جلوههای ایثار زنان در انقالب و دفاع مقدس
سیدعلیاصغر موسوی

*

مقدمه

حضور زنان در انقالب ،پدیدهای بیستابقه نیستت .دادههتای تتاریخی
نشان میدهد که زنان ایرانی در طول تاریخ ایران در عرصههای سیاسی
و اجتماعی حضور فعال داشتند چنانکه پس از فرمان میرزای شیرازی
در تحریم تنباکو ،همسران ناصرالدین شاه بته شکستتن قلیانهتا اقتدام
کردند و در نهضت جنگل ،زنان گیالن با کمکهتای متادی و معنتوی
خویش ،مبارزان را یاری رساندند 1.همچنین زنان ایران در طول چهتل
سال انقالب هم در شکلگیری و پاسداری از انقالب و در هشت ستال
دفاع مقدس مهمترین نقش را ایفا کردنتد از ایتن رو ،امتام خمینتی
فرمودند« :امروز زنهاى شیردل ،طفل خود را در آغتوش کشتیده و بته
میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم میروند .در کدام تتاریخ ،چنتین
2
مردانگی و فداکارىای از زنان ثبت شده است».
* پژوهشگر ادبیات و هنر دینی.
 .1جمعی از نویسندگان انقالب چهلساله ص .185
 .2امام خمینی صحیفۀ امام ج ،3ص.512
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بر این اساس ،بازخوانی حضور و ایثارگری زنتان در عرصتۀ نظتامی و
اجتماعی ،از بایستهها است .این نوشتار میکوشد این مهتم را واکتاوی
کند.
جلوههای دفاع زنان از اسالم

اسالم دفاع را برای همۀ مسلمین اعم از زن و مرد ،برای دفاع از جامعۀ
اسالمی و دف ضررهای احتمالی ،واجتب دانستته استت 1از ایتن رو،
مستندات تاریخی ،جلوههای بسیاری از حضور زنان در دفاع از استالم
را روایت کردهاند .بر اساس مکتوبات« ،زنتان صتدر استالم همتراه بتا
مردان در جنگهایی مانند «جنگ احد» ،حضور داشتهاند .از جملۀ آنان
نسیبۀ جراحه ،امعطیه انصاری ،ایمن همسر عمرو بن جموح و امایمتن
دختر ثعلبة بن عود هستند 2.همچنین حضرت زهترا

در عرصتههای

مختلف حضور داشت چنانکته در جنتگ احتد کته رستول ختدا
جراحت برداشت ،حضرت زهرا

آن جراحتها را شستوشو داد و

بست 3.همچنین نقش مؤثر زنان در نهضت کربال و دوران پس از امتام
حسین  ،گوشهای از مشارکت همهجانبۀ آنها در صتحنههای دفتاع از
اسالم و ارزشهای الهی است.

4

ایثار و فداکاری زنان ایران در انقالب و دفاع نیز ستتودنی استت .زنتان
ایران در دوران  8سال دفاع مقدس ،نقشتی برجستته داشتتند و اثبتات
 .1الهه وکیلی «اسالم و نقش زنان در عرصۀ دفاع» ص.569
 .2ر.ک :محمدباقر مجلسی بحار األنوار ج  ،13ص.245

 .3سیدعلیاصغر موسوی فاطمه

 ،مادر تمام خوبیها ص.59

 .4الهه وکیلی «اسالم و نقش زنان در عرصۀ دفاع» ص.570
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کردند که شخصتیت زن در تبعیتت از الگوهتای غربتی نیستت ،بلکته
چیزی که بر ارزش آنها میافزاید ،فداکاری و آرمانهای دینتی استت
از این رو ،امام راحل فرمود« :بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها
هم جرأت و شجاعت پیدا کننتد .متا مرهتون زحمتات شتما خانمهتا
هستیم» 1.ایشان همچنین فرمودند« :شما رهبران نهضت هستید .بتانوان،
رهبر نهضت ما هستند ما دنبالۀ آنها هستیم .متن شتما را بته رهبترى
قبول دارم و خدمتگزار شمایم».

2

الف) عرصههای نظامی
 .1حضور زنان در جبهۀ جنگ

در آغاز جنگ تحمیلی زنتان همتدوش متردان علیته ارتتش عتراق در
مناطقی همچون ایالم ،کردستان ،آبادان ،دهلتران و ...میجنگیدنتد امتا
درگیری در خرمشهر ،نماد عزت زنان ایتران در تتاریخ معاصتر استت
چراکه آنان تا آخرین نفس و آخرین فشنگ در ایتن شتهر جنگیدنتد و
شمار زیادی از آنان به شهادت رسیدند« .طبق برخی آمارها ،از ۶هزار و
 ۴۲8نفر شهید زن در طول سالهتای دفتاع مقتدس 500 ،نفتر رزمنتده
بودند».

3

زنان رزمنده ،با کندن سنگر ،پر کردن خشاب اسلحه ،حمل مهمتات،...
 .1امام خمینی صحیفۀ امام ج ،7ص.7
 .2همان ص.132
 .3آمار شهدا و ایثارگریهای زنان در دوران دفاع مقدس خبرگزاری صداوسیما در:
http://www.iribnews.ir/fa/news/1296766
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مردان را برای جنگ یاری میکردنتد .طتی مستافت طتوالنی و حمتل
صندوقهای مهمات برای زنان بسیار دشوار بود ،اما شوق بته استالم و
خدمت به انقالب اسالمی باعث شده بود که حتی با دستتهای ختون
آلود و زخمی ،صندوقها را جابهجا کنند 1از جملتۀ ایشتان ،ختواهران
رزمنده آمنه وهابزاده ،2شهناز حاجیشتاه 3و فاطمته نتواب صتفوی

4

بودند.
 .2امدادرسانی و پرستاری در جبهه

زنان به عنوان پرستتاران و امتدادگران ،شتبانهروز در منتاطق جنگتی و
غیرجنگتتی همتتراه پزشتتکان و پرستتنل درمتتان ،بتته رزمنتتدگان کمتتک
میکردند .حجم سنگین مجروحان جنگی در عملیاتها و پشتیبانی بته
موق درمانی یاد و خاطرۀ این فرشتگان ستفیدپوش را در ذهتن تتاریخ
 .1غالمرضا گلی زواره «زنان سنگردار در نبرد خرمشهر» ص.22
 .2ایشان در عملیات ثامناالئمه و بیتالمقدس حضور داشتهاند.
 .3شهید حاجیشاه در جریتان نبترد خرمشتهر مردانته میجنگیتد .بتا وجتود شتدت
درگیری ها در آن روزها ،کسی ضعفی از ایشان ندید .ایشان زمانی که آمده بتود بترای
سنگرها غذا ببرد ،همراه یکی از دوستانش شتهناز محمتدی ،بتر اثتر اصتابت تترکش
خمپاره ،به شهادت رسیدند (زهره شریعتی «زن در آیینۀ دفاع مقدس» ( )1ص.)56
 .4برادر جانباز ،ایرانخواه ،دربارۀ ایشان چنین میگوید« :خانم فاطمه نتواب صتفوی،
نوۀ شهید نواب صفوی ،به عنوان دیدهبان به طرف بهمنشیر رفته بود .او با اطالعتات
مؤثر و مفیدی که از موقعیت دشمن میداد ،در موفقیت عملیات نقتش تعیینکننتدهای
ایفا کرد .در آخرین دیدار ،او را در حالی دیدم کته پیکتر شتهیدی را بتا ختود حمتل
میکرد .معلوم شد که از یک عملیات موفق چریکی بازمیگردد» (زهره شتریعتی «زن
در آیینۀ دفاع مقدس» ( )2ص.)56
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ایران ماندگار کرده است« .یکی از پزشتکان متیگویتد در اتتاق عمتل
مشغول جراحی یک رزمندۀ مجروح بتودم در همتان لحظتات طاقتت
فرسا ،حملۀ هوایی دشمن آغاز شد .تیم پزشتکی و پرستتاری تصتمیم
گرفتند اتاق عمل را ترک نکنند تا اینکه عمل جراحی با موفقیت انجام
شد و رزمنده سالمتیاش را به دست آورد».

1

ب) عرصۀ پشتیبانی در پشت جبهه
 .1حمایت مادی و عاطفی رزمندگان

در اغلب جنگها ،حتی جنگهای اول و دوم جهانی ،میبینیم که زنتان
در پشت جبهه ،در تالش و حمایت از سربازان خود در جبههها بودند
اما یکی از بتارزترین حمایتهتا در جنتگ تحمیلتی اتفتاق افتتاد و آن
حضور زنان انقالبی ایران در ستتادهای پشتتیبانی بترای تتدارک اقتالم
موردنیاز جبههها و حمایتهای عاطفی بود حضوری کته نمونتهای از
وحدت اسالمی بود .هدیه دادن طالهتا و لتوازم خانته تتا پختت نتان
محلی ،2و دوخت و بافت لباسهای رزمندگان تا نوشتتن نامته و دادن
قوت قلب و حمایت در اعزام کاروانهای جنگ ،همگی نمودهتایی از
فتتداکاری زنتتان استتت .همچنتتین بستتیاری از زنتتان در شستوشتتوی
 .1احمد الهی «جلوههایی از حضور زنان استان مرکزی در هشت سال دفاع مقتدس»
در:
 .2برای نمونه ،خانم زارعی که بانویی شصت ساله بودند ،در زمان عملیات 24 ،ساعته
http://www. irna. ir/markazi/fa/News/81324684

نان میپخت و درآشپزخانۀ شهید چمران ،روزانه  50هزار نفر را غذا میداد آشپزهای
حاضر در آن ،بیشتر خانمها بودند (واحد مطالعات زنان و خانوادۀ بستیج دانشتجویی
دانشگاه تبریز پردهنشینان سرا هستی ص.141
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لباسهای رزمندگان مشارکت میکردند و تعداد زیادی از آنها شیمیایی
شدند 1.امام نمونۀ خوبی را نقل میکند کته حتاکی از ایثتار زن ایرانتی
است« :اینجانب در طول این جنگ صحنههایی از متادران و ختواهران
و همسران عزیز ازدستداده دیدهام که گمان ندارم در غیر این انقتالب
نظیرى داشته باشد و آنچه براى من یک خاطرۀ فراموشنشدنی استت
ت با اینکه تمام صحنهها چنین است ت ازدواج یک دختر جوان بتا یتک
پاسدار عزیز است که در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از
هر دو چشم آسیب دیتده بتود .آن دختتر شتجاع بتا روحتی بتزرگ و
سرشار از صفا و صمیمیت گفت« :حال که نتوانستتم بته جبهته بتروم،
بگذار با این ازدواج ،دین خود را به انقالب و به دیتنم ادا کترده باشتم.
عظمت روحانی این صحنه و ارزش انسانی و نغمههتاى الهتی آنتان را
نویسندگان ،شاعران ،گویندگان ،نقاشان ،هنرپیشگان ،عارفان ،فیلسوفان،
فقیهان و هر کس را که شماها فرض کنید ،نمیتواننتد بیتان یتا ترستیم
کنند و فداکارى و خداجویی و معنویت این دختر بتزرگ را هتیچکس
2
نمیتواند با معیارهاى رایج ارزیابی کند».
 .2پاسداری از انقالب اسالمی

حقیقت این است کته جنتگ بته منظتور حفتظ و صتیانت از انقتالب
صورت گرفت بر این اساس ،متادران ،همستران ،دختتران رزمنتدگان
اسالم و شهدای انقالب و جنگ تحمیلتی ،در حقیقتت حتافظ اصتلی
انقالب اسالمی به شمار میآیند از ایتن رو ،امتام خمینتی میفرماینتد:
 .1الهام قلیزاده ویژهنامۀ زنان روزنامه صبح نو ص.2
 .2امام خمینی صحیفۀ امام ج ،16ص.194
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«زنان حق بیشتری از مردان دارند ،زنان مردان شجاع را در دامان ختود
بزرگ میکنند .اگر زنان شجاع و انسانساز از ملتتهتا گرفتته شتوند،
ملت به شکست و انحطاط کشتیده میشتود» 1.در هشتت ستال دفتاع
مقدس ،همواره ختانوادۀ ایثتارگران در صتف اول دفتاع از آرمانهتای
انقالب اسالمی بودند .در اینجا به برخی از این نمونهها اشاره میکنیم.
یک) تشویق فرزندان و همسران به حضور در جبهه

اغلب یاران انقالب اسالمی قبل از شروع جنگ ،در شکلگیری انقالب
و دفاع از ارزشهای آن ،تمام همت خود را بته کتار گرفتته بودنتد تتا
اینکه یورش صدام به ایران اسالمی در تابستان سال  5۹پیش آمد و این
امر همۀ مادران ،همسران و دختران را بتر آن داشتت کته پتا در میتدان
مبارزه با کفر جهانی بگذارند و با تمام توان به مبارزه با آنتان برخیزنتد
از این رو ،مادران بسیاری ،به تنستی از حضترت زهترا و حضترت
زینب  ،فرزندان خود را برای حضور در جبهتهها تشتویق کردنتد و
ثمرۀ آن ،شهادت میوۀ زندگیشان بود .حاجیه خانم حلیمته ستجادیان،
همسر و مادر چهار شهید ،میگوید« :هر بار که خبر شهادت فرزنتدانم
را میآوردند ،در حالی که اشک شوق بر چهرهام بود و رو میپوشتاندم
تا مبادا دشمن شتاد شتود ،دلتم آرام بتود و خوشتحال بتودم از اینکته
خداوند متعال شهادت را نصیب خانوادهام کرد و هرگز فرامتوش نمتی
کنم آن روزی که خبر شهادت همسرم را به من دادنتد ،وجتودم پتر از
2
حسرت و اندوه شد که از غافلۀ عشق جا ماندم».
 .1همو صحیفۀ نور ج ،5ص.۱5۴
 .2گروه جهاد و مقاومت مشرق «سبک زندگی در خانوادۀ  5شتهید «ستجادیان» در:
mshrgh. ir/406632

124



رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (1398ویژة خانواده)

نهتنها مادران که همسران بسیاری از رزمندگان شهید نیز شوهران ختود
را راهی جبهه میکردند و خود بار زنتدگی را بته دوش میکشتیدند و
سختیها را تحمل میکردند .همچنین در صحنههای پشتیبانی فرهنگتی
و اجتمتتاعی بتترای همیتتاری خانوادههتتای رزمنتتده و دلجتتویی از
خانوادههتتای مجروحتتان و جانبتتازان و خانوادههتتای شتتهدا فعالیتتت
میکردند.
دو) عمل به وصیت شهدا مبنی بر حمایت از ولی فقیه

اغلب خانوادههای شهدا نکاتی مشترک را در وصتیتنامتۀ عزیزانشتان
شاهد بودند که بارها آنها را متذکر شدهاند از جملته« :انقتالب را تنهتا
نگذارید» «پیرو والیت فقیه و راه انقتالب استالمی باشتید» و «مستیر
شهدا را دنبال کنید و از خانوادۀ شهدا حمایت کنید».
برای عمل کردن به وصایای شهدای ،اغلب خانوادهها تمام همت ختود
را وقف انقالب و اهداف و آرمانهای آن کرده بودنتد .در طتول چهتل
سال تاریخ انقالب اسالمی ،خانوادههای ایثارگران اولین کستانی بودنتد
که با استکبار مبارزه کردند .حضور در راهپیماییهتای روز قتدس۲۲ ،
بهمن ،سالگرد دفاع مقدس ،هفتۀ بسیج ،ستالروز مبتارزه بتا استتکبار،
حضور همهجانبه در انتخابات و رعایت حجاب و عفاف و حمایتت از
مسئوالن انقالب و ولی فقیه ،از فعالیتهای ممتتاز ختانوادۀ ایثتارگران
بوده است.
سه) تبلیغ در پشت جبهه

در جنگهتای ایتدئولوژیک ،همیشته افتتراد کارشتناس دینتی در امتتور
معارفی و مذهبی ،برای روحیه دادن و آموزش افراد و باالبردن روحیتۀ
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دینی مردم حضور پیدا میکردند چنانکته در جنتگ صتفین در ستپاه
امیرالمؤمنین علتی

تعتدادی از «بتانوان شتاعر و خطیتب» 1حضتور

داشتند که رزمندگان و جهادگران سپاه امام را به منظور مقابله بتا ستپاه
معاویه ،تشویق میکردند.
در دفاع مقدس نیز به حضور زنانی از قشتر دانتشآموختتههای حتوزۀ
علمیه نیتاز بتود کته بترای خانوادههتای رزمنتدگان جلستات معتارف
اسالمی ،همچون جلسات قرآن ،احکام ،عقایتد و انقتالب استالمی در
مناطق محروم ،عشایر شیعه و اهل تسنن برگذار کنند« .متنستفانه اینتان
به شکلهای مختلف و ایجاد جنگ روانی دشتمن ،گتاه متورد هجمتۀ
کسانی همچون مزدوران کومله و منافقان قرار متیگرفتنتد .زمتانی کته
منافقان میدیدند جنگ روانی بیاثر مانده ،بعد از شناسایی بانوان طلبته،
دست به ترور میزدند .اما اینان بیتوجه به اقتدامات دشتمن ،در طتول
جنگ ،به حضور تبلیغی خویش در جبهههای غترب ادامته دادنتد کته
حاصل آن  ۴۳۴شهید در کردستان است».
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 . 1در جنگ صفین تعدادی از زنان کوفی با اشعارشتان امتام را ستتایش و فضتایل آن
حضرت را بازگو میکردنتد و ستپاه عتراق را بتر ضتد شتامیان برمیانگیختنتد (ر.ک:
ابناعثم الفتوح ج ،۲ص ۱0۱طبری تاریخ طبری ج ،6ص.)243
 .2اصغر رضوانی «جلوههای حضور زنان بسیجی در دفاع مقدس» روزنامۀ رستالت،
یکشنبه  ۴بهمن ۱۳88ش.

