
 ی ایثار و شهادت تاریخ شفاهی دفاع مقدس در عرصه
  آذر آقاداداشی

 چکیده

خواران فرراهم   انقالب اسالمی ایران که با برهم زدن معادالت جهانی امکان پیدایش قطب جدیدی را در مقابل جهان

دفرایی نارامی کالسریش ک رور درهرم      آورده بود، آنان را واداشت تا با تحمیل جنگ، آن هم در زمانی که سراخاار  

گیرر کننرد، امرا بنیران      ریخاه بود، انقالب را در همان آغاز خرامو  و یرا ارداقل در داخرل مرزهرای ایرران زمری        

ی ه ت سال دفاع مقدس مانع از شکست انقالب شد و مکر  ایدئولوژیش پیروزی خون بر شم یر با پیوند به اماسه

 .مکاران را به خودشان بازگرداند

هرایی را   تمام اوادث م ابه تاریخی روایت مانند ،رنگ از انقالب اسالمی اید به خاطر داشت که ای  مقطع خونب

ی مرردم از آنهرا را مرورد     نوع برخورد و اسراااده  ،هایی از آن شناسی بخش بر جای گذاشاه که توجه به آنها و آسیب

هرای آتری اقردامات     هرا در ااروال نسرل    یر ایر  روایرت  ثأو تر ( فیزیکی) برای ااظ ساخاار نیزدهد و  میکید قرار أت

با نار به ایر  نکاره کره     ،ضم  در .ی چنی  پربها فراهم آیدا د تا امکان صیانت از داشاهانرس میانجام  به ای شایساه

ی پیکار با ماجاوزان شدند تا فرصرای   ده بودند وارد یرصهآفریی انقالب را  همان مردمی که اماسه ،در دفاع مقدس

باید از همی  مرردم   کند،و بازسازی  ادهراهم آید و ناام نوپای اسالمی باواند سیسام کالسیش رزمی خود را نام دف

هرایی را خواهرد    امرا ایر  مهرم سرخای     ،ی بزرگ اساااده شود داشا  آن اماسه  و خاطرات آنها هم برای زنده نگه

اجمالی جایگاه تاریخی جنگ ایران و یراق، یلل نیاز  در ای  مقاله ضم  بررسی .استداشت که توجه به آنها الزامی 

 ی هایی کره در اروزه   سیبآثیرات تاریخ شااهی، أبه تاریخ شااهی و بازگویی اهداف فرهنگ شااهی به کارکردها و ت

مسئوالن برای صریانت   د که چرا بایدشوتا م خص  پردازیم می ،وجود دارد( تخصصی و محیطی)فردی و ساخااری 

 :و در کنار ای  دو آسیب، به دو تحریف مهم ددهنمهم تاریخی اقدامات جدی انجام  ی ای  داشاهسالمت  از

شود که بررای مصرون نگره داشرا       ی دشمنان نیز اشاره می وسیله ر تحریف به2ی دوساان  وسیله ر تحریف به1

بایرد بره خراطر داشرت کره در       اماسه از ای  دو تحریف باید اقداماتی برای ماندگار کردن آن به انجرام رسراند، امرا   

ماندگاری فرهنگ شااهی از سادگی و خلوص منادیان پیام شاهدان کاست و به قولی، با وارد کردن ادبیات کالسیش 

تواند سریع و گسارده ناوذ کند و تأثیر تعلیمری   و قواید سخت نوشااری، از لطافت و نرمی ای  نوع از فرهنگ که می

 .نگرددو تربیای داشاه باشد، کاساه 

 .نگاری تاریخ شااهی، آسیب تاریخ شااهی، ادبیات دفاع مقدس، ایثار، شهادت، تاریخ :ها کلیدواژه

 مقدمه

کرار پرژوهش در ادبیرات دفراع مقردس، نگراه اکیمانره،        »: پژوهش در دفاع مقدس فرمودنرد  ی بارهرهبر معام انقالب در

 «.ای نیست طلبد که چندان کار ساده گسارده و وسیعی می

                                           
  ـ کارشناس ارشد، کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران ابهر، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده 



گمان تاریخ ایات انسان م حون از تطورات و تغییرات ناشی از پی رفت در شناخت او از خرود و محریپ پیرامرون     بی

توان گات که یکی از ابزارهای بسیار قوی در تأثیر و پی رفت در ای  شناخت جنگ بوده است و خواهد  است و به اق می

و غنا و رفاه در جوامرع اطرراف و تهراجم بررای تصرااب و بره        بود، زیرا جنگ بر اثر درک فقر و محدودیت در ما  جامعه

یابرد و   ی مهاجم یا مدافع ادامه می های جامعه های مربوط به پی رفت آید و با اناقال واقعیت دست آوردن آنها به وجود می

 رت سراله، جنرگ    رسد و الحق که در جنرگ ه  با توفیق تکنولوژی و ایمان برتر یکی از طرفی  دیوا و تخاصم به پایان می

گیری روند بر مبنرای   تمامیت کار یلیه تمامیت ایمان هر سه خصوصیت وجود داشاه و تحوالت و تغییرات آن مبی  شکل

آن تصور بوده است، زیرا انقالب اسالمی ایران که با برهم زدن معادالت جهانی امکان پیدایش قطب جدیردی را در مقابرل   

را واداشت تا با تحمیل جنگ آن هم در زمرانی کره سراخاار دفرایی نارامی کالسریش       خواران فراهم آورده بود آنان  جهان

گیرر کننرد، امرا بنیران      ک ور درهم ریخاه بود، انقالب را در همان آغاز خامو  یا اداقل در داخل مرزهرای ایرران زمری    

انقرالب شرد و مکرر     ی ه ت سال دفاع مقردس مرانع از شکسرت    ایدئولوژیش پیروزی خون بر شم یر با پیوند به اماسه

 .مکاران را به خودشان بازگرداند

خواران که با هدف شکست دادن انقالب اسالمی و برای اسامرار اسایالی آنان بره منرابع    جنگ تحمیلی از سوی جهان

زمی   ما آغاز شده بود و در فرهنگ یمومی ما به دفاع مقدس م هور شده است، مقطعی بسیار روش  از تاریخ تمدن ایران

های فرهنگ و تمدن به یاری هم آمدند تا با بر جای گذاردن داسراانی یمیرق و    کند که در آن تمام مؤلاه را نمایندگی می

تحلیلری   ی های آینده را با مبرماتی، چون اهداف انقالب، وظرایف انقالبیرون، ارائره    نسل ی دفاع مقدس  مؤثر به نام اماسه

جانبه و   ی مواجهه و رویارویی همه بارزات انقالبی و تثبیت ناام و در نهایت، نحوهدقیق از شرایپ تغییر، جایگاه ایمان در م

ای است که بر دو  بازماندگان دوران دفاع مقردس سرنگینی    تری  وظیاه فراگیر با دشم  خارجی آشنا سازد و ای  بزرگ

پلی محکم رابپ میان نسل اماسه و خرون و  ند به ینوان ا ی بزرگ موظف داران ای  اادثه کند، زیرا آنان به ینوان پیام  می

های روش  بره آینردگان بگوینرد     ی تحلیل دار آنان هساند، یمل کنند و با به جای گذاردن آثار و ارائه هایی که میراث نسل 

ای چنی  برزرگ و مانردگار را خلرق و     های ایثار و شهادت چگونه و با چه ابزارهایی توانساند اماسه که دالورمردان جبهه

 .جاودانه سازند

ی ایثار و شهادت، هدف نهایی دفاع م رروع ملرت، ناراین جنرگ و در نهایرت،       تدوی  و تألیف تمامیت ساخاار اماسه

ی جردی باشرد کره     تواند یش پرروژه  می( ین)ی راه انقالب تا پیوند با انقالب جهانی مهدی مویود      تأثیر ای  واقعه بر ادامه

هرای زیرادی، از    رو، بخرش  وجه جدی و یلمی برای اجرایی و یملیاتی کردن واقع ن ده و از ای ماأساانه تا به امروز مورد ت

جمله سر و سامان دادن به تاریخ شااهی آن، هنوز آنچنان که باید و شاید مورد توجه قررار نگرفاره اسرت و برا توجره بره       

توانرد برا وارد    ااهی تاریخ وجرود دارد و مری  ی ش های دیگر ذاتی در اوزه اهمیت موضوع و تأثیراتی که گذر زمان و آسیب

ی یایم بره   ی دفاع وارد آورد، الزام جدی است که ای  پروژه آوردن خدشه بر ارکان ساخااری بخش شااهی تاریخ اماسه

 .نحو ااس  ثبت و ضبپ شود

 تعاريف

 ـ تاريخ شفاهی 



ی  دربراره ( نسرل م رخص  )ورهای یش فرد خراص  ی افکار و با توان آن را مجمویه اللاای تاریخ شااهی می در تعریف تحت

گیرری ترأثیر آنهرا کره در یرش       گر و غالباً از طریق بررسی جزء به جزء و پی ی یش مصاابه وسیله ا  دانست که به گذشاه

 ، ثبت و نگهداری...برداری، ضبپ صوت، ویدئو و شود و با اساااده از ابزارهایی، چون فیلم تر دنبال می ی مساند بزرگ پروژه

 .شود می

( oral History)توان تاریخ شرااهی   ی یلمی مطالعه کنیم، می اما اگر بخواهیم تاریخ شااهی را در یش قالب گسارده

های پژوه ی تاریخی به شمار آورد که به شرح و شناسایی وقایع، رویدادها و اروادث تراریخی برر اسراس      را یکی از شیوه

ماون ای  تراریخ ااری در صرورت مکاروب     . پردازد اظران و فعاالن آن ماجراها میها و یملکرد شاهدان، ن ها، شنیده دیدگاه

 .شدن، خصلای گاااری دارد

 ـ آسیب تاريخ شفاهی2

و هر یاملی . (71 :1731 یمید،) آسیب در لغت به معنای آزار، گزند، درد یا رنن، صدمه، زیان، خسارت و ضربه آمده است

پذیری تاریخ شااهی شده و موجرب صردمه و زیران و انحرراف آن      اندگاری و اناقالگیری، م که مانع از روند سالمت، شکل

 .گردد

 ـ ادبیات دفاع مقدس3

هرایی کره در هرر     هرای یامیانره و قصره    المثل ها و ضرب ی آثار مکاوب، شامل شعر، نثر و آثار شااهی، شامل مال مجمویه

آن صرحبت خرواهیم کررد، ادبیرات دفراع مقردس و        آنچه به شکل خاص از. گیرد محیپ رنگ و شکل محیطی به خود می

 .نویی از ادبیات اماسی و جنگی است

 ـ ايثار4

داشا ، مناعت غیرر را برر     ، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدمیطا کردن ،برگزیدنبذل کردن،  ایثار در لغت به معنی

خیرر،   نیرت  و قصدنیز بدان معنی است که آدمی از روی  اصطالای و در معنی (222: همان) شمردن خود مقدم  مصلحت

 .غیر را بر خود اخایار کند و او را بر خوی ا  برگزیند

 ـ شهادت5

ی قهرآمیز با یوامل انحراف و  و اناخاب رو  مبارزه. (018: همان) در لغت به معنای گواهی دادن و بیان کردن آمده است

ای الهی و یامل به بایدها و نبایدها فراهم آیرد و مررگ در ایر      زندگی انسان برای آنکه زمینه برای ایجاد جامعه اخالل در

گویند و در ای  مکاوب جان باخا  در راه خدا و دفاع از میه  اسالمی ایران در ایام جنرگ تحمیلری در    راه را شهادت می

 .نار است

 نگاری ـ تاريخ6

ها و شهرها و رسوم و یادات آنان و دسااوردهای  یبارت است از شناخت و ثبت اناقال مکاوب ااوال گروهنگاری  یلم تاریخ

 .های درست زندگی آشنا کنیم اشخاص و انساب و وفیات ای ان برای آنکه آیندگان را با رو 

 جايگاه تاريخی جنگ ايران و عراق

 ـ وسعت و گستردگی 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA


مسلمان  سوی یراق به ایران انقالبی و های بزرگ از قدرتی  ریزی و به توصیه برنامهتردید جنگ ایران و یراق که با  یب

و برای  2که ه ت سال طول ک ید باری جنگ خون .در قرن بیسام میالدی است طوالنیی ها یکی از جنگ ،دشتحمیل 

چهل و سه هزار ، هزار شهید ادود دویست و هجدهمبارزه و نبرد ادود دو میلیون نار به مناطق ایزام و از ای  تعداد، 

یراق و در  ،و در سوی دیگریش طرف ایران در در ای  جنگ، . شدندمجروح و جانباز  نار اسیر و آزاده و چهارصد هزار

 ،اردن ،کویت ،یربساان سعودی ،کانادا ،لمانآ ،چی  ،فرانسه ،انگلساان ،مریکاآاز جمله  ،پ ت پرده نزدیش به چهل ک ور

مثل یراق از ای  همه ک ور  ،شوروی سابق قرار داشت و در سرتاسر قرن نوزده و بیست هیچ ک وری و یوگسالوی سابق

رد جایگاه منحصر به فرد جنگ ه ت ساله را ااست و ای  مودریافت نکرده تجهیزات مالی و معنوی  ،کمش تسلیحاتی

 .دهد ن ان می

 همانند جنگ ـ نتايج بی2

 های اخیر دهسآنها که در  به تعدادی از با توجه ؛ده استشهای فراوانی ضبپ و ثبت  ایران جنگ ی تاریخ چندهزار ساله در

دست  وار ماحمل از همای اماسه که با درایای یالمانه و جنگ ه ت ساله بود که ایران تنها در بینیم می ،واقع شده

های  ان با همسایگان از دوران جنگهای ایر در تاریخ جنگ مثالً ؛باری ن د خاک خود یا ماقبل نااین خات دادن بخ ی از

جنگ شکست  چند درایران (   ه 1733)شاه و تا انقالب اسالمی  یروسیه و ایران در یصر فاحعل ی وهات ساله بیست

مثل جنگ  پرداخت کرد؛ فاتح ک ورتوجهی نیز به  قابلخسارت  خود، هایی از سرزمی  دست دادن بخش خورد و ضم  از

سیای میانه آقاقاز و  ی خزر و اوزهی سرزمی  ماورا چای بخ ی از گلساان و ترکم  ی ایران و روسیه که طی یهدنامه

یا در جنگ انگلیس یلیه شد  داده میا غرامت جنگی به روسیه ه تا سال ها روساا را از دست داد و ادود هاده شهر و ده

 و مساقل تبدیل کرد گلساان به زور افغانساان امروزی را از ایران جدا و به ک وران ،شاه قاجار ایران در یصر ناصرالدی 

 .اای در زمان اکومت محمدرضا شاه بحری  بدون خونریزی و جنگ از ایران جدا و ک وری مساقل شد

 ـ حضور مبانی اعتقادی و دينی3

در دفاع مقدس ما توانسایم با  وند جنگ داشت وای در ر مبانی ایاقادی و باورهای دینی نیز تأثیرات شدید و تغییردهنده

 غدارتر از دشمنان موجود د دشمنانی که بسیارش می پیروز شم یر آن منطق خون بر که دردینی مبانی  تبعیت تمام از

دشم  را به قبول اقانیامان وادار  یه ،ضم  ااظ وجب به وجب خاک م نیم ورابه یقب ب ،های گذشاه بودند جنگ در

 .سازیم

مندی برای تمام دنیا و مساضعاان آن  الگوی بسیار ارز  های ای  جنگ تاریخی که و داساان ااظ آثار ،رو ای  از

 آن که در هایی از بخش مخصوصاًاهامام جدی صورت گیرد؛ ضبپ آنها  برای ثبت و ت تلقی شده و بایدریش ضرو است،

 .شود تاریخ شااهی دفاع مقدس نامیده می ده است وش تصویرسنگران آنان  ها و دوساان و هم و خانوادهرزمندگان  ی سینه

 چرا تاريخ شفاهی

فرهنگ  ،برای جاوید نگه داشا  دفاع مقدس به ابزارهایی نیاز داریم که یکی از ای  ابزارهای مورد اساااده گمان بی

                                           
 .بیستم رخ داده است به ترتیب چهار و شش سال طول کشیدجنگ جهاني اول و دوم که در قرن  ـ 



ی زندگی  در یرصهمهم دثه و اتااق هر اا. ما  تحوالت اجامایی است شااهی برای سیال نگه داشا  داساان جنگ در

، ای  شود و در مواردی به دلیل وجود شرایپ خاص داری میهو نگ مناقل ،به اشکال مخالف اناو یا دیگر ی وسیله بهانسان 

ما  آن  فعال در یوامل کسانی که شاهدان جنگ و .شود وگو و بازگو کردن ماندگار می اتااقات از طریق روایت و گات

برای مانایی دفاع مقدس،  فرهنگ شااهی از دالیل اساااده از .کنند طرات و اتااقات را برای دیگران بازگو میاند خا بوده

 :توان به موارد ذیل تأکید کرد میآن هم در سطح گسارده، 

  .هزینه و راین است کم ،ها بسیار راات ها و ما ایرانی گو میان انسانو فرهنگ شااهی و گات( الف

توانند نقش خود را به خوبی ایاا  بهره از سواد می  بی افراد ،و در نایجه نیستنیازی  شااهی به سواددر فرهنگ ( ب

 .کنند

 .یابد میای   جایگاه ویژه ، روز به روزدر ک ورهای غربژه  وی در یصر جدید، بهفرهنگ شااهی ( ج

 .دکنتواند زوایای مخالف را بررسی  گر می مصاابه ،گوی شااهیو در گات( د

توان آورد  شود، ااساسی که شاید معادل آن را در نوشاار نمی میتمام ااساس گوینده مناقل در فرهنگ شااهی  (ره

 (. شوند ماندگار می...  ای  گااارها در قالب فیلم، نوار ویدئو و)

 .است مورد نار خاص و ی مناسبی برای اناقال اهداف و تروین فلساه بسیار ابزارفرهنگ شااهی ( ز

 اهداف فرهنگ شفاهی

شود که در ضبپ و ثبت تاریخ شااهی نیت بر اسراوار داشرا  دو اصرل     با نگاه جامع و یالمانه به موضوع فوق م خص می

 :گردد که یبارت است از بنیان می

 ر آشکار شدن زوایای پنهان تاریخ1

 ی اوادث تاریخی ر بازسازی دوباره2

 :سازد موارد ذیل را محقق مییملیاتی کردن و دسایابی به ای  دو مورد، 

از شررایطی کره   ( یالمانره )های تاریخی و مساندات برای اساااده در تحلیل گسارده و پژوهش و نقد جردی   ر داده الف

 .بندی شود بندی و دساه وجود داشاه و بخش وسیعی از وقایع آن ضبپ و ثبت ن ده، طبقه

ی اجامرایی از   ی الزم برای رسریدن بره درک خودآگاهانره    نهسازی زمی گری و آماده های الزم برای روش  ر پژوهش ب

 .های موجود در آن واقعه صورت گیرد واقعیت

نگراری سرنای در    گرفاه و با خودآگراهی تراریخی از تراریخ    های صورت گران باوانند با اساااده از روشنگری ر پژوهش ج

نگاری اجامایی که در آنها روی یوامل به وجود آورنرده   نگاری تحلیلی و تاریخ رابطه با وقایع جنگ تحمیلی به سوی تاریخ

 .ند، روی آورندشو  های جنگ تحمیلی مامرکز می و مؤثر بر تحوالت و تغییرات اجامایی ااصل از واقعیت

ی جنرگ بروده از    ی دالیل بروز برخی از رخدادهای تلرخ در دوره  تواند شکافنده نگاری اناقادی که می ی تاریخ در زمینه

 .اند، فراهم آید ثبت دقیق رخدادهایی که مورد توجه قرار نگرفاهطریق 

بنابرای ، ضروری است کره هرچره   . ی تاریخ شااهی جنگ بسیار مهم و ارزنده است تردید اهداف مورد نار در اوزه بی

رت گیرد تر فرایندی پژوه ی با ریایت تمام اساانداردهای یلمی در خصوص بخش تاریخ روایی یا شااهی جنگ صو سریع



تواند تأثیرهای تخریبی داشاه باشد، ای  بخرش از   ها می هایی که بر سالمت و سندیت بسیاری از روایت تا با زدودن آسیب

 .ی ایرانی و جهانی قرار دهد تاریخ جنگ اسناد شاافی را در اخایار جامعه

 تأثیرات و کارکردهای تاريخ شفاهی

شود تاریخ شرااهی   برای نمایش گذشاه و درسی برای اال و آینده محسوب میای  شش زمانی که تاریخ به ینوان آیینه بی

اند، همی   ی ایات اجامایی مؤثر بوده هایی است که در ادامه ی زندگی نسل ها و تاریخچه هم که معموالً سرگذشت انسان

ای برای نگراه بره گذشراه و     ینههای آینده، چون آی کند و برای نسل های موجود در آن ایاا می نقش را برای جامعه و انسان

آوری آثار و شواهد تاریخی مربوط به چنی  افرراد   به همی  دلیل است که در جمع. همانند درسی برای اال و آینده است

شوند، هرچند که باید به خاطر داشت غنرا   باید به یاد داشت که آثار و شواهد معمولی برای اجاماع محسوب نمی  ای و دوره

ی خاص زندگی  دهد که برای فهم شیوه ی منسجمی به دست می ها، اطالیات فرهنگی و زنده سرگذشت و ماهیت شخصی

. نمرایی کررد   کراری و برزرگ   مند است و نباید آنها را به خاطر بزرگی و ارزشی که برای اجامراع دارنرد دسرت    بسیار ارز 

گیری دارند، زیرا پر از خراطرات برا ذکرر     شناخای چ م ها اهمیت انسان همچنی  باید توجه داشت که برخی از سرگذشت

الباه بایرد  . های آینده ارائه داد توان الگوهایی به نسل های روزمره هساند که با بررسی آنها می جزئیات در خصوص فعالیت

هرایی   گات که هدف، تنها به دست آوردن جزئیات زندگی یش شخص معی  نیست، بلکه دسرایابی بره الگوهرا و توصریف    

تراریخ شرااهی ترأثیرات و     بنرابرای ،  . هرای فرهنگری و اجامرایی اسرت     ها یا روند رشد و تحرول پدیرده   ثالً باورراجع به م

 :توان موارد ذیل را اائز اهمیت دانست توجهی دارد که از جمله کارکردهای آن می کارکردهای مهم و قابل

 

 کارکردهای تاریخ شااهی( الف

مهرم و مرؤثر در    ی گیرری یرش اادثره    های مؤثر در شرکل  و یمل افراد و نسلی اطالیات جامع از نوع نگر   ر ارائه1

 سرنوشت جامعه

اگر قرار است که فردا را با درس گرفا  از دیروز بسازیم یا فردایمان را مطابق با دیروزی بسازیم که خ رت خ رت آن   

 ی ری و توضریح دقیرق و هوشرمندانه   آو اند، مسلم است ای  کار جرز برا جمرع    را با خون دل و رنن رزمندگان دالور ساخاه

ها و خراطرات مربروط بره دفراع      های رزمندگان ممک  نخواهد بود و مسلم است که داساان باوری ها و اق داساان دالوری

ی  را برا روایره    تروان برا برازخوانی آنهرا جوانران      هرایی اسرت کره مری     تری  اطالیات و داده مقدس یکی از واالتری  و پاک

 .کردسلح ورانه تربیت 

هرای موجرود از ایجادکننردگان یرش      ها و روایت ی الگوی مناسب رفااری و نگرشی در میان شنوندگان داساان ر ارائه2

 ی تاریخی اادثه

شود در کنار آشنا کرردن جوانران و نوجوانران برا      بازخوانی خاطرات تا شنیدن و دیدن آنچه از زبان رزمندگان بیان می

کند ترا آنران برا تأسری      د که رزمندگان را الگوهایی از اساواری در برابر شداید معرفی میاوادث تاریخی، ای  مزیت را دار

 .های ماناسبی اتخاذ و تا یملی شدن آنها با مقاومت تمام ایساادگی کنند باوانند در مقاطع سخت، تصمیم

 های آینده های سیاسی و فرهنگی نسل گیری و تعالی یینیت ر تأثیر در شکل7



کنرد، پوشریده نیسرت و     های سیاسی که ما را در تمیز بی  بایدها و نبایدها راهنمایی می مسامر به یینیتواقعیت نیاز 

هرای دالورمرردان و شریرزنان     سرازی  های بسیار روش  همانا دوران ه ت سال دفاع مقردس و اماسره   یکی از ای  یینیت

ی شرود و در اخایرار همره قررار گیررد، بسریاری از       آور هاست که اگر به درسای جمع های پیکار و پ ایبانی از جبهه یرصه

 .دارد ی ما دور نگه می انحرافات را از مسیر جامعه

  

 تأثیرات تاریخ شااهی( ب

 های دینی و ایاقادی های اخالقی و رفااری مبانی بر هنجارها و ارز  ر ایجاد زمینه1

که در مااهیم دینری و ایاقرادی دارنرد بره      ای سازان دفاع مقدس به دلیل ری ه گمان ضبپ و ثبت خاطرات اماسه بی

شرود و در   شوند که با قرار گرفا  در اخایار جوانان در رفاار و شخصیت آنران نهادینره مری    ینوان آموزه در نار گرفاه می

 .ای دارد دهنده های آنان تأثیرهای شکل العمل یمل و یکس

 با رخدادهای تهدیدکننده ی آمیخاه به شجایت و شهامت در برخورد ر فراهم آوردن روایه2

ی گااارها از شجایت و شهامت اسرت صرااتی را    جایی ندارد و همه...  شنیدن خاطراتی که در آنها ترس، جب ، ذلت و

ها و مقدسات را به درسرای   های تاریخی مسئولیت دفاع از آرمان تواند در بزنگاه ی آن روایه می دهد که دارنده پرور  می

 .به جا آورد

 ها و م ارکت در ایمال تغییرات مثبت و اثرگذار در تغییرات و تحوالت اجامایی دوام و پایداری در فعالیت ر ایجاد7

هرای   ها و دساورالعمل یابد که محاوای برنامه ی خلقت را می فعالیت و م ارکت اجامایی زمانی اهداف ماعالی و فلساه

 .ها اساخراج کرده باشند ازیس ها و اماسه ف انی های آمیخاه به جان آن را از داساان

هرای تحقیقری و مطالعراتی و یکری از      توان بیان داشت که تاریخ شااهی یکری از مرؤثرتری  و مانردگارتری  مؤلاره     می

هرای ااامرالی    های موجود در جامعه است که برای ااظ تعالی و صالبت آن از آسیب و تأثیرگذارتری  رسانه تری  گسارده

 .ای انجام داد ابرنامهباید اقدامات گسارده و ب

 رسان در تاريخ شفاهی جنگ تحمیلی ها و عوامل آسیب آسیب 

ی تراریخ جنرگ    کنریم، کرار دربراره    رسد با آنکه ما در میان نسلی که جنگ را تجربه کررده اسرت، زنردگی مری     به نار می

آنها تاریخ دقیق و تحلیلری   تحمیلی چنانکه باید و شاید و به صورت جدی صورت نگرفاه است و ما همچنان ماونی که در

ترا جرایی کره بره      7جنگ تحمیلی را نگاشاه باشند، در اخایار نداریم یا با کمبودهای جدی در ای  یرصه مواجره هسرایم  

نگراران   ای از مارون روایرت   هرای جسراه و گریخاره    دانیم، یمدتاً روایت توان گات آنچه از تاریخ دفاع مقدس می جرئت می

ی افرادی است که بره دلیرل ناآشرنایی برا      ی تاریخ تحلیلی و اناقادی نگاشاه ن ده یا نگاشاه وهجنگ بوده است که به شی

                                           
 066اثـر ا  نـوع طـاطرات،     066 عنوان کتاب در موضوعات گوناگون ادبیات دفاع مقدس نوشته شده است که شامل  0066ـ تاکنون حدود  

نامـه و   کتاب عکس، فـیمم  66 و سرداران، ی ر مندگان  نامه کتاب  ندگي 066عنوان داستان،  066ی شهدا،  نامه عنوان  ندگي 066کتاب شعر، 

نگاری جنگ و شرح عممیات مختمف و تحقیقات نظامي است و هر سال هم شـاهد   ی تاریخ عنوان کتاب در  مینه 66 تئاتر و باالطره بیش ا  

 . ها فراوان استهایي در این  مینه هستیم، ولي با نظر به جایگاه و بزرگي این دفاع  مینه برای کار، گسترده و طأل فعالیت



نویسی، دقت یلمی مورد نیاز را در نگار  تاریخ تحلیلی ندارند یا کمار از  نگاری و صرفاً تخصص در گزار  چگونگی تاریخ

اند و ای  سرآغازی اسرت بررای ورود    مقدس بهره برده ی جدید در خوانش وقایع تاریخ جنگ و دفاع نگارانه های تاریخ رو 

. ی تراریخی بره آنهرا توجره داشرت      رسان که بسیار هرم مهرم اسرت و بایرد در مطالعره      آسیب و زمینه برای یوامل آسیب

 :توان به ترتیب ذیل بررسی کرد ی ماهیت و سالمت تاریخ شااهی را می های تهدیدکننده آسیب

 ن رفتن خاطراتو از بیآسیب فراموشی  ـ الف

بنردی و بایگرانی    طراای شده است که اتااقات زندگی خود را به تناسب زمانی خود دساه ای به گونهذهنی انسان  سازوکار

همچون افزایش س ، مرگ و میر، یردم مررور یرا ااسراس      ،شده به دالیلی بندی و بخش وسیعی از اطالیات دساه کند می

زیررا   ،اراکم اسرت   موضروع آفرینی رزمندگان نیز همی   جنگ و نقش ی درباره ؛رود مید و از بی  شو  یدم نیاز فرامو  می

فرامرو   دارنرد،  اساسی   گیری خاطرات بزرگ نقش ای که در شکل ی ظریف و ااشیه بسیاری از خاطرات اداقل در اوزه

انااراع  ز ایر  از فون وهای دفاع مقدس هساند خاطرات در دل خاک مرد  ند یا با مرگ بازماندگان جنگ که گنجینهشو می

 .شوند خارج می

 های نظری های ناشی از ضعف ساختاری حاکم بر کار علمی در عرصه آسیب ـ ب

 آن ی تاریخ شرااهی بنیراد یرا نهرادی کره کرار تخصصری        آوری یا کار در یرصه به دلیل یدم ااساس نیاز به جمع شش یب

نگرفاه و اای در مراکرز دان رگاهی مرا وااردهای درسری       مطالعه و تحقیق یلم بنیان در ای  یرصه باشد در ایران شکل

هایی بررای کرار در ایر  یرصره تردوی        خاصی به ای  بخش اخاصاص نیافاه تا به صورت مکاوب و جامع معیارها و ارز 

 :از است  ده که برخی از آنها یبارتشی تاریخ شااهی با م کالتی مواجه  ساانه کار در یرصهأما ،رو از ای  .دشو

 نگاری یلمی نگاری به جای تاریخ گیری روند خاطره شکل ر1

سراانه بره   أنگاری اتااقات و رخدادهایی که در گذشاه صورت گرفاره و ما  های دقیقی برای وقایع جایی که معیارها و ارز 

ه سرینه و  اتااقات به صورت سرینه بر   ،نگاری برای ثبت و ضبپ تمام داساان تاریخ ،دلیل گساردگی کار و تا آمادگی جامعه

گیررد و فاقرد    نگاری مری  شکل خاطره بی ارگیرد  آنچه به صورت مکاوب در اخایار مردم قرار می ،ده استشروایی مناقل 

فرد گوینده بدون توجه به   زیرا در ای  نوع از توجه یا بازآفرینی رخدادهای گذشاه ،شود نگارانه می وجاهت کار یلمی تاریخ

 ده اسرت و کرر کنرد کره خرود آنهرا را م راهده       به روایت چیزهایی اقدام مری  ،ی آن موجدهتاریخ دقیق بروز اادثه و یلل 

ی برای گمراهی خرود نگارنرده یرا    املی است  مکداشاه باشد و همی  نکاه متوجه ثر به آنها ؤبه یوامل جانبی م تواند نمی

 .کننده به وجود آورد مصاابه

 ها گونه نگار  یدم توجه به نقد در ای  ر2

کننرده باوانرد بره     که مصراابه  کند میی نگارشی صحیح زمانی در ثبت و ضبپ تاریخ شااهی درست یمل  ید شیوهترد یب

سراانه در تردوی    أامرا ما  ،داشاه باشرد  رود، نگاه اناقادی می شونده به کار از سوی مصاابه کهنحوه یا نوع نگاه به موضوع 

ی  زیررا چنری  ابرزاری بره منزلره      ،شود نمیثر واقع ؤنگاه اناقادی م ،دوش  آثاری که در آنها به اناقال تاریخ شااهی اقدام می

 .شود ی تحریف در اصل موضوع می ده و مایهشدخالت در نگاه گوینده تلقی 

 



 جایی خاطره با داساان هجاب ر7

گسراردگی و   سربب از دیگر تهدیدهایی که در مسیر ثبت و ضبپ تاریخ شااهی وجود دارد و در خصوص دفاع مقدس بره  

 ،های جنرگ اسرت   داده در میدان موضوع امازاج خاطره و داساان با اوادث رخ است،تر  طوالنی بودن آن ای  آسیب جدی

ای  ی داساان یا خاطره با تلایق آنها و دادن رنگ و لعابی که خود دوساار آن بروده مراجرا را بره گونره     به نحوی که گوینده

کنرد کره در    م رکالتی را وارد موضروع مری    ،رو د و از ایر  کنر گونه ببیند یرا روایرت    که خود دوست دارد آن دهد شرح می

خرورد و هرم    به نحوی که هم ادبیات داساان به هم مری  ،باشد میثیرگذار أهایی که از موضوع به یمل خواهد آمد ت قضاوت

بایرد در   .دشرو   ر خدشره مری  شود و اای محاوای اادث و اتااق مورد نار هم دچا صمیمیت و صافی خاطره از آن دور می

هرم خروردن اصرالت     در برر  ،کننده هم در ای  کار دخالت داشاه باشرد یرا بره یبرارتی     نار داشت که ممک  است مصاابه

 .دباشثر ؤداساان و صمیمیت خاطره م

 کثرت روایت ر4

ای  هرر رزمنرده   اگرر شناسی داشاه است کره   شناخای و انسان قدر فراز و ن یب و اوادث جامعه ی ما آن جنگ ه ت ساله

ی  خراطره هرر نویسرنده    یو ای  گساردگ خواهد بودن دنی  تمام ی هگنجین ،کندبیان های خود را  هشنیدها و  بخواهد دیده

شویم که ارز  تاریخی و روایی آنها  رو می هخاطراتی روب  روست که ما با مجمویه و از ای  انگیزد برمینوقلمی را به نگاشا  

 .دای اثر تاریخی جای د را در مقوله آنتوان  ضعیف است و نمی

 نگاران  ی تاريخ های حوزه آسیب ـ ج

نگراری شرااهی نیراز اسرت کره بره خرود نگارنرده یرا           های ااامالی موجود در کلیت نگاه بره تراریخ   پس از بررسی آسیب

ثیرهایی را بر ما  و محاروای  أنگار در ای  یرصه ممک  است چه ت ا م خص گردد که تاریخکننده نیز توجه شود ت همصااب

 .اوادث جنگی داشاه باشد آوری اوادث و خاطرات تاریخی رزمندگان یا مطلعان از جمع

 های جنگ یا اال و هوای دوران دفاع مقدس نگاران شااهی از میدان نگاران یا تاریخ دور بودن خاطره ر1

کمرش  تاسریر و ت رریح مسرائل و اروادث      هبر  ،بودن در ما  اوادث یا ارتباط اسی با موضوع مورد بحر   ،راقبدون اغ

تواند در تاسیر و تحلیل شرایپ از کلمات و ااساسراتی   زیرا فردی که خود در اال و هوای جنگ بوده می ،دکن مؤثری می

ز آنجا که اغلرب نویسرندگان و محققران تراریخ شرااهی      اما ا ،که مکمل و ماعلق به آن اال و هوا بوده استکند اساااده 

دچار افرراط و تارریپ خواهنرد    آنچه اتااق افااده، مسلم است که در نگار   ،اند جوانانی هساند که آن فضا را درک نکرده

 .کند میرا بر موضوع ایمال تحریف د و ای  خود ش

 ها و تصورات خود از جبهه و جنگ  درست به یلل وجود برداشت ی  انحراف از نایجهر 2

 ،ااری کسرانی کره در مرا  اادثره بودنرد       ،ای  و آن ی به اساناد گااه فقپرا درک نکرده باشد و  جنگ محققی که خود

 راقرر های خود را مالک و معیار قضراوت   بخ ی از تصورات و برداشت ،داساان جنگ اهامام ورزد کردنبخواهد به مکاوب 

 ،رو از ایر   .دنک میاذف  ،های خود نباشد هایی از واقعه را که مطابق با باورها و برداشت د و از ای  طریق اای بخشده می

المعارف جنرگ و   با ادبیات و دایره ه باشند تا باوانند دقیقاًدیدهایی را  کارگاه ها و الزم است که چنی  افرادی نخست کالس

 .ندشونگاری  تا مانع از ورود یالیق خود در موضوع تاریخجبهه آشنایی داشاه باشند 



 های تاریخی ثیرآن بر اناقال روایتأجریانات سیاسی و ت ر7

 یافرت های خاص سیاسری   توان با انگیز  های سیاسی باشد و فردی را نمی بهره از انگیز  توان یافت که بی انسانی را نمی

نگراران   تراریخ  ،رو از ایر   .های خود به امر تاسیر و ت ریح مسرائل بررردازد   اوتها در قض ثیر ای  وابساگیأکه باواند بدون ت

را به کار ببرند ترا در   خود های سیاسی باید تمام دقت ها و اکایت موجود از گزند آسیب برای مصون ماندن اصالت داساان

ها بایر    ی  است که نباید اب و بغضموضوع مهم دیگر ا. دنهای سیاسی قرار نگیر ثیر انگیزهأاناقال تاریخ شااهی تحت ت

 .نمایی شود های دیگر بزرگ د که بخ ی از جنگ فرامو  گردد یا بخششو

 آوری وقایع دوران جنگ ی جمع ورود هیجانات و رفاارهای شعارگرایانه در اوزه ر4

از  .سرازد  مری را با م کل مواجه سالمت کار تبدیل تاریخ شااهی به تاریخ کابی  ،ورود هیجانات و شعارهای اای یقیدتی

 بنگارند،گونه که هست  ها را آن واقعیت ،نگاران واجب است که با پرهیز از هیجانات و نگاه شعاری به مسائل بر تاریخ ،رو ای 

 .دشو وگرنه تحریف در اصل اوادث وارد شده و موجب آسیب به اصل آنها می

 ثیرگذاری به نام مکانتوجهی به ماغیری به نام زمان و موقعیت تأ ر بی3

ی شناسرایی زمران و    آن نیازمنرد دانرش و مهرارت الزمره     ی دربراره زمان دارای ویژگی ماغیری است که نوشا  و گارا   

هرای مرردم    آیی  ثیر آداب و رسوم،أهای طبیعی خود را دارد که تحت ت مکان نیز ویژگی ،از سوی دیگر .مخاصات آن است

ی تراریخ   خواهرد در اروزه   کسی که مری  ،رو از ای  .اصول ااکم بر محیپ پیرامون آن استساک  در آن یا مرتبپ با باور و 

هایی و مکان وقوع  باید به ای  نکاه توجه داشاه باشد که زمان مزبور دارای چه ویژگی بنویسد،چون دفاع مقدس  ،شااهی

زمران خاصری    ازی یملیراتی و   ز منطقهی ا ا جنگ دارای چه خصوصیات جغرافیایی و سیاسی بوده است یا آنجا که رزمنده

ثیر نااین آن یملیات از نار أای انجام شده و ت آن زمان چه خصوصیاتی داشاه و آن یملیات در چه منطقه ،گوید سخ  می

 .زمانی و مکانی بر کل جنگ چه بوده است

 ای در جلسات  مباا  ااشیه جودو ر6

پررداخا  بره    شرود،  میضبپ و ثبت خاطرات دوران جنگ  اسااندارد دریکی دیگر از مسائلی که موجب انحراف از موازی  

اما ای  کار نباید به شکلی  ،گر باید به آنها توجه داشاه باشد ای و دور شدن از ما  اوادث است که مصاابه مسائل ااشیه

یاری از اوقات ممکر  اسرت   زیرا در بس ،ها و خاطرات خود را به زبان بیاورند صورت بگیرد که رزمندگان ناوانند تمام ارف

 رزمنرده یرش   ی موضویی کلیردی در مرا  خراطره   شود،  محسوب میای  گر ااشیه یش موضوع کوچش که از دید مصاابه

 .ها را پوشش دهد باشد و بخش بزرگی از واقعیت

 شده ی انجام ی مصاابهاجراای افراد نسبت به  ر برخورد سلیقه3

بلکه باید اجازه دهد که کل مسائل و خراطرات گااره    کند،بیان خاطرات را مدیریت  ،ای گر نباید با برخورد سلیقه مصاابه

 .شده صورت گیرد بندی خاطرات بیان دساه ،اند بندی آنها بر مبنای اهمیای که در کسب نااین داشاه با اولویت فقپشود و 

 نگار یا یوامل ر یدم ایاماد راوی و تاریخ0

 سرنخیت  شوندگان باید به نویی با موضوع و ارتباط اسی و یقیدتی و یاطای با مصاابه نگاران گیرندگان یا تاریخ مصاابه

 ،اس یدم تجانس از سوی یوامل اجرایی جلسه یرا مصراابه   .داشاه باشند تا به رااای باوانند مسائل را در میان بگذارند



کننرد   بینند یا ایاماد نمی خاطرات خود نمی ای به بیان کند که رزمندگان یالقه تعلقی را ایجاد می ایامادی یا بی فضای بی

 .که مسائل را با شاافیت تمام مطرح سازند

 ر یدم دسارسی رزمندگان و یوامل اجرایی به اسناد جنگ9

بایرد   د ااماًشو  هایی که به نویی به موضوع ضبپ و ثبت خاطرات جنگ مربوط می در زمان بیان خاطرات یا اجرای برنامه

و د شرو اایای خاطرات اساااده برای یا  صورت گیردانطباقی بر اسناد و خاطرات  ،شد تا اگر نیاز شدبادسارس اسنادی در 

 .ندکنو اساااده باشند یوامل باوانند به سادگی آنها را در دسارس داشاه 

 عدی نگریسا  به ابعاد مخالف جنگبُ ر تش18

ی ایر    ی پیچیده و چندوجهی است کره بایرد همره    بح  و بررسی پدیده ،آید هدف جنگ سخ  به میان می زمانی که از

زیررا در بسریاری از    ،ندشرو یابی و تحلیرل  زثیر و تأثر آنها نسبت به همدیگر ارأو با توجه به ت درییوامل در کنار هم قرار گ

سایر یوامرل  ثیر أثیر یکی از یوامل موجب به ااشیه راندن و غافل شدن از تأکید بیش از اندازه بر تأنمایی یا ت اوقات بزرگ

 .شود میگونه که باید مد نار واقع ن د و کل نااین آنشو  می

 ر یدم برداشت انازایی افراد از رخدادها 11

هرای   برداشرت  توانند ، میکه از یوامل موجد آن دارند یهر یش از افراد به نسبت قرار گرفا  در ما  اادثه یا میزان دان 

درک درسای از موضوع بره   ،ند که اگر چنی  شودکناز موضوع داشاه باشند یا با برخی از یوامل برخوردی انازایی  یخاص

نرد کره   کناندرکار موضوع جنگ و ضبپ و ثبت تاریخ شااهی باید به ای  نکاه توجره   یوامل دست ،رو از ای  .آید دست نمی

 .ندداشاه باشمل نگاهی جامع و فراگیر به یوا ،در نگاه به مسائل جنگ

 های عوامل محیطی بر تحريف تاريخ شفاهی آسیب ـد

 بره توجه به ای  دو مؤلاره   است؛م خص به وقوع پیوساه  تردید جنگ واقعیای تاریخی بوده که در زمان و مکانی کامالً  بی

ی مطالعره   بر نایجه است  مکشرایپ محیطی بررسی آن م ،دارد و اگر چنی  ن ود نیاز بازسازی شرایطی همسان با جنگ

ثیر یوامرل  أی باید بره وجرود و تر   وضعیاد که برای مصون ماندن از چنی  کنثیر بدی بگذارد و آن را تحریف أو تحقیقات ت

 :محیطی زیر توجه داشاه باشند

 های قومی و ملیای ر ویژگی 1

نوع نگراه و  بر ت و اوادث تاریخی هر قوم و ملیای در ای  آب و خاک آیی  و رسوم خاص خود را دارند که در بیان خاطرا

 کره از  ها بگویرد، قرومی دوسرت نردارد     قومی دوست ندارد که از شکست مثالً ؛گذارد میثیر أبیان روش  و شااف اوادث ت

ای کره   آوری خاطرات بایرد توجره داشرت رزمنرده     در زمان جمع ،رو از ای  ... هایی که داشاه تعریف کند و خود و شجایت

گویی یرا توجره بره     ثیری بر شاافأچه ت آن آیی  و رسومکدام آیی  و رسوم است و  د معاقد و تابعکن یخاطرات را بیان م

 .اصل رخدادها دارد

 سیاسی ااکم بر اساان ر جو2ّ

هرای سیاسری خاصری     ی از آنها تعصبات و دلبساگیبعضاما  ،گو ت کیل شده است تمام ک ور ما از مردم مسلمان و راست

ترأثیر کلری یرا    ی از رهبران بعضاای ضبپ و ثبت رخدادها به نام  ،اه به جنگ و بیان خاطرات و روایتد که بر نوع نگندار



هرای مخالرف و ااری     هرای سیاسری اسراان    آوری خاطرات جنگ باید به نوع انگیز  در زمان جمع ،رو از ای  .داردجزیی 

 .دکرها را ارزیابی  ثیر آنها بر واقعیتأتعصبات یقیدتی آنها توجه داشت و میزان ت

 کننده در یش یملیات های یمل ر یدم ارتباط اساان 7

 ،هرای مخالرف   اما مسلم است که در مناطق یملیاتی و اای انجرام یملیرات   ،دکرآفرینی  تمام ایران در جریان جنگ نقش

گیرد ای  تجانس  ری خاطرات جنگ صورت میآو پس آنجا که کار جمع ،های خاصی با هم داشاند ها قرابت برخی از اساان

د ترا  شرو آوری  خاطرات جمع ،کننده های یمل اساان در خصوص یش یملیات از استباید در نار گرفاه شود و اگر ممک  

 . ی خاطرات کامل شود مجمویه

 ی رزمندگان  ر یدم شناخت روایه4

زیرا رزمندگان ما به لحاظ  طلبد، ی میالف بح  بسیارهای مخ از یملیات به دست آمدهوایات رزمندگان در نااین رثیر أت

بررداری یرا    داشرت دها در نگاه به خاطرات و یا روایات ماااوتی بودند که ای  تااوتو خلقیات  ،دارای تمایالت انسان بودن

 . ها باید لحاظ شود ااظ ذهنی آنان و اای در بازخوانی یملیات

 جلسات بازخوانییناوی  افراد در  ر اساااده از القاب و 3

گرفرت و   شرکل مری   ،داشراند  به نسبت یالقه و ارادتی که رزمندگان به همدیگر فقپسلسله مراتب یملیاتی  ،زمان جنگ

ممک  اسرت کره نرام     ،رو از ای  .شد بندی نیروها گذاشت و بعد از جنگ بود که سلسله مراتب سازمانی وارد درجه ثیر میأت

د کره  شرو ی خاطرات با درجه و جایگاه سازمانی موجب پیدایش شررایپ خراص روانری    بردن از رزمندگان در زمان بازخوان

هرای   الزم است که در جلسات بازخوانی از همان ادبیات موجود در جبهه ، ای بنابر .دکنسهولت و دقت انجام کار را ضعیف 

 . دشوخاطرات  بیانها موجب سیالی و شاافیت در  د تا اس و اال جبههشوجنگ در معرفی رزمندگان اساااده 

 دانایی رزمندگان کننده با درک و قرابت درک و دانایی مصاابه ر6

های جنرگ اتاراق افاراده اسرت موجبرات تحریرف در        وجود اخاالف در دریافت معنایی و اای فنی مسائلی که در میدان

گوینردگان   ،جنرگ آشرنایی نداشراه باشرد    المعارف  ای که با ادبیات و دایره کننده زیرا مصاابه ،آورد میها را فراهم  واقعیت

دارد که سطح بیان خود را پایی  بیاورند یا به صورت مماد خاطره را قطع و توضریحاتی در خصروص واژه    خاطرات را وامی

ثیر یوامرل محیطری   أباید ت پس .دشو  ثبت خاطرات می که ای  امر موجب اخاالل در نام بیان و ضبپ وبدهند یا موضوع 

 .دشوآوری خاطرات را به اداقل رساند تا سالمت موارد تضمی   بر بیان و جمع

 ی نوع ادبیات و نگارش حوادث جنگ های حیطه ـ آسیبهـ 

های آن باید تابعی از ادبیات اماسی باشد، مگرر آنکره    جنگ، واقعیت اماسی است که ادبیات معمول برای ترسیم صحنه

نگراران شرااهی    پس تاریخ. شنی از جنگ و رخدادهای آن ارائه دهیمبخواهیم با تحلیل جزء به جزء آن، تاسیر سیاسی رو

نگراری را برر    های مخالف کار تراریخ  که کار بر روی تاسیر اوادث آن را در نار دارند باید با داشا  تخصص الزم در اوزه

زیرا اگر چنی  اقدامی به خواهند انجام دهند ادبیات خاص آن را اناخاب و به کار گیرند،  یهده بگیرند و برای کاری که می

هرای   تواند واقعیت ای نمی توانند ارتباط اسی خوبی با رخدادها داشاه باشند یا ادبیات غیرارفه انجام نرسد، مخاطبان نمی

 .گونه که باید مناقل سازد جنگ را آن



 :است اقدامات مؤثر بر افزایش دقت و کاهش امکان انحراف در اناقال و ضبپ تاریخ شااهی به شرح ذیل

 ر تطبیق جغرافیای یرفی زمان جنگ با جغرافیای ناامی1

هرای موجرود در میران     از مواردی که در موضوع جنگ و در بح  تاریخ شااهی باید بره آن توجره شرود، موضروع تاراوت     

نارامی  شرود، ولری از نارر     ی جغرافیایی است که در نزد مردم یادی با نام اساان یا شهر و شهرساان شناخاه می محدوده

ای،  اهمیت موضوع از ای  قرار است که ممکر  اسرت در جغرافیرای یمرومی منطقره     . شود ی یملیاتی محسوب می منطقه

جغرافیایی دقیقاً ماااوت برا موضروع جغرافیرایی شناسرایی      ی ی یملیاتی بخ ی از یش نقطه اساانی خاص، ولی در منطقه

 .داشت که روایت موضوع بر مبنای جغرافیای یمومی نباشد رو، در توجه به تاریخ شااهی باید توجه از ای . شود

 ر اساناد بر تواتر اخبار 2

پذیرند، باید در زمان  گذارند یا تأثیراتی که از همدیگر می اتااقات مورد بررسی در تاریخ به دلیل تأثیری که بر همدیگر می

در تاریخ م خص و محل م خص واقع شده  بررسی پ ت سر هم بررسی شوند تا م خص شود که اگر یملیاتی یا اقدامی

 .است، ای  موضوع از وقایع قبل از خود یا اوادث بعد از خود چه تأثیراتی را دریافت کرده است

 نمایی ر تحدید، تضعیف و بزرگ 7

ی نمرای  اثرگذاری موارد یا ضعیف ن ان دادن موقعیت و اثربخ ی موضوع و در نهایت، اغراق و بزرگ ی محدود کردن دامنه

خواهد آن را تجزیه و تحلیرل   که گوینده و راوی داساان یا آنکه می گذارد برد و نمی موضوع واقعیت اادثه را زیر سؤال می

 .ها و تأثیر دقیق آنها باشد هایش مطابق با واقعیت های م خصی به دست آورد یا برداشت کند، از مسئله برداشت

 ر فهم م ارک افراد از یش اادثه 4

های ان نیز مااراوت اسرت    ه افراد بنا به تجربیات، یلم و اای تحلیل و تاسیری که از موضوع دارند، برداشتمسلم است ک

گیرد اقیقرت مراجرا قربرانی نزدیرش سراخا  موضروع بره نروع          موضوع و تاسیری که از آن صورت می ی و نباید در ارائه

ایرران و یرراق بره دلیرل تاسریرهای       ی  ت سالهها شود، مخصوصاً در موضوع جنگ ه برداشت یا نزدیش ساخا  برداشت

شود، ممک  است که برداشت افراد از مسائل بسیار دور از هم باشد که هر گونره نزدیرش سراخا  یرا      فراوانی که انجام می

ت و گونه که بروده، ثبر   ها آن ها به تغییر در ماهیت مسائل بینجامد؛ باید از ای  کار اجاناب شود و واقعیت تغییر در برداشت

 .ضبپ شود

 کننده ر تأثیر یلم و آگاهی مصاابه3

کند، ایر  پیرام    دهد، بخ ی از جنگ و یلوم را بیان می فردی که وقایع جنگ را شرح می. فهم ما ماأثر از هرمنوتیش است

کننرده از سرطح گیرایری     هرچه مصراابه . به گیرنده رسیده و گیرنده قادر به درک پیام در سطح فکری خویش خواهد بود

 .شده خواهد داشت باالیی برخوردار باشد، فهم باالیی از مطالب گااه

 :کند، یبارت است از گو و شااف شدن بیان خاطرات کمش میو ر مواردی که بر باز شدن فضای گات6

 جمعی با هدف تدایی خاطرات ها به صورت دساه بازخوانی یملیات( الف



ای پریش   رساند، چون افراد اشاباهات یکدیگر را که در تعریف اادثره توان فراموشی افراد را به اداقل  با ای  رو  می

شرود کره در     با گاا  مطلبی از سوی یش فرد، مطالب دیگری در ذهر  افرراد دیگرر تردایی مری     . کنند آید تصحیح می می

 .مساند بودن ثبت وقایع بسیار مؤثر است

 ی اسناد مکاوب موجود جهت یادآوری وقایع و اوادث مطالعه( ب

ها یا تهذیب خراطراتی کره ممکر  اسرت بره بسریاری از        های نزدیش ساخا  خاطرات رزمندگان به واقعیت یکی از راه

ی رزمندگان با اسناد مکاوبی است کره از فرمانردهان    شده ها و یالیق فردی آلوده شده باشد، انطباق مسائل مطرح برداشت

کنند و مسائلی کره   ویندگان خاطرات، مسائل را دوباره بازخوانی میهای جنگ به دست آمده است، زیرا با ای  کار گ یا اتاق

 .شود فرامو  کرده بودند، دوباره یادآوری می

ی مورد ت رریح، جهرت بازسرازی خراطرات در ذهر        های مرتبپ با یملیات و واقعه اساااده از صوت، یکس و فیلم( ج

 افراد

یی از محاوظات مغزی از صاات انسان است که برای برازآفرینی  ها واقعیت مکاوم ماندن بسیاری از خاطرات در زیرالیه

ای از دیگرر   بایرد در معررض رتیرت فریلم، یکرس یرا خوانردن خراطره         یا یادآوری آنها دارندگان خاطره و تجربه از جنرگ  

کیرش دقیرق بری     توان از ای  ابزار بررای تا  دوساان ان قرار بگیرند تا باوانند خاطرات را دوباره به یاد آورند؛ همچنی  می

 . خاطرات یا اصالح آنها اساااده کرد

 ی دفاع مقدس ی اساادان زبده وسیله ت ریح کلیات یملیات به( پ

هرای مهمری    های مهم بازآفرینی ذه  رزمندگان مصادف کردن آنها با فرماندهان بررای شرنیدن واقعیرت    یکی از رو 

ها بای  شده باشد کره   ها و سؤال شد و اای برخی از ابهاماست که ممک  است در زمان جنگ به رزمندگان گااه ن ده با

شنیدن سخنان فرماندهان و قررار گررفا  رزمنردگان در مرا      . آنها برای بخ ی از خاطرات خود ارز  زیادی قائل ن وند

ای  یرژه تر خاطرات خود را بازگویند و اهمیت و شود که آنها با دقت هرچه تمام اوادث ضم  بازآفرینی خاطرات، موجب می

 .به خاطرات خود بدهند

در دو  ی جنگ ایرران و یرراق را   ها و انحرافات موجود در اوزه سیبآشده شاید باوان تمام  های نام برده سیبآدر کنار 

کرد که فرهنگ و تاریخ شااهی همی ه در معررض ایر  دو نروع تحریرف      بیانت ئخاص و بزرگ جای داد و با جر ی طبقه

 :داشتخواهد  داشاه و قرار

نمرایی   دوساان با برزرگ (. نمایی واقعیت تعریف از خود یا بزرگ ی اجاب غلبهبه دلیل )دوساان ی  وسیله بهتحریف  ر1

دن کرر با ماااوت معرفی  ،د و از سوی دیگر وهای راه آنچنان که باید شناخاه ن ند که واقعیت و سخایشو میخود موجب 

 .مثل آنان بود یا آنها را الگویی برای خود شناخت توان  د که نمیکنن فرد یامل به کار ای  تصور را ایجاد می

ی تصرویر از   دن غرض و مرض در ارائهکرای، وارد  دن توجه به موارد ااشیهکرمامرکز ) دشمنان ی وسیله بهتحریف  ر2

 (ها واقعیت

 دانر  زرینی در تاریخ ب ر آفریدههای  که با رشادت خود برگشوند ی یاهدشمنان برای اینکه باوانند مانع از الگو شدن آن

و ای  تحریف دیگری اسرت   کنند اقدام مییوامل جانبی  ثیرأبه کوچش ن ان دادن موضوع یا ت ،قلب نمایند یهای یا واقعیت



 .زند که به یش واقعیت تاریخی لطمه می

 خالصه

که همچون ایام وقرویش کره   زمی ، دفاع مقدس بخش بسیار مهم و اساس فرهنگی است  در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران

ای اسرت کره در صرورت توجره و صریانت از آن،       توانست انقالب و ناام اسالمی نوپای ما را از گزند مصون نماید، سررمایه 

پرس در ایر  راه الزم   . های انقالب و اهداف ناام، پرغرور و شرجاع برار بیراورد    های آینده را در دفاع از آرمان تواند نسل می

آن را  هرای  های فکری و خاطرات اضور در میدان اثر ممزوج با خون و رشادت، داشاه که در ای  جاودانه است تمام یواملی

برای اضوری مؤثر و جاودانه در ساخا  تاریخی زنده و مؤثر به آنهایی که در پی ضبپ و ثبت ای  آثار هسراند، واگذارنرد   

توانرد بسریار سرریع در معررض تخریرب و       ولی شااهی که می جاودانه، ی ای ای  گنجینه تا با انجام یش کار یلمی و ارفه

 .بندی شود های آینده دساه تحریف قرار گیرد، برای سرردن به نسل

از سوی دیگر، بر ماولیان واجب است که با درک اثر تخریبی زمان و تحریف ناشی از غیاب رزمندگان بره دایرر کرردن    

ی پیردایش   مانده از رزمندگان و فلساه آوری خاطرات و اسناد باقی ی جمعی برا ا های یلمی و ارفه مندی ت کیالت با توان

 .آماده سازند  های آینده ای برای نسل های شگرفی که در ای  زمینه ااصل آمده است مجمویه جنگ و موفقیت
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