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  )مقالة پژوهشي(

  مقدس  دفاع ينگار خاطره يها زن در كتاب تيشخص ييبازنما
 يروزها نيباتريز، صباح ،يساج يها كتاب موردي ةمطالع(

  )روشن شهر يها چراغ و يزندگ
  2محمدصادق نصرالهي، *1مريم سادات ميري

  چكيده
 1359 وريشهر 31 روز .مقدس يكي از سندهاي ماندگار در تاريخ ايران اسالمي است نگاري دفاع  هاي خاطره كتاب

جنگ  از ابتدايحضور زنان دوشادوش مردان  .آغاز شد يليكرد و جنگ تحم ينظام ةحمل رانيبعث عراق به ا ميرژ
 فهيوظ نيجنگ ا انيگرفته و تا پا  بود كه برعهده يتيمسئول يبانيو پشتي امداد يها در قالب گروهها  آن تيو فعال
در قالـب رمـان،    و ديگـر زنـان رزمنـده    خـاطرات خـود   ز جنگ بـه ثبـت  زنان رزمنده پس ا. را انجام دادند ريخط

زنـان   يتيابعـاد شخصـ   ييبازنمـا  يچگونگ يحاضر به بررس ةمقال .پرداختند گاز جن يشفاه خيو تار ينگار خاطره
 ،يسـاج ، صـباح  تحت عنـوان  چهاركتاباين . پرداخته استي منتخب نگار خاطره  كتاب 4دفاع مقدس در  ةرزمند
روز و  ضمن آنكه با محوريت شخصيت زن نگاشته شـده، آثـار بـه    يزندگ يروزها نيباتريزو  روشن شهر يها چراغ

 ييبازنمـا  دهـد كـه   نشـان مـي   هاي اين مقاله با استفاده از روش تحليـل مضـموني   يافته. ندا اثرگذار در اين عرصه
 ةدر حـوز  .بندي است ابل طبقهساز ق گرايش، كنش و عوامل شخصيت  در چهار حوزة معنايي بينش، زنان تيشخص

مضـاميني ماننـد    شيگـرا  ةو در حـوز  قابل طـرح اسـت   يو انقالب ياخالق ،ينياعتقادات د مواردي همچون نشيب
مواردي همچون  نيز كنش ةحوزدر . ذكر شده است فانهيو عف كنجكاو منزجر از جنگ، مقتدر، ،خودساخته اتيروح

شده و در پايان  ي احصانيد ضيفرا دادن انجامو مقيد به  ي، فرهنگيظامن ،يانقالب ،يمذهبي ها تيفعالي، رسان كمك
  .با محوريت خانواده مورد تأكيد قرار گرفته است ساز عوامل شخصيت نيز

  كليدواژگان
  .شخصيت زن ،نگاري، دفاع مقدس، زن و جنگ بازنمايي، خاطره

                                                        
  miri.1428@gmail.com  )نويسندة مسئول( سوره باطات فرهنگي، دانشگاهكارشناسي ارشد تبليغ و ارت .1
  )ع(دانشگاه امام صادق  و فرهنگ و ارتباطات،معارف اسالمي  ةدانشكد  استاديار گروه فرهنگ و دولت، .2

   m.nasrollahi@isu.ac.ir   
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  لهئمقدمه و تبيين مس
به خود اختصاص داده اسـت،   را بشري ةجامع اريخت از بخشي جنگ تمدن، گيري شكل ابتداي از

 شـان تمدن يـا  كشـور  فروپاشي مانع تا اند داده دست از را خود جان ها انسان از كثيري تعداد زيرا
 بر قدري اند به كه در برابر متجاوز ايستاده شجاع هاي انسان ايثار و دالوري ،جريان اين در .شوند
. به حفظ، ثبت و ضبط اين رخدادها پرداختـه اسـت   دبياتا كه است بوده گذارتأثير خود ةجامع

 و شـجاعت  از سـينه  بـه  سـينه  هـاي  روايـت  و هـا  داستان 1فولكلور اشعار شامل كه شفاهي ادبيات
 ادبيـات  بـه  جامعـه  نوابـغ  و اهـل علـم و ادب   توسط شاخص بوده است هاي چهره هاي مجاهدت
بـا  . )1390: 18 كمـري (گرفتـه اسـت    شـكل  جنگ ادبيات عنوان با ادبياتي و شده بدل مكتوب

 ةتوسـع  بـا  و شـود  مي اضافه شفاهي ادبيات به نيز جنگ در ناحاضر نگاري گذشت زمان، خاطره
 و ملـي  هويـت  از مهمي بخش جنگ به ادبيات گونه اين .گيرد مي دوچندان رونقي چاپ، فناوري
 .شود بدل مي يك ملت فرهنگي سرمايه

گـذرد،   ماه از پيـروزي انقـالب اسـالمي مـي     بيستيب به كه تنها قر حالي در، 1359در سال 
 در كـه  شـود  مـي  جنگـي  وارد ناخواسـته  كشـورمان  و كنـد  مـي  حمله ايران بهارتش بعث عراق 

 در عظـيم  رخدادي ايران عليه عراق جنگ. دبودن كرده آرايي صف كشورهاي جهان ةهم مقابلش
 تـأثير  تحـت  را زيست هاي حوزه و ادابع همة كل طور به و فرهنگ جامعه، كه است معاصر تاريخ

 .قرار داده است
مواجـه   »ادبيـات دفـاع مقـدس   «دفاع مقدس و پس از آن، ادبيات با مفهوم جديد  در دوران

 كيـان  حفـظ  بـراي  را جـان  كـه  اسـت  مرداني و زنان مجاهدت گر روايت جديد ماهيت اين. شد
 ضـبط  و ثبـت  اهميـت  جنـگ  بـار غ با فرونشستن. اند كرده نثار خود ديني هاي ارزش و سرزمين
عهـده   را بـر  هـا  جبهـه  پشـت  در پشـتيباني  يا مقدم خطوط در بديل بي نقشي كه زناني خاطرات
شد و ظرفيـت جديـدي    مشخص همگان بر كردند مي ايفا همسر نقش و مادر عنوان به يا داشتند

  .مندان دفاع مقدس قرار گرفت ن و دغدغهاپيش روي مخاطب
 ادبيـات  بررسـي  و تحليـل  است، گذشته تحميلي جنگ از آغاز لسا چهل به قريب كه حال
ة اسـو  هـاي  شخصـيت  معرفـي  در ايـم  توانسـته  حـد  چه تا بدانيم تا است ضروري امري مقاومت
سـعي در   اي رسـانه  بمبـاران غـرب بـا    ،در عصر حاضـر  .كنيم عمل موفق خود سرزمين مقاومت
قـرار   تـأثير  را تحت ايران ةجامع زنان تاصال كند تالش مي دارد و ايراني اسالمي فرهنگ تضعيف

ست و سعي در تحريك آنان بـراي  احقوق زنان  از دفاع مدعي ،يستيفمن شعارهاي با انبوه. دهد
سـازي   تـوان بـا معرفـي و برجسـته     مـي ، رو ايـن  از. سـاله دارد  چنـدين  ةشد  پايمال بازخواهي حق

                                                        
1. Folklore: رسومو  عامه باورهاي ها، المثل ضرب شفاهي، تاريخ موسيقي، ها، داستان ها، افسانه شامل اي مجموعه 

  .است  شده تشكيل دانش يامعن به لور و توده يامعن به فولك انگليسي ةكلم دو از فولكلور. است
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 در يك رخـداد اجتمـاعي   گذارأثيرت و اجتماعي ،مؤمنانقالبي،  فعال، كه ،رزمنده شخصيت زنان
عنوان الگوي زن مسلمان نمايان  مهم هستند، ابعاد وجودي و حضور واقعي جنس زن را به بسيار
تكيـه بـر اعتقـادات و     بـا  پـذيري كـرده و   اين جنگ همپاي مردان نقش زنان درو  دختران. كرد

از رسـيدگي بـه   . نـد دزدنـي را در ميـدان نبـرد آفري    هاي مثـال  رعايت شرعيات از خودگذشتگي
 ةمين غـذا و اسـلح  أرسـاني بـراي تـ    كمـك  درماني گرفتـه تـا   مراكز بهها  آن انتقال ن وامجروح

عنوان امدادگر گرفته تا دفـاع جانانـه مقابـل دشـمن بـا       به خط مقدم در مدافعان شهر؛ از حضور
 قايقي باشـد ح ةكنند تواند بازگو تفنگ؛ همه نشان از رشادت و خودساختگي اين زنان دارد و مي

  .جديد آشنا كند مضامينن اهل فكر را با اتا مخاطب
 ةبـه پيكـر   كنـد و از سـويي ديگـر    پرداختن به اين موضوع از طرفي وقايع ناگفته را بيان مي

 هـايي  نمونه به بررسي دارد نظر در پژوهش اين ،رو همين از. بخشد مي دفاع مقدس قوام ادبيات
بپـردازد و   ،دارد اختصـاص  جنـگ  در حاضـر  فرينـي زنـان  آ نقـش  بـه  كه ،دفاع مقدس ادبيات از

 و توجـه . كنـد  تحليـل  بررسـي، تحقيـق و   شـده  هاي منتشـر  را در كتاب آنان شخصيت بازنمايي
 شخصـيت  بازنمـايي  اهميـت  و سو يك از مقدس دفاع در حاضر زنان خاطرات به جامعه استقبال

 تـا  اسـت  پـژوهش  ايـن  دادن انجام جهت اصلي ةانگيز ديگر سويي ازها  آن خاطرات كتاب در زن
  .ارائه كرد جامعه به الگو عنوان به زنان اين شخصيت از درست و دقيق فهمي بتوان

زنان حاضر در دفاع مقدس است  ينگار آثار با موضوع خاطره نيمطالعه آخر مورد يها نمونه
روشـن   يهـا  چراغ، يساج، صباح يها كتاب. است دهيبه چاپ رسپژوهش  دادن انجامكه تا زمان 

 ةمقاومـت حـوز   اتيـ بخش ادب ريمد ،يگسرهن يمرتض ديبا تأك يزندگ يروزها نيباتريزو  شهر
 يهـا  جنبـه  تيـ رعا ليـ بـه دل  هسـتند كـه   دهيـ اثر برجسته و برگز چهار ي،انقالب اسالم يهنر

در  يپژوهشـ  يهـا  تيـ فعال. شـوند  ي از آثار فاخر در اين حوزه محسوب مينگار استاندارد خاطره
كـه   يحال در .رديگ يانجام م راژيمشخص و پرت يها كتاب يرو دفاع مقدس اغلب يها ابتك ةحوز

 گـر  پـژوهش زنان حاضر در جنگ بـه   تيشخص ميترس يبرا ازياز اطالعات موردن ينغ يها كتاب
 .يابددست  و حضور زنان رزمنده ياز ابعاد وجود تر روشن يريبه تصو كند يكمك م
 نيخـاطرات خـانم نسـر   ( يساج ،)خواه وطن صباحخاطرات خانم ( حاصب ـ كتاب هر چهار در

 يزنـدگ  يروزهـا  نيبـاتر يزو ) يخـاطرات خـانم زهـره فرهـاد    ( روشن شـهر  يها چراغ ،)يباقر
در مـورد   يحاتيو بـا توضـ   شـود  يآغـاز مـ   ياز دوران كودك تيرواـ )حيمد هيخاطرات خانم فوز(

خـانواده در فصـول اول ادامـه     ياجتمـاع  گـاه يو جا يو مـذهب  ياسـ يس ديعقا ،ياقتصاد تيوضع
 يهـا  يمنـد  اعتقادات، نوع ارتباطـات و عالقـه   زانيپوشش و م نوع ها، دغدغه ها، تيفعال .ابدي يم

و  ها تياتفاقات و فعال فيبه تعر تيو درنها شود يانقالب بازگو مبعد از داستان، قبل و  تيشخص
  .شود يدر زمان بروز جنگ پرداخته م يحاالت روح
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  چوب مفهوميرچا
  ييبازنما

 براسـاس  معنـا  سـاخت  و توليـد  از اسـت  عبـارت  1در تعريف اين مفهوم آمده است كه بازنمايي
 شـكل ) اي رسـانه  هـاي  بازنمـايي ( آن براسـاس  واقعيـت  كـه  گفتمـاني  و مفهـومي  هاي چارچوب

 نگـي هفر و اجتمـاعي  اي برسـاخته  اگرچـه  اي رسانه بازنماييِ و معاني. شود مي ساخته و گيرد مي
 و فراگفتمـاني  و طبيعـي  امـري  را بازنمايي و معاني آن كند مي سعي گفتمان و ايدئولوژي است،

  .)19 :1387 زاده مهدي( دهد جلوه فرازباني
 هاي جنبه از ها رسانه كه ساختي از است عبارت  رسانه در بازنمايي مفهوم ،داير نظرريچارد از

 مجـرد  مفـاهيم  ديگـر  و فرهنگـي  هاي هويت اشخاص، ،اشيا ها، مكان افراد، مثل واقعيت مختلف
 متحـرك  تصـاوير  يـا  نوشـتاري  گفتاري، صورت به است ممكن ها بازنمايي تجلي. كنند مي ايجاد
  .)1381: 14 هيوارد(باشد 

 رفـت  هـايي  كتـاب  سراغ بايد به مقدس دفاع سال هشت در حاضر زنان شخصيت آشنايي بابراي 
 عمـل  رسـانه  يـك  عنـوان  به كتاب ،رو همين از .بگذارد مخاطب اختيار رد را اطالعاتيها  آندربارة  كه

 جنـگ  ميـدان  حاضـر در  زنـان  و مخاطب ميان پيوندي و دهد مي انجام را زنان آن شخصيت بازنمايي
 در گرفتـه  صـورت  هـاي  بازنمـايي  كـه  اسـت  ايـن  هـا  دغدغه و اصلي موضوعات از يكي. كند مي ايجاد
 مخاطـب  و كند عمل موفق آن ترسيم و حقيقت بيان در تواند مي حد چه تا) كتاب اينجا در(ها  رسانه

  .دارد مصون اثر بي حواشي و غيرواقعي هاي روايت اشتباه، تفسير هرگونه از را

  تيشخص
 همچـون  و دارد گونـاگوني  هاي شاخه و تعاريف كه است چندوجهي و عميق مفهومي 2شخصيت

 از مشخصـي  و معـين  الگوهـاي  آن توان مي را تشخصي. است انتزاعي امري »رخداد« و »تاريخ«
 و اجتمـاعي  محـيط  بـا  تعامـل  در را فـرد  شخصـي  سـبك  كه كرد تعريف رفتار و هيجان تفكر،
 شـامل  شخصـيت  ،ديگـر  عبـارت  بـه  .)29 :1396 هيلگـارد  و اتكينسون(زنند  مي رقم اش مادي
 مضطرب، زودرنج، همچون يتصفا ازها  آن توصيف در كه است پايدار و باثبات نسبتاً هاي ويژگي

ــرا درون پرحــرف، ــرون و گ ــرا ب ــره و گ ــه(شــود  مــي اســتفاده غي  شخصــيت،. )101 :1386 لوت
 كـه  سـت  ا فيزيكي ـ رواني هاي نظام از دسته آن شامل و است فرد درون در پويايي بندي سازمان
 آنكـه  نخسـت . تسـ ا استنباط قابل نكته چندين تعريف اين از. كند مي تعيين را او تفكر و رفتار

 آنكـه  دوم. هسـتند  رابطـه  در يكديگر با نظام يك منزلة به و است عناصر از اي مجموعه شخصيت

                                                        
1. representation 
2. character 
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 كـه  كند مي بيان را مسئله اين سوم و است فيزيكي كليت يك قالب در رواني مفهومي شخصيت
 ردفـ  تعامـل  كـه  دارد كيدأت نيز نكته اين بر طرفي از. است شخصيت جهان با انسان تعامل علت

 يابـد  مي تفكرتجلي و رفتار روش دو به شخصيت و است موقعيتي و شخصيتي هاي ويژگي نتيجه
  .)93 :1387 رضواني از نقل به ير شي(

 شود و از اين طريق مي نقل زبان نقش محوري داستان از رويداد ،مطالعه مورد هاي كتاب در
 ابعـاد  .كنـد  مـي  معرفـي ) هدخواننـ (مخاطـب   بـه  نوشـته،  قالـب  در را خـود  شخصيت از ابعادي

 شـناخت  و شود حائز اهميت بوده مي معرفي الگو يك عنوان به كه نظر اين گر از روايت شخصيتي
 .شود مي محسوب پژوهش اصلي هاي پايه از يكي عنوان به شخصيت

  ينگار خاطره
 را فرصـت   ايـن    نويسـنده   بـه  كـه   سـت  ا ادبـي   بيان صور از  يكي   اش گسترده  معناي در  1نگاري خاطره

  داسـتان   بيـان  هـا،  شـنيده  هـا،  روايت ديده  براي  اوست  دسترس در  كه  ابزاري و  شيوه هر از تا دهد مي
  ).53: 1388 اشرف( كند استفاده  خويش درونيِ  حاالت و  خلقيات و  روحيات  شرح ، زندگي

 اسـاس  بـر  افـراد  .تفگر شكل جوامع در جمعي يا فردي »من« كه آمد پديد وقتي نويسي خاطره
 يـا  اجتمـاعي  جايگـاه  گـرفتن  نظـر  در بدون و بگيرند دست قلم توانستند خويش شخصيتي استقالل
  .)61: همان( بنويسند را خاطراتشان نگارش، در خويش توانايي ميزان حتي يا سياسي

  ينظرادبيات 
  بازنمايي

. كننـد  مـي  سـازي  برنامـه  امـون رپي جهـان  هاي واقعيت بازنمايي براي زبان از استفاده با ها رسانه
 از جامعـه  يـا  فرهنـگ  يك اعضاي ميان يامعن تبادل و توليد فرايند هال، نظر  اساس بر بازنمايي
 زباني ساختار و زبان اساس بر ها رسانه در متون توليد ،بنابراين. است تصاوير و نشانه زبان، طريق
 زاده مهـدي ( »دانسـت  واقعيـت  بـاني ز و اي رسانه ساخت بايد را بازنمايي« پس گيرد، مي صورت
1387 :18( 
 هـا،  نشـانه  ضمني و نهفته معناهاي از استفاده با ها، رسانه كه است آخر رويكرد اين اساس بر
 نظر مد گفتمان كنند مي سعي و دهند مي ترويج جامعه در را خود ايدئولوژي به آغشته هاي پيام
 بـه  دادن شكل در اي رسانه هاي بازنمايي اهميت هب توجه با ،واقع در. ندكن حاكم جامعه بر را خود
 و خنثـي  امـري  اي رسانه هاي بازنمايي كه كرد اشاره نيز نكته اين به بايد عمومي  شناخت و باور
 گيـرد  مـي  صـورت  بازنمايي گفتمان آن منظر از كه دارد ريشه گفتماني در بلكه نيست؛ طرف بي

  ).19 :همان(
                                                        

1. journaling 
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  زن به ينظر افتيره
مرتبط با حوزة نظري مطالعات زنان است و در اين حوزه با رهيافت نظـري   يه نوعباين پژوهش 

گرفته از زن در ادبيات دفاع مقدس در اين حوزه تعريـف   اسالم مواجهيم و عمالً بازنمايي صورت
  :اسالم خواهيم داشت در چند گذرا بر موضوع زن مروري هر ،بر اين اساس. دشو مي

  اسالم نگاه زا ياجتماع تيفعال و زنان
. ي ارائـه داده اسـت  ياهـ نظر ،چه در بعد فردي و چه در بعد اجتمـاعي  ،زندگي زناندربارة اسالم 

توان در مورد زندگي اجتماعي و فعاليت زنان در جامعه از منظر اسالم  يكي از موضوعاتي كه مي
 دفـاع  ريـ نظ ؛دارد مختلفـي  انـواع  دفـاع . جنگ و دفاع است ةحضور در عرص ةبررسي كرد، مقول

 كـه  نظـامي  دفـاع  جز به ،از منظر دين اسالم .فردي دفاع فرهنگي و دفاع سياسي، دفاع نظامي،
اين مسـئوليت در  . دارد مسئوليت مرد همانند دفاع هاي دانمي ساير در زن است، مردان مختص

بـه جهـت    غيرمسـتقيم  حضـور زن بـه صـورت    كه طوري به دارد؛قيدهايي  نظامي نيز مورد دفاع
  ).73: 1395، جودكي(بيان شده است  درماني و پشتيباني هاي كمك و جبهه تدارك

 و اسـت  يكسـان  فرهنگـي  هـاي  ارزش و نـواميس  و اعتقادات از دفاع در مردان و زنان فطري بناي
دفاع يكي از نمودهـاي حضـور زنـان     .دهد مي معنا راستا همين در نيزها  آن شناسي زيست هاي تفاوت

 گذار بر جريانـات فرهنگـي اجتمـاعي و سياسـي دارد    تأثيرو نقشي برجسته و  شود مي در جامعه تلقي
اين فعاليـت اجتمـاعي بايـد در بسـتر كـالن تحـت عنـوان فعاليـت زن در          ،از همين رو). 94: همان(

  :پردازيم اجتماع مي ةاصلي فعاليت زن در عرص ةحوز سهدر ادامه به  .اجتماع بررسي شود
  1جامعه يعموم فرهنگ ارشاد در زن مشاركتـ 
  2نظامي اركان دهي سازمان در زن مشاركتـ 

                                                        
 جامعـه  ارشاد عمومي و هدايت كه است منكر از نهي و معروف به امر فرضيه اسالم در ديني فرايض ترين مهم از .1

والْمؤْمنُـونَ  . دارنـد  مشـاركت  هـم  بـا  مـرد  و زن آن تـداوم  و احيا در دارد كه بستگي مهم اصل اين احياي به
عـونَ  يطيؤْتُونَ الزَّكَـاةَ و يصّلَاةَ وال مونَيقيو الْمنْكَرِ عنِ نْهونَيو بِالْمعرُوف أْمرُونَي اء بعضٍيهم أَولوالْمؤْمنَات بعضُ

ولَهسرو اللَّه كأُولَئ يسمهمرْح إِنَّ اللَّه زِ اللَّهزٌيع كيحمنؤمـ  مـردان  ماننـد  منؤمـ  زنان ،اين بنابر .)71 /توبه( .م 
 منكـر  از نهي و معروف به امر قالب در اجتماعي مفاسد با مبارزه و جامعه فرهنگ ساختار اصالح در توانند مي

 و فرهنگـي  دفـاع  در ،بنـابراين  .شـود  آنـان  فعاليـت  مـانع  توانـد  نمي صرف جنسيت و باشند مردم پيشاهنگ
 .است محسوس و بارز بسيار زن نقش گيرد مي شكل آن در اخالقي و يدين هاي ارزش بنيان كه اجتماعي

 فرزنـدان  تربيـت  و هـا  جبهـه  تجهيز در زن نقش ،است معاف نظامي جهاد از خلقت ةخمير لحاظ به زن چهاگر. 2
 اهللا سـبيل  في انمجاهد رديف در را او منزلت و مصائب، مقام تحمل در او شكيبايي و صبر و رزمنده و شجاع
 هـم  ئكنَ آووا ونَصرُوا أُولَيلِ اللَّه والَّذيسبِ ينَ آمنُوا وهاجرُوا وجاهدوا فيوالَّذ(فرمايد  مي قرآن در. دهد مي قرار

و نصروا اولئـك  ( حقيقي انمؤمن مصاديق از يكي آيه اين در). 74 /انفال( ميكَرِ ورِزقٌ مغْفرَةٌ لَهم حقًّا الْمؤْمنُونَ
 مشـكالت،  و مصائب بر پايداري و صبر مسئوليت خانواده نهاد در زيرا هستند، مجاهد زنان )هم المؤمنون حقّا
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  1دفاعي سياسي مواضع در زن مستقل هويتـ 

  روش تحقيق
 ،در ابتداي كار. كاوي و روش تحليل، تحليل مضموني است متن آوري در اين پژوهش جمعروش 

هاي  پاراگرافها جمالت و  اين گزاره. ميكن عنوان گزاره انتخاب مي بهجمالت معنادار و مستقل را 
هـاي   گـزاره . شـوند  و بـدون هـيچ تغييـري از مـتن اسـتخراج مـي       دارندفعل  كاملي هستند كه

 ،به عبارتي. كنند بعد، نسبت به برداشت محقق، كد توصيفي دريافت مي ةمرحلشده در  استخراج
يك جمله يا پاراگراف در يك يا چنـد كلمـه بـه صـورت غيـر       و در شود يمها خالصه  اين گزاره

بـه مضـمون اوليـه تبـديل      ،بعد اين كلمات كه كد اوليه هسـتند  ةمرحلدر . شود جمله بيان مي
  .دشو ميشود و سپس اين مضامين در قالب كد يكپارچه مطرح  مي

شخصـيت  ة كنند منعكسهايي كه  و بخش ر خوانش شداب سهبيش از  شده مطالعه هاي كتاب
سـپس بـراي هـر كتـاب جـدولي      . دشـ گـذاري   و نشانه عنوان گزاره انتخاب باكاراكتر اصلي بود 
از  شـده  اسـتخراج كه مفهوم  ،هاي مشخص قرار گرفت و كد اوليه ها در سلول طراحي شد و گزاره

                                                                                                                                  
 فرهنـگ  تحكـيم  و خـون  پيـام  ابـالغ  و شـهادت  صورت در همسر اهداف همسر، تداوم رواني و روحي تقويت
 و همسـر  اعتقـادات  و مـوازين  اسـاس  بر ها آن صحيح تربيت و شهيد فرزندان جامعه، حفظ محيط در شهادت
خـانواده نيـز از وظـايف زنـان مجاهـد       در پـدر  خأل كردن پر و فرزندان رواني و اخالقي نيازهاي به گويي پاسخ

هـاي   ژگـي وي ،است جبهه در مردان مخصوص كه ،نامجاهد ويژگي مقابل در ،اساس اين بر .شود ميمحسوب 
 ناصديق و نامجادهاسالم،  واالي هاي آرمان از دفاع براي كه است زناني مخصوص ناحافظ و ناناصر ،ناصابر

 بـه  يـك  هر و دارند يكسان شرايط بندگي ميدان در مرد و نظامي، زن جهاد از غير ،بنابراين .اند نموده ياري را
نَ والْمؤْمنَات ينَ والْمسلمات والْمؤْمنيإِنَّ الْمسلم .است بيشتر او ثواب و اجر كند عمل بهتر ودخ بندگي تكليف
تــان ــادقيوالْقَ ّالصو ــات ــابِرِينَ والْقَانتَ ّالصو قَاتــاد ّالصينَ وــع الْخَاشو ــابِرَات ّالصينَ وّقــد تَصالْمو اتــع الْخَاشنَ ينَ و

مّائالصو ّقَاتدتَصالْميوظافالْحو اتمّائالصرِينَ والذَّاكو ظَاتافالْحو مهينَ فُرُوجكَث ينَ اللَّه ملَه اللَّه ّدأَع رَاتالذَّاكرًا و
ظرًا عأَجرَةً وغْفا يم35 /حزابا(2م(. 

 هويتش اساس بر را او مزاياي و حقوق ةكلي و است شده قائل مرد برابر در مستقل هويت ابتدا براي زن از اسالم. 1
 در. كـرد  اشـاره  مكه فتح از پس )ص(اسالم پيامبر با زنان بيعت بحث به توان مي ؛ مثالًاست كرده ريزي طرح
ء مـنْ  يوإِنْ فَاتَكُم شَ .كردند بيعت پيامبر با و ندداشت حضور جدا هويتي با مردان، از مستقل زنان ،مراسم اين

تُوا الَّذĤَف تُماقَبإِلَى الْكُفَّارِ فَع اجِكُموـا أَنْفَقُـوا  يأَزثْلَ مم مهاجوأَز تباتَّقُـوا  نَ ذَهو  اللَّـه  يالَّـذ  أَنْـتُم  نُـونَ  بِـهؤْمم. 
 اجتماعي و سياسي مشترك گيري تصميم در زناني آرا اسالم حقوقي نظام در ،دليل همين به. )11 /ممتحنه(

التَّـائبونَ  . بود نخواهد برخوردار كامل صالحيت از نظرخواهي و مشورت بدون مردان اقدام و است احترام مورد
Ĥمرُونَ بِالْمعرُوف والنَّاهونَ عنِ الْمنْكَرِ والْحافظُونَ لحدود اللَّه الْعاِبدونَ الْحامدونَ السّائحونَ الرَّاكعونَ السّاجِدونَ الْ

 ةشـد  تعريف هويت اسالمي ةجامع يك در مؤمن يك عنوان به آيه، زن اين بنابر. ) 112 /توبه( 1نَيمؤْمنالْ وبشّرِ
 مسـئول  جامعه سرنوشت مقابل در هم و ديني تكاليف مخاطب هم و است وحي مخاطب هم .دارد را خودش
 از ناشـي  تفـاوت  و اسـت  مـرد  ماننـد  تعهـدها  و ها مسئوليت ةبقي در رو در رو و مستقيم جهاد در جز و است

 .كند نمي ايجاد مرد و زن براي امتيازي خلقت، و فطرت ساختمان
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كه مفهوم ، اوليهدهاي اوليه در جدول دوم به مضمون سپس ك. ه شدمقابل آن نوشت ،گزاره است
در . اسـت  شـده   ارائـه كدگذاري توصيفي  هاي ولاين دو مرحله با نام جد. تبديل شد ،تر بود كلي
قرابت معنايي تجميع شـده   اساس برهاي اوليه  بعد جدولي طراحي شد كه در آن مضمون ةمرحل

. عنوان جدول كدگذاري تفسيري آورده شده اسـت  بااين مرحله . ندا شكل داده و مضمون پايه را
 عنـوان  به) فراگير( شده و مضامين محوري عيتجمبندي مضامين پايه نيز  پاياني دسته ةمرحلدر 
  .دشو ميمعرفي  ساز پارچهكترين ابعاد شخصيتي در جدول كد ي اي پايه

  
  ها كتاباز  نيمضام روند استخراج .1 شكل

  ها دادهو تحليل  آوري جمع
  كدگذاري توصيفي

تبـديل كـد   . 2، تبديل گزاره به كـد اوليـه  . 1: مرحله انجام شده است كدگذاري توصيفي در دو
كـه ابعـاد شخصـيتي    ، كتـاب هاي مهمـي از   نخست ابتدا بخش ةمرحلدر . اوليه به مضمون اوليه

در . ايـم  قرار داده  ولجدانتخاب كرده و در  ،كند و داراي تكرار است را منعكس ميراكتر اصلي كا
كـد اوليـه    1037گـزاره،   855از  ،در اين مرحله. است شده  نوشتهاولية آن  مقابل هر گزاره، كد

دگـذاري ايـن   اي از جدول ك با توجه به محدوديت حجم مقاله، ناگزيز نمونه. است شده  استخراج
  :1شود مي مرحله ارائه

  
  
  
  

  

                                                        
 .نزد نگارندگان وجود داردها  جدولهمة كدگذاري  .1
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  صباحاول جدول توصيفي كتاب  ةمرحل ةنمون. 1 جدول
  كد اوليه گزاره

هر دو پيراهن  .كرديم اما من و صالحه چادر سر نمي ،فوزيه و شهناز چادري بودند
  .با روسري ميديپوش يم

استفاده از پوشش 
ي به راهن و روسرپي

  جاي چادر
تفاوت در انتخاب نوع 
  حجاب ميان خواهرها

 ؟تر است فروش گراندر انشايم نوشتم اين چه مملكتي است كه اتاق اصنافش از همه 
در آخر انشا به اين . قدر زياد باشد كه نشود به كسي اطمينان كرد قانوني آن چرا بايد بي

مملكت ما به  ،مرج در نظام وجود داشته باشد و هرجين نتيجه رسيدم كه تا وقتي ا
  .رسد نميجا  هيچ

واكنش به فساد مالي و 
فروشي در سطح  گران

  جامعه
پرداختن به موضوعات 

و سياسي  اجتماعي
رژيم شاه در انشا 

  مدرسه

خواندن  ادي داشت باهاي داستان تخيلي زي اي بود كه كتاب كتابخانه ما ةمدرسدر 
  .رفتم مي عاشق كتابخواني شده بودم و يكسره به كتابخانه هاي علمي تخيلي كتاب

مند به مطالعه و عالقه
  كتابخواني

حضور فعال در 
  مدرسه ةكتابخان

به عصمتيه ها  آن آمد و رفت تأثير تحت. هم گذشت باچند وقتي از آشنايي ما چند نفر 
  .م يك كالس قرآن در مدرسه بگذاريميتصميم گرفت

مشاركت در تشكيل 
  هاي قرآن كالس

مند به فعاليت عالقه
  هاي قرآني

آرام نوعي شناخت در من به وجود آورد كه در آرامسروكار داشتن و تدبر بر آيات قرآن
بلند تا زير  ستينآ ،يونيفرم مدرسه روپوشي طوسي .بحث حجاب طور ديگري نگاه كنم

كم آن را با  كمكردم كه  من روسري نازك ژورژت سرم مي .زانو، روسري اختياري بود
بلوز و دامنم را  .سنجاق زدم ما چانهبه جاي گره زير  .تر عوض كردم روسري نخي بزرگ

 .تر شومگشادتر و بلندتر كردم تا پوشيده

شدن با قرآن و  نوسأم
  شغيير در پوشت

  
اسـاس قرابـت    برها  شده از گزاره استخراجدوم از كدگذاري توصيفي، كدهاي اوليه  ةمرحلدر 

هـاي   به ذكر است كـه مضـمون   شايان .دهند و مضمون اوليه را شكل مي ودش ميمعنايي تجميع 
 1037طي ايـن مرحلـه   . گيرند ي مفهومي در يك دسته قرار ميها و نزديك اوليه به دليل شباهت

گزارش اين مرحله نيز به دليل محدوديت حجم . مضمون اوليه تقليل يافته است 75كد اوليه به 
  .مقاله، به شكل گزينشي و منتخب خواهد بود
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 باحصصيفي كتاب نمونه جدول مرحله دوم كدگذاري تو .2 جدول
  مضمون اوليهاوليهكد

انزجار از بودن در فضاي   120ـ2 86ـ2 107ـ2 119ـ2 59ـ2 70ـ4
  جنگي

  عدم پذيرش شهادت همسر  153ـ1522ـ1462ـ1412ـ1472ـ1512ـ1502ـ2 287ـ4
منطقي و مسلط بر   135ـ3 196ـ3 78ـ1 119ـ1 332ـ4 84ـ4 145ـ3

  احساسات
  مقيد به حفظ حيا و عفاف 82ـ291ـ1953ـ1561ـ471ـ732ـ814ـ801ـ881ـ1

  رهبريةروحي 67ـ1501ـ1801ـ1171ـ571ـ261ـ1794ـ291ـ4
  خوددار و صبور ةروحي 156ـ1583ـ1133ـ722ـ2814ـ3314ـ4=

  گرا و خونگرم جمع ةروحي 20ـ383ـ11ـ183ـ3
 119ـ553ـ1063ـ1803ـ903ـ1554ـ802ـ2654ـ794ـ1 301ـ4

 205ـ411ـ3
مند نسبت به  دغدغه

  اعضاي خانواده
 58ـ754ـ54ـ2611ـ61ـ1994ـ23ـ793ـ1884ـ663ـ3 37ـ3

 3ـ423ـ433ـ573ـ563ـ623ـ4
مند به مطالعه و  عالقه

  افزايش آگاهي

  يريتفس يكدگذار ةمرحل
بنـدي   اساس تفسير مفهوم و اشتراكات معنـايي دسـته   بررا يه ضمون اولكدهاي م ،در اين مرحله

مضـمون   75طـي ايـن مرحلـه     .گيـرد  از تجميع مضامين اوليه مضامين پايه شكل مي. كنيم مي
  .دسته با عنوان مضمون پايه جاي گرفته است 27اوليه در 

  
 يريتفس يكدگذار. 3 جدول

وليهمضمون هاي ا پايه مضمون

 منزجر از جنگ ةروحي

ترسيدن از صداي انفجار
ترس از جسد و كفن
انزجار در فضاي جنگي

نفرت از جنگ
تعلق خاطر به اموال و دارايي

آرامش داشتن از دوري از جنگ

 شكننده ةروحي

 شكنندهةروحي
ستگانادت خود و بزده از شهنگران و وحشت

وحشت از اسارت و تجاوز
پريشاني در شرايط جنگي
دلزدگي از همسر رزمنده

 همسرگرا ةروحي

زندگي با ياد همسر شهيد
عدم پذيرش شهادت همسر

همسرمداري
وابستگي به همسر شهيد پس از ازدواج دوم



  261   ...ينگار خاطره يها زن در كتاب تيشخص ييبازنما/ سادات ميري مريم
وليهمضمون هاي ا پايه مضمون

 پذير واليتغيور و  ةروحي

ه حضور در جبهه و جنگمند بعالقه
)ره(مندي و ارادت به امام خمينيعالقه

مند نسبت به اعضاي خانوادهدغدغه
تعلق خاطر به خرمشهر

 كنجكاو ةروحي
مند به مطالعه و افزايش آگاهيعالقه

جوگروكنجكاو و جستةروحي

 مقتدر ةروحي

يشجاعت و دلير
رهبريروحيه

پذيرمسئوليتفعال و
طلبيحقةروحي

 خودساخته ةروحي
خوددار و صبورةروحي

منطقي و مسلط بر احساسات
عزت نفس

گرا جمع ةروحي گرمگرا و خونجمعةروحي
عفيفانه ةروحي عفافمقيد به حفظ حيا و

 تقادات دينياع

تقيد به حفظ حدود پوشش اسالمي
تقيد به حفظ حريم محرم و نامحرم

اعتقاد به رعايت احكام شرعي
تقيد به حجاب چادر

ازمنكرنهيومعروفامربهمند نسبت بهدغدغه
هامتوكل به خدا و استمداد از ائمه در سختي

لسفه شهادتاعتقاد به ف

 اعتقادات اخالقي
احترام و فرمانبري از والدين

گرايي در انتخاب همسرآرمان
جوييقناعت و صرفه

اعتقادات انقالبي آگاهي به اركان انقالب اسالمي

  اثرپذيري از جريان انقالب
 عدم اعتقاد به حجاب پيش از انقالب

 نقالبم اسالم و انبودن به مفاهيآگاه
 دگرگوني در ديدگاه و عاليق

  فرايض ديني دادن انجام
 مقيد به قرائت قرآن

 نماز در شرايط جنگيةاقام
 التزام به رعايت احكام

  رساني كمكفعاليت 

 خانوادة شهدافعال در رسيدگي به
 رسانيفعال در امر جهاد و خدمت

 ي جنگدر فضارسانكمك
 هاي امدادگرياهتمام به فعاليت

 كردن شهداكفنمشاركت در
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وليهمضمون هاي ا پايه مضمون

 فعال در بهبود شرايط خانواده

  فعاليت مذهبي
 تقيد به شركت در مراسم بزرگداشت شهدا

 مقيد به زيارت رفتن
 تقيد به شركت در مراسم توسل و عزاداري اهل بيت

  سياسي ـ فعاليت انقالبي
 هاي انقالبيت در فعاليتمشارك

 سازي و دفاع از انقالب اسالمياقدام براي آگاه
 مبارزه ايدئولوژيك با ضد انقالب

  فعاليت نظامي
 تالش براي ماندن در موقعيت جنگي

 سرپيچي از دستور خانواده براي خروج از خرمشهر
 هاي نظامياهتمام به فعاليت

  يفعاليت فرهنگ
 هاي فرهنگي دينيفعاليتمشاركت در

 دهيتهييج و روحيه
 تدريس قرآن و مباحث ديني

 تالش براي ادامه تحصيل و افزايش آگاهي
 اهتمام به تربيت فرزند صالح  فعاليت تربيتي فرزندان

 گر براي جلب رضايت همسرتالش فعاليت همسرانه
 شورا و انقالب اسالميبه مكتب عاتقيد خانواده  رويكرد سياسي خانواده
 فعاليت سياسي و نظامي اعضاي خانواده  اقدامات انقالبي خانواده
 آزادي عقيده در خانواده  اختيار عمل در خانواده

 هاپايبندي خانواده به هنجارها و سنت گرايي خانواده سنت
رويكرد خانواده پيش از 

  دلبستگي خانواده به رژيم پهلوي  انقالب
 تمكن مالي خانواده خانواده وضع مالي

 سطح سواد خانواده  موقعيت اجتماعي خانواده

  يساز كپارچهي ةمرحل
عنوان ابعـاد   بهمضامين پايه  ،در اين مرحله. شود پاياني نيز ناميده مي ةمرحلعنوان  هاين مرحله ب

دغـام شـده و مضـمون محـوري     در يكديگر اشخصيت، براساس اشتراكات معنايي  ةدهند تشكيل
تـرين   ترين و بسـيط  اصلي) فراگير(ذكر است مضامين محوري  شايان. دهند را شكل مي) فراگير(

طـي  . آيـد  هاي مورد مطالعه به حساب مي معنا براي بازنمايي شخصيت كاراكترهاي اصلي كتاب
  .اند شدهتجميع  )فراگير(حوري لي مضمون مصاة دست چهارمضمون پايه در  27، مرحلهاين 
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  سازي يكپارچه .4 جدول
 مضمون پايه  )فراگير( مضمون محوري

 گرايش

منزجر از جنگةروحي
شكنندهةروحي
همسرگراةروحي

پذيرغيور و واليتةروحي
اوجككنةروحي
مقتدرةروحي
خودساختهةروحي

 گراجمعةروحي
عفيفانهةروحي

 بينش

اعتقادات ديني
اعتقادات اخالقي
اعتقادات انقالبي

  كنش

 فرايض دينيدادنانجام
 رسانيفعاليت كمك

 فعاليت مذهبي
 سياسيـانقالبيفعاليت

 اميفعاليت نظ
 فعاليت همسرانه
 فعاليت فرهنگي

 فعاليت تربيتي فرزندان

  ساز شخصيتعوامل 

 رويكرد سياسي خانواده
 اقدامات انقالبي خانواده
 اختيار عمل در خانواده

 گرايي خانوادهسنت
 رويكرد خانواده پيش ازانقالب

 وضع مالي خانواده
 وادهموقعيت اجتماعي خان

 پذيري از جريان انقالباثر
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  تبيين مضامين محوري
سـاز   دهد كه در كنار بازنمايي شخصيت بايد از عوامل شخصـيت  كتاب نشان مي چهارمروري بر 

تـوان   دهـد كـه مـي    شـده نشـان مـي    بازنماييمروري بر ابعاد شخصيتي . نيز سخن به ميان آورد
كلـي، بيـنش همـان     ينگـاه  در. گانة بينش، گـرايش و كـنش تقسـيم كـرد     سهصيت را به شخ

 ،به عبـارتي . دهد فرد است كه چارچوب اصلي شخصيت را شكل مي ةنهاديناي و  اعتقادات ريشه
تـرين سـطح    و كـنش بيرونـي   آيـد  مـي  حساب  بهترين سطح شخصيت يك انسان  بينش، دروني

در ايـن ميـان،   . كنـد  ، يعني رفتار و اعمـالي اسـت كـه از او ظهـور و بـروز مـي      شخصيتي انسان
شود، نقشي بسيار مهـم دارد و   عنوان گرايش ناميده مي باكه  ،احساسات و حاالت روحي فرد نيز

شخصيت بررسـي بيـنش،    نييتببراي شناخت و . گيرد اي مياني بين بينش و كنش قرار مي اليه
اي ديگـري نيـز وجـود دارد     زيرا عامل زمينه، ولي كافي نيست ،م استگرايش و كنش شرط الز

گـذارد كـه بـه آن عوامـل      مستقيم يا غيرمسـتقيم اثـر مـي    طور بهكه بر بينش، گرايش و كنش 
  .شود گفته مي ساز تيشخص
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  بينش زن بازنماييِ
ز بيـنش و اعتقـادات   مضـمون اوليـه رسـيديم كـه برخاسـته ا      يـازده به  شده انجامهاي  با بررسي
  .هاي اصلي است شخصيت

گيرد التزام به رعايت احكـام شـرعي    بينش قرار مي ةحيطكه در  اي يكي از مضامين گسترده
 بـه تـازگي پيـروزي انقـالب     ها توجببه احكام شرعي  اعتقاد قلبي و شناخت و آگاهي فرد. است

و حضور در  مطالعه باسازي خود و ديگران  به آگاه ها كه تا چه اندازه اين شخصيت دهد يمنشان 
خصوص احكـام شـرعي افـزايش     دراند اطالعات و آگاهي خود را  هاي اعتقادي سعي كرده كالس

نيز نقش بسيار پررنگـي   ساز تيشخصعوامل  ،در اين ميان. و خود را مقيد به رعايت كنندهند د
مقيــد بــه مكتــب عاشــورا و انقــالب اســالمي،  ةخــانواد. رنــددر ايجــاد بســتر اعتقــادي فــرد دا

ورزيدن به تربيت فرزند صالح است و براي رسيدن به اين مهم از تقويت باورهاي اعتقادي  اهتمام
اتفاقات سياسي روز و البتـه آزادي عقيـده بـراي     ازسطح سواد خانواده و آگاهي . گيرد كمك مي

هـاي عميـق و    فرزندان از عواملي هسـتند كـه در ايجـاد و گسـترش بيـنش      از سويانتخاب راه 
  .اند بوده مؤثرنهادينه در فرد بسيار 

ماننــد امـدادگري و يــا هنگـام اســلحه    وضـعيت، تــرين  رعايـت حجـاب اســالمي در سـخت   
ظ حريم محرم و همچنين تقيد به حف ،در ميدان نبرد رساني به رزمندگان گرفتن و خدمت دست

حضـور يـك    ، زيـرا دشـو  ميها ناشي  اي شخصيت و نامحرم در اين شرايط از اعتقاد قلبي و ريشه
رفـتن حـريم ميـان زن و مـرد در عـين       بـين  ازرزمنده و مدافع زن در كنار مردان رزمنده باعث 

شـود در   مجبـور مـي   اهخـو  صـباح وطـن  ، وقتـي  صـباح ي از كتـاب  ا نمونهدر . شود همكاري نمي
يي شب را در ميان تعداد كثيري رزمنده مرد بگذراند، تا صبح تنها بههاي اطراف آبادان  نخلستان

از تقيد به حفظ حريم محرم و نـامحرم   اين عمل او . خوابد و نشسته مي دهد ميبه ديواري تكيه 
كنـد بـا چـادر و     شخصيت اصلي تالش مي زيباترين روزهاي زندگيدر كتاب . استگرفته    ريشه

بدون تماس با نامحرم به مصدومان امدادرساني كند و مورد مذمت پزشك باالدستي خـود قـرار   
 جـا چادرش را در مسجد  كهنياشخصيت اصلي از  ارهاب هاي روشن شهر چراغدر كتاب . گيرد مي

زن مسلمان رزمنده در نگاه و  دهد كه يك نشان مي ها نيا ةهم. كند خود را سرزنش مي گذاشته
 طـور  بـه حفظ پوشش اسـالمي و   به حفظ حريم محرم و نامحرم،ها چگونه  باور راويان اين كتاب

  .استمقيد به پوشش چادر  مؤكد
 نيـز  ازمنكر نهيو  معروف امربه ةفريضكتاب نسبت به جامعه و  چهارهاي اصلي اين  شخصيت

چه در تجهيـزات   ،سخت وضعيتجويي در  اركان انقالب، قناعت و صرفه ازآگاهي . ندمند دغدغه
ـ گرايي در انتخاب همسـر و   و مهمات و چه در زندگي مشترك، آرمان مناسـب بـه    يالگـوي  ةارائ

ي از بـر  فرمـان هـاي انقالبـي، احتـرام و     متناسب با ديدگاه ،هاي يك همسر ترسيم ويژگي منظور
در خطوط مقـدم  ها  آن هايي كه براي حضور محدوديت يگاهها و  يري والدين با توجه به سختگ
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شهادت و توكل به خدا و  ةفلسفسخت وجود داشته است، اعتقاد به  وضعيتجنگ يا زندگي در 
نشـي عميـق، كامـل و    كتـاب از بي  چهارهاي محوري اين  دهد كه شخصيت نشان مي تماماًائمه 

  .برخوردارندجنگ  ةپيچيدمتناسب با شرايط 

  بازنمايي گرايش زن
ن امخاطبـ  از سـوي هـا   كتاب براي درك بهتر شخصـيت  چهار اين هاي قوت يكي از، حتم طور به
 طـور  بـه محـوري،  هـاي   اين است كه در كنار رفتار و اعتقادات شخصيت) زنان و دختران ژهيو به(

در . اسـت  شـده   پرداختـه نيـز   ،هـا  آن يعني احساسات و حـاالت درونـي  ، ها شيگرامبسوطي به 
گـرايش   ةكننـد  مـنعكس كـه   آمـده   دسـت   بـه مضـمون اوليـه    سـي كتـاب،   چهـار ي ايـن  بررس

  .هاي اصلي است شخصيت
، شـده  مطالعـه  هـاي  خرمشهر در كتـاب براي بازنمايي شخصيت چهار زن مقاوم  ،حتم طور به

دست آمـدن بيشـترين مضـمون     هب. هستيمها  آن نيازمند پرداختن به حاالت دروني و احساسات
ست بر اين مسئله كه توصيف شخصيت كاراكترهاي اصـلي  اي ديتأك ها اوليه براي بخش گرايش

يـك زن در عـين    .ان برنيامده استدادن يك ابرقهرم نشانداراي اغراق نيست و نويسنده در پي 
 ترسد، با ديـدن اجسـاد   مي از صداي انفجار ،مندي به دفاع و حضور در خطوط مقدم جنگ عالقه

كند منطقـي و مسـلط بـر احساسـات      او تالش مي. شود مي كفن براي شهدا منزجر ةتهييا حتي 
نـرم   وپنجـه  دسـت اسـارت و تجـاوز    جنگي و حتي با وحشـت از  ضعيتواما با پريشاني از  ،باشد
خصوصـيات انسـاني و عـادي     شده بازنماييهاي  دهد شخصيت اين موارد نشان مي همة. كند مي
  .انسان ابرو نه يك ند دار

 توجه موردها را  هاي اصلي كتاب ابعاد گرايشي شخصيتة هماين پژوهش تالش كرده است 
و احساسات رخ نداده اسـت،   ها گرايشها سانسور جدي از  در اين كتاب كهنيابه دليل . قرار دهد

صباح  مثالً ؛ها كشف كرد هاي مختلف شخصيت ي احساسات متضاد را در موقعيتراحت بهتوان  مي
عـراق   ي برابر لشكرجنگوضعيت ترين  كه با شجاعت در خرمشهر و آبادان و در سخت ،خواه وطن

كند و براي  گاه ترس خود از اسارت و تجاوز نيروهاي عراقي را پنهان نمي ، هيچكند يمايستادگي 
. محافظت از خود هميشه در جيبش نارنجكي ذخيره دارد تا در صورت اسارت آن را منفجر كند

يبـاترين روزهـاي   زو  سـاجي هـاي   ي و احساسات برخاسته از آن در كتابمدار همسر طور نيهم
  .هاي محوري داستان است پيشگي شخصيت لطيف و عاشق ةروحي ةدهند نشاننيز  زندگي

. پـذير اسـت   فعال و مسئوليت عنوان باها، گرايشي  در ميان كتاب پررنگهاي  گرايشيكي از 
 ةروحيبه خرمشهر، شجاعت و دليري و  خاطر تعلق باي فرار جا  بهاين دختران در شرايط جنگي 

و هر كاري براي نجات شهر و پشتيباني از نيروهـاي مقـاوم    گيرند ميطلبي، اسلحه به دست  حق
  .دهند خرمشهر انجام مي
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كنجكـاو،   ةروحيـ گيـرد اشـتراك    قـرار مـي   توجـه  مـورد كه بسـيار  هايي  گرايشاز  اي دسته
 ،ايـن الگوهـا  . اسـت ه مند بـه مطالعـه و افـزايش آگـاهي ميـان شخصـيت       وجوگر و عالقه جست
طور كه براي دفاع از شهر پيشتازند، در زمان صلح يا در زمان گسـترش تفكـرات چـپ در     همان

هـاي   و اطالعات خود را در زمينه روند ميدوران پيروزي انقالب، به سراغ مطالعه و كسب آگاهي 
هـاي دينـي و قرآنـي، تـدريس و برگـزاري       ها و فعاليـت  برپايي كالس. بخشند رتقا ميا ازيموردن
يي اسـت كـه در   هـا  شيگـرا هـا خـود مصـاديق چنـين      اصـفهاني  ةحسينيهاي اخالق در  كالس

  .هاي اصلي داستان وجود دارد شخصيت

 بازنمايي كنش زن
تمـامي   ةريشاگر بينش را  ،به عبارتي. ستشخصيت هر انسان، كنش و رفتار او ةاليترين  بيروني

ايـن   ةهمـ آن قلمـداد كنـيم، نمـود عينـي      ةواسـط  ةاليشخصيت يك انسان بدانيم و گرايش را 
  .است تيرؤ قابلسطوح در كنش 

كـه   بندي شدند جمعدسته  24هاي محوري در  مضامين پايه براي كنش و فعاليت شخصيت
بـه  اين دختران در زمان جنـگ  . گيرد بر مي دررساني اين زنان  كمكاواني را فعاليت بيشترين فر

بـراي  . كننـد  خطوط مقدم جبهـه تـالش مـي    داشته و براي ماندن دراهتمام هاي نظامي  فعاليت
ز پـيش از آغـا  . كنند زنند و همواره پشتيباني مي ميدست به امدادگري كمك به نيروهاي مقاوم 

  .كنند مي اقدامي رسان خدمتبه روند و  مي زده ليسجنگ نيز به مناطق محروم و 
تـرين   ايـن دختـران در سـخت   . بودن به اعمال و واجبات ديني است مقيد اصلي يها كنش از

يس قـرآن از  شـركت در مراسـم دعـا و تـدر    . نماز و قرائت قرآن تقيد دارند ةاقامهم به  وضعيت
ن امجروحها خود را در مقابل خانواده و  اين شخصيت. آيد مي حساب  بهها  آن هاي پرتكرار كنش

پرسـي از آنـان    زدن و احـوال  سـر و از هر فرصتي بـراي   دانند ميهاي شهدا نيز مسئول  و خانواده
جالي روح خود به قبور شـهدا   كنند و براي در مراسم تشييع شهدا شركت مي. كنند استفاده مي

  .زنند سر مي
دهـي   دعا و توسل براي تهيـيج و روحيـه   هاي مراسممبارزان شهر و برگزاري  ةروحيتوجه به 

ها  هاي فرهنگي و مذهبي راويان كتاب فعاليت ها از به رزمندگان در زمان فشار دشمن و درگيري
گيري دقيقي براي انتخاب نـوع   تصميمين دختران در زمان مقتضي ا، طرفياز . شود مي محسوب

ها و مباحثـات   هاي چپي، به صورت گروهي در گعده در زمان فعاليت گروه. فعاليت خويش دارند
ورزنـد و در زمـان    مي يابند و با تمام توان در تنوير افكار عمومي اهتمام مي حضورها  آن خياباني

  .كنند دتي و قرآني شركت ميهاي عقي ديگر در كالس
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  ساز تيشخصعوامل  ييبازنما
 ،شدي بررسذكرشده  ةدست، شخصيت كاراكترهاي اصلي در سه شده مطالعه يها نمونهبا بررسي 

در بينش، گـرايش و كـنش او    فقطدرخواهيم يافت شخصيت يك انسان  تر مبسوطاما با نگاهي 
گيـري شخصـيت    شـكل  بـر  دنـ توان يمـ و در اين ميان عواملي نقش دارنـد كـه    ودش ينمخالصه 

زيسـت و نهـاد    ةمحـدود در دنيـاي پيرامـوني و   بر شخصـيت   گذارتأثيرعوامل . دنباش گذارتأثير
 راويان به عواملي فراتر از بيـنش، گـرايش و   شده مطالعه هاي در كتاب. داردريشه فرد  ةيافت رشد

گـروه  سـاز در هفـت    عنـوان عوامـل شخصـيت    بـا ايـن عوامـل    ،رو همين از. كنند كنش اشاره مي
نوع هنجار خانوادگي، قواعد خانواده و رويكـرد  . است هشدي بررس ي و به شكل جداگانهبند دسته

؛ ي شخصيت فرزنـدان اسـت  ريگ لشكبر  گذارتأثيرپدر و مادر در مواجه با رفتار فرزندان، عاملي 
رويكـرد سياسـي منطبـق بـا اصـول و قواعـد        خـواه  وطن صباحپدر و برادر  صباحدر كتاب مثالً 

ايـن مسـئله در   . دارند و با فعاليت سياسي او مخالفتي ندارنـد ) ره(مبارزاتي حضرت امام خميني
ني دور از خـانواده بـه فعاليـت دفـاعي و     مدت طوال صباح و شود يمهويدا  كامالًزمان جنگ نيز 

ي ها چراغپدر زهره فرهادي در كتاب  قد تمامشاهد مخالفت  ،متضاد ةنموندر . پردازد يمامدادي 
در حـال ايسـتادگي    ها يعراقاش درمقابل  و خانواده صباحهستيم؛ درست زماني كه  روشن شهر

بيـرون زده اسـت و از تـرس ممانعـت پـدر      هستند، زهره فرهادي بدون اطالع خانواده از خانـه  
عامـل  . او مدام در اضطراب مخالفت پدر براي بازگشت به جبهـه اسـت  . كند يمخودش را پنهان 

در ؛ مـثالً  گـذار بـوده اسـت    تـأثير ديگري مانند موقعيت مالي خانواده نيز بر شخصيت اين افـراد  
رد انزجـار از   توان يمي خوب بهثروتمند است و  نسبتاًي ا هخانواد ، نسرين باقري عضوساجيكتاب 

رسـد   به نظـر مـي  . شده در شهر جنگي را مشاهده كرد رهامفصل  ةجهيزيي به بستگ دلجنگ و 
ي ريـ گ شـكل  رونـد  دربسـزايي   ،تأثيرساز  شخصيتيكي از عوامل منزلة  به ،وضعيت مالي خانواده

در مقابـل، فوزيـه مـديح در دوران جنـگ ازدواج     . مالت در اين دختـر جـوان دارد  گرايش به تج
و نگران وسايل خانه در زمان حضور در شـهر   رود يمشوهر  ةخانتنش به  لباس با فقطو  كند يم

مالي در خانواده و آزادي عمل دادن به فرزندان از نسـرين بـاقري    تمكن. آبادان نيست ةزد جنگ
ي در ا رهيعشـ يـي  گرا سـنت  كـه  يدرحـال  ؛ساخته است وگذار گشتدختري مد روز، شيك و اهل 

. هم آزادي عمـل نداشـته باشـد    ها انتخاب نيتر يشخصاو در  شود يمفوزيه مديح سبب  ةخانواد
بر روند بينش، گـرايش   تواند يمساز تا چه اندازه  كه عوامل شخصيت دهد يماين مصاديق نشان 

  .باشد گذارتأثيركاراكترها  و كنش
در . ي شخصـيت افـراد اسـت   ريـ گ شـكل در  رگـذار ثا يها مؤلفهموقعيت اجتماعي خانواده از 

سـادات و   ةشـجر از  كهنيا ةواسط  بهراوي   يپدرو جد  پدربزرگ، زيباترين روزهاي زندگيكتاب 
. برخوردارنـد شهر از جايگـاه ممتـازي   بزرگان قبايل عرب خوزستان هستند، در ميان اعراب خرم

محـل رجـوع افـراد و برگـزاري     هـا   آنة خانتسلط به احكام ديني و علوم قرآني سبب شده است 
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 ژهيـ و بـه  ،يي براي اعضاي خـانواده ها تيمحدودهمين امر سبب ايجاد . ي باشدخوان روضهمجلس 
 سـت و  ا واده محدود بـه علـوم قرآنـي و دينـي    سطح تحصيالت در خان ؛ مثالًشده است ،دختران

شود و دختـران از تحصـيل در    ارزش محسوب مي حفظ قرآن و تسلط بر سطوح ترجمه و تفسير
ي ديني خود، تقيـدات مـذهبي   ها نهيزماين خانواده بنا بر . شوند يممقاطع باالتر از دبستان منع 

اوي با آن در تضاد اسـت ممنوعيـت ازدواج بـا    يكي از آداب و رسومي كه ر. اي دارد ويژهو سنتي 
  .اند شدهغيرسادات است كه طبق سنت، همه از آن منع 

نسرين باقري از موقعيت اجتماعي ممتازي در محله و فاميل برخوردار  ، پدرساجيدر كتاب 
. ي ايران مشغول به كار اسـت ران يكشتمترجم در  عنوان بهاو به سه زبان دنيا تسلط دارد و . است

 تحصـيالت مـادري و پـدري او   ة خانواد. در آبادان است نام صاحبعموي نسرين پزشكي حاذق و 
سفرهاي مادرش به انگلستان براي درمان، در وسايل مصرفي و پوشاك از  ةواسط بهعاليه دارند و 

  .كنند يممد روز اروپا پيروي 
بـرادر  . اشاره كرد ي روشن شهرها چراغكتاب  به زهره فرهادي در توان يمي ديگر ا نمونهدر 

پزشـكي بـه هندوسـتان مهـاجرت      ةرشتتحصيل در  ادامهاست كه براي  خوان درسزهره پسري 
تمام شود و مانند برادر به  ها هنمركه درسش با بهترين  كند يمكرده و زهره نيز تمام تالشش را 

 ةكليـ دارد و از همـين رو فرزنـدانش را از    ديـ تأكيار پدرش بر كسب علـم بسـ  . هندوستان برود
  .كند يمي سياسي منع ها تيفعال

  يبند جمع
 خواهيم يافت كه انقالب اسالمي همانند بهار با نگاه به تحوالت جامعه پيش و پس از انقالب، در

، سـاجي ، صـباح هاي  كتاب. فضايي را فراهم كرد تا بذرهاي منتظر نمو، سبز شوند و ريشه دهند
 دفـاع مقـدس  روايت جوانـان دوران انقـالب و    زيباترين روزهاي زندگيو  هاي روشن شهر چراغ

لبـاس مجاهـدت در    قـد  تمـام و انقالب در پـي هـدفي واال   ) ره(است كه با عشق به امام خميني
 ةفتـ گكسـاني كـه روزي بـه    . و از هيچ تالشي فروگذار نكردند ندكردهاي گوناگون به تن  عرصه

ترين حالـت   با شجاعت امدادگر نيروهايي شدند كه به فجيع، نداشتندخود تحمل ديدن خون را 
نكشيده و مد روزي كه تحمل ماندن آب شط بر پاهاي خـود   سختيدختران . مجروح شده بودند
بـدون  هـا   نوشـيدند و هفتـه   ، براي روزهاي متمادي از آن آب مـي شستند يمرا نداشتند و آن را 

 ،شده انجامي ها يبررسپس از . كردند وقفه از كشور خود دفاع مي حمام، غرق در خاك و خون بي
ي بـه  گاهند و منزجراز جنگ زناني كه . مضمون پايه معرفي شد 27ابعاد شخصيتي اين زنان در 

يي خـود را  همسرگرا ةروحيگاه  اما هيچ، اند كرده دايپاي شكننده  سخت آن روحيه وضعيتدليل 
تالش خود را كردند تا همسرانشان با خيال راحت در جبهه حضور يابند و  همةاز دست نداده و 

دارنـد و   ريپذ تيوالاي غيور و  اين زنان روحيه. اي نسبت به خانه و فرزندان نداشته باشند دغدغه
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هـا   آن كنجكاو و مقتدرة روحي. است هيفق يول عنوان به) ره(تمام نگاهشان به فرامين امام خميني
 ،بسته بـه نيـاز روز   ،ها تصميمات درست بگيرند و دانش و آگاهي خود را شود در بزنگاه سبب مي
جنـگ تعطيـل    تأثير تحتها  آن گاه فعاليت فرهنگي، مذهبي، انقالبي و سياسي هيچ. ارتقا دهند

تمام تالش . ر در مراسم دعا و توسل هستندشود و حتي در شرايط سخت نيز مقيد به حضو نمي
فعاليت همسرانه، تربيت فرزندان و كمك به خـانواده  . باشند كنند در جبهه ثمربخش خود را مي

  .دارند ديتأكها  آن روي خود به جهت بهبود شرايط نيز از اقداماتي است كه اين زنان مجاهد
عنوان ماحصـل   به ،آمده از مضامين پايه و محوري است بر كه ،مدل ذيل را توان مي، پاياندر 

  :اصلي اين مقاله از بازنمايي شخصيت زن در آثار برگزيده ارائه كرد
  

 زن در كتب منتخبتيشخصييبازنمايگوال-1شكل
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  :شود ان ارائه ميگر پژوهشبه ي هايشنهاديپ پس از بررسي،
هـاي خـاطرات    كتاب ژهيو بهپرداختن عميق از منظر علوم ارتباطات به كتب خاطرات،  .1

 ؛زنان دفاع مقدس
الگوهاي نهفتـه از ابعـاد شخصـيتي زنـان در     هاي كيفي و استخراج  پژوهش دادن انجام .2

 ؛هاي ديداري و شنيداري و مكتوب رسانه
تبليـغ و ارتباطـات    ةرشـت طلبـد كـه در    اهميت موضوع بررسي شخصـيت زنـان مـي    .3

مادر، همسـر، دختـر يـا     عنوان بهجايگاه زنان يرا ، زفرهنگي بيشتر به آن پرداخته شود
 ؛بسيار اثرگذار است امروز يالگوسازيك مدافع و رزمنده بر جريان 

از موضـوعات قابـل    توانـد  يمي زنان رزمنده در ميدان نبرد نيز ارتباطبررسي الگوهاي  .4
  .پژوهش باشد

  منابع
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