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Abstract: If the organization is defined as a specific social system consisting of like-minded people under a common 

discourse to create activism according to specific goals, the following definition is used for NGO women's cultural-

religious organizations: a social system whose core is women who, usually without sufficient material and rights, turn to 

philanthropic and godly activities in line with religious foundations. In this way, women make non-governmental and 

voluntary decisions based on their common goals and put them into practice. As Imam Khomeini (MBUH) emphasized 

the active role of women during the Islamic Revolution, women gained a new identity and during the eight years of 

Holy Defense, by the influence of this educational school, women actively participated in supporting the war. This 

article attempts to analyze the oral memories of Mallard women jihadists in support of the war by using the qualitative 

method of "thematic analysis", and to examine the dynamics and durability of this NGO women's organization. In this 

research, thirteen factors were identified, among which we can mention the following components: collectivism and 

paying attention to women's groups, initiative and  

problem-solving despite the lack of facilities and originality of operations against facilities, paying attention to 

martyrdom and visiting the families of martyrs and veterans, and experimenting in new fields. 
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  و جنگ پشتیبانی در مالرد شهرستان جهادگر زنان شفاهی تاریخ

 نهاد مردم زنان های گروه پویایی عوامل بررسی
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 چکیده
 تعریک   مشکص   اهکدا   بکا  مطکاب   کنشکگر   ایجکاد  بکرا   مشکتر   گفتمکان  ذیک   فیکر  هک   افکراد  از متشکی   خاصکی  اجتمکاعی  نظکام  تشکییتت،  اگر

 تشکیی   زنکان  را آن اصکلی  هسکت   کک   اجتمکاعی  نظکامی : شکود  مکی  بکرده  ککار  بک   زیکر  تعریک   نهکاد،  مکردم  زنکان  مکذهیی  فرهنگکی  تشییتت دربارة شود،

 رو  دینکککی میککانی  راسککتا   در خداپسکککندان  و بشردوسککتان   هککا    فعالیکککت بکک   مُیفککی،  حقکککو  و مککاد   چشمداشککت  بکککدون معمککو ا  و دهنککد  مککی 

 اجککرا مرحلکک  بکک  و کننککد مککی اتصککاذ مشترکشککان اهککدا  براسککا  را تصککمیماتی داوطلیانکک ، و غیردولتککی صککورت بکک  زنککان ککک  ترتیکک  بککدی . آورنککد مککی

 طککو  در. یافتنکد  دسکت  جدیککد  هویکت  بک   زنککان اسکتمی،  انقکت   جریککان در زنکان  فعکا   نقکک  بکر ( ره) خمینکی  امککام تأکیکد  بکا . آورنککد درمکی  عمک   و

 مقالکک  ایکک  در. داشککتند جککد  حضککور فعا نکک  جنکک ، از پشککتییانی عرصکک  در زنککان تربیتککی، میتکک  همککی  از متککأ ر نیکک  مقککد  دفککا  سککا  هشککت

 عوامکک  و تحلیکک  جنکک ، از پشککتییانی در مککترد جهککادگر زنککان شککفاهی خککاطرات ، «مضککمونی تحلیکک » کیفککی روش از اسککتفاده بککا اسککت شککده تککتش

 هکا  مؤلفک   ایک   بک   تکوان  مکی  آنهکا  ازجملک   کک   شکد  شناسکایی  عامک   سکی ده  پکژوه ،  ایک   در. شکوند  بررسکی  نهکاد  مکردم  زنانک   تشکی   ایک   دوام و پویایی

 امیانککات، مقابکک  در عملیککات داشککت  اصککالت و امیانککات کمیککود بککاوجود مسککهل  حکک  و ابتیککار زنککان، هککا  جمکک  بکک  توجکک  و گرایککی جمکک : کککرد اشکاره 

 .جدید ها  عرص  در گر  تجرب  و جانیازان و شهدا ها  خانواده ب  سرزدن و شهادت امر ب  توج 
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 مقدمه

ساز تحو  ب رگی در میانی فیکر  و فرهنگکی    انقت  استمی زمین 

خصوص دربکارة نقک  زنکان در کنکار مکردان در تشکیی         جامع  ایران ب 

پکرداز ایک     تکری  نظریک    عنکوان مهک    ساز شد. امام خمینکی بک    تمدن انسان

ها  ای  تحو  و رشکد و تعکالی را در جامعک  ایجکاد ککرد.       میت ، زمین 

ای  مقول  تا آنجا بود ک  نق  زنان را در پیکروز  انقکت    توج  امام ب  

قکدم مکردان    تر دانسکت و زنکان را در ایک  عرصک ، پکی       استمی، اساسی

جامع  خواند. امکام )ره( زنکان را رهیکران نهضکت خکود نامیکد )خمینکی،        

تکری  مشصصک  اسکتم     تکوان مهک    (. با توج  بک  اینیک  مکی   132/7: 1383

مند  مسکلمانان در قیکا  مسکاا  اجتمکاعی و      محمد  را توج  و دغدغ 

(، زنان نی  بکا  15: 1398اعتنانیودن ب  جامع  مسلمانان دانست )ی دانی،  بی

 آفرینی فعا  رو  آوردند.  توج  ب  میانی استمی ب  نق 

ها   با شرو  جن ، زنان جامع  با توج  ب  شرایط جن ، در عرص 

ان شکهرها  جنکو  و غکر     آفرینی کردند. بسیار  از زنک  مصتل  نق 

کشور ک  درگیر جن  بودند، اسلح  ب  دست گرفتند؛ اما بیشتر فعالیت 

هکا    هکا و تشکی    جیهک  بکود. گکروه    ها  پشتییانی در پشت  زنان، فعالیت

کشور گرد ه  آمدند و از جنک     خودجوش و زنان  بسیار  در اطرا 

تواند الگو و  د مینها ها  مردم پشتییانی کردند. استفاده از تجار  تشی 

هکا    ها  نوپا باشد. با استفاده از مصاحی  ها و کانون معیار  برا  تشی 

هکا   توان ب  بازخوانی تاریصی نق  تشکی   تاریخ شفاهی دفا  مقد  می

در شرایط بحرانی پرداخت و علک  موفقیکت یکا ناککامی آنکان را تحلیک        

 کرد.

یی و حکا  ایکک  سککؤا  مطککره اسککت کک  چکک  عککواملی موجکک  پویککا  

نهکاد در طکو  هشکت سکا  دفکا        هکا  زنانک  و مکردم    استمرار ای  تشی 

نهکاد در پشکتییانی از    زنانک  مکردم   هکا   تشکی   از مقد  شده است. ییی

 اسکتان  غکر   در ا  منطقک   مکترد،  جهادگر روسکتا   حلق  زنان جن ،

 رسکانی،  کمک   در آنکان  روز   جهکاد  و شکیان    هکا   فعالیت. بود تهران

بک  مکردم    جنک   پشکتییانی  مه  مراک  از عنوان ییی را ب  روستا  مترد

نشکد   محدود جن  زمان مترد ب  جهاد  کار و رسانی شناساند. کم 

 بک   کمک   شهدا  مترد، گل ار در فرهنگی فعالیت قال  سا  در 40 و

... و  کرونکایی  روزها  در همیار  کرمانشاه، زدگان سی  و زدگان زل ل 

 مرککک  پویککاتری  مککترد، شککهدا  ککک  گلکک ار طککور  بکک یافککت؛  ادامکک 

گرایی اعضا و موفقیت  دلی  ه  مترد است. ای  روستا ب  مذهیی فرهنگی

 شود. در پشتییانی جن ، ییی از مراک  مه  پشتییانی جن  شناخت  می

عنکوان   در ای  پژوه ، متون تاریخ شفاهی زنان جهکاد  مکترد بک    

محورانک  بررسکی شکدند. در مجمکو       صکورت تحلیک    ها  تحقی  ب  داده

بیست جلس  مصاحی  با هشت نفر از زنان فعا  پشتییانی جن  شهرسکتان  

هکا در بیسکت    بند  موضوعی مصکاحی   مترد مطالع  شدند. سپس با دست 

ها  تیرارشکونده و مهک  شناسکایی شکدند و سکی ده مؤلفک         موضو  داده

بک  آنهکا اشکاره خواهکد      عنوان مضامی  تحقی  تعیی  شدند ک  در ادام  ب 

پوشکانی   ها ازنظکر موضکوعی هک     شد. همچنی  سعی شد مضامی  یا مؤلف 

نداشت  باشند تا تحلی  صحیح حاص  شود؛ بک  همکی  منظکور، برخکی از     

 ها  مواز ، در ه  ادغام شدند. مؤلف 

 

نتایج بررسی تاریخ شفاهی زنان جهادگر شهرستان مالرد در 

 پشتیبانی جنگ

تشیی  شد. زنان روسکتا    1354هست  اولی  گروه زنان مترد، سا  

کندر ، ییی از زنان فعا  و   آمدن در خان  شمسی مترد ابتدا با گرده 

ا  در منکاز  اهکالی    انقتبی روستا، از او خواستند برایشان ب  شکی  دوره 

روستا جلسات آموزش قرآن برگک ار کنکد. بکا طکره مسکاا  سیاسکی در       

تعقیک  سکاوا  قکرار گرفتنکد. زنکان       رآن، بعضکی زنکان تحکت   جلسات ق

ریک   و   جلسات قرآن، اولی  تظاهرات روستا را علی  رژی  پهلو  برنام 

با  1359 انجام دادند و مردان روستا نی  ب  ای  تظاهرات پیوستند. در سا  

شرو  جن ، ای  حلق  زنان  کک  متشکی  از صکد نفکر نیکرو  داوطلک        

سکتایی بککود، بککا هکدایت و مککدیریت خکان  کنککدر  بکک      ابکت از زنککان رو 

پصتند و  ها نان خانگی می پشتییانی جن  پرداختند. آنان ابتدا برا  جیه 

هککا   سککپس محصککو ت دیگککر  از قییکک  ترشککی، مربککا، ماسککت، لیککا  

ک  هر  طور  کردند؛ ب  بافت، خاکشیر و ... نی  برا  جیه  آماده می دست

 شد.  ی  اقتم از روستا ب  جیه  ارسا  میهفت  دو تا س  کامیون از ا

 

 اند از: های اصلی این گروه زنانه عبارت مؤلفه

 

 زنانه های جمع به توجه و گرایی جمع .1

ا   الگو  عیادت مسلمانان و توج  ب  ابعاد اجتماعی عیادات، زمینک  

برا  تمری  و انجام کارها  جمعی و گروهی است. عتوه بکر ایک ، در   

فرد  یا گروهی ک  ب  قصد قربت بک  خکدا انجکام شکود،     استم هر عم  

زمینک  و پیکرو  از سکیره و سکنت نیکو ،       جنی  عیادت دارد. با ایک  پکی   

ها  بسیار  از جوام  بشر  نق  مؤ ر  ایفکا   ها  دینی در زمین  تشی 

  (76: 1394پور،  اند )ن. : مصتار  کرده

جککذ  زنککان جهککادگر مککترد ککک  غالیککاا ازطریکک  جلسکک  قککرآن،     

شکدند، از الگکو  مکدیریت جلسکات قکرآن       ها  پشتییانی جنک    فعالیت

شکد.   ها  روستا برگ ار می ا  در خان  صورت دوره استفاده کردند ک  ب 

ای  جلسات از زمان پی  از انقت  برقکرار بکود و در دوران جنک  نیک      

هکا    ادام  یافت. همی  جلسات نیک  حلقک  وصکلی بکرا  معرفکی فعالیکت      

جن  و دعوت شمسی کندر  از زنان روستا ب  ای  کنشکگر    پشتییانی

 خوانی : ها می اجتماعی شد. در خاطرات ییی از ای  خان 
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شکدی ، بعکد از جلسک      هایی ک  خان  شمسی خکان  جمک  مکی    وقت» 

هکا    کردی ؛ اینیک  در ایک  وانفسکا کک  پکاره       قرآن صحیت از جن  می

لککو  تانکک  و تککو   انککد و ج تنمککان جانشککان را ککک  دستشککان گرفتکک  

آیکد. چکون اوایک  جنک  بکود و       اند، چ  کمیی از دستمان برمی  ایستاده

هکا ککار  سکاخت      ککردی  از خکان    آشنایی و آمادگی نداشتی ، فیر مکی 

خوردی . چند روز بعد شمسکی   همی  دلی  ه  همیش  غص  می  نیست؛ ب 

! براتکون ککار پیکدا شکده    ”مان آمکد. گفکت    خان  با خوشحالی در  خان 

مککون بککودن. بکک  مکک  گفککت  بککا  برادرهککا  پشککتییانی جنکک  دیککروز خونکک 

از خوشکحالی سکر   “! ها  روستا جم  بشی  و برا  جیه  نون بپک ی   خان 

مکان را   کار شدی  تکا تنورهکا  خانک     ب  معطلی دست شناختی . بی از پا نمی

آبکاد ،   )خمکیس « روش  کنکی  و بکرا  کمک  بک  جیهک  آمکاده شکوی        

17/01/1394.) 

شمسی شناخت . همسای  بودی .  شمسی خان  را از جلسات قرآن می»

خان  آمد تا برا  کارها  پشتییانی رضایت  را از شوهرم بگیرد و گفکت  

آقا خواهشکی از تکو دارم. مک  بک  سکتاره خکان  گفکت ؛ امکا بایکد بکا            حاج”

د ، بیایکد خونک  مک  بکرا  جهکاد. مکا        رضایت تو باشد. اگر رضایت می

تا بچک  دارم؛   مون نیست. هم  زنی . م  س   ا  خون   . غریی نامحرم نداری

آقا ه  بکرادر اینهاسکت. اجکازه     ییی بشیره، ییی علی ، ییی کیوان. اکیر

چش  شمسی خان  جان. رو تص  چشمام. هر ”احمد گفت “ د  بیاد؟ می

 (.21/01/1394)طاهر ،  «“آد ساعت بیاد، خون  خودش می

 

 کودکان تربیت و آموزش به . توجه2
شکود.   رشد فیر  ب  تنهایی موج  شکناخت و در  معرفکت نمکی   

کند، تعلی  و تربیت است. تعلکی     آنچ  ب  رشد عقلی و فیر  کم  می

دهی افیکار   تواند ب  جهت تری  وسیل  معرفت است ک  می و تربیت، مه 

: 1392بشکر در یکک  جهککت خککاص کمکک  کنککد )پارسککانیا و رضککوانی،  

ا  نیسککت ککک    هککا، روحیکک   جوانککان در جیهکک   (؛ بنککابرای ، حضککور 112

صورت آنی در آنان ایجاد شده باشد؛ بلی  تعلی  و تربیت دینکی آنکان    ب 

ا  زنان روستا بود، باعک  شکد    اش جلسات قرآن دوره ک  هست  مرک  

احسا  انجام وظیف  کنند و راهی مناط  عملیاتی شوند. شمسی کندر  

میانی برا  تربیت دینی کرده بکود  با همراهی همسرش خان  را تیدی  ب  

سال  جن  بک  جیهک     8تا جایی ک  بسیار  از نوجوانان روستا در دوران 

 رفتند و شهید یا جانیاز شدند. 

سکیاه ب رگکی    با همدیگر خان  را تیدی  ب  کت  کرده بودی . تصت »

هکا  رنگکی، حکرو      ها گذاشت  بکودی . بکا گک     ییی از اتا   ه  گوش

در آخر هک    دادم. و  در  میحر با را صداها بعدنوشت .  قرآنی را می

نوشت . هنوز آفتا  در حیاط پهک  نشکده بکود کک       ترکی  حرو  را می

آمدنکد و   شد. مکی  مان پیدا می یا بیست بچ  در خان  دفع  سروکل  ده  ی 

شکد، در ایکوان و    شستند. گاهی ک  جمعیت بیشتر مکی ن گرداگرد اتا  می

شکد. بک  خیلکی از     سکال  پُکر مکی     نُک   هکا  هشکت یکا      حتی حیاط ه  از بچ 

ا   ها  پا  و نکان حکت  خکورده    ها  مترد قرآن در  دادم؛ بچ  بچ 

)کنککدر ، « شککان بعککدها بکک  جیهکک  رفتنککد و شککهید شککدند  ککک  چنککدتایی

25/04/1394.) 

 

 پشتیبانی کارهای زیاد حجم در یریتمد و کوشی سخت. 3

ناپکذیر  در انجکام تیلیک  الهکی،      داشت  روحی  جهاد  و خستگی

مکذهیی اسکت. ایک      هکا  فرهنگکی   ها  مهک  بکرا  تشکی     ییی از مؤلف 

ا  نیک  قکرار گرفتک  اسکت. او      اهلل خامنک   مؤلف  بارها درخکور توجک  آیکت   

 وقفکک ، بککی رِکککا تککوانی ، مککی مککا اینیکک  بکک  روحیکک  جهککاد  را اعتقککاد 

 بک   اعتمکاد  و ذهنی و وجود  ظرفیت هم  از استفاده و ناپذیر  خستگی

روز   (. کار شیان 01/07/1400ا ،  اهلل خامن  ها تعری  کرد )آیت جوان

ناپذیر زنان جهادگر مترد در کنکار مکدیریت خکو  شمسکی      و خستگی

طکور میکرر در خکاطرات ایک  زنکان بیکان        ا  اسکت کک  بک     کندر ، نیت 

 کردند: شود. آنان در راه جهاد از هی  تتشی فروگذار نمی می

آن ایام، جن  شدت پیکدا ککرده بکود و رزمنکده زیکاد بک  منطقک         » 

خواهی . مانکده بکودم     رفت. برادرها گفت  بودند ی  هلییوپتر نان می می

  یتعطدو روز  را چ  کار کن . فیر  ب  ذهن  رسید. قی  از هرچی ، کار

نفس  بروید استراحت کنید. بعد دنیا  نیروها  جدید و تازهکردم. گفت  

 و غرو  تا صیح از فتیش  گفت  ی کردم. فت یش  دو گشت . کار را ه 

 خدا بندگانها  صیح بیایند. خان  نماز وقت تا غرو  از ه بعد   فتیش

  ریک خم کردی . سر ه  کار می وروز و پشت  ش  .آمدند روز از دو بعد

 هکایی کک  شک     ی . وقکت گکرفت  یمک  شک   را  یبپک    یخواست یصیح م ک 

 ور نکد و ماند یمخمیرها  ی .گرفت یم خمیر صیح ی  پصت کنی ،خواست یم

روز   ری   و تتش شیان  . با ای  برنام دبیاین در خو  ها نانتا  ددنآم یم

« هککا، آن هفتکک  یکک  هلییککوپتر نککان پصتککی  و بکک  جیهکک  فرسککتادی    خککان 

 (.25/04/1394)کندر ، 

اوقکات پنجکاه     شکد. گکاهی   تریلی نان از مترد عازم جیه  مکی  تریلی»

گفتند بایکد از مکترد مک تا چهکار تریلکی نکان        آوردند و می کیس  آرد می

آوردند و من   شمسی خکان    ها هرچ  آرد بود را می جور وقت برود. ای 

کردنکد. بعکد    ها  جهاد یا در مسجد حسینی  مترد خالی مکی  و بقی  خان 

شد  زدن با خمیر و آرد می شدی  و ش  و روزمان سروکل  هم  بسیج می

با مدیریت خو  شمسی خان  و همسرش، آن تا نان ب  آن تاریخ برسد. 

)رسککولی، « پکک   شککد  هککا مککترد جکک ه محورهککا  اصککلی نککان      سککا 

09/02/1394). 
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 باوجود کمبود امکانات حل مسئله و . ابتکار4

گونک  وابسکتگی بک      نهاد، نداشت  هی  ها  مردم تشی اص  مه  در 

هکا  مردمکی آنچک  بکا عنکوان        امیانات دولتی است؛ بنابرای ، در تشکی  

کنکد، اتفاقکاا مایک  رشکد و دوام و       کمیود امیانات، تشکی  را تهدیکد مکی   

استمرار تشی  است و در ای  زمان است ک  با ختقیت و ابتیار اعضکا،  

 (.51: 1398دانی، مسهل  ح  خواهدشد )ی 

زنان جهاد  مترد نیک  بکا کمتکری  امیانکات، بک  ابتیکارات جکالیی        

زدند. ای  امکر، عکتوه بکر حفکا نشکاط و روحیک  زنانک ، احسکا           دست 

گرایکی را در آنکان تقویکت ککرده      مفیدبودن، لذت در کار جمعی و هک  

  دلیک     خکوانی  بک    است؛ برا  م ا ، در خاطرات زنان جهادگر مکترد مکی  

ا  درخکور را   مشیتت مالی فراوان در زمکان جنک ، تکوان تهیک  هدیک      

ها  شهدا ب  آنکان هدیک  کننکد؛ بنکابرای ،      نداشتند تا در دیدار با خانواده

کردند یا با سلیق  زنانک    خودشان با کم  ییدیگر، سید گ  درست می

 کردند: ها  خانگی را ت ای  می گ 

تمکام   خواسکتی  سکن    د، مکی خیر شهادت اولی  شهید مترد ک  آم»

بگذاری . ب  ذهن  رسید خودمکان یک  سکید گک  درسکت کنکی . چکون        

ساز  بلد بود و وسایل  را هک    مادرم قیتا تهران زندگی کرده بود، گ 

چوبی  ها  دست  ها  گروه، من   مادرم جم  شدی . مفتو   داشت. با بچ 

و منتظکر  گذاشکتی    ساز  را رو  ]چراغ[ عتهالکدی  مکی   مصصوص گ 

دادن. ...آن روز از صیح تا غکرو    ماندی  تا داغ شوند و آمادة حالت می

کارمان طو  کشید تا اینی  ب  زحمت توانستی  ی  سید گک   لک  زییکا    

گ  را تقدی  مکادر   درست کنی . با سرود وارد من   شهید شدی  و دست 

 (.09/02/1394)رسولی، « شهید کردی 

هکا  زییکایی داشکتند. هکر      بودند ک  باغچک  چند نفر از اهالی مترد »

هکا  شکهدا یکا جانیکازان بکروی  یکا        خواسکتی  بک  دیکدار خکانواده     دفع  می

هکا،    شکد، بکا اجکازه از آن خکانواده     هایی ک  مراس  تشیی  شکهید مکی   وقت

ککردی  و   چیدی . بعد با کاغکذکادو تک ای  مکی    شان را می ها  باغچ  گ 

 (.26/01/1394)زاهدپناه، « دی بر عنوان هدی  با خودمان می ب 

آن سا  اما جهاد سرک  نداده بود. مواد ترشی را خرد کرده بکودی   »

ها فاسکد   ترسیدم سی   چی  لَن  سرک  بود. هوا ه  گرم بود و می و هم 

ها  انگورش را برا   دارها  مترد، باغ شوند. آقا  غفار ، ییی از باغ

دی  و بردی . دو روز طو  کشکید  جیه  داده بود، نیروهایمان را جم  کر

بصشی از انگورها را ب  جیه  فرستادی  و بقی  را تا انگورچینی تمام شود. 

 سکا   همکان شکد کک  چهکارپنج     . یصتک یر   جهکازم ها خمره در و  یشست

)کنکدر ،  « ککردی   درسکت مکی   خودمکان هک    را ها  جیه  سرک  ترشی

25/04/1394.) 

 خاانوادگی  و دینی مسائل حل و گویی پاسخ برای تالش .5

 ها خانم

هکا  مردمکی، میک ان و     ها  کار در تشی  تری  ویژگی ییی از مه 

ها  متنو  مصاطیان است. ح   گویی مربی ب  نیازها و دغدغ  توان پاسخ

نیازها  مهک  پویکایی    ها  فیر  اعضا، ییی از پی  مشیتت و دغدغ 

تکر باشکد، در    هر تشیلی است. ب  هر می ان ک  مربی در ایک  زمینک  قکو    

تر خواهد بود. پس  زم اسکت مربکی، در پکی     تربیت و جذ  نیرو، موف 

ها برا  اغنکا  نیازهکا  مصاطیکان  باشکد      رشد فیر  و اف ای  مهارت

(. افکراد  همچکون شمسکی کنکدر  و ع یک  خکان ،       49: 1398)ی دانی، 

ها بودند. شمسکی   گویی ب  سؤا ت دینی و خانوادگی خان  مسهو  پاسخ

ککرد بک  کمک      ر  با اینی  تحصیتت حوزو  نداشت، سکعی مکی  کند

هکا از امکام جماعکت روسکتا بک  حک  ایک          رسال  و پرس  سؤا ت خکان  

خکوانی  عکتوه بکر      مشیتت کم  کنکد. همچنکی  در خکاطرات او مکی    

تتش در تقویت علمی خودش، برا  روشنگر  و جذ  نیرو، داا  در 

 اطرا  روستا جلسات سصنرانی داشت. 

دان؛ آن سر دِه ع ی  خان  بود و ایک    ی  مترد بود و دو زن مسهل »

شککان را  هککا  شکرعی  هککا سکؤا   سکر هک  مکک . بعکد از قرااککت قکرآن خکان      

پرسیدند. آن زمان با حاج شیخ رفیک ، امکام جماعکت مسکجد مکترد،       می

گفت شمسی خان  رسال  را بصکوان و از   همسای  بودی . همیش  ب  م  می

ها را بده. اگر جکوا  سکؤالی را    ها  شرعی خان  سؤا رو  آن، جوا  

پرسیدم. گاهی کک  سکؤا  طکور  بکود کک        رفت  از او می دانست ، می نمی

هکا   جکور وقکت   فرستادم بپرسد. شیخ ه  ایک   شد، شوهرم را می روی  نمی

گذاشککت و دسککت  نوشککت و    کتککا  مککی جککوا  را در کاغککذ  مککی

 .(25/04/1394)کندر ، « داد  شوهرم می

تکر شکده بکود و بک  شکهریار       شد ک  کار جهاد سی  چند روز  می»

هکای  بک  دوشک  بکود،      رفت . با اینی  ه  مسهولیت کارها  خان  و بچ  می

ها  قرآن و کارها  جهاد، خیلی دوست داشت  در    ه  گاهی کت 

ها تفسیر قرآن و اخت  و ایداولوژ  بود. آقکا    بصوان . موضو  کت 

 ونیک  یتلوآمد و  آقا  مشگینی میداد. گاهی ه   در  می قشقایی ب  ما

چل  تابستان بود و «. »کرد شده برایمان پص  می گذاشت و نوار ضیط می

خواسکت  بکرا     ا  سمت محمدآباد، اطرا  کرج رفت  بودم. می ب  جلس 

کردم از آیکات و   کم  ب  جیه  سصنرانی کن . سعی می ةها دربار خان 

ب  آنها بگوی  ک  چقدر ا ن بک  حضورشکان در    روایات کم  بگیرم و

هکا  خوبمکان در پشکتییانی جنک  در      پشت جیه  نیکاز هسکت. از تجربک    

هکا کمکر همکت بسکتی  و      مترد هک  گفکت ؛ اینیک  بکا چنکد نفکر از خکان        

بند ، بافت  لیکا  و هرچیک   شکده     وروز کارمان پصت  نان، ماست ش 

عککتوه بککر » (.25/04/1394)کنککدر ، « هککا نیککاز دارنککد بککود ککک  رزمنککده

هکا  قکرآن شمسکی خکان  هک        ها  شیخ مسجد روسکتا، جلسک    سصنرانی
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هکایی کک  بعکد از قرااکت      خصوص وقت گذاشت؛ ب  خیلی روی  تأ یر می

ها  شمسکی خکان     کرد. ...صحیت سصنرانی می  قرآن، برایمان م   شیخ

دیکدی ،   از استم واقعی، با آن چی هایی ک  در جامع  و رژی  پهلو  مکی 

 .(17/01/1394)اسیندر ،  «فرق  زمی  تا آسمان بود

 

 روحیة زنان تقویت برای زیارتی سفرهای تدارک .6

آور  کار سصت و میرر برا  زنان ک  روحی لطی  دارند، خستگی

هکایی   ها و یافت  نشکاط روحکی، برنامک     است. آنها برا  رف  ای  خستگی

هکا  زیکارتی و اردو بکود.     سکفر هکا   دیدند. ییی از آن برنامک   تدار  می

فراغت، در تقویت روحی  و  عنوان کارکرد  برا  اوقات درواق  اردو ب 

ها  ناشی از کار جهاد  و بازگشت دوباره ب  تشی  بکا   جیران خستگی

 انرژ  مضاع  نق  مهمی داشت:

هکا سکفرها     شکدن روحیک  خکان     اوقکات جهکاد بکرا  عکو      گاهی»

های  ه  بیشتر از اطکرا  بودنکد و    رانندهگرفت.  کوتاهی را در نظر می

 (.26/01/1394)زاهدپناه، « بردندمان  صلواتی می

هکا را بک  اردو بیکری . بکا      برا  تنو ، تصمی  گرفتی  چند تا از خکان  »

  اش را در اختیارمان گذاشت  ییی از دوستان  ک  مشهد ساک  بود و خان 

ها را ب  پابو  امام رضکا    بود، هماهن  کردم. توانست  پان ده نفر از خان

 (.09/02/1394)رسولی، « بیرم

 

 شهدا های خانواده مستمر از عیادت .7

هکا    ها  بکارز تشکی    طلیی، ییی از مشصص  داشت  روحی  شهادت

(. 68: 1398مذهیی و عام  مهمی در پویایی آنهاست )ی دانکی،    فرهنگی

گککروه زنککان هککا   هککا  شککهدا و جانیککازان از برنامکک   عیککادت از خککانواده

جهادگر مترد بوده است ک  تا دو سکا  بعکد از پایکان جنک  نیک  ادامک        

هکا بکوده اسکت. بکرا  حفکا نشکاط        ها   ابت خکان   داشت و ج ه برنام 

ها  شهدا ایک  دیکد و بازدیکدها همکراه بکا       جمعی و تغییر روحی  خانواده

 ها بوده است: گویی خان  هایی مانند مداحی و خاطره تدار  برنام 

شکدی  و بک     هکا  گروهمکان جمک  مکی     هر دو هفت  ی  بار بکا بچک   »

هکا معمکو ا    جور وقت رفتی . ای  ها  شهدا و جانیازان می عیادت خانواده

یوسک ، رز یکا  لک  را از باغچک       رفتکی . گکاهی حُسک     دست خکالی نمکی  

هایمکان را سکر    کردی . گاهی ه  پکو   چیدی  و کاغذپی  می مان می خان 

)زاهکدپناه،  « بکردی   ها را سفر ق  یا مشکهد مکی     و خانوادهگذاشتی ه  می

26/01/1394.) 

ها من   خانوادة شکهدا جمک     ها   ابتمان بود ک  با خان  ج ه برنام »

شدی . ی  بلنکدگو  دسکتی داشکت  کک  بکا آن در منک   شکهدا دعکا          می

دادم و  هکا مکی   کردم. بعد ه  بلندگو را ب  خکان   خواندم و مداحی می می

گفتنکد. ایک  برنامک  را تکا دو      دامشان از خاطرات پشتییانی جن  میهرک

 (.09/02/1394)رسولی، « شدن جن  ادام  دادی  سا  بعد از تمام

همچنی  شرکت در مراس  تشیی  و همراهی خانوادة شهدا  مکترد  

 ها  جهادگر بوده است: ها   ابت خان  نی  ییی از برنام 

ها  شهدا طور  رفتار کنی   نوادهکردی  در برخورد با خا سعی می»

 (.09/01/1394اللهی،  )عطاه« ک  بیینند در غمشان شری  هستی 

تمکام   خواسکتی  سکن    خیر شهادت اولی  شهید مترد ک  آمد، مکی »

بگذاری . ...خودمان ی  سید گ  درست کردی . بکا سکرود وارد منک      

 )رسککولی،« شککهید شککدی  و دسککت  گکک  را تقککدی  مککادر شککهید کککردی   

09/02/1394.) 

 

  جدید های عرصه . تجربة8
ها  جدید  ک  تکا قیک  از ورود بک  تشکی ،      گر  در عرص  تجرب 

عضو آن را تجربک  نیکرده، ییکی از بسکترها  رشکد در انقکت  و دفکا         

مقد  بوده است. درواق  ای  بسکتر، امیکان جسکارتِ آزمکودن و رشکد      

کند. در ای  سازمان، افراد همواره برا  یادگیر ،  گر را فراه  می تجرب 

اند )شفیعی  ویی ب  نیازها  محیطی، درحا  یادگیر گ سازگار  و پاسخ

(؛ برا  م ا ، بسیار  از زنان روستا بکرا  بکار   89: 1395حقیر،  و برادران

پصکت  را تجربک  کردنکد. برخکی از زنکان نیک         او ، پا  تنور نشستند و نان

 مسهو  آموزش پصت  نان ب  سایر زنان بودند: 

پک   بکود. مکادرم     ص نکان در خان  پدر ، ی  روز در هفت  مصصو»

آورد. خکودش   مکان مکی   ا  بود را خانک   پ  حرف  ها ک  نان ییی از همسای 

شدند. خیلی دوست داشت  م   کرد و دو نفر  مشغو  می ه  کم  می

خواسکت و   پصت  را تجربک  ککن ؛ امکا مکادر خیلکی خکاطرم را مکی        ه  نان

جهکاد ،   یک  روز موقک  ککار   سفید ب ن .   و گذاشت دست ب  سیاه  نمی

انکد، فیکر  بک  سکرم زد و گفکت        پصکت   هکا مشکغو  نکان    وقتی دیدم خان 

با دقت ب  توضیحاتشکان گکوش دادم و   “. میدی  ییی دو تا ه  م  ب ن ”

وتنهکا   نفکس و تک    یک   را ریک خم تشکت  تکا  نُک    پا  کار نشست . آن روز

 (.25/04/1394)کندر ، «  پصت

روز کک  نیکرو نیامکد،     پصکت  بلکد نیکودم. یک      م  قی  از جهاد، نکان »

شمسی خان  گفت کسی نیسکت. حکا  شکما امکروز پکا  تنکور خودتکان        

 «پصکت  را یکاد گکرفت     ک  نان بنشی . تا غرو  نشست  و همی  شد ک  ک 

 (.17/01/1394)اسیندر ، 

پصکت  و مک د    م  قی  از اینی  ب  جهکاد بکروم، بکرا  مکردم نکان مکی      »

توانستند دستشان را داخ  تنکور   میها حتی ن  گرفت ؛ اما بعضی از خان  می

نشسکت  و بک     پصکت ، مکی   و جلو  آت  بیرند. برا  همکی  جکدا  از نکان   

تجربک ،    دادم. آنها هک  بک    نیروها  جدید، کار با وردن  و تنور را یاد می

کوچک    هکا  کوچک    افتکاد و نکان    بار ک  نانشان داخ  تنور مکی   س  دو 

)چراغکی،  « شکد  دستشان ب  فرمکان مکی  افتادند و  ک  راه می پصتند، ک  می
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 اساتدداد  و انارژی  از اساتفاده  و نوجوانان به کار گرفتن .9

 کار در آنها
بصشی ازطریک  واگکذار  بصشکی     نپنداشت  نوجوان و هویت کود 

ها ب  او، ییی از اصو  تربیتی سیرة پیامیر اسکتم بکوده اسکت      از مسهولیت

(. توجککک  و ایجکککاد 11: 1394عمرانکککی، )ن. : عمرانکککی، افسکککردیر و 

دادن حضککور آنککان و  مشککغولیت بککرا  نوجوانککان روسککتا و مهکک  جلککوه  

بصشی ب  آنان، ییی از نمودها  رفتار  گروه زنکان جهکادگر    شصصیت

مترد بود. در خاطرات زنکان جهکادگر گفتک  شکده اسکت کک  نوجوانکان        

 روستا در امر پشتییانی جن  مسهولیت ویژه داشتند:

زدن رو  خمیر کوک  ک  نوعی نان گرد و کلفکت بکود،      نقش برا»

کردی . آنها ه  با کلی ذو ، طره قل  و  دخترها  نوجوان را جم  می

 (.17/01/1394آباد ،  )خمیس« انداختند ها می  گ  رو  کُنده

پان ده سال  بود. ک  مدت جهاد را با دخترها  دخترم اکرم چهارده»

برادرها  جهاد  گفتک  بودنکد بکرا  اینیک  ماسکت      کرد.  جور می و جم 

کپ  ن ند، قی  از فرستادن ب  جیهک ، چییکده کنیکد. اککرم هک  بکا بقیک         

شکد،   بنکد  تمکام مکی    کردند. وقتی کار ماست ها را تو  کیس  می ماست

چیک  را مرتک     ماندنکد و همک    مانکد؛ ] بکا دوسکت [ مکی     برا  کمک  مکی  

 (.17/01/1394آباد ،  )خمیس« کردند می

 

 شادی و نشاط روحیة . حفظ10

هایی ک  بسیار  از مردان روستا در جیهک  حضکور داشکتند و     زمان  

حج  زیاد  از کارها  کشاورز  و امور خان  بر دوش زنان بود، زنکان  

هکا    جهادگر ب  حفا روحی  نشاط و سرزندگی توج  داشکتند. شکوخی  

ازجملک    قلک  دادن و حفکا روحیک  هنگکام مشکیتت،      دوستان  و قکوت 

 دادند: کارهایی بود ک  انجام می

برا  اینی  جو را عو  کنکد،   ها، بیگ ، ییی از خان  آ  دفع  ی »

 زیکر  زدیک   همک   حکرف   ای  با “!اومد ک  رایس اوه، اوه” گفت زیرل 

دلیک  مکدیریت  بکرا      بک  . بکود  گرفتک   اش خنکده   ه  شمسی خان . خنده

« بککودی  گذاشککت  ککک  راککیس را اسککم  کارهککا  جهککاد ، بکک  شککوخی

 (.18/01/1394)چراغی، 

پصت  بود، ییی از الوارهکا بکا    سلطان مشغو  نان ی  روز ک  فاطم »

میخ روی  افتاد. میخ بدجور ب  سرش فرورفتک  بکود. رنگک  م ک  گک       

توانست  قدم از قکدم   زد. نمی سفید شده بود و و خون م   فواره بیرون می

سکلطان کک  شکیرزنی     ت . فاطمک  بردارم. همان جا دم در رو  زمکی  نشسک  

نتکر  شمسکی   ”ام، با خنده گفت  برا  خودش بود، تا دید دستپاچ  شده

“« شک   ره. خودش خو  می خان  جان. خون هست دیگ ! از سر آدم می

 (.25/04/1394)کندر ، 

 

 روستا مردم حداقلی و کوچک های ظرفیت از . استفاده11
افراد گروه، کارهایی را ب  ها  حداقلی  توان با استفاده از ظرفیت می

رسکد. گکاهی    نتیج  رساند ک  تحق  آن در ابتکدا غیکرممی  بک  نظکر مکی     

تکوان   ا  داشت  باشند ک  می ها  ساده ممی  است افراد گروه، توانمند 

ظاهر محدود را ب  ککار گرفکت؛ بکرا  م کا ، بعضکی از       همی  ظرفیت ب  

ا اینیک  اولکی  تجربک     دانسکتند یک   بکافی مکی   زنان روستا  مترد فقط ساده

هکا  کوچک  نیک      هکا  جهکادگر از همکی  ظرفیکت     بافتنشان بکود. خکان   

 کردند: استفاده می

خککان  بککافتنی »زدم ککک   هککا را مککی از او  درمانگکاه مککترد، درِ خانکک  »

عیک  نکداره.   ”گفکت    گفت یق  بلد نیسکت . مکی   ییی می«. بلد ، بیا بیا 

  کاموا بک  “. دم ک  یق  بلده می میبرم ب  خان بیا ؛ ب  یق  ک  رسید ، می

هکا را جکور    رفت  و هر طکور بکود بافنکده    دست از ای  خان  ب  آن خان  می

هکا    کشید. بعکد هک  از در خانک     بافت  معمو ا چند روز طو  می کردم.  می

 (.26/01/1394)زاهدپناه، « کردم بند  می ها را جم  و بست  بافتنی

خکواهی . سیصکد تکا خیلکی      پاوه می گفت  بودند سیصد تا کته برا »

تعداد زیاد  بود. چون نیاز داشتی ، دیگر کیفیت بافت مه  نیکود. حتکی   

هکا  جیهک  و جنک  تلوی یکون و بک  شکو         ب  کسانی ک  متأ ر از برنامک  

ککردی  و   گرفتند، اعتمکاد مکی   ها بار او  بود ک  می  ب  دست می رزمنده

اینی  مکد    کردند. بافی می ند، سادهکار بود دادی . آنها ک  تازه کاموا می

ها ش  و سفت شود، اصتا مهک  نیکود؛ مهک  ایک  بکود کک         بیندازند یا رج

شی  کته دربیاید و تعکداد زیکاد باشکد. م ک  مسکابق ، شکرو  بک  بکافت          

 (.09/02/1394)رسولی،  «کردی  می

 

 آنها احترام حفظ و پیر افراد با تدامل . قدرت12
بایکد بک  سکالمندان بکی  از دیگکران توجک  و        ها  دینی، طی  آموزه

احترام گذاشت  شود و از هرگون  بکداختقی بکا آنکان پرهیک  شکود. زنکان       

 جهادگر مترد نی  همواره ب  ای  امر توج  داشتند:

خواندی . او  شمسی خان  شکرو  بک     هر جلس  ی  ج ه قرآن می»

اش را  سکی خوانکد، بتفاصکل  ترجمک  فار    کرد. قرآن کک  مکی   خواندن می

تر بکود و   خواند؛ چون او از هم  ب رگ داد. بعد عم  خان  می توضیح می

 (.17/01/1394)اسیندر ، « خواستی  احترام  را نگ  داری  می

بککاجی، پیرتککری  زن محکک ، خیلککی آتیشککی بککود. در دلکک     قیکک بس»

داد.  شد، بکدجور فحک  مکی    هایی ک  عصیانی می چی  نیود؛ اما وقت هی 

شکدی  چیک   بگکویی  کک  ناراحکت       تر بود و شرمنده مکی  ب رگبا خره 

داشککتی .  شککود. آن زمککان خیلککی حرمککت مککو  سککفید پیرهککا را نگکک  مککی 

 (.21/01/1394)طاهر ، « باجی را هم  دوست  داشتی  قی بس
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 . پرستاری و امدادگری13

ییی از نمودها  عنصر همدلی ک  نشکان  حیکات جامعک  اسکت، در     

یابد. حا  اگر اشتغا  در ای  کسوت، داوطلیانک    شغ  پرستار  نمود می

دوستان  صورت بگیرد، شکاهد حکد اعتیکی از ای کار و      و در اقدامی انسان

فداکار  خواهی  بود. پرسکتار  از مجروحکان جنگکی در دوران هشکت     

سا  دفا  مقد  بسیار توسط زنان اتفا  افتاد. زنان مترد نیک  در ایجکاد    

دلی  تعداد زیاد مجروحان و پرشدن  تند. ب ای  حرکت جهاد  نق  داش

وقککت کککادر درمککان، حضککور  هککا و درنتیجکک ، مشککغولیت تمککام بیمارسککتان

پرسکتار یکا نیروهکا  خکدماتی، امکر        عنکوان کمک    نیروها  مردمی بک  

ضرور  بود. زنان جهادگر مترد نی  گاهی برا  کم  ب  پرسکتارها بک    

 رفتند: تهران می

ها  شیمیایی را بک  ردیک     ب رگی مجروهدر سال   وقتی رسیدی ،»

کردنککد؛ امککا چنککد نفککر  شککدت  خوابانککده بودنککد. بعضککی آرام نالکک  مککی

کشکیدند.   زدند و از شدت درد فریکاد مکی   جراحتشان زیاد بود؛ ضج  می

شکد فهمیکد. دنیکا      ها  عفونی و ب رگ رو  بدنشان مکی  ای  را از تاو 

دادی . بک  آنهکا    ند را انجام میگفت افتادی  و هر کار  می پرستارها راه می

دادی .  کردی  و داروهایشان را می شان را عو  می دادی ؛ متف  آ  می

 .(09/02/1394)رسولی، « ی  روز و ی  ش  آنجا بودی 

کردن لیکا  بکودی . بعکد     ها مشغو  دست  ها تا دیروقت با خان  ش »

رویشکان را   زدیک  و  ها سکر مکی   ک  اجازه دادند ب  سال  بروی ، ب  مریض

آوردنکد.   چهار تکا هواپیمکا زخمکی و مجکروه      پوشاندی . روز بعد، س  می

هایشککان شککیمیایی شککده و بیهککوش بودنککد. هککر روز یکک  شککلوار،   خیلککی

گذاشتی  و کنار هر تصت قرار  گیر، جورا  و دمپایی در نایلون می عر 

کردنکد.   ها  شیمیایی را عو  می دادی ؛ چون هر روز لیا  مجروه می

صیح یک  ککوه لیکا  را     ب    آوردند و صیح م غرو  لیاسشان را درمید

 (.21/01/1394)طاهر ، « اش پص  نشود زدند تا آلودگی آت  می

 

 نتیجه

است کک     نهاد، نظامی اجتماعی مذهیی زنان مردم تشییتت فرهنگی

صکورت غیردولتکی سکعی در     دهنکد و بک    اعضا  آن را زنان تشکیی  مکی  

هکا  دینکی    دوسکتان  طیک  آمکوزه    ها  انسکان   فعالیت ایفا  نق  فعا  در

دارنککد. بککا پیککروز  انقککت  اسککتمی و تعریکک  جدیککد  از هویککت زن  

ها  انقت  و پشکتییانی در   مسلمان ایرانی، شاهد حضور بانوان در عرص 

طو  دفا  مقد  هستی . در مطالع  مورد  ای  پژوه ، تاریخ شکفاهی  

یک  کیفکی، بررسکی و سکی ده ویژگکی      زنان جهادگر مترد، بکا روش تحل 

م یت آن استصراج شد ک  تأ یر بس ایی در پویایی و دوام ایک  گکروه تکا    

هکا در ارتیکاط بکا     رسد برخکی از ایک  مؤلفک     امروز داشت  است. ب  نظر می

خصوصیات فرد  مربی و مدیر تشکی ، یعنکی خکان  کنکدر  و برخکی      

واسکط     اجتماعی ب  شده در روه جمعی و حاص  دریافتی قواعد نهادین 

ساز  و میت  انقت  استمی و امام خمینی )ره( اسکت. توجک     گفتمان

ب  آموزش و تربیت کودکان، مدیریت در حج  زیاد کارها  پشتییانی، 

هکا و   خکان   خکانوادگی  و دینکی  مسکاا   حک   و گکویی  پاسکخ  برا  تتش

مربوط بک   ها   روحی  زنان، از مؤلف  تغییر برا  زیارتی سفرها  تدار 

 ها ب  خصوصیات جمعی تشی  مرتیط اسکت.  مربی و مدیر و سایر مؤلف 

بکودن   ها  زنان  انقتبی، پررنک   ها  مه  گروه همچنی  ییی از ویژگی

و  هاست. صیر و حوصکل  در مقابک  آزمکون     روحی  مادران  در ای  تشی 

ا   ها  جدیکد، مؤلفک    گر برا  رسیدن ب  مهارت در عرص  خطا  تجرب 

ست ک  مادر ب  خوبی آن را در مواجهک  بکا فرزنکدش آزمکوده اسکت و      ا

توانکد از آن تجربک  بهکره بیکرد. توجک  بک  نشکاط و حفکا روحیک ، در           می

شکود، از   کار تعریک  مکی    ها  بحرانی ک  بصشی از فرایند انجام موقعیت

خصوصیات بارز روحی  مادران  است. همچنی  مدیریت در حجک  زیکاد   

ر خککانواده تجربکک  کککرده اسککت ککک  نظککام اجتمککاعی    کارهککا را مککادر د

تر  است؛ بنابرای ، او ب  فراخور نیاز جامع  و حضکورش بکرا     کوچ 

هکا  مادرانک     کند با مهکارت  وجودآمده، سعی می ح  بحران یا مشی  ب 

ها در کنار نقکد    کارگیر  ای  مؤلف  مسهل  را ب  بهتری  شی  ح  کند. ب 

هکا    هکا و تشکی    ند ب  پویکایی و دوام گکروه  توا شناسی آنها می و آسی 

ها  ای  پژوه ، الگو و معیار  نهاد کم  کند. همچنی  یافت  زنان  مردم

کمک  آن، بک      مناسیی برا  مسهو ن فرهنگی کشکور خواهکد داد تکا بک     

 نهاد بپردازند.  ها  زنان  مردم پویاساز  و رشد تشی 
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