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روایت به عنوان نقطه مشترک خاطره، سنت شفاهی و تاریخ شفاهی از سطوح و الیه های بسیاری 
برخوردار است. راهیابی به الیه های زیرین روایت در خاطرات شخصی و سنت شفاهی به علت 
گذشت زمان و در دسترس نبودن راوی یا راویان آن اندکی دشوار و سخت است؛ ولی بی شک، در 
جریان استفاده از مکانیسم تاریخ شفاهی و در صورت تعریف صحیح و دقیق اهداف طرح، شناخت 
دقیق فلسفه و کارکرد تاریخ شفاهی و به کارگیری صحیح آن، می توان رویه سطحی، نازک و ضعیف 

رویدادها و وقایع را کنار زد و نقاب از چهره واقعی حوادث برکشید. 
هر نوع از روایت و راوی چند الیه واقعیت و داده را در خود نهفته دارد؛ زیرا مرجع آن، موجودی 
با شعور و دارای منطق، قدرت تفکر و دنیایی به نام ذهن است. پیچیدگی های دنیای امروز، مبتنی 
بر پیچیده ترشدن ذهن انسان و درنتیجه، درهم تنیدگی واقعیت های انباشته در آن، در طول زمان 
است. برخورداری از فن ها، مهارت ها و شگردهای ویژه تاریخ شفاهی یا وام گرفته از علوم دیگر، 
شفاهی کار را قادر می سازد تا سطوح سخت اما دست یافتنی واقعیت را بشکافد و به دیگران بنمایاند. 
ممکن است فرد شناگر با قراردادن پای خود درون آب، وجود و سردی و گرمی آن را حس کند ولی 

بدون آنکه دل به دریا بزند، نمی تواند از عمق، وسعت و درون آب چیزی دریابد! 
در میان حوزه ها و عرصه های جنگ هشت ساله عراق علیه ایران )دفاع مقدس(، استفاده از 
سازوکار »تاریخ شفاهی«، باتوجه به فعالیت نهادها و سازمان های مختلف مانند یگان های رزمی 
سپاه و ارتش، مؤسسات علمی وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی 
مراکز  بسیاری  و  شهدا  کنگره  بسیج،  مقاومت  پایگاه های  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  ایران، 
تولید  این موضوع گرچه موجب  است.  داده  اختصاص  به خود  را  بیشترین سهم  دیگر،  فرهنگی 
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و انباشت انبوه خاطرات و روایت ها، انتشار کتاب و محتوای فضای مجازی شده ولی آسیب های 
بسیاری را نیز متوجه خود کرده است.

مکانیسم »تاریخ شفاهی« در کنار مدارک و اسناد مکتوب، می تواند راهکاری مؤثر برای نفوذ 
به الیه های زیرین و عمیق و حواشی پیرامون رویدادهای نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
سال های 1359-1367 باشد. در همین راستا، نهادهای نظامی و غیرنظامی هرکدام با اهداف و 
سیاست های سازمان خویش، با استفاده از روش تاریخ شفاهی به بازروایی و بازبینی ابعاد مختلف 
دوران دفاع مقدس از منظر عامالن آن در بخش های گوناگون پرداخته اند. داده های مربوط به این 
سطح با وجود خطاها و اشتباهات فراوان، می تواند تکه ای هرچند کوچک و نامحسوس از جورچین 

حوادث مربوط به جنگ را به دست دهد.
با نگاهی به حجم عظیم خاطرات و گفت وگوهای صورت گرفته با جامعه ایثارگران می توان 
دریافت که فقط در نخستین رویه روایی جنگ، حکایت دوران انقالب، جنگ و حضور فرد راوی 
در آن رویداد تاریخی مِدنظر قرار گرفته است. بخش عمده ای از افراد عالقه مند به مقوله تاریخ 

دفاع مقدس، به همین سطح از روایت بسنده کرده ، متوجه دیگر سطوح و الیه های آن نشده اند. 
به نظر می رسد در میان جامعه ایثارگران، جانبازان به ویژه با ازکارافتادگی باالی هفتاد درصد، 
به علت تداوم و استمرار جراحات، مصدومیت ها و آسیب های ناشی از جنگ و تنگ بودن عرصه 
زندگی بر ایشان، از دایره روایت تاریخی دفاع مقدس بیرون مانده اند. گرچه ممکن است در هر 
اقلیت  از نظر تعداد در  از کارافتادگی باال،  با درصد  ایران اسالمی، جانبازان  از  منطقه جغرافیایی 
باشند ولی روایت آن ها، تفاوت ماهوی با روایت دیگر رزمندگان و ایثارگران دارد. افزون بر ماهیت 
چندگانه هر روایت، روایت این گروه از راویان خود از چندالیگی ویژه ای برخوردار است و در ارتباط 
شبکه ای با روایت های مغفول دیگر قرار دارد و مراجع دیگر را به صدا درخواهد آورد؛ به همین علت 

از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
چندالیه  بودن روایت این گروه از جانبازان، به نوع و شدت جراحات و صدمات، طول مدت 
مجروحیت، شیوه زندگی، طبقه اجتماعی، افراد و نهادهای مرتبط و بسیاری عوامل دیگر بستگی 
دارد. بر همین اساس، بازگویی ایشان از یک واقعه یا رویداد مشترک نیز متأثر از این وضعیت است. 
ایثارگران یعنی نحوه ورود به جنگ، مدت حضور و  از وجه مشترک تمامی روایت های  اگر 
نقش و جایگاه راوی در جبهه های نبرد )رویه قابل مشاهده و مبرهن( عبور کنیم، می توانیم به 
الیه های بعدی وارد شویم. در مورد جانبازان با درصد ازکارافتادگی باال، دومین الیه از روایت، به 
دوران درمان، انتقال از میدان نبرد تا بستری شدن و بهبودی اختصاص دارد. این سطح از روایت، 
امداد و درمان درون و پشت جبهه، شبکه بهداشت و درمان  از میدان رزم،  ناگفته  واقعیت هایی 
کشور در طول آن سال ها، وضعیت و کیفیت انواع درمان، امکانات و تجهیزات پزشکی و .... را به 
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محققان ارائه می کند. 
سومین الیه روایت جانبازان، می تواند فضای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی، 
عشایری و شهری ایران و روند تغییر و تحول آن در برخورد با فرد جانباز را به نمایش بگذارد. در 
این سطح از روایت، مسائل و موضوعات متنوع )واقعیت های تکان دهنده( از تعامل خانواده و مردم 
با فرد جانباز، زندگی شخصی و مشکالت آن، جایگاه اجتماعی جانباز در جامعه دیروز و امروز و 
مشکالت درمان جانباز در گذشته و حال و حتی ویژگی های اخالقی، رفتاری و روان شناختی راوی 

مشخص و آشکار می شود. 
در این مرحله، لزوم شبکه ای عمل کردن شفاهی کار، پای راویان و مراجع مغفول دیگر همانند 
والدین، همسر، فرزندان، هم رزمان، هم دردان و مسئوالن را به تحقیق باز می کند؛ زیرا جنگ به 
همان دوران و میدان های نبرد و رویارویی با دشمن خالصه نمی شود، بلکه سرنوشت و وضعیت 
کنونی تمام افراد و اقشار جامعه به آن گره خورده است. در این صورت است که سوژه موسوم 

به »دفاع مقدس« معنا و مفهوم واقعی خود را یافته، ابعاد و جوانب مختلف آن بازکاوی می شود. 
از آنجایی که مکانیسم تاریخ شفاهی با فلسفه و ماهیت شناختی خود، قدرت بازیابی هر رویداد 
و تجربه تاریخی را دارد، اکتفاکردن به رویه وقایع، اطالعات و داده ها، فرصت سوزی و اشتباهی 
جبران ناپذیر است. بنابراین مقوله تاریخ شفاهی هنگامی به طور کامل تحقق می یابد که شفاهی کار 
از شخصیت راوی، در طراحی بسته های پرسشی و ساماندهی و هدایت جریان  با شناخت الزم 

مصاحبه، سطوح مختلف و مرتبط با روایت و موضوع را مِدنظر قرار دهد.


