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 چكیده

موضوعات مثبت و منفي به ديد شجره نگاه كنيم؛ بنابراين، تمام موضوعات مثبت با  از منظر قرآن كريم، ما بايد به

شوند كه شامل اصل محكم و ثابتي هستند و همچنين فرعي كه از آن اصل  بايد مطرح « ي طيبه شجره»عنوان 

سالمي به وقوع ي انقالب ا ترين وقايع ارزشي تشيع كه در عرصه دفاع مقدس به عنوان يكي از مهم. شود تغذيه مي

گرفته از قرآن و عترت است با  هاي دوران دفاع مقدس كه نشأت بايد ارزش. كند پيوسته نيز از اين قانون پيروي مي

در تدوين تاريخ شفاهي دفاع مقدس نيز . نظام و به صورت شجره مطرح شود، نه به طور پراكنده و بدون چارچوب

د مانع پراكندگي موضوعي و ارزشي شود و در مجموع باعث شود تا توان ايجاد اين نظام شجره و توجه به آن مي

 .تصوير صحيح و زيبايي از اين رخداد عظيم، ايجاد و ارائه شود

اي مطروحه در قرآن كريم، بر  در اين مقاله قصد داريم تا ضمن توضيح بيشتر در خصوص نظام شجره

ما بايد . هاي ايثار و شهادت تأكيد كنيم ي ارزشي تاريخ شفاه شناسي و لزوم تدوين اين نظام در عرصه آسيب

بتوانيم در خالل فرايند تاريخ شفاهي، تصويري زيبا و در كمال حسن از مفهوم ايثار و شهادت به جامعه عرضه 

 .كنيم، يعني درختي زيبا در دشت مفاهيم ارزشي قرآن و عترت كه داراي ريشه، تنه، شاخه، برگ و ميوه است

 ي طيبه، جهاد، ايثار و شهادت ي موضوعي، كلمه شجره ،تاريخ شفاهي :ها کلیدواژه

 مقدمه

ويژه در  به ،براي رفع محروميت از روستاهاي كشور 8531در خردادماه ( ره)خميني سازندگي به فرمان امام نهاد انقالبي جهاد

 ي كه جنگ تحميلي آغاز شد و دغدغهحضور جهادگران چندان بهره نبرده بودند  ن ازاهنوز محروم. دشتأسيس  ،مناطق محروم

ژي   هاي قبلي جزء استرات ن جنگي، پشتيباني از رزمندگان و حتي بازسازي مناطق جنگي اضافه بر رفع محروميتااسكان مهاجر

و با  ندهاي دفاع مقدس مسئوليت مهندسي رزمي جنگ را نيز برعهده گرفت جهادگران با حضور در جبهه. جهادگران قرارگرفت

 .دندشمفتخر « سنگر سنگرسازان بي»امام امت به لقب  ي به وسيلهشهيد،  5531 تقديم

هاي  هاي خطير پشتيباني و مهندسي رزمي به تدوين تاريخ و ارزش جهادگران از ابتداي شروع دفاع مقدس پا به پاي مسئوليت

از مصاديق بارز اين . دوران و پس از آن استهاي ناب از آن  آن دوران همت گماردند و محصول آن آرشيو غني اسنادي و مصاحبه

توان از برادران  همچنين مي. ي هجرت و روايت فتح را نام برد كه از بطن اين نهاد مقدس برآمده است توان مجموعه كار فرهنگي مي

در دوران دفاع مقدس گري  ي مصاحبه خانه نام برد كه در حين پروژه گران شهيد در اين وزارت عنوان اولين مصاحبهه ب 5جم نعمتي

 .ندشد لئي رفيع شهادت نا به درجه

                                           
  ـ کارشناس ارشد، کارشناس اداره حفظ آثار و دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی 

ی ی جنگی برا که با تجهیزات کامل به سمت منطقه ی رقابیه در حالی در منطقه 631 / / جم در تاریخ  برادران مصطفی و منوچهر نعمتی ـ 

 .رفتند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند انجام مصاحبه می



ي شهداي جهاد  نامه هاي ايثار و شهادت و تدوين زندگي راي حفظ ارزشبهاي زيادي  هاي پس از جنگ نيز فعاليت در سال

مهندسي جنگ ترين كارهاي تاريخ شفاهي پشتيباني و  يكي از بزرگ. رفته استگبراساس روش تاريخ شفاهي و مصاحبه صورت 

از . ده استشاستان كشور انجام گرفته كه در بيست جلد منتشر  بيستشهيد دفتر مركزي و شهداي بيش از  512 ي هرباجهاد، در

بسياري از  ساستواند ا شهداي جنگ جهاد است كه مي ي بارهاطالعاتي مناسب در ي زمينهترين ويژگي اين كار ايجاد  مهم

هايي قرار گرفته است كه در ذيل  دستخوش آسيب اما اين كار عظيم و قابل تحسين ؛هنگي قرار گيردها و كارهاي ادبي و فر پژوهش

 :كنيم يبه برخي از آنها اشاره م

 ی مشترك کننده مشترك و مصاحبه یاه وجود سؤال

رزمان شهيد مطرح  بستگان و همي را براي مصاحبه با خانواده، ياه ي شهدا، سؤال نامه پس از تصويب پروژه، كارگروه تدوين زندگي

 :مورد تفصيل شده است كه عبارت است از 77شود در  هاي زندگي شهيد مي ا كه شامل سه بخش اصلي از دورهه اين سؤال. دندكر

 (سالگي 85)راهنمايي ي از تولد تا قبل از دوره 

 (سالگي 81تا  85) دوران راهنمايي و دبيرستان 

 (سالگي تا شهادت 81از )، فرهنگي، اقتصادي و سياسي هاي اجتماعي دوران فعاليت 

جمع  همدور  «فرهنگ قرآني جهاد»عنوان  باد كه بووسيعي از افرادي  متشكل از گروهنهاد مردمي انقالبي جهاد سازندگي 

اين پروژه نيز شوندگان مورد خطاب  مصاحبه ،از طرف ديگر. از كارگر و كارمند گرفته تا دانشجو و مهندس و پزشك ،شده بودند

توان در يك نگاه كلي اولين آسيب اين  مي براين،ابن. گرفت قرار مي ورد توجهكه در اين پروژه بايد بيشتر م بسيار متفاوت بودند

هاي خبره و  گر در اين پروژه از مصاحبه. شوندگان دانست مصاحبه ا براي تمام شهدا وه پروژه را معطوف به طرح يكسان سؤال

ا با توجه به قشر مخاطب و هگر مصاحبه كاركردرسد كه تعداد و  ولي به نظر مي ،نا با موضوعات جهاد انتخاب شده استباتجربه و آش

 .متناسب نبوده استتنوع موضوعات مصاحبه 

 های ايثار و شهادت ی موضوعي برای ارزش د شجرهنبو

ي طيبه و  شمارش نيست، اين كلمات در عالم به دو دستهخواند كه قابل  خداوند متعال در قرآن كريم تمام موضوعات را كلمه مي

كند  ي طيبه را به درختي طيبه تشبيه مي خداوند كلمه ،ي ابراهيم سوره 52تا  52در مثالي جالب در آيات . شوند خبيثه تقسيم مي

رويد و هيچ قرار و  ن ميكند كه از زمي ي خبيثه را به درختي تشبيه مي كه اصل آن ثابت و فرعش در آسمان است و مثال شجره

 :كنيم اشاره مي هاآناز ي رختوان يافت كه به فراخور اين مقاله به ب هاي بسياري مي در اين تشبيه لطيف قرآني نكته. 5ثباتي ندارد

                                           
 (2 )السّماءِ  أًصلُها ثابِتٌ وَ فَرعٌها فِی َطّیبٍه َکَشَجره َطّیبه َکِلَمهأَلم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اهللُ مَثَالً  ـ6

ی آن در  ثابت و شاخه( در زمین)ی آن  ریشه ای تشبیه کرده که را به درخت پاکیزه( و گفتار پاکیزه)ی طیبه  آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه

 !آسمان است؟

 (2 )اهللُ األمثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم یَتَذَکَّرونَ  حِینٍ بِأِذنِ رَبِّها وَ یَضرِبُتُؤتِی اُکُلَها کُلَّ 

 (!و پند گیرند)ند زند، شاید متذکر شو ها می دهد و خداوند برای مردم مثال ی خود را به اذن پروردگارش می هر زمان میوه

 (3 )اجتُثَّت مِن فَوقِ األرضِ مَا لَها مِن قَرارٍ  َخبیَثٍه َکَشَجَرٍه َخبیَثٍه َکِلَمٍهوَ مَثَلُ 

 .را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد( و سخن آلوده)ی خبیثه  کلمه( همچنین)



ها و تنه  ها و بعد شاخه يعني برگ ،كوچك يدر يك درخت كه در كمال حسن و زيبايي است شما اجزا: اصل و فرع دارد  شجره

اصل اين درخت مثبت ثبات دارد و اين چنين درختي . اصل و فرع دارند ،بينيد كه به تعبير قرآن نظم بسيار خاص مي يشه را درو ر

اگر به دليلي . شود تر و تنه و ريشه تغذيه مي هاي اصلي شاخه ي به وسيلههاي فرعي  شاخه. تواند از ريشه بركند را هيچ تندبادي نمي

و از بين  شود ميبه راحتي از اين نظام جدا  ،آوندهاي درخت تغذيه نشود ي به وسيلهد شود و شاخه يا برگي نقصي در اين نظام ايجا

ي منفي يا خبيثه كه موضوع بحث ما نيست  همچنين شجره. است گونه كه باز به تعبير قرآن انگار اصالً چيزي نبوده آن ،رود مي

ثباتي دارد كه آن هم به صورت شجره به هم مرتبط است با اين تفاوت كه اصل آن ريشه در باالها ندارد و از كف زمين  نظام بي

 .رويد و هيچ ثباتي در آن نيست مي

تمام موضوعات مثبت در . خبيثه نگاه كرد ي طيبه و ام شجرهتوان به كل عالم به ديد دو نظ مي ،صحيح قرآني شرنگحال با اين 

توانند اثربخشي مثبتي در عالم  مي ،همانند شجره داراي نظامي خاص هستند كه عالوه بر تركيب در كمال حسني كه دارند ،عالم

 .نندكابراز 

ي طيبه ناميدند و بر اين موضوع نيز  هي طيبه و شجر بسيج، ارتش و سپاه را كلمه ،هاي مختلف نيز در موقعيت( ره)امام امت 

و مقام معظم رهبري موضوعات انقالب و دفاع مقدس به صورت يك شجره داراي ( ره) در ديدگاه امام خميني. تأكيد خاصي دارند

 .وار نظمي واحد است نه به صورت پراكنده و جزيره

طينتان شد،  اي مهم ارزشي عالم كه باعث رشد پاكه عنوان يكي از صحنهه گونه گفت كه دفاع مقدس ب بايد اين بنابراين،

در تدوين . عالم است كه بايد از اين منظر نگاه شود و اصل و فرع آن به اين شيوه بررسي و مطرح شود ي ي طيبه بخشي از شجره

اكندگي موضوعي و تاريخ شفاهي ايثار و شهادت پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد نيز ايجاد اين نظام شجره و توجه به آن مانع پر

چيزي كه در بررسي  ،شود تا تصوير صحيح و زيبايي از اين رخداد عظيم ايجاد و عرضه گردد ميشود و در مجموع باعث  ميارزشي 

مناسب براي اين  ياه سؤال ،ي موضوعي اگر براساس شجره ،خورد خروجي كار تاريخ شفاهي ايثار و شهادت جهاد كمتر به چشم مي

 ،شونده و همچنين زمان و موقعيت مناسب مصاحبه كننده و مصاحبه شد و با انتخاب مناسب مصاحبه فاهي طرح ميي تاريخ ش پروژه

 .ي فرهنگ جهادي ايثار و شهادت باشد دهدهن نشااي را ترسيم كرد كه ن شد شجره مي

 جای نگاه تاريخي به موضوعات ارزشيه نگاه ارزشي و موضوعي به تاريخ ب

و به ما در تصور  ستتاريخ شفاهي برگردان لحظات حساس و مهم به زندگي ا: كند تعريف تاريخ شفاهي بيان ميدر  2مايكل فريش

شناسي متقابل  تاريخ شفاهي يك نوع مردم ،همچنين در تعريفي ديگر .(8513آبادي،  حسن) كند دورنمايي تاريخ گذشته كمك مي

 اي زمينهتاريخ شفاهي  براين،ابن. شود ميمنجر هاي فرهنگي جامعه  گاهيشود كه به پيدايش نظري و تئوري از آ نيز ناميده مي

 .شود ميمناسب براي برگردان لحظات حساس و مهم زندگي شهدا و ايثارگران دفاع مقدس محسوب 

كه صورت شفاهي بيان كنيم، بله هاي ايثار و شهادت موضوعي تاريخي نيست كه بخواهيم آن را ب وسعت ميداني ارزش ،از طرفي

ي تاريخ  وقوع پيوسته و بايد به شيوهه بيان موضوعات ارزشي فردي و اجتماعي مبتني بر دين اسالم است كه در بستر تاريخ ب

 ،گر شونده و مصاحبه دوسويه از طرف مصاحبه اي زمينهرا تاريخ شفاهي به لحاظ ايجاد زي ،شفاهي يا بيان شفاهي مفاهيم بيان شود

 .هاي ارزشي بيان شود د كه برخي ناگفتهكن اين امكان را ايجاد مي

                                           
4
- Michael Frisch 



يك نظام  ندنبورا زي ،تحت چه نظامي باشدبايد ي قابل توجه اينجاست كه بيان موضوعات ارزشي ايثار و شهادت  حال نكته

در قالب  يافته ي تحققها ي صحيحي از اين مفاهيم و ارزش شود كه چهره ثابت و قوي در طرح موضوعات ايثار و شهادت باعث مي

 .دشوارائه نتاريخ، 

روح مطرح شدن اين مفاهيم در قالب  چون ايثار، جهاد و شهادت باعث خشك و بي ،هاي عميقي همچنين نگاه تاريخي به ارزش

ي تاريخ  هاي شهدا بخواهيم يك مجموعه نظام ارزشي صحيح از اعتقادات و ارزش اگر ما بدون طرح ،مثال رايب ؛شود تاريخ مي

روح و غيرمنطقي به  رسيم كه خشك و بي شوندگان مي اي از سوي مصاحبه هاي كليشه پاسخ ند شهيد داشته باشيم بهشفاهي از چ

 .رسند نظر مي

و آشنايان شهيد به مطالبي بسيار ابتدايي و تاريخي از   پس از انجام مصاحبه با خانواده تاريخ شفاهي ايثار و شهادت جهاد،در 

هاي ايثار و شهادت به دست آمده  ارزش ي بارهها مطالبي بسيار يكنواخت در از تكرار اين مصاحبهشهيد اشاره شده است كه پس 

اخالق است كه در خانه و مدرسه و اجتماع الگو بوده است، در  ي موارد شهيد فردي بسيار خوب و خوش مثالً در همه ؛است

 .ل آمده استئي شهادت نا هاي فراوان به درجه ارگرياي مذهبي رشد يافته و با شوق به جبهه رفته و پس از ايث خانواده

گر عظمت  بيانتواند  نمي ،هاي شهداي جهاد به دست آمده نامه تاريخ شفاهي تدوين زندگي گيونچگاين مجموعه اطالعات كه از 

 .اند كرده يااحمفاهيم اسالمي و شيعي را  ،انقالب و دفاع مقدس ي عرصههاي انساني و اخالقي شهدايي باشد كه در  ارزش

به بتوانيم بايد  ،هايي با چه مشخصاتي برگ زرين تاريخ هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند براي اينكه بدانيم چه انسان

اين قابليت در تاريخ . ها را به تصوير بكشيم آن ارزش ،هاي بااليي ارزشي آن دوران پي ببريم و در خالل پرسش و پاسخ شفاهي اليه

توان به اين  رزمان شهيد مي ي گرم با خانواده و هم شهادت وجود دارد و پرواضح است كه در خالل يك مصاحبهشفاهي ايثار و 

  .ها رسيد و آنها را مطرح كرد ارزش

 

 ايثار و شهادت تاريخ شفاهي ی موضوعي ضرورت تدوين شجره

ه نمود، به طوري كه در ائرامدون كرد و به جامعه  هاي به دست آمده را تحت يك نظام ارزشي ي بعد بايد بتوان اين ارزش در مرحله

اي مد نظر قرآن  استفاده از نظام شجره. دشوهاي دفاع مقدس ارائه  يك نگاه كلي تصويري صحيح و در كمال حسن از مجموع ارزش

 .ستاواره مطرح كنيم كه شامل اصل و فرع  هاي دفاع مقدس را به صورت درخت دهد كه بتوانيم ارزش به ما امكان مي

. خواهد شدها جلوگيري  از كاريكاتوري مطرح شدن ارزش ،واره با توجه به اصول و فروع آن درست مطرح شود اگر اين درخت

به  عنوان الگوي ارزشيه است كه ما وظيفه داريم آن را ب  هاي شيعي و قرآني گرفته از ارزش هاي دفاع مقدس نشأت قطعاً ارزش

استوار در بوستان  يي، آن را به صورت درختئجاي مطرح كردن پراكنده و جزه بهترين روش آن است كه ب. جوامع ارائه دهيم

هم و به  انظامي كه در آن اعتقادات، اخالقيات، روحيات و اعمال در ارتباط ب. هاي فطري و اخالقي انساني مطرح كنيم ارزش

 .ي نظر اسالم وجود دارد اندازه

اما اين  ؛المعارف ارزشي دفاع مقدس منجر شود هتواند به تدوين داير تدوين نظام ارزشي موضوعات ايثار و شهادت مي

مثالً اگر ما براي نظام  ؛ي ارزشي منظم شده است واره هاي موجود مداخلش برحسب درخت المعارف هالمعارف بر خالف داير دايره

توان به شاخه و  ذيل هر موضوع مي ،و اعمال را لحاظ كنيم اعتقادات، روحيات، اخالقيات :ي اصلي شاخه چهارارزشي ايثار و شهادت 



 .ي الزم توضيح داد، نه كمتر و نه بيشتر هاي آن پرداخت و هر ارزش را در حد خود و به اندازه برگ
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 قرآن کريمـ 

ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي،  ها، موزه كتابخانه سازمان: ، مشهدتاريخ شفاهي در ايران(. 8513) ابوالفضل ،آبادي حسنـ 

 .چاپ اول

تدوين دفتر امور ايثارگران وزارت جهاد (. 8511) (ي شهداي وزارت جهاد كشاورزي نامه زندگي) های رهیافتگان مجموعه کتابـ 

 .كشاورزي، مؤسسه قلم روز فرهنگ

به اهتمام (. 8517) (تخصصي و كارگاه آموزشي تاريخ شفاهيمجموعه مقاالت چهارمين نشست ) مصاحبه در تاريخ شفاهي ـ

 .سوره مهر: دفتر ادبيات انقالب حوزه هنري، تهران

 

- Frisch Michael, “Quality in History programs”, In a Shared Authority. 

 
 


