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1الساداتسمیعیشکوه

چکیده

افته های نگاری آن موضوع آشنا شد، و ی ی تاریخ برای شناخت هر موضوع تاریخی، الزم است ابتدا با شیوه و سابقه

این مقاله بنا دارد با تحلیل کوتاهی از . تا بهتر بتوان عیار صحت و اعتبارش را سنجید آن را به درستی نقد کرد

نگاری با موضوع ِزنان، روشن کند که آشنایی با ابعاد شخصیتی آنها و توجه به نوع نگاهشان به وقایع  وضعیت تاریخ

 .ستاضوع تاریخی ضروری پیرامون چه کمکی به این امر خواهد کرد، و تا چه میزان برای تدوین این مو

ی چند تن از  ی زمانی تاریخ معاصر، به عنوان یک معیارِ قابل دسترسی جزئیات مصاحبه پس در محدوده

زندانیان سیاسی زن، همسران شهدا، زنان اسیر و رزمنده مطالعه شد، تا ضمن آشنایی با سَبک و سیاق روایتِ تاریخ 

های علم تاریخ ـ در ایجاد انگیزه و  اریخ شفاهی ـ به عنوان یکی از شاخهاز نگاه زنان، میزان جامعیت و توانمندی ت

با این هدف که با عنایت به روحیات و تمایالت . ترغیب زنان برای انعکاس حقایق و انتقال اخبار ناگفته ارزیابی شود

ویژه در  دانش تاریخ بهتواند باعث رونق و قوام بخشی  فکری زنان معلوم شود نگارش تاریخ از منظر آنها چقدر می

.های مؤثر باشد ثبت وقایعی مثل انقالب اسالمی و دفاع مقدس، و معرفِ تمامیِ نقش

 .نویسی زنان، تاریخ شفاهی، انقالب اسالمی، دفاع مقدس، خاطره :هاکلیدواژه

مقدمه

 تصویربا کمک آن، توان بزنان، به این ترتیب که ی  ، حوادث و اتفاقات روزمرهیعنی بررسی زندگی ،نگاری زنان اریخت

مردان بررسی شده، اما  ی که تا امروز دربارهه چآنی  همه؛ یعنی تمرکز بر روی دست آورد هب آنها از زندگیای  گرایانه واقع

تاریخی یا حتی برای  ی بررسی وضعیت زنان در یک دورهاین مسئله که چرا برای  تحلیلیعنی  ،اند زنان از آن حذف شده

توجه به با و  نیاز است هزاران صفحه کتاب تاریخی و سفرنامه ی به مطالعهی آنها،  روزمرهزندگی گزارش از  ی تهیه

در کرد؟ استفاده  «حفاری منابع»باید از اقداماتی، مثل  در این مسیر، اصطالحاً منابع کمبوداز جمله  ،هایی دشواری

 . کمتری نیاز است وجوی جسته زمان و مردان ب ی دربارهکه  حالی

اعتنایی به موقعیت زنان در آثار مکتوبِ تاریخ معاصر ایران، باعث شده زوایای بسیاری از نقش و حضور آنها از  این بی

های مختلف  در دورهچگونگی حضور زن در تاریخ معاصر  ی هاند دربار افرادی که مایل. نظر کمی و کیفی در محاق بماند

، آنها را بع مکتوب بسیار کماکه من اند تألیف کنند، در این نظر متفق دانشگاهی ی هنام پایانو کتاب، مقاله یا  کنندپژوهش 

 .اند و آفت نبوده  آسیبعاری از کرده که  مواردی ناگزیراز به استفاده 

                                           
 ـ لیسانس تاریخ، کارشناس مصاحبه، و کارشناس پژوهش اسناد مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس1



تری معتقد است که سخن گفتن از زنان، در برخی جوامع متضمن نوعی شهامت و ازخودگذشتگی  نگاه بدبینانه

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی در . گذارد پردازد پای در آفاق ممنوعه می ی زنان می که به مسئله ست، و کسی اخالقی

 ی زنان از احتیاط وحسابگری اندکی دور است وشتن کتابی دربارهامروزه ن»: نویسد می گذرزنازگدارتاریخابتدای کتاب 

اند، مرا به این گستاخی  اعتراضی نکرده اند و اند و خوانده ام، خریده اما تشویق خوانندگانی که تا حاال هرچه نوشته... 

 (.21و  22: 2831باستانی پاریزی، ) «واداشت

ها و روندهای گذشته را فراهم  وقوع انقالب و استقرار جمهوری اسالمی، نگاهی دوباره به جایگاه زن و برخی دیدگاه

گرایانه در این زمینه،  ی عمیق و واقع ای برای میسر ساختن شرایط مطالعه ساخت، اما در نبود همت و اقدام دلسوزانه

یابی این  خصوص پیرامون زنان ایجاد کرده، شاید ریشه نویسی صحیح، به ی تاریخ ناپذیری در شیوه  کوتاهی و خأل جبران

ی  با همین هدف مقاله. نگاران دیروز وامروز را احیا کند ی تاریخ مسئله هرچند به اجمال، بخشی از وظایف به زمین مانده

فیِ سپردن قلم به آنها برای ها و محاسن توجه به نگاه زنان در تاریخ را بررسی کرده تا نتایج مثبت یا من حاضر چالش

 شناسی کند روایت تاریخ را آسیب

تاریخقرمز،تاریخصورتی

. بازتعریف کنددر تاریخ ی دارد موقعیت زنان را پرسشی جدید که سعبا تالش برای طرح ست  رویکردینگاری زنان  تاریخ

 به نحو خوانیم می شد و آنچه اکنون میطور دیگری روایت در گذشته تاریخ  ،طرح این سؤال که شاید با این نگرش

زنان مسائل ، نگاه مردان ، زیرا بابهتر است تاریخ زنان را خود زنان بنویسند و این فرضیه که .شد نوشته میدیگری 

 . شود نمیعلم تاریخ بررسی  کمیلتنظورم همدالنه و به

نگاشته،  قلمی که تاریخ را می. ان بوده و هستنویسی همواره تعداد زنان کمتر از مرد  ی تاریخ ست که در حوزه بدیهی

با توجه به . های آنان را برخود دارد آنها نیزالجرم رنگ عالیق و دغدغه انحصار مردان بوده است و محصول کار اغلب در

اند  توان گفت رنگی که مردان به تاریخ زده ها، از باب استعاره می این نگارش خونریزی در جنگ و گیر حضور میزان چشم

نویسی وارد شود، دانش  ی تاریخ ه حوز رو، چنانچه عالیق و استعدادهای متفاوت زنان در از این. عمدتاً رنگ قرمز بوده است

این استعاره فقط به . تاریخ صورتی نامید توان آن را تاریخ رنگ جدیدی به خود خواهد گرفت، دانشی که به استعاره می

اندازهای  ها و چشم تاریخ صورتی از ظرفیت (.83ـ56: 2831فیاض انوش و صالح، ) اردنویسی اشاره د صفت زنانه در تاریخ

ای که موجب غنای  سازد، به گونه نویسی را فراهم می زنانه در تولید دانش تاریخی بهره گرفته، و نگاهی متفاوت به تاریخ

ابزار مناسبی برای عمل به  زن و مرد، هر دو، نگاه در واقع. کند میو تاریخ مردان را تلطیف و رقیق شود،  بیشتر آن می

آور  کسالت ی تاریخ خشک و تا برای آنان که همیشه از مطالعه .شود نگاری محسوب می ی الزم و کافی در تاریخ وظیفه

 .  عرضه کند  خواندنی مردان گریزان بودند، روایتی جذاب و

نگاهزنانهمکملدانشتاریخمردانه



اند به علت وجود چند خصوصیت جامعیت نداشته و قادر نبوده کامالً و بدون نقص به  ردان نگاشتهحال م تاریخی که تا به

های  تمرکز بر حیطه :اند از این خصوصیات عبارت. نگاری و انتقال اطالعات تاریخی به نسل آینده عمل کند ی تاریخ وظیفه

گرچه تاریخ . امور مادی و اقتصادیتوجه به و تمایل و برتری عقلی مردانه احساس ، محوریت خشونت، و کلی عمومی

است، اما آن نیز تا به حال به چند دلیل نتوانسته تصویر کاملی از   زنانه برای تکمیل نگاه مردان به تاریخ، امری ضروری

 :دالیل فوق به شرح ذیل است. گذشته ارائه دهد

، بوداگر زنی صاحب خالقیت یا استعداد  .شد نمی پذیرفته های عمومی مردانه طهیدر حـ در گذشته نام و هویت زنان 

: 2831ناجی راد، ! )یا اینکه دانشمندی باشد که تنها ایرادش زنانگی اوست کندبایست با نام مردانه آثار خود را عرضه  می

133) 

که  ، در حالیندردک میکه اوقات فراغت خود را صرف تحقیقات تاریخی  بودهنگاری کار مردان مرفهی  تاریخـ تا به حال 

نقش مادری دختران باعث شده زودتر درگیر مسائل مربوط به تشکیل خانواده و فرزندپروری شوند و فرصت کمتری برای 

 .نویسی داشته باشند فعالیتی، مثل تاریخ

ات عقلی متفاوت از توجیه گیرد و از نظر مردان دور و شکل میاحساس و عاطفه اغلب بر اساس  نگاری زنان ـ تاریخ

 .تاریخی است و مبارزات ها اندازی جنگ برای راه مردانه

ای از  شبکه آنان هموارهتاریخ از نظر . ی گرایش دارد تا خشونتهمدلآمیز است و به سوی  مصلحتزنان بیشتر ـ نگاه 

 ـ که برای مردان برد حالی در، ای دارد برد اهمیت ویژه ـ   روابط برد آنانبرای . شوند روابط است که همه در آن دیده 

 .استتاریخ  موضوعترین  مهم ،باخت 

حال نتوانسته نقش مهم زنان در تاریخ را به دور   نویسی مردان تا به توان دریافت که تاریخ براساس موارد ذکر شده می

نویسی زنان هم به  از جهتی دیگر، تاریخ. جویی و خشونت به نگارش درآورد ی ستیزه از نگاه برتربینی و تحقیر و روحیه

پس باید در پی ابزار و وسایلی برای تقویت و . سبب تحمیل شرایطی بر آن، هرگز تاریخ کاملی به جامعه ارائه نکرده است

ی زنان،  ویژه از حوزه ی بیشتری را، به مندی این رویکردهای مغفول و متفاوت بود تا اطالعات پنهان و ناگفته توان

 .استخراج کرد و نگاشت

 ساز یخشفاهیوزنانتاریختار

اما باید توجه داشت  ،طلبد باکی و شجاعت فراوانی می و بیشده، فعالیت مردانه و خشن محسوب در اصل جنگ انقالب و 

ایفا  مهمیلقیات نقش و خروحیه حمایت این  ودر پرورش تمایالت ذاتی خود  رغم روحیات و علیهمسران مادران و که 

ها، و  با بحران  ها، سازگاری ی تالش و توانایی زنان در رفع این تناقض نتیجه. اند را هموار ساخته، و مسیر پیروزی  کرده

شاید اگر . شمار به نگارش درآمده از انقالب و جنگ از آن غافل مانده ست که صفحات بی ها، همان چیزی درک ضرورت

های  یکی از گزینه. در مورد آن برهه از زمان رقم بخوردرویدادهای فوق را از نگاه و بیان زنان بررسی کنیم تاریخ دیگری 

علم تاریخ شفاهی در چند . های تاریخ شفاهی در این زمینه است ارزشمند برای تکمیل اطالعات تاریخی، توسل به یافته

افیت این سال اخیر نشان داده که قادر به رفع خألهای اطالعاتی آرشیوهای تاریخ معاصر بوده است و کمک شایانی در شف



 .مباحث خواهد کرد

های فوق  با زنان مؤثر و فعال در زمینه  وگو و مصاحبه بعد از نقش ماندگار زنان در انقالب اسالمی و دفاع مقدس، گفت

ی زنان نویسنده ایجاد  وسیله های آنها را به  ی ثبت ایثار و فداکاری بود که آنان را تا حدی از انزوا بیرون آورده، و انگیزه

شماری که بعد از انقالب اسالمی و جنگ ایران و عراق با قلمِ بانوان به  توان در آثار بی ها را می حاصل این تالش. کرد

 .وجو کرد نگارش درآمد، جست



هایشخصیتیزناندرخدمتاهدافتاریخشفاهیویژگی

های برگرفته از مصاحبه با آنان بیشترین استقبال را در میان خوانندگان  در میان آثار انتشاریافته با موضوع زنان، کتاب

آن . ست نویسی صورتی ا شان در گرو روایت زنانه یا همان تاریخ هایی که موفقیت کتاب. این دسته از موضوعات داشته است

ها و  های انقالب و جنگ را از دریچه چشم زنان و به دور از دغدغه ی از واقعیتها از اولین آثاری هستند که بخش کتاب

به طور حتم، اقبال عمومی مردم نیز مدیون نگرش جدید و جذاب این . اند های غالب گذشته ترسیم کرده محدودیت

 (.2831؛ اسکندری و احمدوند، 2838حسینی، ) ست نگاری ی تاریخ شیوه

. به حال به چند دلیل توانسته بهترین خدمت را به روایت تاریخ در دوران معاصر ارائه کنداین رویکرد متفاوت، تا 

 :باشد نگاری موفق و مؤثر ساخته به شرح ذیل می دالیل فوق که زنان را در تاریخ

یک در ، بر یک موضوعمردان اغلب با دقت که  در حالی  کنند، میبر کل یک موضوع تمرکز ای  با تفکر شبکهان ـ زن

این نوع تفکر . دهند های ارتباطی را از دست می د و با این نگاه بسیاری از جزئیات و جنبهنزمان و مکان خاص تمرکز دار

 .کند تر می و روایت آن را دقیق تر است تاریخ و حقیقت نزدیکبیان زنان به 

 .کنند سپردن آن تالش می برای به خاطرتری هستند و  ن اطالعات گستردهردگردآوبه شکل ذاتی مشتاق زنان ـ 

 سیاست و ی و مردان را از حوزهکند  مینیاز به اثبات برتری را تعدیل  های سیاسی و اجتماعی و رقابت ،زنانه ـ نگاه

 .دهد ارائه می راو قرین به حقیقت متوسط  یتاریخ کشاند و روزمره میی و جزئیات ه زندگب رقابت

این  ،نابراینب. پردازند که مردان به قواعد کلی می درحالی، کنند تر اعتنا می اهمیت  مطالب کم ورد زنان به تاریخ خُـ 

و جزئیات آن معماری  های آداب و رسوم، تغذیه، رفتارهای اجتماعی، دگرگونیتوانند تغییرات پوشاک،  زنان هستند که می

 .را بررسی کنند

 و مسئولیت آموزی تاریخ فراموش شده است، زنان رفیت عبرتظامروزه که  در حالی ،ندا  هم مرتبطه مادری و تاریخ بـ 

 .کند می ی تاریخزآمو این ظرفیت عبرت را درگیر آنها نسل، پرورش

هایی از زندگی  ناگفته به علت حضور در خلوت بزرگان تاریخ،زنان . آخر است ی مؤلفه ،زنان و افشاگری تاریخیـ 

در حافظه دارند که کمک زیادی به شناخت شخصیت واقعی آنها ها میان نظر و عمل آن مقایسهآوران و  شخصی نام



ی  نظریه ارائه کرده، خود در مزرعه آزادی و احترام انسانی ی که درباره 2جان الکشود  کند؛ برای مثال گفته می می

اطالعات این چنینی را  (.2831فیاض انوش و صالح، ) گیری و بدرفتاری داشته است اش نسبت به بردگان سخت شخصی

 .توان کسب کرد که در خانه او حضور دارد و به کسب اطالعات و حفظ آن مشتاق است تنها ازکسی می



ترینآثاربرگرفتهازخاطراتزنانمهم

گونه  اینتوان  می ی انقالب و جنگ به نگارش درآمده را هایی که با موضوع یا با نویسندگی زنان در حوزه آن بخش از کتاب

 :بندی کرد تقسیم

 در انقالب اسالمی خاطرات زنان ی های خودنگاشته کتابـ  2

 های خاطرات شفاهی اسرای زن کتاب ـ1

 خاطرات شفاهی رزمندگان و امدادگران زن ـ8

 خاطرات شفاهی همسران سرداران ـ1

و ه مقال ،نامه فیلم ،از آنها داستانی زیادیده که تعداد شعنوان کتاب چاپ  281نزدیک به با موضوع دفاع مقدس 

 ا،ه ست که در جبهها  خاطرات زنانی ،کتاب چهلهای برگزارشده و حدود  کنگره و همایش ی شده های تنظیم سخنرانی

ترین آنها  مهم.اند در جنگ سهم بسزایی داشتهاند یا از طریق همسران و فرزندانشان  سر برده  هها ب ها و اردوگاه بیمارستان

 :به ترتیب زیر است
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شود و استقبال بسیاری از آن  شناخته می پنهان ماه ی نیمه  کتاب خاطرات همسران سرداران شهید که با نامی  بارهدر

اول، شناسایی و معرفی سرداران شهید به جامعه و : شده، باید گفت این مجموعه خاطرات دو هدف عمده داشته است

ه و شان و تأثیر شخصیت این زنان در روحی دوم، بازشناسی نقش زنان در دفاع مقدس از طریق خانواده و همسران

که در بطن کتاب قابل دستیابی  دومهدف  از اما، کامالً تحقق یافته رسد هدف اول به نظر می .های مردان جنگ تالش

 .شده است غفلت گاه ،است

هایتاریخشفاهیدرانعکاسناگفتهسابقه

 آید، برای تخمین های مطرح و پرتیراژی که نام برده شد، به حساب می ی اصلی نگارش کتاب از آنجا که تاریخ شفاهی پایه

نشده، مصاحبه با چند زن مطرح در تاریخ انقالب و دفاع مقدس  و تحلیل کارایی آن در جبران حجم عظیم کارهای انجام

شان  زنانی که خاطرات. ها تعیین گردد های تاریخ شفاهی برای از دست ندادن انبوه سوژه ها و چالش مطالعه شد تا مزیت

 :اند از اشد، عبارتشاخص تحقیق قرار گرفت تا مبنای پژوهش حاضر ب

در مرکز اسناد آستان قدس  های تاریخ شفاهی آرشیو مصاحبه)ز مبارزان سیاسی انقالب اسالمی ـ زکیه لسانی ا

 (رضوی

 از مبارزان سیاسی انقالب اسالمی( دباغ)ـ مرضیه حدیدچی

شفاهی در مرکز اسناد آستان های تاریخ  آرشیو مصاحبه)نژاد  الملوک جوشقانی، همسر شهید عبدالکریم هاشمی ـ فرح

 (قدس رضوی



های تاریخ شفاهی در مرکز اسناد آستان  آرشیو مصاحبه)همسر شهید عبدالحسین برونسی  خیز، ـ معصومه سبک

 (قدس رضوی

های تاریخ شفاهی در مرکز اسناد  آرشیو مصاحبه) (بابا نظر)ـ مرضیه نظرنژاد، همسر شهید محمدحسن نظرنژاد 

 (آستان قدس رضوی

 فاطمه ناهیدی، پرستار جبهه و اسیر جنگی ـ

 ـ معصومه آباد، امدادرسان جبهه و اسیر جنگی

 .ـ خدیجه میرشکاری، امدادرسان جبهه و اسیر جنگی

هایی که توسط نگارنده انجام شده باید گفت تاریخ شفاهی، با  هچنین با دقت به جزئیات و حواشی مصاحبه

ی  ، سازگاری بیشتری دارد، گویی تاریخ شفاهی پاسخی مناسب برای همهخصوصیات جنسیتی زنان جهت روایت تاریخ

های شخصیتی زنان که  مؤلفه. های گذشته است های نگارشی زنان در دوره نگاری قرمز و جبران محدودیت نقایص تاریخ

 :بهترین امتیاز در تاریخ شفاهی برای رسیدن به نتایج دلخواه تاریخی است، عبارت است از

اندوزی و عدم حضور در مجامع علمی گذشته، آنان را در روایت کتبی وقایع  ی علم ای اندک زنان در زمینهه ـ فرصت

این برتری و توانایی آنها . اند زنان ایرانی همیشه سخن گفتن را بیشتر از نوشتن دوست داشته. استعداد جلوه داده است کم

 .ی تاریخ زنان به زبان خودشان بوده است ی در ورود به حوزهنسبت به مردان، بهترین دلیل برای موفقیت تاریخ شفاه

ی تاریخ مردانه، و  زده ی رسمی، سیاسی و پایتخت شفاهی زنانِ فعال در انقالب و جنگ، ما را در عبور از چهره ـ تاریخ

 .رساند رسیدن به روایتی لطیف، مردمی و فرهنگی از این تاریخ مدد می

رغم استعداد نویسندگی مجبور  پس به .نداشتندنویسی  برای شروع تاریخ را نفس الزمزنان اعتماد به ـ در گذشته 

های خود را با نام مستعار مردانه به چاپ برسانند، چون فضای  گری، نوشته اند برای اجتناب از اتهام سرکشی و طغیان بوده

این فضای ایمن را در اختیارشان قرار خواهد یافتند وامروزه تاریخ شفاهی  امن الزم را برای بروز استعدادهای خود نمی

 .داد

و با دقت و  شخصمندند، البته در موضوعات م القهعگوهای دو نفره و زنان بیشتر به گفتـ علم و تجربه ثابت کرده 

جمعی  دنبال اقداماتزنان از موضوعی که درگیر آن هستند اطالعات عمیقی دارند، اما مردان  ،بنابراین. بیان جزئیات

عالیق و رویکرد زنانه   این.دنبه عمق و جزئیات توجهی ندار است ومتضمن رقابت و تالش برای شکست رقیب  که هستند

 .کند بهترین شرایط را برای تاریخ شفاهی مهیا می

ز اعم ا)، که از جهات مختلف  نیافته های بکر دست ی زنان، دسترسی به زمینه های تاریخ شفاهی در حوزه ـ پژوهش

 .سازد باشد، میسر می قابل اعتنا می...(  پذیری و ارزش تاریخی، علمی، ارزش اجتماعی و مخاطب

کند تا ضمن دربرگرفتن  یابد و انعطاف بیشتری پیدا می ی مصاحبه با زنان، تفکرات تاریخی گسترش می وسیله  ـ به

تردید در چنین وضعیتی همیشه به چیزی  بی. آنچه که هدف ماست از قدرت تشخیص و تفکر زنان  نیز استفاده کنیم

 .بیشتر از آن چیزی که دنبالش هستیم، خواهیم رسید



هاونقاطضعفتاریخشفاهیدرثبتخاطراتزنانچالش

هایی در  هایی هم وجود دارد که محدودیت ها و کاستی مند تاریخ شفاهی، آفت های ارزش ی امتیازها و یافته با وجود همه

. دهد رنگ جلوه می خاطرات زنان ایجاد کرده است و ضرورت این شیوه از تاریخ پژوهی را در این راستا کمثبت و انتشار 

های شخصیتی زنان ارتباط مستقیم دارد و برخی دیگر تأثیرگرفته از تحمیل  ها، با ویژگی وجود برخی از این محدودیت

 .شرایط پیرامون آنهاست

چاپ  ،چند سال اخیرتالش تاریخ شفاهی در ورد آ رهت خاطرات زنان باید گفت در بیان ناتوانی تاریخ شفاهی جهت ثب

سال ساختار اصلی  دهاز گذشت حداقل  بعدبوده، و در هنگام جنگ کم سن و سال اغلب که است زنانی  خاطرات

منطقی و ترتیب  رها، سی اما یادآوری جزئیات، تاریخ ،شود خاطرات خود را به یاد دارند و از ذهن و جان آنها پاک نمی

در همان ایام اگر  یعنی. اند دهکرثر در خاطره را فراموش ؤاما م ،ها و نکات بسیار ظریف ها و محل اسامی شخصیت ،حوادث

ند و مرجعی برای کندر صورت فراموشی به آن مراجعه  ستندتوان می کردند، وقایع اقدام میو محدود از  به نگارش کوتاه

دچار خدشه و به تنهایی خاطرات ی مکتوب،  بدون هیچ پشتوانهدر غیر این صورت  ،شندصحت خاطرات خود داشته با

 .دشو  تناقض می

دهنده است، اما کهولت سن و  های شنیدنی و تکان برای مثال خاطرات زندانی سیاسی، زکیه لسانی، پر از ناگفته

ها و جزئیات  تاریخ و زمان دقیق، نام شخصیتکننده را برای ثبت  های جسمی، تالش مصاحبه های ناشی از شکنجه بیماری

مندان ارائه دهد،  توانست چند جلد کتاب را به عالقه وگوهایی که می نتیجه گذاشت و در اصل مجموعه گفت رخدادها بی

عالوه برآن، حفظ کرامت و شخصیت اجتماعی و . منجر شد  به دلیل همین نقیصه، به چاپ چند مقاله در جراید و همایش

شود که اگر زنانی به مصاحبه راضی شوند، فقط بخش کوچکی از خاطرات خود را  ها در جامعه موجب می از بازتابهراس 

های دیگری از  های مکرر خواستار حذف بخش کاری بیان کنند و سپس در تماس با احتیاط و در نهایت محافظه

آن در دفاتر شخصی کمتر زنان را دچار  در حالی که این حساسیت در نگارش خاطرات وحفظ. شان باشند وگوی گفت

 . نماید احتیاط و دغدغه می

ی مردان در زندان، صفحات مبسوطی به نگارش درآمده، اما اطالعات روشنی از  ی تحمل شکنجه تا به حال درباره

، عصمت سادات نصری (خواهر غالمعلی حداد عادل)های زنانی، مثل سوسن حداد عادل  مبارزات و شکنجه

اهلل حاج سید احمد  فرزند آیت)، زهرا میرخانی (همسر دکتر عباس شیبانی) ، انسیه مفیدی(هندس مرتضی نبویهمسرم)

ی یک همایش کشوری، مبارز با سابقه مرضیه  درحاشیه. ها زن دیگر به دست نیامده است ، بتول غفاری و ده(میرخانی

پ چند کتاب از خاطراتش هنوز در هیچ کجا و هیچ زمانی وگوی کوتاهی با نگارنده بیان کرد که علیرغم چا دباغ در گفت

با این وصف . هایی که به دختر نوجوانش در زندان اعمال شده به وضوح سخن بگوید نتوانسته از کیفیت و جزئیات شکنجه

، مشخص های زنان و میزان ایثار آنها راتا قبل از اینکه خیلی دیر شود رود که تاریخ، سطح فداکاری چگونه انتظار می

 (181و  155، 156، 3: 2832کاظمی، ) وبرای آیندگان ثبت و مستند کند؟

های مناسبی که برای آغاز زندگی جدید همسران جوانِ شهدا ایجاد شده، اما نام بزرگ شهید و  بنابراین از فرصت



ه به دلیل همین تقید و تربیت فرزندانشان، موجب شده تا داوطلبانه خود را از این حق طبیعی منع کنند و از زنانی ک

تواند ادعا  توان سخن گفت؟ هیچ مورخی نمی اند، با چه ابزاری می یاور مانده تعهد، امروز در نبود فرزندانشان، تنها و بی

های زنان اسیر در جنگ ایران و عراق برای نگارش خاطرات آنان اطالع کافی در اختیار  کند از میزان و جزئیات شکنجه

ای  شکمش، هر شنونده های مأموران ساواک به پهلو و یمان زود هنگام زکیه لسانی در زندان به علت ضربهخاطرات زا. دارد

کننده نتوانسته  رساند؛ اما تا به حال مصاحبه کند و او را به شناختی عمیق از ایثار زنان در انقالب می را سخت متأثر می

 .ردای ازاین اتفاق به دست بیاو موافقتی برای چاپ خالصه

ی انبوه خاطرات  اکنون زمان آن رسیده تاریخ شفاهی به جهت غنا بخشیدن به دانش تاریخ، راهکارهایی برای ارائه

، به کار بندد و پیشنهادهایی برای ثبت خاطراتی شود میمندی که بعد از خاموشی دوربین و قطع ضبط صوت بازگو  ارزش

ی تاریخ و جبران  شدنی در حوزه های فوت تواند برای فوریت ورت، نمیدر غیر این ص. شود، ارائه دهد که هرگز بیان نمی

 .نشده، قدم مؤثری بردارد حجم عظیم کارهای انجام

پیشنهادها

ویژه به شکل شفاهی  توان نقش زنان را در انعکاس و انتقال اطالعات تاریخی، به رغم مطالب ذکرشده هنوز هم نمی علی

تاریخ  شده در امر های انجام های گذشته و تحقق کامل و جامع تالش جبران ناکامیپس بهتر است برای . نادیده گرفت

های الزم، تاریخ شفاهی را برای   شفاهی زنان، پیشنهادهای زیر با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا بتوان با تقویت زمینه

 . ثبت و انتشار خاطرات زنان تجهیز کرد

های منفی اجتماعی، و ممانعت از  یان خاطرات زنان بدون نگرانی از بازتابـ ایجاد فضای مطمئن و ایمن برای ب

 .خودسانسوری آنها

کسوت در مبارزه و دفاع، قبل از اینکه به دلیل فقدان حضورشان،  دار و پیش ـ تمرکز بر جذب و مصاحبه با زنان پرچم

 .ناپذیری به تاریخ معاصر وارد شود خأل جبران

 .گیری شخصیت زنان و ایجاد حس اعتماد به نفس در آنها ـ اهتمام جمعی برای شکل

 .ـ درک و تفهیم ضرورت شناسایی و معرفی بانوان فعال و ثبت آن در تاریخ به سبب الگودهی به زنان نسل آینده

های اجتماعی و توجه به حقوق طبیعی بانوان و رویکرد جدی به بررسی و حل مسائل و مشکالت  ـ رفع محدودیت

 .آنهاروحی 

 .نگری در جهت رفع فقدان منابع و مراجع مورد نیاز در آینده بینی و آینده ـ ضرورت پیش

های جدید و منطقی از  ی تعریف قالب ـ ایجاد تغییرات اساسی و انتقادی در دیدگاه روشنفکران دینی جهت ارائه

 .شخصیت زنان

 .ضعیت زنان در جریان تاریخ انقالب و دفاع مقدسکردن و به تاریخ و تالش برای مشخص« مردساالرانه»ـ نفی نگرش 

 



نتیجه

ی  عرصه که بخواهد در شناختی میان زنان و مردان، هنگامی نویسی، تفاوت روان های تاریخ در تعریف جدید ظرفیت

عی سوق ی مطالعات تاریخ اجتما ی تاریخ سیاسی و زنان را به حوزه نگاری تجلی یابد، مردان را بیشتر به سمت حوزه تاریخ

. دهد مندتر نشان می وگوهای گزارشی توان وگوهای ارتباطی و مردان را در گفت گفت این مسئله زنان را در. خواهد داد

رسد رغبت مردان به  های تاریخی سبک گزارشی است به نظر می بنابراین، تا هنگامی که سبک غالب در نگارش

توان به  های تاریخی یافت، می وگوهای ارتباطی و نگارش نسبتی بین گفتنگاری بیش از زنان باشد و چنانچه بتوان  تاریخ

ای است که  ی تاریخ شفاهی همان حوزه زعم نگارندگان، حوزه به. ارتباط مطلوبی میان زن و دانش تاریخ نیز امیدوار بود

 .کند فراهم می این ارتباط مطلوب را

تر هستند، احتماالً  های رفتارهای اجتماعی قوی کاری ازش ریزهی مردم و پرد از آنجا که زنان در خواندن حالت چهره

تاریخ شفاهی به سبب ماهیت خود که مبتنی برارتباط کالمی . کنند در درک ظرایف مناسبات اجتماعی بهتر عمل می

شود،  های تاریخی است که در فرایند ارتباطی مؤثر پدیدار می مورخ با مصاحبه شونده و دستیابی به آن قسم آگاهی

ویژه هنگامی که  آورد، به مندسازی دانش تاریخ فراهم می های زنانه در توان بهترین مجال را برای استفاده از ظرفیت

عالیق زنانه باشد، موضوعاتی مثل اسرار شخصیِ فرد مورد مصاحبه، وضعیت تاریخی زنان، تاریخ  موضوع مصاحبه از

مند به گزارش  نگاری مردان قادر یا عالقه بی، همان مواردی که تاریخرسوم محلی و سنن مذه خانواده، فرهنگ و آداب و

های قدرت و در پیوند با مردان سیاست اگر فقط خاطرات شخصی  عالوه بر آن، زنانِ نزدیک به کانون. دقیق آنها نیست

تر، امکان درک  یعاندازی وس ای با ارزش را به دانش تاریخ عرضه خواهند کرد و با چشم خود را بیان کنند، گنجینه

 .آورند ی تاریخی را بهتر فراهم می موقعیت محیطیِ یک واقعه

ست و انسان بودن مفهومی است فراتر از زن بودن یا مرد بودن، اما زن و مرد  ی انسانی ا تولید علم از هرنوع آن، پدیده

ها و تمرکزهای خاص  ها، سؤال ه دغدغهها و استعدادهای متفاوت در شئون جنسیتی خود ک توانند با استفاده از ظرفیت می

ها  تر شدن آن، برخی تغییرنگرش فقط الزم است برای عملی. کنند، به تکاپوی علمی و فکری اقدام کنند خود را دنبال می

. تری برای رغبت زنان به آن علوم فراهم آید ی مناسب  ی روش، موضوع و محتوای علوم صورت پذیرد تا زمینه در زمینه

ای، تغییر تلقی از  ترین اقدام برای ورود به چنین عرصه ترین تغییر و اصلی شود، مهم ی تاریخ مربوط می چه به رشتهبرای آن

 .ها و استعدادهای زنان است مندی از ظرفیت دانش تاریخ برای بهره

م، نه مجالی شناسانی شناسیم و می تا زمانی که دانش تاریخ را بیشتر موضوعاتی چون سیاست و قدرت و حکومت می

ای برای رغبت زنان و  نه زمینه آورد که انتظار دیگری از این دانش داشته باشند و برای خوانندگان آثار تاریخی فراهم می

. های متنوع و عمدتا ًغیرسیاسی برای این دانش قائل باشند شود که عالیق و دغدغه ی زنانه به این دانش مهیا می روحیه

تحقق چنین تغییر نگرشی، زنان و مردان هر کدام باعالیق جنسیتی و شخصیتی خود مهم آن است که درصورت 

ای است در مقابل  تاریخ دافعه حصر. مند شوند توانند از این دانش برای ارتقای آگاهی و فرهیختگی خود و دیگران بهره می

ست  انسانی تمایل دارند و طبیعی ا حیات های دیگر کسانی که به مسائل سیاسی و حتی اجتماعی رغبت ندارند و به جنبه



ویژه در  ای که به های زنانه آنها با توجه به ظرفیت. مند هستند بدیل عالقه که زنان بیش از مردان به این موضوعات بی

 .ی مطالعات تاریخ انسانی باشند دهنده بخش و قوام گر، رونق توانند یاری اند، می شفاهی از خود نشان داده تاریخ 
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