد که از طرفي هم بر شکل گيري و تقويت فرهنگ جامعه اثرگذار بوده و از سوي ديگر فرهنگ جامعه در شکل سياسي اخت

 گيري آن موثر است. 

 

شاخص به اموري پرداخته شده است که باعث  هفتلفه فوق و با ؤدر م: "یو اثرگذار درتعاملات اجتماع انگیزشینقش "لفه ؤم

اعي بوده و در ديگران به افزايش انگيزه و جوشش کمک کرده و باعث برانگيزانندگي در سطوح توان مضاعف در تعاملات اجتم

 شود. جامعه مي

 

هاي مختلف زندگي پرداخته شده است. لفه به مسائل و حوزهؤدر اين م: "یسبک زندگ دیدر تول يینقش توان افزا"لفه ؤم

-قبت از همسران و فرزندان آسيب ديده از جنگ، تحمل مشکلات و سختيکيفيت زندگي، حفظ و بقا کانون خانواده، نگهداري و مرا

هاي آوارگي و اصرار حداکثري بر باقي ماندن در شهر و ديار علي رغم مماس بودن با جنگ و خطرات ناشي از آن، مواردي است که 

 شاخص جمع بندي شده است. هفتلفه چهارم با ؤدر م

هاي جنگ و طريق مشاهده به بررسي واحد تحليل )عکس مقدس، از دفاع عکاسي آثار هايداده از گيريبراي بهره پژوهش اين

 نيمه مصاحبه ابزار نوع رجوع شده است. عکاسان و خبرگان نظرات تحليل مضمون نيز  به بخش دفاع مقدس( پرداخته است. در

 نظري ادامه پيدا کرده است. يدن به اشباعرس تا هاي باز و به شيوه رو در رو )چهره به چهره( بوده وساختاريافته با جواب

بودند.  هاي واحدي به شکلي يکسانشنونده پرسش همه مصاحبه شوندگان تقريباًاي طراحي شد که به گونهبرنامه مصاحبه 

ا انتخاب روش مصاحبه با تکنيک نيمه ساختاريافته و طراحي نمونه سوال يکسان به همراه جواب باز، روايي و پايايي پژوهش ر

ها يا در دفاتر ايشان صورت پذيرفت و يا به محل انجمن عکاسان دعوت شدند و در فضايي مناسب و است. اين مصاحبهتقويت کرده

اي تحليل گرديد که هر ها به گونهها انجام شد و تکوين آنهدوستانه گفتگوها انجام و ضبط گرديد. کدبندي به هنگام تفسير داد

کننده مشخص و معين باشد. فرايند تحقيق به منزله يک کل در هردو بخش با جزئيات بيشتري ثبت شده گزاره متعلق به مشارکت 

ها و ايجاد قابليت اعتماد اقدام به دعوت از براي تقويت صحت يافتهکه اين عامل به پايايي کل فرايند کمک کرده است. همجنين 

سازي، دريافت تاييديه خلاصه جواب يا جملات اصلي از مصاحبه هاي متفاوت براي مصاحبه و استفاده از تکنيک سه سوطيف

 شوندگان، شده است.

ها در يک مطالعه کيفي اساسًا شامل ترکيب اطلاعات حاصل از منابع مختلف به شکل يک توصيف پيوسته تجزيه و تحليل داده

 يبند ستهو د يکليدو  ساسيا يگفتهها اساييشن شامل هاداده تحليل ينداباشد. فراست، مياز آنچه محقق مشاهده يا کشف کرده

هاي تحليل کمي، ساختاري و تفسيري مصاحبه در اين پژوهش بيشتر از روش سوم استفاده روشاز بين مقولههاست.  حسب بر انهآ

ها انجام داده دهنده( و عنوان بندي )مفاهيم فراگير( تحليلشد. با مقوله سازي )مفاهيم پايه( و کدگذاري معنايي )مفاهيم سازمان

هاي مشابه يک مفهوم پايه درنظر گرفته شد. ابتدا از بين جواب افراد مفاهيم اصلي و برجسته استخراج شده و سپس براي جواب

 هاي بزرگتري تقسيم شدند. شد. در گام بعدي مفاهيم مشابه تحت مفاهيم سازمان دهنده )کدگذاري معنايي( به دسته

 

 نقش فرهنگی زنان در نمونه آماري عکس دفاع مقدسپیکربندي  ـ 2شماره  جدول

 شاخص شاخص کد مولفه مولفه کد

 

 
 

 

1 

 

 

 
 

 بازنمودهاي فرهنگي

 آئينهاي مذهبي 1

 سنتهاي قومي /  محلي 2

 جشن و ازدواج 3

 اعياد ملي / عيد نوروز 4

 سوگواري و عزاداري 5

 ارتباط با آثار شهدا 6
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 مزار شهدا 7

 
 

 

2 

 
 
 

 هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسيتجلي بخشي مشارکت

 مشارکت سياسي 1

 مراسم و گردهمايي 2

 راهپيمايي 3

 بازديدها 4

 تشييع شهدا 5

 

 
 

 

3 

 

 

 

 
 

 و اثرگذار در تعاملات اجتماعي نگيزشيانقش 

 استقبال 1

 بدرقه 2

 وداع و خداحافظي 3

 عيادت و ملاقات 4

 ليت آموزشيفعا 5

 عمليات فرهنگي 6

 حالات / رفتار و کنش انساني 7

 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 نقش توان افزايي در توليد سبک زندگي

 جمع خانواده 1

 آوارگان / اردوگاه 2

 بازي 3

 خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان 4

 زندگي شهري 5

 زندگي در مناطق جنگي 6

 / کمک و ياريفعاليتهاي روزمره  7

 

 

 تحقیقمدل مفهومی 

حضور موضوع و ابتدا بايد  ،از بين جامعه آماريهمانگونه که در اين مدل مشخص شده براي دستيابي به هدف اصلي تحقيق 

 شود.به تعيين نوع فعاليت فرهنگي يا غير فرهنگي است بکار بسته ميمربوط عکس تعيين شود. سپس متغير دوم که در بانوان 

هاي فرهنگي بدست تنوع نقشذکر شده شش شاخص  لفه و بيست وؤچهار مبر اساس نقش فرهنگي زنان  تعيين انواعراي بسپس 

  آيد.مي
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 ي تحقیقهايافته

تصوير ديده و ثبت  9999، بانوان در مجلد کتاب 63از  عکس 3955در بين آمار توصيفي نشان داد در يک نگاه اوليه و کلي 

هايشان با موضوع درصد از عکس 7/60دهد. زنان در درصد کل تصاوير نمونه آماري را تشکيل مي 96/96عکس  اند. اين تعدادشده

 اند.درصد باقيمانده ساير موضوعات را به نمايش گذاشته 9/39فرهنگي ظاهر شده و در 

 

 و متغیرهاي آنشناسی باز

وضعيت مورد بررسي و ارزيابي قرار  9 و "مود/ فعاليتن و "موضوع"دو متغير آماري در  جامعهتصاوير بازشناسي در بخش 

تصاوير شناسايي شده  9999براي دهد. نشان ميبا زمان ثبت تصاوير را دوگانه متغيرها  بين وضعيت اياين جدول مقايسه. گرفت

متعلق به قطعه  709بانوان موضوع احصاء و تعيين شد تا امکان جداسازي نقش فرهنگي از غير آن فراهم شود. از کل تصاوير  بانوان

 است. عکس مربوط به فعاليت غير فرهنگي  539و تعداد فرهنگي  نقش

 

 ع نقش فرهنگی زنان در آثار عکاسی دفاع مقدستنو

 شناسی گانه بازدوسبت متغیرهاي نفراوانی و  ـ 3شماره  جدول

نسبت  فراواني زمان / تاريخ وضعيت متغیر

 قبل جنگ هنگام جنگ بعد جنگ درصد

 100 1441 14 1043 384 حضور بانوان موضوع/ موضوع

 9/39 534 2 464 68 غيرفرهنگي نمود / فعالیت

 7/60 907 12 579 316 فرهنگي
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تصوير در نمودار  709نگاهي کلي به نقش فرهنگي زنان با فراواني کل  (0شماره )جدول تعريف شده  مولفهبا توجه به چهار 

 دد.گرارائه مي 9شماره 
ها با عکس تعداداز يک تناسب منطقي برخوردار است.  هاعکستوزيع تصاوير در چهار مولفه نقش فرهنگي زنان فارغ از تاريخ 

 دريافت مخاطبينانطباق  و باعث افزايشدارد؛ تصاوير در نشر منطقي  يرونداز  توجه به ضريب اهميت اين چهار حوزه نشان

د. هر چند بعضي از فعاليت زنان در زمان جنگ و يا بعد از جنگ بوده اما شوموضوع مي و حقيقت زنان با عينيتنقش ها از عکس

ها انجاميده وزني در مولفه در مجموع ثبت و انتشار تصاوير و تنوع فعاليتي و ميزان آن به يک روند منطقي و ايجاد تناسب و هم

 است.

 

 

  

  

ای تجلی بخشی مشارکت ه

سی فرهنگی، اجتماعی و سیا

2  

31 

رگذار نقش برانگیزاننده و اث

  2درتعام ت احتماعی 

2  

ولید نقش توان افزایی در ت

3 1سبک زندگی 

1  

سنمودار شماره ا ـ نسبت و فراوانی تصاویر در نقش فرهنگی زنان در آثارعکاسی دفاع مقد

  2تجلی بخشی مشارکت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی   1بازنمودهای فرهنگی 
3 1نقش توان افزایی در تولید سبک زندگی   2نقش برانگیزاننده و اثرگذار درتعام ت احتماعی 
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 زنان به تفکیک زمانفراوانی تصاوير در نقش فرهنگی  ـ 4شماره  جدول

 فراواني نقش فرهنگی

 شاخص کد مولفه کد
بعد 

 جنگ

هنگام 

 جنگ

قبل 

 جنگ
 جمع

 بازنمودهاي فرهنگي 1

 8 0 4 4 ي مذهبيهاآئين 1

 20 0 19 1 سنتهاي قومي / محلي 2

 4 0 0 4 جشن و ازدواج 3

 4 0 3 1 اعياد ملي / نوروز 4

 53 0 45 8 سوگواري و عزاداري 5

 34 0 15 19 ارتباط با آثار شهدا 6

 66 0 61 5 مزار شهدا 7

 
 189 0 147 42 جمع

2 
هاي تجلي بخشي مشارکت

 فرهنگي، اجتماعي و سياسي

 7 0 7 0 مشارکت سياسي 1

 38 0 37 1 مراسم و گردهمايي 2

 37 0 36 1 راهپيمايي 3

 51 0 13 38 بازديدها 4

 154 0 66 88 تشييع شهدا 5

 
 287 0 159 128 جمع

3 
و اثرگذار  انگيزشي نقش 

 درتعاملات اجتماعي

 95 0 1 94 استقبال 1

 84 0 84 0 بدرقه 2

 40 0 37 3 وداع و خداحافظي 3

 1 0 1 0 عيادت و ملاقات 4

 8 0 6 2 فعاليت آموزشي 5

 15 0 14 1 عمليات فرهنگي 6

 25 0 22 3 نسانيحالات / رفتار و کنش ا 7

 
 268 0 165 103 جمع

4 
نقش توان افزايي در توليد 

 سبک زندگي

 11 0 9 2 جمع خانواده 1

 22 0 21 1 آوارگان / اردوگاه 2

 8 0 7 1 بازي 3

4 
خانواده شهدا، آزادگان و 

 جانبازان
31 7 0 38 

 24 8 16 0 زندگي شهري 5

 50 0 44 6 زندگي در مناطق جنگي 6

 10 4 5 1 فعاليتهاي روزمره / کمک و ياري 7

 
 163 12 109 42 جمع

   
 907 12 580 315 جمع کل
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مولفه ارائه و به چهار هاي هر ها و دادهارائه شد، يافتهو فراواني تصاوير حال که يک تصوير کلي از وضعيت نقش فرهنگي زنان 

 :شودپرداخته مي بازنمودهاي فرهنگي مولفهبه شود. ابتدا ها پرداخته ميتحليل آن

 ـ بازنمودهاي فرهنگي :9

احساسات و عواطف در زمينه  ياننشان دهنده توجه و علاقمندي عکاسان و ناشرين در بتصوير،  977اين مولفه با جمع کلي 

تر وجود داشته، اما رسد که بعد از جنگ فرصت بيشتري براي پرداختن به موضوعات متنوعنمودهاي فرهنگي است. به نظر مي

 از کانون توجه بدور مانده است. "هاي مذهبيآئين"و  "جشن و ازدواج" ،"اعياد ملي"همچنان موضوع 

 هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي :تجلي بخشي مشارکتـ 0

زنان در نمود  است. مشارکت "تشييع شهدا"تصوير، بيشترين تصاوير منتشره متعلق به شاخص  099در اين مولفه با جمع کلي 

نماياند. همچنين و فعاليت تشييع شهدا در بعد از جنگ بيش از دوران جنگ است که تاکيد بر حضور زنان در اين موضوع را مي

 هاي اتخاذ شده است. گذاريدهد که نشان از علائق و سياستخبر از تمرکز عکاسان و ناشران بر اين موضوع را مي

 آ ینهای مذهبی 

4   

  

4جشن و ازدواج 

2 

4نوروز / اعیاد ملی

2 

3 سوگواری و عزاداری 

2  

34ا ارتبا  با آثار شهد

1  

  مزار شهدا 

3  

ـ  نسبت در بازنمودهای فرهنگی 3نمودار شماره 

4جشن و ازدواج  2محلی/ سنتهای قومی آ ینهای مذهبی  4نوروز / اعیاد ملی
3 سوگواری و عزاداری  34ارتبا  با آثار شهدا    1کل تصویر   مزار شهدا 

 مشارکت سیاسی 

2 

  

  
  

  

1 بازدیدها 

1  

4 1تشییع شهدا 

 4 

ـ نسبت در تجلی بخشی مشارکتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 4نمودار شماره 

1 بازدیدها  3راهپیمایی   3مراسم و گردهمایی  مشارکت سیاسی  4 1تشییع شهدا    2کل تصویر  
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 رتعاملات اجتماعي :و اثرگذار د انگيزشينقش ـ 3

تصوير، بيشترين تصاوير منتشره متعلق به سه شاخص مرتبط بهم است که شامل استقبال، بدرقه و  063ين مولفه با جمع کلي ا

هاي عاطفي و انگيزشي است. بيشترن تلاش براي وداع و خداحافظي در دوران جنگ و بعد از جنگ است. تمرکز تصاوير بر جنبه

عکس منتخب  9باشد. نکته جالب اينکه في زنان در اين سه موضوع بخصوص در استقبال از آزادگان متمرکز ميحالات عاط ودبازنم

  عکاسان هم در موضوع بدرقه و وداع و خداحافظي است.

 نقش توان افزايي در توليد سبک زندگي :ـ 9

تصوير،  963در اين مولفه با جمع کلي . کندهاي مختلف آن موضوعي است که اين نمودار آنرا تبيين ميخانواده و جلوه

ها به شاخص زندگي در مناطق جنگي در هنگام جنگ و خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان در بعد از جنگ بيشترين عکس

   استقبال

3  

4 بدرقه 

31 

 4وداع و خداحافظی 

1  

1عیادت و م قات 

  فعالیت آموزشی  

3 

 1عملیات فرهنگی 

  

انی رفتار و کنش انس/ حا ت

2 

  

ـ نسبت در نقش انگیزشی و اثرگذار درتعام ت اجتماعی  نمودار شماره 

4 بدرقه   استقبال  1عیادت و م قات  4وداع و خداحافظی 
  2کل تصویر  2رفتار و کنش انسانی / حا ت 1عملیات فرهنگی  فعالیت آموزشی 

11جمع خانواده 

  

22اردوگاه / آوارگان 

13 

  بازی 

  

خانواده شهدا، آزادگان و 

   3جانبازان 

23 

24زندگی شهری 

1  

  زندگی در مناطق جنگی 

31 

 کمک و/ فعالیتهای روزمره 

 1یاری 

  

ـ نسبت شاخ  ها در مولفه نقش توان افزایی در تولید سبک زندگی   نمودار شماره 

11جمع خانواده  22اردوگاه / آوارگان    بازی 
24زندگی شهری   3خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان    زندگی در مناطق جنگی 

3 1کل تصویر  1کمک و یاری / فعالیتهای روزمره 
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اختصاص دارد. اين شاخص بعد از جنگ اولين موضوعي است که عکاسان را براي عکاسي بخود جذب کرده و همچنين ناشرين و 

مقاومت و پافشاري زنان بر زندگي حتي در مکان و زماني سخت و مماس با جنگ و پذيرش  .انديدهدر نشر آن کوش سردبيران

تلاشي است درخور که در تصاوير، راه همسر، رغم شهادت، جانبازي يا اسارت ناامني و همچنين اصرار برحفظ کانون خانواده علي

 .يافته و بخوبي منعکس و نمود دارد

 هاي فرهنگی به تفکیک زمان :ل شاخصفراوانی ک

جنگ و بعد از جنگ ارائه  هنگاماي بين فراواني انواع نقش فرهنگي زنان به تفکيک اي مرتبهمقايسه 3و  9در نمودار شماره 

وي ديگر ها و نقش زنان را از يک سو و ميزان انعکاس موضوعات در آثار عکاسي را از سگرديده است؛ که نقاط اوج و فرود فعاليت

 نشان داده است.

 

 

هاي حمايتي و شود بار عاطفي و انگيزشي تصاوير کم شده و انگيزهنزديک مي مذکورهر چه شاخص به سمت راست دو نمودار 

علت کاهش خميرمايه عاطفي و انگيزشي، تعداد تصاوير هم کم شده است. جمع بيشترين فراواني در  شود و بهعملگرايي تقويت مي

توان به عنوان موثرترين نمودها در تجلي بخشي ها مير به ترتيب مربوط به تشييع شهدا، استقبال و بدرقه است که از آندو نمودا
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 ها بهبيشترين بازنمود ها نسبت داد.ترين نقش در تعاملات اجتماعي را به آنهاي فرهنگي و اجتماعي نام برد و عميقبه مشارکت

 3و  9تائيد اين ادعا وجود بيشترين فراواني در سه شاخص اول نمودار است. دادي معطوف شدهونهاي عيني و ملموس و برفعاليت

است. جامعه عکاسي از پرداختن به مسائل دروني، حالات و احساسات بانوان و يا مشکلات بجامانده از جنگ سرباز زده و يا با 

آيند، اما شوند و عيني و ملموس نبوده و کمتر به چشم ميديده نمي نگاه اول درموضوعاتي که  است.توجه از آن عبور کرده کمترين

گر علاقمند و کنجکاو تابند. براي کشف اين حقايق ذهن پرسشکشند و روي باز ميبا کنکاش، جستجو و مداقه خود را به رخ مي

 را بر جاي مناسب خود بنشاند.شده را بيابد و آن  کار شود و تا وقت باقي است اين پازل گمعکاسي کشور بايد دست به

 

 :تفکیک و شناسايی نقش فرهنگی

بندي گرديد که با توجه هاي استخراج شده، نقش فرهنگي زنان درحوزه قدرت نرم در چهار مؤلفه شناسايي و قوارهطبق شاخص

 باشند :ها در آثار عکاسي به ترتيب زير ميبه فراواني آن

فراواني در اين مؤلفه متعلق به شاخص مزار شهدا و سوگواري و عزاداري است که بيش بيشترين بازنمودهاي فرهنگی: الف ـ 

تصاوير را به خود اختصاص داده است. تصاويري که زنان را در مزارها و مقابر شهدا در حالات مختلف و يا عزاداري و  %63از 

هاي ي و احساسي است و در حوزه حمايتدهد. اين دو شاخص در اين مؤلفه داراي بيشترين حس عاطفسوگواري نشان مي

گيرد. همچنان علت فراواني حضور زنان، مسائل عاطفي و احساسي ارزيابي شد. در اين مؤلفه  زنان در جايگاه انگيزشي قرار مي

 اند.دارندگان بيشترين حالت عاطفي و احساسي در مقابل از دست دادن عزيزان نشان داده شده

مشارکت سياسي، مراسم و  ؛لفه با پنج شاخصؤاين م :ي فرهنگی، اجتماعی و سیاسیهاتجلی بخشی مشارکت ب ـ

ها بودند. بيشترين نمود در اين مؤلفه بين ديگر مؤلفها، داراي بيشترين فراواني درها، بازديدها و تشييع شهدها، راهپيماييگردهمايي

ر دوره بعد از جنگ ثبت شده است. اين فعاليت به حوزه اختصاص دارد که بيشتر آن د %59با فراواني به شاخص تشييع شهدا 

هايي که رسد فعاليتميکشد. به نظر هاي انگيزشي بانوان تعلق دارد و آنان را در بستر رويدادي اجتماعي به تصوير ميحمايت

گذارند. ز خود را به نمايش ميکنند و آنان حضور قوي تري ابرخاسته از عواطف و احساسات باشند توليد انگيزه بيشتري در زنان مي

 زنان بيشترين نمود و تجلي اجتماعي را در تشييع شهدا داشتند و حتي اين نمود بعد از جنگ نيز افزايش داشته است.

 "استقبال و بدرقه"بيشترين فراواني متعلق به شاخص  مؤلفه در اين  :و اثرگذار درتعاملات اجتماعی انگیزشینقش ج ـ 

از تصاوير را شامل خواهد  %30را هم به عنوان سومين فراواني به حساب آوريم سرجمع بيش از  "و خداحافظي وداع"است و اگر 

شد . همچنان اين سه رفتار از تمايلات عاطفي و احساسي برخوردار است. در هنگام جنگ بيشترين فراواني متعلق به بدرقه و وداع 

اي عاطفي و رواني تعلق دارد. شاخص استقبال که مربوط به زمان ورود آزادگان هبا رزمندگان است. اين فعاليت به حوزه حمايت

توان نتيجه شاخص تعريف شده است. با توجه به اهميت مسائل عاطفي براي بانوان مي 06است، داراي بالاترين فراواني در تمامي 

ه است. زنان در اين تصاوير بسيار عاطفي اما هاي عاطفي و رواني گرديدگرفت که اين شاخص باعث برانگيختن قوي ترين حمايت

 اند.مقاوم و صبور به تصوير کشيده شده

هاي روزمره درخلال که به نقش خانواده و زندگي و فعاليتمؤلفه در اين  :توان افزايی در تولید سبک زندگی د ـ نقش

جنگي و خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان  جنگ و پس از آن پرداخته شده است. بالاترين فراواني به شاخص زندگي در مناطق

اختصاص دارد؛ با اين تفاوت که شاخص اول در هنگام جنگ و شاخص دوم بعد از جنگ مورد توجه عکاسان بوده است. اين دو 

يل داشتن دلرسد زنان بهگردد. به نظر ميهاي انگيزشي و نقش مادري، همسري و سرپرستي بانوان برميگونه رفتار به حوزه حمايت

-ها را بجان ميکنند و در اين باره صعوبتها را تحمل ميانگيزه قوي در حفظ خانواده و صيانت از کانون زندگي، سختي و ناگواري

خرند تا از حريم خانوادگي دفاع کرده و آنرا گرم نگه دارند. تجلي اين رفتار در زمان جنگ، ماندن و زندگي کردن در مناطق جنگي 

هاست. براي هاي مهاجرين و بعد از جنگ در نگهداري از جانبازان، تحمل داغ فقدان فرزند و همسر و دوري آناردوگاه يا سکونت در

خاطر زندگي در مناطق آلوده به بقاياي مواد منفجره عکاسان اين موضوع درخور توجه بوده و خانواده شهدا، جانبازان و کساني که به

اند مورد توجه آنان قرارگرفته است. در تصاوير، ما شاهد زناني هستيم که بار بزرگ ي ديدهها صدمه و آسيب جدو مين و بمب
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اند که براين اوضاع دشوار شده مطرحاي کنند و به گونهکشند و آن را بسامان ميصيانت از کانون خانواده و زندگي را بدوش مي

 بر و مدبرند و بر شرايط زندگي مسلط و پابرجايند.شوند که صاکنند. زناني ديده ميفائق آمده و بر آن صبر مي

اي قابل تامل است که رصد و پيگيري وضعيت زندگي در مناطق جنگي بعد از توقف جنگ به دست فراموشي سپرده اما نکته

ر خود شده و ديگر چندان بدان توجه نکرده اند در حالي که هنوز مردم شهرهاي جنگ زده از نظر وضعيت زندگي در شهر و ديا

 دهد.در تصميمات کلان مديريتي مي اند. اين تفاوت رفتارها خبر از نوعي سياست گذاري و اعمال سليقهبسامان نشده

 

 هاي تحقیق الؤهاي تحقیق مبتنی بر سيافته

 کدامند؟مبتنی بر قدرت نرم  عراق و ايران جنگ در مقدس دفاع عکاسی آثار در زنان فرهنگی نقش ـ

 چیست؟ عراق و ايران جنگ در مقدس دفاع عکاسی آثار در زنان فرهنگی  هاينقش  از يک هر سهم ـ

ها وجوه فرهنگي بوده است. ترين بازنمود بانوان در عکساصليتحقيق، هاي بندي پاسخ به سوالطبق مطالب فوق در جمع

فرهنگي را فراهم کرده است. در هريک از اي براي بانوان صبغه کنشي که در موضوع فعاليت بانوان دريافت شد بيش از هر صبغه

 ،  استقبال، اتشييع شهدها بدست آمد که عبارتند از : هاي چهار گانه بيشترين سهم در انواع نقش فرهنگي در اين شاخصلفهؤم

 هستند. زندگي در مناطق جنگيمزار شهدا و حضور در 

 ی در آثار عکاسیساشنتحقیق بازنتايج 

ير فرهنگي رجحان دارد. آنچه را که عکاسي توانسته است به تصوير بکشد و يا عکاسان ما علاقمند به صبغه فرهنگي بر وظايف غ

جنبه فرهنگي داشته است )بجاي توجه بر نقش رزمندگي، امدادگري، پشتيباني لجستيکي، ...(  چيزياند بيشتر از هر ثبت آن بوده

و شايد با اين رويکرد،  شده مطرحعه به حوزه فرهنگي اختصاص داده اند، و زنان به عنوان کساني که بيشترين کنش خود را در جام

 اند.شده معرفيعد فرهنگي خدمات زنان در آثار عکاسي جنگ در قلمرو قدرت نرم بُ

 خبرگان و عکاسان با مصاحبه و تحلیل نتايج یبررس

 منشـ 9 :گرفت قرار توجه و يابيارز مورد دهر 3 در جينتا ،نفر از عکاسان و خبرگان 96براساس سوالات مطرح شده در بين 

 ايفعاليت حرفه ـ3 کارکرد عکاسي ـ0 عکاسان

  :منش عکاسانـ 1

 :ستا گرفته قرار توجه مورد عکاسان نظر از ريز موارد ،تياولو بيترته ب حوزه نيا در

ه بسياري از عکاسان قرار گرفته کيد و تکيه بأاهميت حضور زنان مورد ت راستا نيا در اهمیت حضور زنان براي عکاسان:ـ 

 زنان بوده اند. حضورمهم بودن  به معتقد شانيا از يريکث جمع که ينحو

سياست و سليقه ناشرين بر انتخاب تصاوير زنان اثر  که داد نشان ما قاتيتحق :آثار منتشره در زنانعکس  یفراوان دلائلـ 

دلايل مطرح است. ديگر هاي موجود از اي بودن عکسو ميزان حرفه براي کتب شده مستقيم داشته است. همچنين موضوع انتخاب

هاي موجود تاثير منفي داشته نوع تعامل بانوان براي عکاسي شدن و سختي فراهم شدن ارتباط بين دو طرف هم بر ميزان عکس

 است.     

ا واقعي و رئال اند. يعني عکاسان هدليل ماهيت جنگ و نوع حضور عکاسان در اين رخداد اکثر عکسبه :اه عکاسانـ ديدگ

با کمترين دخالت و دستکاري و يا چيدمان در صحنه مواجه هستيم. ما اند و آنچه را که در برابر دوربين خود يافته اند عکاسي کرده

 شود.اي تقسيم مياي ديگر آثار عکاسي بر دو گونه ارزش محور و صراحت حرفهاز زاويه

ها براي جوابگويي به نيازهاي روز بوده ا عکاسان به آينده توجه نداشته و بيشترين تلاش آنعموم :ـ آينده نگري عکاسان

 تجربگي دانست. اي و بيتوان در ضعف آموزشي و شيوه مديريتي کلان فرهنگي و رسانهاست. علت آن را مي

بخشي خ نگاري، مستندنگاري و آگاهياز ديدگاه عکاسان آثار عکاسي داراي کارکردهاي مختلفي  از جمله تاري :ـ اثر بخشی

-اي مستندگونه و يا تاريخ نگاري ميها رويهاند. اگر عکساست. اما ايشان به اين نوع کارکرد در زمان عکاسي کمتر توجه داشته

 گرديد.شد و همه جوانب بررسي ميداشت بايد به زواياي مختلف يک موضوع پرداخته مي
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 :کارکرد عکاسیـ 2

 :اندگرفته قرار توجه و يابيارز مورد جينتا رده 3 رد بخش نيا در

 است،بي توجهي به زنان  که نشان ازدرصدي تصاوير بانوان،  96با توجه به نسبت  :ـ نسبت عکس زنان در کتب عکاسی

ند سياست است. البته مشکلات اجرايي و رو ذکر شده مسائل فرهنگي و نگاه سنتي و مردسالارانه در جامعه ريشه اين بي توجهي

هاي بعد از جنگ گذاري و مديريتي بر مشکلات افزوده است. چون طبق بررسي انجام شده توجه به حضور زنان و اهميت آن در دهه

شوند. نکته ديگري که ميزان اهميت به سير نزولي داشته است و زنان در کتب منتشر شده نسبت به زمان جنگ کمتر ديده مي

 هاست که آن هم مبين همين نسبت است.تصاوير انتخاب شده بر روي جلد کتابکند نقش زنان را هويدا مي

تصوير منعکس شده از زنان با واقعيت حضور ايشان در دفاع مقدس بطور کلي منطبق است. که او را  ـ زنان در آئینه تصوير:

پيش زمينه ذهني مخاطبين بستگي دارد. کند. البته شکل گيري هر نوع شخصيتي به به همراه، صابر، حمايتگر و مقاوم معرفي مي

 همين تصاوير را ممکن برخي فرمايشي و حکومتي و نمايشي و کارکرد آن را تبليغاتي محض بدانند.

دسته دليل بر لزوم عکاسي پسا جنگ وجود دارد : شناخت گذشته و تاريخ، تبلور  5ها بر اساس يافته :ـ عکاسی پساجنگ

نده نگري، حفظ هويت و فرهنگ و انسجام ملي. ارتباط سازي بين نسل حاضر و معرفي آثار عکاسي ها، تبيين وضع موجود، آيارزش

دليل ماهيت عکس، توانايي قدرت برقراري ارتباط با ساير ملل فراهم است به عنوان اسنادي واقعي و مستند لازم و ضروري است. به

 دام کرد.   هاي مشترک جهاني به تبادل فرهنگي اقو بايد بر اساس ارزش

 :ايفعالیت حرفهـ 3

 :اندگرفته قرار توجه و يابيارز مورد جينتا رده 3 در بخش نيا در

-عکاسي از بانوان در اغلب موارد با سختي و مانع روبرو بوده است. اين علت عامل مهمي در کاهش عکس :ـ عکاسی از بانوان

اي عکاسي، جامعه مردسالار، منش عکاس، ديدگاه و روند مسائل حرفه هاي موجود از بانوان است. اين موانع شامل مسائل فرهنگي،

 اي بوده است. هاي رسانهمديريتي، تمايل اندک زنان براي عکاسي شدن و اولويت

ها و حضور مستمر و متعدد اند. صميميت موجود در عکسهاي جنگ وفادار ماندهعکاسان به واقعيت :ـ واقعیت در عکاسی

ي جنگ بدليل ماهيت واقعه، از جنس رئال و مستندگونه هاهمه عکسي و واقعي شدن آثار عکاسي است. عکاسان موجب عين

ها اضافه نشده و اند که در منظر و روئيت مخاطب قرار دارند. عنصر و عاملي خارجي به عکسوقايع ثبت شده همانگونه هستند.

-و هرآنچه که شاهدش بوده حنه و ابژه روبروي دوربين خود وفادار ماندهتصاوير موجود قابل اعتمادند. اکثر عکاسان ما به واقعيت ص

   ها قابل اعتماد و حقيقي هستند.اند، و قريب به اتفاق عکسثبت کرده و در درون قاب نشانده اند

جل و هاي کارگرداني شده و برساختي در آثار عکاسي دفاع مقدس و در باره بانوان مسوجود عکس :هاي برساختیـ عکس

ها بسيار ناچيز است. ولي همين تعداد بايد مورد کارشناسي قرار گرفته و قطعي است. اما تعداد اندک بوده و به نسبت کل عکس

 خدشه و با وثوق بيشتري انجام شود. ونها ارزيابي شود تا استناد به تصاوير دفاع مقدس بداصالت آن

 واقعیتتفاوت عکس و 

-مضامين و فعاليت ،و نقش فرهنگي زنان در آثار عکاسي( 9در دفاع مقدس )جدول شماره انوان هاي بدر مقايسه بين فعاليت

توان براي اين نقص تصويري برشمرد. هايي وجود دارد که عکسي از آن در دسترس نيست. با کمي اغماض تنها يک دليل را مي

. و اساسا عکاسي حيطه عملکردي خاص خود را داردکارکردهاي تعريف شده هست داراي  دوربين عکاسي مانند هر ابزار ديگري

تواند عکاسي در ثبت موضوعاتي که عيني و ملموس نبوده و يا نمادي از آن وجود نداشته باشد داراي محدوديت ذاتي است و نمي

يا خنکاي آب  در آن ميدان عرض اندام کند و دستش از آن کوتاه است. نشان دادن مستقيم و بي واسطه ميزان گرمي و سردي هوا

خارج از حيطه عکاسي قرار دارد. اين محدوديت ذاتي باعث لاجرم است و  و يا قدرتمندي و شيوه مديريت فردي در زندگي اينگونه

مانور عکاسي در وراي عينيات و مفاهيم مادي شده است. بخشي از فعاليت زنان در دفاع مقدس به اين علت از قدرت حيطه و تنگي 

ثبت نکردن آن نکوهش کرد. موضوعي مانند مديريت زنان بر و نديدن توان عکاسي را براي رج بوده و نميدسترس عکاسي خا

ها )به گونه موارد است. همه موضوعات و فعاليتاز اين و ... خانواده در غياب همسران يا مفهوم داوطلب بودن يا شيوه تربيت فرزند
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اند، حتي اگر عکاسي کردهرا بت شده و هرگونه امر ممکني که از زنان بُروز يافته استثناي موارد ذاتي( توسط عکاسان مرد و زن ث

اين موضوع مورد مناقشه است که چرا در مجموعه تصاوير جنگ و دفاع مقدس توجه اما بوده باشد. عکاسي يک فريم امکان 

و يا به نسبت کافي منتشر نشده است. البته  مناسبي به زنان نشده و دوم اينکه چرا در برخي از موضوعات تصاوير بسيار کم است

ها و مراکز دولتي و نظامي استخراج هاي دفاع مقدس از آرشيوهاي شخصي عکاسان، سازماننبايد کتمان کرد که هنوز تمامي عکس

تحقيق،  ماهيت دليلبهشناسايي نقش فرهنگي زنان است اما  مقالهنشده و در دسترس جامعه قرار نگرفته است. هرچند موضوع 

 ها ثبت گرديد.هاي غيرفرهنگي هم مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات اوليه آنتصاوير مربوط به نقش

 هاي منتخب :عکس

آورند را به البداهه بياد ميعکسي که في پنجاز مصاحبه شوندگان در پايان گفتگو درخواست شده بود که در موضوع بانوان 

-آورده ميدر ذيل به ترتيب  وعکس برتر مشخص  پنج مصاحبه شوندگان نظربندي کنند. با جمع معرفي اولويتاهميت يا  ترتيب
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 .شود

 :است ذکرقابل مشخصه در اين تصاوير  چند

است. بعبارتي ديگر  (9)عکس شماره  ـ نوع فعاليت بانوان در چهار عکس فرهنگي است و فقط يکي از تصاوير غيرفرهنگي

 اند.ان با اکثريت قاطع از بين انواع نقش بانوان، نقش فرهنگي را انتخاب کردهعکاسان و خبرگ

 عکس هستند. هر پنجو اثرگذار در تعاملات اجتماعي در  انگيزشيـ بانوان داراي نقش 

 ـ چهار عکس مربوط به بدرقه و وداع مادران و فرزندان است.

 ها حالات عاطفي و انگيزشي است. ـ نقطه مشترک در عکس

 ـ زنان در تصاوير داراي نقش اصلي و موثر بر جنگ هستند.

 شوندمي يا عنصر محوري تلقيـ در رفتار فرهنگي، زنان در پيش زمينه عکس 

  اند.ها از نوع بازتابي و رئالـ تمامي عکس

،  گردندتلقي نميوان در حوزه عکس دفاع مقدس باندر حيطه هنري و زيباشناسانه، به عنوان برترين تصاوير که عکس اين پنج 

/ عکس نيست و عوامل عاطفي توجه و مقبوليتعامل زيباشناسانه فقط دليل توان به اين نکته اشاره کرد که ها ميآن انتخاببا  اما

 افراد موثر است. نزدتصاوير و پويايي بر ماندگاري ابژه  فرهنگي
 

 گیري بحث و نتیجه

-يي باز ميهاشده دقت شود بيشترين و قدرتمندترين بخش به رفتارها و فعاليت شربازنهايي که از بانوان اگر به انواع فعاليت

هاي تشييع شهدا، بدرقه، استقبال، که بيشترين تصاوير را دارند گردد که داراي دلايل انگيزشي و سپس عاطفي ـ رواني است. نقش

ن شکل گرفته است. قوي بودن انگيزه و عمق آن در زنان، گيرند که بر مبناي انگيزه و حس عاطفي بانواجزء رفتارهايي قرار مي

باعث گرديده تا بيشترين حضور در فضايي کاملا عاطفي و رواني محقق شود. تصاوير تشييع شهدا به عنوان نماد و محل تجلي اين 

نظر صحيحي نيست چون در رفتار و انگيزه است . شايد گفته شود شرايط زمان جنگ عامل و بستر مشارکت زنان بوده است اما اين 

بعد از جنگ نه تنها اين رفتار زنان تقليل نيافته بلکه افزايش يافته و تقويت شده است. زنان علاقمندي و وفاداري خويش را به 

اند با مشارکت فرهنگ دفاع مقدس و احترام به شهدا به عنوان کساني که بيشترين از خود گذشتگي را براي اهدافشان داشته

اند. آنچه که در تصاوير مورد تاکيد و بازنمود قرار گرفته اين معناست که هاي سياسي نشان دادهو بدون توجه به سليقه حداکثري

هاي مختلف از نوجوان تا بزرگسالان و سلايق گوناگون در جهت يک عامل مهم ملي و هويت زنان به عنوان نيمي از جامعه و در نسل

و فعاليت ايشان بعنوان ابزراي از جنس قدرت نرم در راستاي ايجاد  گري ايشان ادامه داردقش حمايتاند و نساز هنوز داراي انگيزه

 امنيت ملي قابل استناد و توجه بوده و هست.

رسد سيستم فرهنگي کشور براي توليد معنا بيشتر به حالات عاطفي و رواني توجه کرده است. آنچه را که در اثر به نظر مي

و احساسي قابل انتقال به جامعه و مخاطب بوده در دستور کار قرار گرفته است. البته شايد اين گونه عمل کردن هاي عاطفي کنش

هاي عاطفي به اين رويه تصميم گيران هم تحت تاثير انگيزه شخصاز ضمير ناخودآگاه سرچشمه گرفته باشد به اين عنوان که 

اند. شاهد تصاوير بسيار کمي هستيم ه در معرض ديد مخاطبين و جامعه قرار دادهمتمايل شده باشند و آنچه که ايشان را متاثر کرد

هاي متفاوت و غير عاطفي و هاي فرهنگي زنان داراي انگيزهکه عکس ملهم از عواطف و احساس نباشد. در حالي که برخي از نقش

، امدادگري، پشتيباني، آوريجنگمانند رفتارهاي ) استها داراي کمترين توجه و ميزانِ بازنمود احساسي است. اما اين گونه فعاليت

شايد بتوان گفت با نوع نگاه سوگيرانه در انتخاب عواطف و احساسات زن ايراني در جنگ، وجهه خاصي از نقوش او در  تجسسي، ...(.

او در بستر جدال با  هاي  مقاومتي و بعضًا خشونت آميزهاي کشيده و تلاشهاي جنگ ثبت شده و بسياري از رنجبستر عکس

با اين نوع سوگيري و اند. ها، در حوزه تقش زنان در دفاع مقدس بدرستي ثبت نشدههاي جنگ و کوشش براي بقاء در عکسسختي

نان در عرصه جنگ زگري بر نقش عملاً فضاي انتخاب آگاهانه و ايجاد عمق منطقي و عقلاني در جامعه براي نظاره ،انتخاب ابژه

 طفي و احساسي زنان انجام پذيرفته است.اتمرکز بر بعد ع عمدهو  ي مخاطب امروز، محدود شده استتحميلي برا
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 هاي تحقیق پیشنهاد مبتنی بر يافته

هاي فرهنگي، توسعه و عمق بخشي در ابعاد مختلف فرهنگي، توجه به نقش زنان در پويايي و ـ براي نيل به اهداف و ارزش

اهميت است. انگيزه و رفتارهايي که در زمان دفاع مقدس شکل گرفت و بويژه عملکردي که از بانوان حفظ ارزشمندي جامعه حائز 

بجاي ماند، باعث خلق الگوهاي والا و موثري شد که براي جامعه و آينده کشور بسيار لازم و ضروري است. بسياري از تصاوير دفاع 

کند. و تنها شرط آن ارائه صحيح آنها به را مجاب مي اثر گذاشته و او مقدس حامل پيام و انرژيي هستند که به راحتي بر مخاطب

را به ساحت جامعه بکشانند و  جامعه است. مراکز فرهنگي کشور بايد ضمن تبيين، تاکيد و نمادين کردن اين ذخاير فرهنگي، آن

 در دسترس مردم قرار دهند. 

بهترين موضوعات براي سخن گفتن با ملل و اقوام جهان، بازگو کردن  المللي و همه فهم پذير است. يکي ازـ عکس، زباني بين

تهاجم و پيامدهاي آن است که بر مردم ايران روا رفته است. از قدرت عکس براي بازيابي فرهنگي و زدودن غبار از چهره ملت ايران 

ت معنوي و عيني که تا اين زمان هم ادامه دارد هاي دفاع مقدس و بويژه تصاوير بانوان و تشريح صدمابايد بهره برد. بر مبناي عکس

توان ارتباطي هاي مشترک با ملل جهان مياز يک طرف و ايستادگي ملت براي حفظ ميهن و موجوديت خويش با تکيه بر ارزش

متفاوتي از  وعميق  ،هاي قوي، داستاني استقدرتمند يکه رسانه عکستوانيم با ما ميفهيمانه و مستدل برقرارکرد و سخن گفت. 

در ساير ( NGO). بدليل حساسيت جهاني بر وضعيت زنان و کودکان و نهادهاي فعال مردم پايه مان به دنيا نشان دهيمملت

 اي خواهد بود.کشورها، تصاوير مربوط به کودکان و زنان داراي اثربخشي ويژه

نماها براي بَري کردن تصاوير جنگ از عکسراقبت کرد. هاي معنوي است که بايد از آن مـ اعتماد به اسناد از مهمترين سرمايه

مورد بررسي دقيق قرار  ديها باعکس نيا، تقويت وثوق به اسناد تصويريو زدودن هر گونه شک و شبهه در اين باره و همچنين 

  يابي شوند.اصالت گرفته و

س آن از طريق هنرهاي تصويري و ديداري از توان نتيجه گرفت که تقويت نقش فرهنگي زنان و نيز انعکااز آنچه گذشت مي

هاي ضروريات استراتژيک نظام جمهوري اسلامي است. اين تصاوير، ابزاري مؤثر در تقويت قدرت نرم کشور و در مواجهه با سياست

تر، ماندگارتر و اساسيتر، نظام سلطه بسيار کارآمد و اثرگذار مي باشند و تأثير آنها از قواي نظامي رشد يافته قطعاً مي تواند عميق

 عمل نمايد.
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