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 چکيده 

به عنوان گفتمانی « جبهه»شود و با مفهوم  از آن یاد می« دفاع مقدس»جنگ از سنخی که در تاریخ ما با عنوان 

در . پذیری، خالقیت و ازخودگذشتگی است اخالقی ـ انسانی در اذهان به یادگار مانده است، مبیّن روح مسئولیت

کند  ی ایثار و جوانمردی را نهادینه می که روحیهای است  اینجا جنگ، آوردگاه کشتار و خشونت نیست، بلکه عرصه

ی ایرانی برای دفاع از  جنگ یادآور ایمان و ازخودگذشتگی جامعه. آفریند و اخالق و منطق رفتاری خاص خود را می

پذیری و  شود که بازشناخت آن همگرایی، مسئولیت هستی خویش است و الگوی عملی کارامدی تلقی می

بر همین اساس، بازشناخت جنگ، با هدف احیا و کارامدی گفتمان اخالقی . در خود داردمداری جامعه را  ارزش

ی  شناسان است و از حیث معاصریت موضوع، پژوهش در آن بر عهده ی تاریخ حاکم بر آن، رسالتی است که بر عهده

کند و ضمن  میفرهنگ و اخالق حاکم بر جنگ را پژوهش « تاریخ شفاهی»در اینجا . باشد نگاران می شفاهی

نوشتار حاضر، ضمن تأملی . دهد شناخت وجوه مختلف آن، فهم مؤثر و کارامد حاصل از جنگ را به جامعه ارائه می

نگاران دفاع مقدس را در جهت احیای گفتمان اخالقی جنگ و  پژوهی شفاهی بر جایگاه جنگ در تاریخ، سهم جنگ

 .کند وزی ایران بررسی میی امر باوری در جامعه نهادینه کردن اخالق و ارزش

 جنگ، اخالق، مقاومت، ایثار، شهادت :ها کليدواژه

 

 مقدمه و طرح مسئله

محور بدانیم، هر رویکرد معرفتی و منطق  اگر هدف کلی از کسب معرفت و کارامدی آن را رسیدن به پارادایمی اخالق

معاصریت فهم تاریخی و رسالت اصلی دانش  با اهتمام به اهمیت. پژوهشی باید مطابق با این هدف کلی رهنمون گردد

گویی به نیازها و مسائل عهد معاصر و جایگاه تاریخ شفاهی به عنوان رهیافتی مؤثر با این رسالت که  تاریخ در پاسخ

نیز منوط به ( تاریخ شفاهی)ی معاصر را مطالعه و تحلیل کند، کارامدی این رهیافت  های مربوط به دوره تواند موضوع می

شود که  این تأثیرگذاری زمانی محقق می. محور مؤثر واقع شود های اخالق است که بتواند در تقویت پارادایم این
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گویی به نیازهای موجود جامعه باشد و بخشی از مشکالت موجود را برطرف  نگاران در خدمت پاسخ های شفاهی پژوهش

 .کند

اندیشه، سنن، رفتار و کنش فاعالن خویش دچار دگرگونی و ی گذار پس از دوران جنگ، در  ی ایرانی در مرحله جامعه

ی جنگ تحمیلی تثبیت شده بود و  ساله ی هشت ی اول انقالب که در دوره گفتمان اخالقی دهه. گسست شده است

فروغ شده و  ی اخیر کم ی مقاومت، ایثار و شهادت برای نسل اول انقالب کارآمد بود، در دو دهه براساس سه مؤلفه

جنگ به عنوان یک فرهنگ، و گفتمان اخالقی جنگ به . های اول تا سوم جامعه را بیشتر کرده است ی فکری نسل فاصله

های مختلف را در خود داشت و نظام ارزشی کارآمدی را به  عنوان هنجارهای مناسب عملی، همگرایی جامعه در عرصه

چنین گفتمان . جاری و همبستگی اجتماعی داشتداد و در خود بهن ها را پوشش می وجود آورده بود که نارضایتی

های علمی و  صرف نظر از آنچه خارج از توانایی حوزه. رنگ شده است یا کارامدی مؤثر ندارد کارامدی در شرایط کنونی کم

ویژه علوم  ی اصلی این است که علوم انسانی چه رسالتی دارند؟ اگر کارآمدی معارف بشری و به معرفتی است، مسئله

های احتمالی و پرکردن  رنگ کردن گسست محور را تالش در جهت کم های اخالق انی در جهت رقم زدن پارادایمانس

ی راهکارهای مساعد و طراحی سازوکارهایی بدانیم که انسجام و همبستگی اجتماعی را در پی  ها با ارائه شکاف میان نسل

 محور ـ چه رسالتی دارد؟  آفرین و اخالق عنوان متنی انسجامداشته باشد، تاریخ شفاهی در هنگام مواجهه با جنگ ـ به 

گویی  ی تاریخ معاصر را با پاسخ تاریخ شفاهی به عنوان وجهی از دانش تاریخ که بنابر ماهیت و کارکرد خویش مطالعه

کند،  وجو می تی کنونی در دستور کار دارد و همچون دیگر معارف بشری، مطلوبی اخالقی را جس به نیازها و مسائل زمانه

پردازد، با هر رویکرد روشی ـ معرفتی و هر بینش و نگرشی پژوهش  های مرتبط به آن می هنگامی که به جنگ و موضوع

ویژه هنگامی که فایده و وجه کاربردی پژوهش خود را تحقق رسالتی  ی کنونی مفید باشد، به تواند برای جامعه کند، می

های نوظهور انقالب است، طبیعی است که جایگاه کارامدتری  گسست رفتاری نسلاخالقی بداند که درصدد پوشش دادن 

البته تحقق کارامدی مذکور تا حد . نیز در معرفی، احیا و اصالح گفتمان اخالقی دوران جنگ در خود خواهد داشت

نمایی، بازآفرینی، تفسیر و توانند با احیا، باز نگاران می شفاهی. نگاران وابسته است زیادی به دانش، بینش و روش شفاهی

بازتفسیر گفتمان اخالقی جنگ ـ مانند متنی که قابل خوانش است و راویان و مفسران، خوانش خاص خود را از آن ارائه 

کنندـ روایت کارامدی از جنگ ارائه دهند تا بتواند فضای اخالقی ایثار، شهادت، ایستادگی و استمرار را در جامعه  می



پژوهی آنها نافع به وضعیت  نگاران وابسته است تا جنگ ی اینها به شخصیت علمی و اخالقی شفاهی هفعال کند، اما هم

 : به همین دلیل، نوشتار حاضر تبیین چند موضوع اثرگذار را در دستور کار دارد. کنونی جامعه باشد

تری داشته و  انیان وجه ایجابیای ذووجهین که از حیث کارامدی اندیشه و عمل ایر ـ ابتنا به جنگ به عنوان مقوله1

 . ی ایرانی را فراهم آورده است موجبات پویایی و مانایی فرهنگ انقالبی جامعه

محور حاکم بر دوران جنگ که در تناظر با شرایط حاصل از پارادایم انقالبی بوده و  ـ اعتنا به گفتمان اخالق2

 .ی ایثار و شهادت هموار کرده است تو فرهنگ مقاومت و اندیشهی ایرانی را در پر گرایی جامعه نوایی و هم های هم زمینه

ی دوران جنگ در  محورانه ـ تمرکز بر تاریخ شفاهی به عنوان رهیافتی کارامد در تفسیر و بازتفسیر گفتمان اخالق3

 .ی کنونی گویی به نیازهای زمانه جهت پاسخ

پژوهی در مطالعات تاریخی، از حیث  جایگاه جنگنوشتار حاضر پس از تأملی کوتاه بر ماهیت و چیستی جنگ و 

محور جنگ در اوضاع کنونی جامعه را  اهمیت معاصریت فهم تاریخی، نسبت میان تاریخ شفاهی و کارامدی گفتمان اخالق

 .کند تبیین و تفسیر می

 

 ماهيت و چيستی جنگ

ه و از دو حیث سلبی یا ایجابی در تحول و ها همراه بود جنگ واقعیتی است که از شروع حیات اجتماعی، با زندگی انسان

اهمیت جنگ در تاریخ زندگی بشری به قدری است که از . تکامل ساختار حیات اجتماعی بشر تأثیر بسیاری داشته است

ی تعریف و ماهیت و  اندیشمندان بسیاری درباره...  شناختی و وجوه مختلف سیاسی، اقتصادی، روانی، بیولوژیکی، زیست

، 9، روسو8، ماکیاولی7، هابس6، لوتر5، سنت آگوستین4خلدون ، ابن3، افالطون2ارسطو. اند مطالب فراوانی نوشته کارکرد آن

و دیگران در چارچوب باورهای  17، مارکس16، وبر15، دورتهایم14، اسپنسر13، آگوست کنت12، هگل11، مالتوس10داروین

                                           
2
- Aristotle 

3
- Plato 

4
- Ibn Khaldun 

5
- Saint Augustinus 

6
- Martin Luther 

7
- Thomas Hobbes 

8
- Niccolo Machiavelli 

9
- Jean Jacques Rousseau 

10
- Charles Darwin 

11
- Thomas Robert Malthus 



اند و تأثیرگذاری آن را در این  و جامعه بررسی کرده خویش، مستقیم یا غیرمستقیم، جایگاه جنگ را در سیر تحول تاریخ

این اندیشمندان در قالب دانشی  .(33ـ54: 1331ایمانی، )اند  شناختی خود توضیح داده مسیر از دیدگاه معرفتی و جامعه

نگاهی  از. اند شود، چیستی، چرایی و چگونگی جنگ را شرح داده شناسی جنگ از آن یاد می نوظهور که با عنوان جامعه

اینکه جنگ . یابد، مگر اینکه جایگاه و کارکرد آن در برابر صلح و مسالمت، تبیین و تفسیر شود دیگر جنگ معنا نمی

طلب باشد یا جنگجو،  آید و انسان اجتماعی ضرورتاً باید صلح ی صلح است یا به عکس صلح از جنگ پدید می زاده

 .(353ـ334: 1331وهاب، ) بحث اندیشمندان مختلف بوده استل ای است که آن نیز با مباحث خاص خود مح مسئله

نگرند و  توان در دو بخش کلی، کسانی که با نگاه مثبت و ایجابی به جنگ می ی جنگ را می های مطرح درباره نظریه

 .(22: 1335گاستون بوتول، ) کنند، تقسیم کرد ا بررسی میکسانی که با رویکرد سلبی جنگ ر

ی زمان و  ی دو مقوله وجوه مثبت یا منفی جنگ را با در نظر داشتن شرایط حاکم بر جوامع درگیر جنگ و بر پایه

ی ایران و عراق  خصوص جنگ هشت ساله ی ایرانی و به تحلیل جنگ در جامعه. ی جنگ باید تحلیل و بررسی کرد زمانه

های  اریخ دیرپای خود فراز و فرود فراوان و از جمله جنگی ایرانی در طول ت جامعه. نیز از این مقوله مستثنا نیست

در پایداری فرهنگی خویش « مقابله با خشونت»و « گریز از خشونت»شماری داشته و در قالب دو استراتژی کارامد  بی

ی های قرن بیستم و اندک زمانی پس از پیروز تالش کرده است؛ منتها جنگ ایران و عراق در وضعیت جدید آخرین دهه

ی جامعه و حکومت بود، به وقوع پیوست و این گفتمان  انقالب اسالمی که در پی نهادینه کردن نظم نوینی در اداره

رو، جنگ، گفتمان و فرهنگ بود، فرهنگی  از این. انقالبی را در مقابله با دشمن و دفاع از مرز و بوم خویش به کار گرفت

 . کرد تو آن جنگ را اداره میمحور در خود داشت و در پر که گفتمانی اخالق

 

 محور جنگ گفتمان اخالق

حدود بیست ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی و هشت سال ایثارگری و  1341شروع جنگ تحمیلی در شهریورماه 

                                                                                                                                        
12

- Hegel 
13

- Auguste Comte 
14

- Herbert Spencer 
15

- Emile Durkheim 
16

- Max Weber 
17

- Karl Marx 



ی  ی ایرانی حاکم کرد که به طور مشخص در ادامه ی مردمی در مقابل هجوم دشمنان خارجی، فضایی را بر جامعه مدافعه

های  گفتمان انقالبی ایران، برخالف بسیاری از تحلیل. های قبلی قابل درک و شناخت است ان انقالبی ماهگفتم

های اعتقادی و بیان  ای خاص بود که براساس ارزش اند، تجربه پردازان دنیای غرب انجام داده شناختی که نظریه جامعه

اعتقادی و باورهای اخالقی جامعه را نهادینه کرد و با  های این گفتمان، ارزش. عملی مبانی دینی و فرهنگی محقق شد

هایی که شرایط نوظهور پس از  حتی اگر براساس دیدگاه. محور، نظم و اقتدار را در جامعه بیان کرد رویکردی عدالت

نقالب را دانند، ا های عصر گذار تا سامان گرفتن اوضاع می کنند و آن را واقعیت انقالب را با رویکرد عاطفی تحلیل می

های کاریزمایی نیز ماهیت دینی و سازوکار اعتقادی داشته  توان منکر این واقعیت شد که این ویژگی بررسی کنیم، نمی

رغم اینکه مانع از تحقق زودهنگام اهداف و مطالبات انقالبی  اما تحمیل جنگ، به طور ناخواسته و غیرقابل انتظار، به. است

در این مرحله، . ردمی را به تأخیر انداخت، در تقویت گفتمان انقالبی سخت مؤثر بودگویی به انتظارات م شد و پاسخ

های هویت ملی و  ضرورت دفاع از باورهای دینی به عنوان عاملی اثرگذار در مسیر انقالب و بیان هویت اعتقادی، با جلوه

. مداری سوق داد ایرانی را به سمت ارزشدفاع از وطن و ایستادگی در مقابل دشمن همراه شد و کارکرد نظامی رزمندگان 

محوری، فرهنگی را در مناطق جنگی به وجود آورد که سرشار از امید بود و وجه اخالقی و اعتقادی اثرگذاری  این ارزش

مفاهیم جبهه، پشت جبهه، جهاد، . آفرین شد و به فرهنگی کارآمد تبدیل گشت از این حیث، جنگ ارزش. داشت

ادت، اسارت، جانبازی، آزادی و آزادگی در حکم مفاهیم بنیادین این فرهنگ نوظهور به مناطق جنگی رزمندگی، ایثار، شه

. فرهنگ جنگ فراگیر بود و همه جای کشور را درگیر خود کرده بود. محدود نشد و در سراسر جامعه رایج گشت

ول جامعه بود و در پرتو مبانی پذیری و خدمت، تالش و قناعت، وحدت، اخوت، همبستگی و مروت، کنش معق مسئولیت

 :گفتمان اخالقی جنگ به عنوان یک فرهنگ، سه ویژگی کلی داشت. کرد های معنوی بروز می اعتقادی و ارزش

 های اعتقادی و نهادینگی باورهای معنوی و اثبات هویت دینی و ملی  ـ مقاومت با هدف دفاع از ارزش1

 گرایی اجتماعی تثبیت انسجام و هم با هدف( دیگرخواهی و ازخودگذشتگی)ـ ایثار 2

 ـ شهادت با هدف ماندگاری مبانی عقیدتی و استمرار حضور در مفهوم خاص فرهنگ اسالمی 3

شناختی آن را بررسی کرده، در مقایسه با مفهوم  که مرحوم شریعتی با رویکرد واژه  در این میان، شهادت در مفهومی

که معنای حضور و استمرار از آن به دست ( مردن و غیاب به معنای Morthاز ریشه  Martyr)شهید در فرهنگ غربی 



شریعتی، )شود  محور جنگ محسوب می ی گفتمان اخالق ترین مؤلفه آمده است، کارایی بیشتری داشت و به عنوان مهم

اول انقالب ی  فرهنگی که جنگ ایجاد کرده بود به گفتمان اخالقی اثرگذاری تبدیل شده بود که در دهه .(132: 1331

شد و به  های پس از جنگ به آن توجه می سابقه بود، چنانچه در دولت این کارامدی که در نوع خود بی. بسیار کارامد بود

ایران در دو . کرد کردند، قطعاً بخشی از مشکالت امروزی جامعه را برطرف می توجهی نمی عنوان گفتمانی مغفول به آن بی

گذراند که در  هایی را می ی اخالق و رفتار اجتماعی، گسست بیعی یا خودساخته، در زمینهی اخیر به عنوان روالی ط دهه

تالش برای . پرتو هر عللی، گفتمان اخالقی دوران جنگ و همبستگی و وفاق جمعی آن عهد را به حاشیه رانده است

ای، یک  در هر شکل و برنامهکاری،  های اخالقی و معنوی دوران جنگ، به دور از شعارزدگی و سیاسی احیای زمینه

های مختلف با هدف بازشناخت آن و نیز همت مردم و مسئوالن را برای عمل بدان  ضرورت است که انجام پژوهش

شناسان چه رسالتی بر  از حیث ارتباط این امر مهم با موضوع کار ما، اصحاب تاریخ، سؤال این است که تاریخ. طلبد می

 شناسی چه نسبتی برقرار است؟ و تاریخ شفاهی در روایت معنادار جنگ چه سهمی دارد؟ خعهده دارند؟ میان جنگ و تاری

 

 جایگاه جنگ در مطالعات تاریخی

ویژه از حیث مطالعات تاریخی و  اند، به ساز نیز بوده اند، تمدن برانداز بوده ها به همان اندازه که تمدن از حیث تاریخی، جنگ

ی قبل  مندتری نسبت به گذشته نگاری به نحوی که سازوکار روش تکوین تاریخ. تاریختأثیرگذاری در سیر تحول معرفتی 

ی تاریخ بشری، منابعی که در  نگارانه نخستین منابع تاریخ. ی جنگ در پیوند بوده است از خویش داشته باشد با مقوله

تاریخ فرهنگ و تمدن اقوام و ملل معروف ی جنگ به  درباره  نگاران معروف دوران باستان پدید آمده یونان و از سوی تاریخ

ی تاریخ،  ، پدر فلسفه19های مدیک؛ توسیدید ی جنگ ، پدر علم تاریخ، درباره18هرودوت. اند جهان معاصر خویش پرداخته

های  رسد تجربه به نظر می. اند نگاری کرده های پونیک، تاریخ ی جنگ درباره 20های پلوپونزی و پولی بیوس ی جنگ درباره

ها  زیستند، حاکی از این است که جنگ ای نزدیک یا متقارن با برخوردهای نظامی می ی هر سه مورخ که در دورهتاریخ

اینکه هرودوت . های کارامد مؤثرند آورند و در تثبیت و برتری اندیشه ها را فراهم می های تعالی یا زوال ملت زمینه

                                           
18

- Herodotus 
19

- Thucydides 
20

- Poly bious 



« ساالمین»ها در  گیری نهایی، برتری یونانی کند و در نتیجه ر میبرخوردهای نظامی را به تضاد دموکراسی و استبداد تعبی

های اسپارت و آتن  کند یا توسیدید در شرح جنگ را به مفهوم برتری دموکراسی بر حکومت فردی به ذهن متبادر می

هانی شدن قدرت و ی ج ها را مقدمه ها بر کارتاژی بیند و یا پولی بیوس برتری رومی برخورد آرستیوکراسی و تیرانی را می

کند،  های رواقیون را که خود از پیروان آنها بود، از طریق جنگ توصیف می داند و تجلی اندیشه ها می ی رومی اندیشه

ی برخورداری ملل غالب  از وجهی دیگر، جنگ و برخوردهای نظامی ضمن اینکه زمینه. هایی از این واقعیت هستند جلوه

کند، موجب برخورد آرا و عقاید و تبادل و تعامل میان ملل و  ابع اقتصادی و تجاری هموار میگیری از من را از غنائم و بهره

کند؛ پس جنگ فقط وجه  های جدید فکری راه تعالی بشر را هموار می شود و با گشودن افق ها می ها و تمدن رشد فرهنگ

 .(51ـ53: 1311؛ آشتیانی، 3ـ4: 1333رضوی، ) منفی ندارد

نگاری انسان در قرون معاصر و  ترین رهیافت تاریخ به عنوان موفق« آنال»نگاری  ل مکتب تاریخدر تکوین و تحو

شناسی تاریخی به عنوان وجه مکملی در ارتقای شئون معرفتی و محتوای تاریخ نیز اهتمام به جنگ، جایگاه مهمی  جامعه

ظامی و مشارکت در جنگ داشت و در تشریح ی ن ها تجربه دار اصلی مکتب آنال، سال ، سهام21مارک بلوخ. داشته است

پرستانه و ایستادگی  دانست و عاقبت هم در پرتو مالحظات میهن ضرورت تغییر در فهم تاریخ، توجه به جنگ را مهم می

ی بارزی از تأثیر جنگ در  آورده است که زندگی بلوخ نمونه 22دنیس اسمیت. ها جان خود را از دست داد در مقابل نازی

شناسان تاریخی بوده  های اصلی و فکری جامعه به عالوه، جنگ و عواقب آن یکی از دغدغه. شناسان است تاریخ نوع نگرش

ی پنجم  در حین جنگ جهانی دوم و دهه 25و نوربر الیاس 24مارشال. اچ. ، تی23اندیشمندانی، چون فرنان برودل. است

. اند ی جامعه و تاریخ پرداخته پردازی و تحقیق درباره قرن بیستم، مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ به نظریه

ویژه  شناسان، به نگاران و جامعه ی تاریخ های جهانی حاصل از دو جنگ جهانی و نیز جنگ سرد در نوع مواجهه دگرگونی

نگاری فرهنگی و  های نوظهوری، همچون تاریخ ان تاریخی، بسیار مؤثر بوده و در تکوین و تحول گرایششناس جامعه

 .(24ـ23: 1332؛ پیران، 25ـ23: 1333اسمیت، )اجتماعی، تأثیر بسیاری داشته است 
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 ي تاریخ معاصر مدي تاریخ شفاهی در مطالعهاکار

ترین معنای آن که جوانب متفاوت  ی تاریخ در وسیع هور در مطالعهعنوان گرایشی نوظ به( oral history)شفاهی تاریخ 

ی معاصر رخ داده  هایی که در دوره خصوص جنگ تواند با جنگ، به کند و می زندگی جمعی انسان معاصر را مطالعه می

ساختی و از منظر گری تا قرائت فرهنگی، از نگرش رئالیستی تا نگرش بر است، پیوند نزدیکی داشته باشد و از منظر روایت

اصوالً تاریخ شفاهی از منظر متدلوژیک، از حیث تبیین . کند ملیّتی و تفسیر هویتی، وجوه مختلف این مقوله را مطالعه می

شود و از منظر  شناسی توصیه نمی های کالسیک تاریخ ی آنها در پژوهش و تفسیر موضوعات تاریخی معاصر که مطالعه

 . ی خود را به دست آورده است یث معاصریت فهم تاریخی، جایگاه شایستهمندی دانش تاریخ، از ح فایده

مند  ی فهم نظام شناس ضمن اینکه در ارائه ی تاریخ، تاریخ شناسی و مقتضیات معرفتی در مطالعه از منظر روش

هم تاریخی خود است و ف( مورد نظر)وآمد فکری مداوم میان حال و گذشته  ی موضوع مورد مطالعه، مجبور به رفت درباره

ی موضوعات مربوط به زمان حال چندان موفق نیست؛  دهد، در مطالعه های گفتمانی ارائه می را در پرتو امتزاج افق

ی تاریخ  ای نوظهور به مطالعه نگاران بسپارد تا به عنوان حوزه ی مغفول را به شفاهی بنابراین، طبیعی است که این حوزه

کنند، از این نظر که فضای  ی مورد نظر را مطالعه می شناسان زمانی که گذشته تاریخ توضیح اینکه،. معاصر بپردازند

تر تاریخ مواجه  گفتمانی گذشته تمام شده و حدود و ثغور، ماهیتی تقریباً ثابت پیدا کرده، در نتیجه، با تحدید مفهومی

مند  ی فهم نظام وعات معاصر و ارائهی موض تر از هنگامی است که درصدد مطالعه است، مطالعه و پژوهش آنها آسان

آیند، زیرا با توجه به سیالیت فضای گفتمانی زمان حال و فقدان مدارک و اسناد در دسترس اصحاب  می ی آنها بر درباره

شناس هنگامی  تاریخ. مند تاریخ معاصر، مشکل و با اما و اگرهای بیشتری همراه است جانبه و نظام  ی همه تاریخ، مطالعه

های قبلی به سراغ موضوع  گیری فرض و جهت ی موضوعات معاصر برآید، در صورتی که با پیش رصدد پژوهش دربارهکه د

ی دستاوردی که  نرود و انجام پژوهش منصفانه را در دستور کار داشته باشد، به طور مشخص آگاه است که توانایی ارائه

االذهانی  بین ه با خود داشته باشد، ندارد و حاصل کار او ماهیت ی موضوع مورد مطالع نظران تاریخ را درباره اجماع صاحب

ی موضوعات زمان معاصر را رها کند و آن را خارج  شناس باید یا مطالعه درباره با این وصف، تاریخ. کمتری خواهد داشت

عقالنی نیست،  رفتی را برای این معضل که رها کردن آن از حدود و ثغور معرفتی خویش بداند یا جایگزین و برون

هایی که در مفهوم خویش دارد ـ و البته این  با تمام نارسایی« تاریخ شفاهی»رسد که  به نظر می. وجو کند جست



مند شود و از رویدادمحوری و  ها تا حد زیادی مقتضای نوظهور بودن آن است ـ به شرطی که مطالعاتش نظام نارسایی

های معرفتی تاریخ  گردد، جایگزین مناسبی در جهت تکمیل حوزه محوری رهنمون  محوری به سمت موضوع شخصیت

شناسی، علوم سیاسی،  جامعه: های دیگر، از قبیل به همین دلیل، تاریخ شفاهی همچون رشته. شود محسوب می

مدتر های پیوستگی مطالعات تاریخی و فهم کارا کند و زمینه ی تاریخ معاصر را محقق می امکان مطالعه...  شناسی و مردم

ی تاریخ به  تر مطالعه از این نظر، نسبت میان تاریخ شفاهی و رویکردهای کالسیک. نماید این مطالعات را هموار می

از . دهد های قبلی را رویکردهای کالسیک تشکیل می های آخرین آن را تاریخ شفاهی و حلقه ماند که حلقه زنجیری می

ی گذشته در پرتو نیازها و مسائل مبتالبه هر جامعه در زمان حال  عههمین منظر، معاصریت فهم تاریخی و اهمیت مطال

های فردی، آکادمیک و  گویی به دغدغه یابد و کارامدی دانش تاریخ از حیث تالش برای پاسخ نیز موضوعیت بیشتری می

شفاهی در با این اوصاف، جایگاه تاریخ  .(233ـ233: 1312رضوی، )کند  تر جلوه می های جمعی، مهم نیز دغدغه

های  ـ فراهم آوردن زمینه1: دهد مطالعات تاریخی، به شرط رعایت موازین روشی و معرفتی، از دو جهت، مهم نشان می

شناختی، مانع از انجام آن از  شناختی و هستی های روش ی معاصر که محدودیت های مربوط به دوره ی موضوع مطالعه

مندی آن برای زمان حال و رقم  ی بیشتر دانش تاریخ از حیث فایدهـ کارامد2. شود شناسان کالسیک می سوی تاریخ

 .تر ای مطلوب خوردن آینده

 تاریخ شفاهی و بازنمایی گفتمان اخالقی جنگ

ی آن  رو، باید درباره از این. شود ترین مسائل تاریخ انقالب و تاریخ معاصر ایران محسوب می ساله یکی از مهم جنگ هشت

گفتمان . ام گیرد و وجوه مختلف آن در حکم یک واقعیت تاریخی تبیین و تفسیر شودتری انج ی جدی مطالعه

ی فهم مؤثر به زمان  ای معطوف به ارائه محور جنگ به عنوان وجهی قرین به کارآمدی مطالعات تاریخی و مقوله اخالق

ه جنگ تحمیلی به عنوان یک تردیدی نیست ک. اکنون نیز از همین حیث باید مورد شناخت و بازشناخت جدی قرار گیرد

بنابراین، بخش مهمی از . ترین گذشته به زمان اکنون است واقعیت، در تمامی وجوه خود بخشی از گذشته و نزدیک

ی آن است، منتها  دار مطالعه گیرد و ناگزیر تاریخ شفاهی عهده ی دانش تاریخ قرار می مطالعات مربوط به آن در حوزه

گری جنگ و محدود کردن مطالعات گفتمانی جنگ به  ی مهم توجه کنند که روایت نکته نگاران باید به این شفاهی

ی  در مطالعه. شود نگاری جنگ محسوب نمی ی اهمیتی که دارد شرط کافی ِتاریخ نویسی با همه گویی و خاطره خاطره



اربردی و کارامدی آن تحلیل و های ک مندی تاریخ و جنبه جنگ باید بُعد ارزشی و گفتمان اخالقی جنگ را از حیث فایده

مند مطالعه شود، تأثیر  های مختلف، روش ترین معنای آن یا در قالب موضوع تردید اگر جنگ در کلی بی. بررسی کرد

به . را احیا خواهد کرد( مقاومت، ایثار و شهادت)ی گفتمان اخالقی جنگ  گانه های سه کارامدی خواهد داشت و مؤلفه

توانند در پیوستگی اندیشه و عمل افراد و بینش و کنش جامعه سهم بسزایی  ی جنگ می ن عرصهگرا همین دلیل، پژوهش

کنیم، براساس بینش و  نگاران از آنها یاد می گران که مطابق با موضوع بحث با عنوان شفاهی این پژوهش. داشته باشند

ای که درگیر  های خویش از زندگی روزمره وختهگیری از تجربیات و آم آنها با بهره. کنند روش خویش، جنگ را مطالعه می

آن هستند و دانش و بینش آنها را قوام بخشیده و فهم جامعه و انسان را برای آنها ممکن ساخته است، کشف معانی 

بنابراین، . کنند تبیین و تفسیر می( مثالً عملیات)ی مشخص  های رزمندگان را در یک حوزه رویدادهای جنگ و کنش

از حیث )ی جنگ را  مندی پژوهش درباره نگاران، فایده ارامدی گفتمان جنگ با ادراک منعطف و مؤثر شفاهیپویایی و ک

مندی چیزی جز ایجاد دغدغه در ذهن نسل فعلی و  این فایده. سازد محقق می( ی جامعه گویی به مسائل موضوعه پاسخ

اخوت، . نیست( اعتنایی آنها به فرهنگ جبهه و جنگ بیاز حیث نوعی )های اول و دوم  بازنمایی این دغدغه در اذهان نسل

ی امروزی که فقط دو دهه از جنگ فاصله گرفته، معنای متفاوت و  مروت، قناعت، ایثار، ایستادگی و شهادت، در جامعه

ی جنگ را  ی جنگ، فضای حاکم بر جبهه و فرهنگ جهادی حاکم بر دوره اگر پژوهش درباره. نامفهومی یافته است

گر  ی پژوهش ترین دغدغه تردید مهم نوایی با شرایط کنونی، آن را درست تفسیر کند، بی ناسی کند و مطابق با همبازش

با  26اینکه کسانی، مثل بندیتو کروچه. سازد ی جنگ را برطرف می نگاران عرصه های علوم انسانی، از جمله شفاهی حوزه

ی  هایی که فهم مؤثر و کارامد از مطالعه آلیست و دیگر ایده« استتمام تاریخ، تاریخ معاصر »اند که  صراحت بیان کرده

اند، از همین  ی تاریخ را رفع حوائج و نیازهای کنونی جامعه دانسته اند، هدف مترتّب بر مطالعه تاریخ را در نظر داشته

 .(53 :1333کار، ؛ ادوارد هالت 211: 1351امری نف، ) ی تاریخ است گر در مطالعه پژوهش حیث، جایگاه اثرگذار

گران این مقوله است؛ البته تحقق این  های مربوط به جنگ نیز منوط به بینش و روش پژوهش بنابراین، کارامدی پژوهش

 .ی معطوف به زمان حال از سوی آنهاست گران و داشتن دغدغه مندی کار پژوهش مهم منوط به روش

های اول و دوم انقالب، مستقیم یا غیرمستقیم با آن  ذات آن که نسل جنگ با تمام وجوه خود و گفتمان اخالقی هم
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بنابراین، از حیث . شود تاریخی محسوب می( مجموع وقایع)ی  اند، مثل هر موضوع تاریخی دیگر، یک واقعه درگیر بوده

نگاران با آن  ی شفاهی گران و مواجهه کنش پژوهششناسی، جنگ و فرهنگ جنگ، موضوعی است که نوع وا هستی

گفتمان اخالقی جنگ و فرهنگ ایثار، مقاومت . هایی در خود داشته باشد های کنونی جامعه راه حل تواند برای رفع نیاز می

م شود و اگر این بازنمایی به نحو اثرگذار انجا. ی جنگ باید بازنمایی و روایت کنند گران عرصه و شهادت را نیز پژوهش

را فراهم کند، طبیعی است که تاریخ شفاهی در انجام مقصود خود موفق بوده ...  های ادبی، هنری و ی پژوهش مایه بن

هایی که خود از بطن جامعه برآمده و پاسخ به آنها،  گویی به دغدغه که این مقصود چیزی نیست جز پاسخ است؛ چنان

 .های جمعی را در خود دارد پاسخ به دغدغه

 

 بندي  جمع

گران خارجی و یا مستقل از آنها از دوران جنگ شروع  تأثیر اهتمام پژوهش ی جنگ ایران و عراق تحت  پژوهش درباره

ی قابل  ی اخیر عمق و گستره تری به خود گرفت و در دهه های آغازین پس از پایان جنگ سیر مشخص شد؛ در سال

( بخش دوم: 1333؛ کمری، 23ـ13: 1333بیات، : ک.ها ر پژوهش هایی از این برای آگاهی از نمونه. )توجهی یافت

ی مراکز نظامی و در رأس آن سپاه پاسداران، آغاز شد و به تدریج در  وسیله های آغازین با رویکرد امنیتی و به پژوهی جنگ

. خود را آغاز کردندپژوهان اولیه به صورت خودجوش فعالیت  به عالوه، جنگ. هایی انجام شد مراکز غیرنظامی نیز پژوهش

کردند، با تجربه ـ اگر نگوییم آزمون و خطا ـ و کار عملی، تاریخ  نگارانی که در این عرصه پژوهش می بنابراین، شفاهی

کارانی که با عالقه و حوصله تاریخ جنگ را نگاشتند، با مبانی نظری و وجوه  اغلب شفاهی. شفاهی جنگ را سامان دادند

دادند، آشنا نبودند، اما از آن حیث که  ه خواسته یا ناخواسته به کمک آن کار تخصصی انجام میروشی و معرفتی دانشی ک

خوی با جبهه و گفتمان اخالقی جنگ بودند، توانستند خدمات قابل توجهی ارائه  دار فرهنگ جنگ و هم خود میراث

گوی نیازها و مسائل مبتالبه جامعه  اسخی جنگ چقدر توانسته پ نگاران عرصه کاران و شفاهی اینکه آثار شفاهی. دهند

ی این مقاله احیای گفتمان  باشد و مطابق با اهداف همایش امروز چقدر در احیای فرهنگ ایثار و شهادت یا به گفته

کاران و مراکز پژوهشی مربوط به آن  اخالقی جنگ ـ به عنوان یک نیاز عینی ـ موفق بوده، بحثی است که خود شفاهی

محور به پژوهش بپردازند و به دور  مند و موضوع نگاران این عرصه باید به صورت روش اما اینکه شفاهی. باشند گو باید پاسخ



ی کارامد جنگ از حیث معاصریت فهم تاریخی  های عاطفی و احیاناً سیاسی و امنیتی سعی در مطالعه از احساس و انگیزه

ی  نحوی از حاصل پژوهش آنها بهره بگیرد و در پر کردن فاصلهی در حال گذار امروزی به هر  ای که جامعه ـ به گونه

اخالقی و فضیلتی خویش با نسل درگیر جنگ با رعایت مالحظات امروزی سعی کند ـ موضوعی است که همچون دیگر 

گران تاریخ جنگ با هدف  پس شایسته است که پژوهش. کارگیری است موضوعات قابل پژوهش در تاریخ، قابل تأمل و به 

 :های مربوط به جنگ، برای تحقق موارد زیر بیشتر تأمل کنند کارامدی بیشتر پژوهش

 ی جنگ و پیامدهای آن های انحصاری در مطالعه های صرف امنیتی و برداشت ـ پرهیز از نگاه1

طلبی و  زمان وجوه سلبی و ایجابی جنگ و خودداری از شعارزدگی، منفعت ی هم ـ اهتمام به ضرورت مطالعه2

 ی پژوهش گرایی در عرصه اساحس

محوری در  ی جنگ و تالش در جهت موضوع محوری در مطالعه نگاری، رویدادنویسی و شخصیت ـ خودداری از واقعه3

 پژوهی مطالعات جنگ

از . پژوهی را با هدف سامان بخشیدن به مطالعات این حوزه پوشش دهد ـ تالش برای ایجاد مرکزی واحد که جنگ5

کاری شود، این  پژوهی را سامان بخشد و مانع از پراکنده ازمان و مرکزیت متمرکزی که مطالعات جنگاین حیث، فقدان س

 .کند ضرورت را دوچندان می

گویی به نیازها و مسائل  پژوهی از حیث معاصریت فهم تاریخی با هدف پاسخ ـ اهتمام به کارامدی مطالعات جنگ4

 .یابد خالقی جنگ به طور مشخص با این ضرورت مفهوم میمبتالبه جامعه که احیا و بازتفسیر گفتمان ا
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