
چکیده: 

معارص  تاریخ  در  پژوهش  شیوه های  از  یکی  عنوان  به  تاریخ شفاهی 

بر  خاص  تاریخی  حوادث  و  رویدادها  وقایع  و رشح  شناسایی  به  که 

تاریخی  واقعه  و  رویداد  آن  به  مربوط  مشاهدات  و  شنیده ها  اساس 

و  نگه داری  آماده سازی،  جمع آوری،  عرصه های  در  می پردازد،  خاص 

اطالع رسانی حوادث و رخدادهای مربوط به هشت سال دفاع مقدس، 

نقش ارزشمندی در تکمیل و تصحیح اطالعات آن رویداد عظیم را دارد. 

به  مربوط  امور  متولی  به عنوان  مقدس  دفاع  مدارک  و  اسناد  سازمان 

دفاع مقدس، در سال های اخیر موضوع تاریخ شفاهی را به شکل ویژه 

این مقاله اهداف، روش های اجرایی،  مورد توجه قرار داده است. در 

اهم فعالیت ها و دست آوردهای سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس 

معرفی و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها: 

تاریخ شفاهی؛ دفاع مقدس؛ سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس؛ رزمندگان؛ ایثارگران.
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  ژ

تاریخ شفاهی به عنوان یکی از شیوه های پژوهش در تاریخ معاصر که به شناسایی و شرح 
وقایع رویدادها و حوادث تاریخی خاص بر اساس شنیده ها و مشاهدات مربوط به آن رویداد و واقعه 
تاریخی خاص می پردازد، در عرصه های جمع آوری، آماده سازی، نگه داری و اطالع رسانی حوادث 
و رخدادهای مربوط به هشت سال دفاع مقدس، نقش ارزشمندی در تکمیل و تصحیح اطالعات 

آن رویداد عظیم را دارد.
با توجه به این نکته که هر آن ممکن است اطالعات موجود در اذهان ایثارگران -که خالقان 
صحنه های دفاع مقدس می باشند- به دالیل مختلف از جمله فراموشی، نقش زمان در تخریب 
خاطرات و از همه مهم تر فوت، از دست برود لذا ضرورت پرداختن به انجام این فعالیت صد چندان 

می شود.
بر اساس اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و 
فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( به شمار411316 /ط-2/21//1384 
و سند راهبردی بنیاد مصوب سال 1394 و بر مبنای بند الف-ماده سوم وظایف کلی بنیاد عبارت 
فرهنگی  مکتوب  غیر  و  مکتوب  آثار  تدوین  نگهداری،  جمع آوری،  شناسایی،  »تحقیق،  از  است 
و  فرهنگی  مبانی  تدوین  و  »ثبت   3 ماده  ج  بند  مبنای  بر  همچنین  علمی«.  و  هنری  تاریخی، 
حماسی دفاع مقدس به منظور انتقال آن ها به نسل های آینده و سایر ملل« و همچنین بر مبنای 
راهبرد 3-2-1 موضوع راهبردی شماره 1سند راهبردی »مرجعیت و هدایت گری توسعه فرهنگ 
تاریخ شفاهی شهداء و ایثارگران« مورد توجه قرار گرفته است و برای سیاست گذاری و همگرایی 
سازمان های  و  کشوری  و  لشکری  سازمان های  در  مقدس  دفاع  تاریخ شفاهی  فعالیت های  کلیه 
مردم نهاد، مدیریت تاریخ شفاهی در ذیل سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس این مهم را هدایت 

می نماید.

تاریخ شفاهی دفاع مقدس

سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
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1- اهداف:
اهداف اصلی سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس در خصوئص فعالیت  های تاریخ شفاهی را 

می توان به شرح زیر برشمرد:
ـ جمع آوری، تصحیح و تکمیل اطالعات دفاع مقدس

ـ ایجاد یک وحدت رویه منسجم و منظم جهت اقدامات و فعالیت های مربوط به تاریخ شفاهی
ـ دست یابی به اطالعات جدید و زوایای پنهان دفاع مقدس با بهره گیری از ایثارگران دفاع مقدس

ـ پرهیز از فعالیت و اقدامات موازی در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس

2- منظور:
ـ بسط و گسترش تحقیقات جدید دفاع مقدس در حوزه تاریخ شفاهی

ـ ارائه الگوی مستندسازی آثار تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
ـ تبیین و ارائه سیاست ها، خط مشی ها و برنامه  های تاریخ شفاهی

ـ همگرایی و همسان سازی فعالیت ها و اقدامات مربوط به تاریخ شفاهی
ـ هدایت،  کنترل و نظارت بر اقدامات تاریخ شفاهی دفاع مقدس

3- اجرا:
به طور کلی نحوه انجام فعالیت های تاریخ شفاهی عبارت است از: 

ـ فرد محور: در این نوع از مصاحبه هدف، جمع آوری اطالعات در مورد شخصیت مصاحبه شونده 
است. این روش به لحاظ سهولت در اجرای ماموریت جمع آوری از اولویت باالیی برخوردار 

است.
ـ موضوع محور: در این روش، مصاحبه ها حول موضوع خاص انجام می شود و ممکن است 
تمام داستان زندگی مصاحبه شونده را شامل نشود، بلکه غالبًا درباره موضوع واحدی با افراد 

متعدد مصاحبه انجام می شود.
ـ ترکیبی: این نوع مصاحبه، ترکیبی از مصاحبه های روش اول و دوم است. یعنی ضمن ارائه 

اطالعات کامل از شخصیت مورد نظر،  محورهای موضوعی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
اما این گونه به نظر می رسد از آن جا که موضوع اصلی مصاحبه ها در سازمان اسناد و مدارک دفاع 
مقدس، دفاع مقدس و هدف غایی از انجام مصاحبه ها نیز تدوین تاریخ دفاع مقدس می باشد، 
مصاحبه های ترکیبی حجم اصلی مصاحبه های تاریخ شفاهی را در سازمان اسناد و مدارک دفاع 
تاریخ شفاهی  مقدس به خود اختصاص دهد چرا که منابع اصلی )گروه هدف( مصاحبه های 

دفاع مقدس عبارتند از:
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فرماندهان، مسئوالن و مدیران دفاع مقدس در تمامی سطوح )راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی(؛  )1
مدیران دستگاه ها و نهادها و دست اندرکاران پشتیبانی جنگ در تمام سطوح ملی، منطقه ای و   )2

استانی؛
ایثارگران دفاع مقدس )ارتش، سپاه، ناجا، جهاد و بسیج و ...(؛  )3

خانواده های ایثارگران دفاع مقدس؛  )4
اصحاب رسانه ها، اهل قلم و صاحب نظران شاهد حماسه دفاع مقدس.  )5

4- اهم فعالیت ها:
مهم ترین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه تاریخ شفاهی در سازمان اسناد و مدارک 

دفاع مقدس به شرح زیر است:
 1. برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی با حضور صاحب نظران و پژوهشگران دفاع مقدس 

در حوزه تاریخ شفاهی؛
 2. تشکیل شورای کارشناسی تاریخ شفاهی دفاع مقدس؛

 3. تهیه و تنظیم آیین نامه و شیوه نامه تخصصی کاربردی تاریخ شفاهی دفاع مقدس؛
 4. برگزاری کارگاه های آموزشی تدوین تاریخ شفاهی در تهران و سایر استان ها )30 استان(؛

 5. تعیین شاخص ها و مالک های انتخاب مصاحبه کننده و مصاحبه شونده و نظارت بر روند انتخاب 
آنها؛

 6. نظارت و بررسی کارشناسی و ممیزی متون ارسالی از ادارات کل استان ها؛
 7. شناسایی،  جذب و پرورش پژوهشگران و نویسندگان در عرصه تاریخ شفاهی؛

 8. برنامه ریزی جهت شناسایی و معرفی جامعه آماری ایثارگران در سراسر کشور؛
 9. چاپ و تألیف 25 عنوان کتاب تاریخ شفاهی تا سال 1395؛

 10. برگزاری مراسم رونمایی از کتب تاریخ شفاهی دفاع مقدس در تهران و سایر استان ها؛
 11. آماده سازی 20 عنوان کتاب تاریخ شفاهی برای چاپ و انتشار؛

 12. عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز و سازمان های مرتبط با تاریخ شفاهی از جمله سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

همچنان که اشاره شد یکی از فعالیت های سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس تحقیق دهها 
جلد کتاب تاریخ شفاهی بوده است که خوشبختانه طی سال های 1392 تا 1395 هم زمان با هفته  
دفاع مقدس و سوم خرداد 25 عنوان کتاب تاریخ شفاهی از این مجموعه منتشر شده است. اطالعات 

بیشتر در خصوص کتاب های منتشره در جدول زیر آمده است:
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استاننام عنوانردیف

خوزستانخاکریز پنهان1
تهرانایستگاه دهلران2
سمنانسنگرهای برفی3
اصفهانهنوز فرمانده مایی4
سیستان و بلوچستانیک لحظه شوکه شدم5
استان تهران )شهریار(شهروند آسمانی6
آذربایجان غربیتوپها با لوله های سرخ می غرند7
خراسان شمالیشوق عملیات8
زنجانجاده های بهشتی9
کرمانشاهاز کوههای کاتو تا کانال ماهی10
یزدچشم های آسمان11
کرمانشاهبربلندای کورک12
دماوندژاژیله13
خوزستانپشت دروازده شهر14
مازندرانبیمارستان جنگی15
لرستانخط به خط16
اردبیلسرو سپید17
زنجانصورت های خاکی18
مازندرانچشم لشکر19
قزوینحاج حمزه20
زنجانخاکریز آبی21
کرمانشاهبشنو از نی22
اصفهانکمانه ها23
کرمانشاهحماسه بازیدراز24
آذربایجان غربیدالوران بی سر25

نتیجه از کتاب های منتشر شده تاریخ شفاهی دفاع مقدس
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