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Abstract: Sacred Defense (1980-1988 A.D) is one of the main topics in the contemporary oral history of Iran; 

Especially since the conditions of the country's defense and the importance and speed of decisions have led to the 

fact that what happened is not fully recorded, also a very small part of the decisions and circumstances that led to 

the decisions are recorded and the rest were in the memory of people involved or witnesses. Not in official 

documents, on the other hand, the significant statistics of the productions of the oral history of the Holy Defense 

require that we critique and analyze the published works and strengthen the strengths and eliminate the 

weaknesses. 

The book "Mr. Doctor" is one of these books that in this article we have reviewed it from the perspective of oral 

history and we have answered the question of what strengths the book has and in what areas it needs more 

reflection. 

Research Method / Approach: Utilizing library and interview data. 

Findings: Mr. Doctor's book is one of the oral history books that deals with the subject of health and treatment in 

the 14th Imam Hussein (AS) Division items also faces a lack of active interview methodology. 
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 شفاهی تاریخ منظر از دکتر آقای کتاب نقد
3فشارکی،محسنمحمدی2،اکرمشاسنائی1*پیرمرادیانمصطفی

 ، ایراناصفهان، اصفهان دانشگاه ایرانشناسی، و تاریخ گروه دانشیار -1

 اصفهان ، اصفهان، ایران دانشگاه اسالمی، ایران تاریخ رشته ارشد کارشناسی -2

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان ی،فارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش -3

 19/02/1400 پذیرش: تاریخ       07/11/1399 دریافت: تاریخ

 چکیده
آنکه شرایط دفااع از   ویژه بهمعاصر ایران است؛  تاریخ شفاهیه.ش( از موضوعات اصلی 1359 - 1367دفاع مقدس ) هدف:

بخش بسیار انادکی   ،همچنین .دنطور کامل ثبت نشو به افتاده اتاتفاق بود  ها موجب شده گیری کشور و اهمیت و سرعت تصمیم

  افراد دخیال یاا شااهد وجاود داشاته      ۀ، ثبت شوند و بقیه در حافظاند از تصمیمات و شرایطی که به اتخاذ تصمیمات منجر شده

کناد آثاار    ایجاا  مای  دفااع مقادس    آمار درخور توجه تولیدات تااریخ شافاهی   همچنین، .اد و مدارک رسمینه در اسن ،دنباش

 منتشرشده، نقد و واکاوی و نقاط قوت، تقویت و نقاط ضعف، برطرف شوند.

سااال پاساخ   ت که در این نوشتار، از منظر تاریخ شفاهی، نقد و بررسی و به این هاس این مجموعه کتا از  دکتر آقایکتا  

 هایی به تأمل بیشتر نیاز دارد. شود که کتا  دارای چه نقاط قوتی است و در چه زمینه می  داده

 ای و مصاحبه. های کتابخانه مندی از داده بهره روش/رویکردپژوهش:

م حساین)ع(  اماا  14بهداشات و درماان در لشاکر     های تاریخ شفاهی است که به موضوع از کتا  دکتر آقایکتا   ها:یافته

شاناخت داشاته اسات؛ ولای در      نیروهای امدادگر لشکر بوده، نسابت باه موضاوع    وگر جز با توجه به اینکه مصاحبهپرداخته و 

 روست. شناسی مصاحبۀ فعال نیز روبه مواردی با ضعف روش

 .آزاد، بهداری لشکر امام حسین)ع( ، کشفیدکتر آقایتاریخ شفاهی،  کلیدی: های واژه
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مقدمه

حوادث پا  از پیاروزی انقاال  اساالمی و پا  از آن،      

اهمیت بسیاری در تاریخ معاصار ایاران   جنگ تحمیلی، دارای 

طور کلی به دو دوره قبل  است؛ چه آنکه تاریخ معاصر ایران به

شاود و اگار    بنادی مای   از انقال  اسالمی و پ  از آن تقسایم 

مقاومت، همبستگی و وحدت ملای در حاوادث و مشاکالت    

پ  از انقال  وجود نداشت، شااید اماروز شاکل دیگاری از     

وجود داشات؛ البتاه بادیهی اسات در     نظام جمهوری اسالمی 

سارعت   شرایطی مانند جنگ تحمیلی کاه تصامیمات بایاد باه    

نبودن کشاور بارای ورود باه     شدند و همچنین، آماده اتخاذ می

شاد   آفرینی نیروی جوان باعث می ساله و غلبه و نقش 8جنگ 

رونااد تصاامیمات بااا شاارایط عااادی بساایار متفاااوت باشااد؛  

 متفاوت بودند. ها نیز گونه که ضرورت همان

امام حساین)ع( و سا   لشاکر اماام حساین از       14تیپ 

شاکن در طاول دفااع مقادس بودناد کااه در       لشاکرهای خاط  

ساز در دوران دفاع مقدس نقش مهمای   های سرنوشت عملیات

شکن است و جازو نخساتین    بر عهده داشتند؛ لشکری که خط

شاود، نیااز مبرمای باه      نیروهایی است کاه وارد عملیاات مای   

زات و پشتیبانی مانناد درمانگااه و بهاداری دارد. وۀیفاۀ     تجهی

رسیدگی به مجروحان را در صحنۀ نبرد امادادگران بار عهاده    

داشتند و در صورت نیاز، مجروحاان پا  از انجاام اقادامات     

اولیه بایستی باه مکاان مجهزتاری بارای اداماۀ درماان منتقال        

جلسه مصااحبۀ   50حاصل بیش از  دکتر آقایشدند. کتا   می

آزاد، نخستین فرماناد  بهاداری    مرتضی مساح با یوسف کشفی

امام حسین است. او اطالعات ارزشمند و جاالبی را   14لشکر 

از مرحلۀ احساس نیاز به بهداری و لزوم تشکیل آن تا تشکیل 

ویاژه از   کند. در این مقاله، این کتا  به و تجهیز آن روایت می

 خ شفاهی )محتوایی( نقد و بررسی شده است.  منظر تاری

 

معرفیکتاب

تااریخ شافاهی دفااع      نام کتابی است در حاوز  دکتر آقای

  فرماناد ، نخساتین  آزاد ا روایت حاج یوساف کشافی  بمقدس 

. مرتضی مسااح، کاار مصااحبه،    بهداری لشکر امام حسین)ع(

تحقیق و نگارش و حسینعلی محمدی جزی ویراستاری کتا  

کاه   آمده اسات  صفحه 734 دراند. مطالب کتا   م دادهرا انجا

با افزودن آلبوم عکا  و اساناد و فهرسات اعاالم و منااب  و      

رسااد و انتشااارات  ماای 776 شااماره صاافحات آن بااه ،مآخااذ

نسااخه در قطاا   3000در  1394 ساتارگان درخشااان در سااال 

 .اسات   چاپ آن را روانه باازار کتاا  کارده    وزیری، نخستین

 : شناسنامه و متن کتا (1394آزاد،  )کشفی

آرایی کتا  را بار عهاده داشات؛     رسول خوانساری صفحه

اسات. طارح جلاد      ولی از طراح جلد کتا  نامی ذکار نشاده  

کتا  تناسب خوبی نیز با عنوان و موضوع کتاا  دارد. طارح   

هاای آ    روی جلد کتاا ، یاک کیساه خاونی مانناد قمقماه      

کمی هام خاونی شاده     رزمندگان است و کاور آنها را دارد که

است. یک قیچی جراحی و بارش کوتااهی از ماتن کتاا  در     

شود. ادامۀ تصویر روی جلاد کتاا     می  پشت جلد کتا  دیده

خورد که خاون باه زیار یاک      نیز در عطف کتا  به چشم می

رسد و ناام کتاا  روی پانسامان، چااپ شاده و       پانسمان می

و انتشاارات   گر شونده و مصاحبه اطالعات کتا  مانند مصاحبه

اسات؛ البتاه در صافحۀ      کتا  در عطاف کتاا  نوشاته شاده    

شناساانامه کتااا  لوگااو ماسسااۀ فرهنگاای پژوهشاای روایاات 

های هنوز اصافهان نیاز وجاود دارد؛ ولای در قسامت       همیشه

به آناانی کاه   »است. کتا   ای نشده  اطالعات ناشر به آن اشاره

...« اشاند  اند تا راه شهدای لشکر امام حسین را رهارو ب  مصمم

تقدیم شده است و پ  از صفحۀ تقدیم کتا ، عک  دلنوشتۀ 

رزماان شاهیدش    شود که کتا  را به هم آزاد مشاهده می کشفی

در بهداری و شهدای امدادگر تقدیم کرده است و در اداماه، از  

گار کتاا  تشاکر کردناد کاه از امادادگران نوجاوان         مصاحبه

 بهداری لشکر است.

دا باا توجاه باه مقااط  زنادگی      فهرست مطالب کتا  ابتا 

های مختلاف   شونده تا اعزام به جبهه و س   عملیات مصاحبه

دوران دفاع مقدس و تغییار و تحاو ت در بهاداری لشاکر و     

گفتاار   بندی شده که جز پیش ها فصل نقش بهداری در عملیات

هاا و روناد    گر دربار  نوع و زمان مصااحبه  که نوشتار مصاحبه

های آلبوم عک  و اسناد، فهرست  لنگارش کتا  است و فص

فصل اسات کاه از دوران    26ها و اسامی و مناب  و مآخذ،  واژه

شاود. سا   عملکارد     آزاد آغااز مای   کودکی یوساف کشافی  

های فرمانده کل قوا، حصر آبادان، آزادساازی بساتان،    عملیات

المقادس، رمضاان، محارم، والفجار      المباین، بیات   چزابه، فات  
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 4، 3، کربالی 8، خیبر، بدر، والفجر4و  2، 1مقدماتی، والفجر 

بررسی شده است. در فصل پایاانی کتاا ، قبال از آلباوم      5و 

هااا و فهرساات اعااالم و مناااب  نیااز فصاال ماادیریت    عکاا 

صافحه اسات و    2ترین فصل کتا ،  حجم هاست که کم تجربه

آزاد پ  از فرماندهی بهداری لشکر تاا   های کشفی به مسئولیت

آزاد،  . )کشافی کناد  مای   توسط ایران اشااره  598قبول قطعنامه 

1394) 

 14جلسه و در طاول   50آزاد در  ها با آقای کشفی مصاحبه

اناد؛    صورت صوتی باوده  و بیشتر به 1392و  1391ماه از سال 

هاا در   اند. مصااحبه  جلسه که تصویری نیز ضبط شده 2-3جز 

گاار و  هااای مختلااف بااا هماااهنگی بااین مصاااحبه     مکااان

آزاد نیاز   انجام شد و نحو  ارتباط با آقای کشفی شونده مصاحبه

به دلیل آشنایی قبلی و شناخت خاانوادگی کاار ساختی نباود.     

ماه طول کشید کاه ازطریاق    1-2مصاحبه حدود  جلسات پیش

ماناده و   ها و اسناد بااقی  ها و مطالعۀ کتا  مشاهد  آلبوم عک 

طاور مساتمر، ساعی در     زیارت گلساتان شاهدای اصافهان باه    

 (1397. )مساح، اند ازی و یادآوری خاطرات داشتهبازس

 

معرفینویسندۀکتاب

فرزناد   7ای باا   در خانواده 09/02/1350مرتضی مساح در 

است که به علت شغل پادر   و سط  زندگی متوسط متولد شده

در تأسیسات پا یشگاه آبادان به آنجا مهاجرت کرده بودند. باا  

، از آبادان باه اصافهان   1359آغاز جنگ عراق و ایران در سال 

کردند و در  اش در آن زندگی می مهاجرت کرد که اقوام مادری

زماان باا    هام  1364آنجا تحصیالت خاود را اداماه داد. ساال    

عنوان امادادگر باه عضاویت بهاداری      تحصیل در دبیرستان به

آید و به مناطق عملیاتی اعازام   امام حسین)ع( در می 14لشکر 

 شود. می

جز خواهر بزرگشان که در  و برادران مساح، به همۀ خواهر

سن کم ازدواج کرد، تحصیالت عالیه دارند. ایشاان نیاز دارای   

افاازار از دانشااگاه اصاافهان،   ماادرک کارشناساای رشااتۀ ناارم 

الملل دانشاگاه   کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی روابط بین

عنوان کتا   11شهید بهشتی است. او تا کنون موفق به انتشار 

ده است که جز دو عناوان ترجماه کاه در رشاتۀ تخصصای      ش

اند و بیشاتر آثاار    ، بقیه مربوط به حوز  دفاع مقدس ایشان بوده

 اند )همان(.   ایشان بنا به گفتۀ خودشان در حیطۀ تاریخ شفاهی

 

شکلیکتابنقد

طرح جلد کتا  با موضوع و عنوان کتا  همخاوانی دارد؛  

بندی شاده و   ست. کتا ، فصلا  اگرچه نام طراح آن ذکر نشده

گیری و تجهیز و گسترش  آزاد و روند شکل سیر زندگی کشفی

شاده    ترتیاب زماانی بیاان    امام حسین)ع( به 14بهداری لشکر 

کناد. بیشاتر    است که در فهم بهتر مطالب به خواننده کمک می

هاا   هاا و مکاان   ارجاعات متن کتاا  شاامل افاراد و عملیاات    

اند؛ ولی بعضای ماوارد از    وی  آمدهصورت زیرن شود که به می

 اند. قلم افتاده

نثرِ ساده و روان، کتاا  را باا توجاه باه اینکاه در حاوز        

هاایی قارار    گیرد، در زمر  کتا  موضوعات تخصصی جای می

هاای   داده است که برای فهمیدن آن  زم نیست مدام به کتاا  

مراجعه شود و اگر کلماات تخصصای بارای ماا      دائرۀالمعارف

شنا باشند و منظور از بعضی کلمات دانسته نشود، باا توجاه   ناآ

شاود؛   های قبل و بعد از آن، مفهوم آنها مشخص می به صحبت

گرچااه بهتاار بااود بعضاای اصااطالحات پزشااکی و جنگاای در 

توجهی باه ایان    شوند؛ البته شاید دلیل بی  پاورقی توضی  داده

 گر با اصاطالحات باوده کاه بارایش     موضوع، آشنایی مصاحبه

پذیر بوده و نیازی به طرح سااال در طاول مصااحبه و در     فهم

 است. مرحلۀ نگارش، شرح و توضی  در پاورقی نداشته 

در کتاا  باه پااورقی    آمده اسامی  ش تحقیق،از لحاظ رو

 .کند را بیشتر می تا ک اطالعات که ارزش شود میارجاع داده 

زاد آ از قاول کشافی   هاا بیشاتر   شده در پاورقی توضیحات ارائه

بهتر باود تنهاا باه توضایحات آقاای       گان،به نظر نگارند است.

بارای تکمیال توضایحات ایشاان و     آزاد اکتفاا نشاود و    کشفی

هاا، اساناد، آرشایوهای     )کتاا   از مناب  رسمیارجاع مستندتر 

افارادی از قلام   شاود. همچناین،   اساتفاده   صوتی و تصویری(

دا اق  حاق آناان ا   اند و راج  به آنان مطلبی نیامده که درو افتاده

 شد؛ می شایسته بود دربار  آنان نیز مطلبی نوشته و  است نشده

، محرابی 156، یزدانی در صفحه 56مانند سیدعلوی در صفحه 

و ... .  502، غزالی صافحه  441، نیاکی صفحه 167در صفحه 

مسائلۀ دیگاار در ایاان رابطااه آن اساات کااه در روش تحقیااق،  

 آید، بایاد  می فردباری که نام  نخستیناست که در  مطلو  آن
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 فارد با اینکاه ناام    مواردیکه در   در صورتی شود؛  دادهارجاع 

یاا  اسات    شاده   ولی در مراتاب بعادی ارجااع داده    ،آمده قبالً

شاود و   اصطالحات و مفاهیمی که در یک شاهر اساتفاده مای   

  ممکن است بارای دیگاران ناامفهوم باشاد، در پااورقی بیاان      

ما دو سه راه رفتیم »آمده  101مثال، در صفحه  طور اند؛ به شده

در ازای »بیان شاده اسات    32یا در صفحه « و مجروح آوردیم

«. فروشی وجاود داشات   مشرو  150مسجد،  5نانوایی و  15

شد که این از با  اغراق اسات، بهتار    اگر در پاورقی اشاره می

یام  رود ناه رژ   بود؛ زیرا با این نوع بیان، جامعه زیر سااال مای  

کاارتون باه    8-7در حدود »آمده است  33سابق؛ یا در صفحه 

آید کاه   و این گمان پیش می«  ی بارها گذاشتیم ما داد که  به

اهلل  های ماسسۀ اصول دین در راه حق که زیر نظار آیات   کتا 

شاد، ممناوع و قاچااق باوده اسات؛ در       مصباح یزدی اداره می

ح جزو روحانیون مباارز  اهلل مصبا که در آن زمان، نه آیت حالی 

هااای ماسسااۀ ایشااان قاچاااق و  بااا رژیاام بودنااد و نااه کتااا 

ها با تیراژ زیاد و با قیمت بسایار   التوزی ؛ بلکه این کتا  ممنوع

کاه از پیشاینۀ    72شاده اسات؛ یاا در صافحه      نازلی توزی  می

ای  آید، مرحوم یداهلل سحابی با پیشینه سحابی سخن به میان می

کاه   شاود؛ در حاالی    سوسیالیستی معرفی مینامعلوم و ذهنیت 

ایشان عضاو نهضات آزادی و مخاالف سوسایالیزم بودناد تاا       

اند. همچناین،   شده  عنوان چهره لیبرال شناخته موافق و بیشتر به

هاا از نقااط قاوت     ها و تصویرها و نامه اگرچه استفاده از نقشه

شود، باید خوانا، واض  و شافاف باشاند؛    یک اثر محسو  می

ها خوانا نیستند؛ مانناد صافحه    ها و نامه ا در این کتا  نقشهام
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بنقدمحتواییکتا
شروع  1333آزاد در فروردین  کتا  از تولد یوسف کشفی

شورای امنیت توسط ایاران در   598شود و تا قبول قطعنامه  می

گیاری و   یابد. بحث اصلی کتا ، روند شاکل  خاتمه می 1367

امااام حسااین)ع( و اهمیاات و   14تشااکیل بهااداری لشااکر  

هااای مختلااف اساات کااه  آفریناای آن در طااول عملیااات نقااش

آزاد در بیان،  دهد. صداقت کشفی اطالعات ارزشمندی ارائه می

اهمیاات بساایاری دارد و باعااث اطمینااان خواننااده بااه کتااا   

زدن  آتاش  مانند جایی کاه درباار  عملیاات محارم و     شود؛ می

هادت رسایدن تعادادی   که باعث به ش شود نیزارها صحبت می

 شود. از رزمندگان ایرانی نیز می

آقاای  قبلای  آشانایی   نیاز آزاد و  صراحت کالم آقای کشفی

باه ایان    کماک بسایاری   شده، موضوع بحثایشان و مساح با 

  گوهای جنگ باوده مبسا این مطلب یکی از  چه ؛ندک می مسئله

 ای دیگار بیاان   ر جریان واقعاه د ی کالم و  بهولی در   است؛

. این یکی از امتیازات خاص تاریخ شافاهی اسات  که  ،شود می

 خوبی اتفااق افتااده   نظر به از کتا  مد هایی بخشاین اتفاق در 

تشاکیل واحاد بهاداری    ضارورت  درباار    طور مثال، است؛ به

  چگونگی تجهیز آن، حتای زماانی  امام حسین)ع( و  14 رکلش

در کناار   ه،دهای بیشتری مورد نیاز بو که تجهیزات و آمبو ن 

  توجاه شاده   نیاز  وساایل  ۀتهیا   به نحو، توجه به آمار و ارقام

نظار حااج حساین     اخاتالف ، دیگر از این دسات  ۀنمون .است

هایی مانناد عملیاات    در جریان عملیات فت  خرازی با قرارگاه

 ؛ناد ا دانست که ایشان مخالف انجاام عملیاات باوده    1والفجر 

شاد، انجاام    مای انجاام   ولی چون ازنظر قرارگاه باید عملیاات 

انجام  ،آمیز هم نبود و عملیاتی که موفقیت پذیرد عملیات را می

یکای از  باه  ن خارازی  ییا در جاایی کاه حااج حسا     شود؛ می

و بعااد از او پااوزش   زنااد ماایساایلی محکماای ، رزمناادگان

ای کاه آن زماان    از این دست برای خواننده یمطالب. خواهد می

و در تالش برای رسایدن باه چناین الگوهاایی     را درک نکرده 

جناگ   ۀرتبا  که فرماندهان عالی نظر از این؛ جالب استاست، 

همچنان ؛ شدند آنان هم عصبانی می، ما کسانی بودند مثل خودِ

 یا اینکه مانند هار  و شوخی نیز بین آنان متداول بود که شادی

نظر و تانش باین افاراد     کار گروهی دیگر ممکن است اختالف

اطاعاات و تجلاای و یاات کااه در  . همچنااین،آیااد وجااود  هباا

حاج حساین خارازی   شود  سبب می است، فرمانبری از مافوق

 اسات کاه در   یاینها مسائل آنچه دستور بوده است، انجام دهد.

ولی باعث تأثیرگذاری بیشتر ؛ شود مطالب دیگر بیان می ۀحاشی

 شاود و  مای  اثر و ایجاد ح  صداقت بین خالق اثر و مخاطب

هاا   اینگوناه داده  تاریخ شفاهی است که باه  های رسالتاین از 

سبک  اببخش از کتا ، در این خواننده  بتواند دست پیدا کند.

بدون اینکاه دچاار    شود؛ آشنا میفرماندهی و زندگی در جنگ 

، پاارداختن بااه شااعارزدگی شااود یااا موضااوع اصاالی کتااا  

 .باشدموضوعات از این دست 
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خااطراتی   ،در این کتاا   شده ائهاراطالعات جالبی  سوایِ

های میانی کتا  باه بعاد باه فراخاور      خصوص در بخش که به

هم برای خواننده و ؛ یک نقطه قوت است ،موضوع بازگو شده

بارای   .کنناده  شاونده و هام بارای مصااحبه     هم برای مصااحبه 

زمان با خوانش متن در جاهایی یک  که هم نظر خواننده از این 

تار   خودماانی فضایش باه اصاطالح   گیرد که  فاصله کوتاهی می

با زباان و ادبیاات   ، گردد می  و دوباره به متن اصلی باز شود می

ایان   شاونده  مصااحبه بارای  . شود رزمندگان نیز بیشتر آشنا می

تااریخ   ۀای را در خالل مصااحب  خاطره  وقتیحسن را دارد که 

شود کاه بارای    ایجاد می برایش این ح  کند، می بیانشفاهی 

به فکر دستیابی باه آنچاه در   و تنها ند ا ظر من هم ارزش قائلن

گاویی از   اگار پیشانهاد خااطره    ویژه به من است، نیستند؛ذهن 

میاانی   باشد که در صافحات   مطرح شده شونده طرف مصاحبه

گاویی   ه خااطره کاز این ؛ فارغافتد همین اتفاق می کتا  به بعد

مطالاب کماک   و در باازگویی  ایجاد  راوی،ح  خوبی را در 

نشان از کند، ماندگاری خاطرات در ذهن فرد  بسیاری به او می

 . همچناین، ق خاطر گوینده باه آن فارد یاا موضاوع اسات     تعلّ

ی ابااروجودآمااده  بااه انگیااز خاااطرهحاا  بااا کننااده  مصاااحبه

بهاره  تواند از آن در بهبود فرآیند مصااحبه   می، شونده مصاحبه

ت کتا  اشااره  نقاط قوّ اینجا  زم است به یکی دیگر ازببرد. 

 کاه  آنجاا    از ؛شاود  از زمان کودکی فارد آغااز مای   کتا   شود.

کاه   جایگااهی ساال و   دوران کودکی برای افراد در هر سن و

شاود از کاودکی تاا     فارد آمااده مای    .است انگیز خاطره ،باشند

وگوهاای ابتادایی    اش را بازگو کند و در همان گفت بزرگسالی

با پرساش  ه وگویی دوطرفه همرا گفت، یعنی با جریان مصاحبه

شاود و بارای جلساات بعادی باا آماادگی        آشنا مای ، و پاسخ

به  شود شونده متوجه می مصاحبهوقتی . شود بیشتری حاضر می

و دربار  آن  شود ها و افراد و خط سیر حوادث توجه می تاریخ

باا تااریخ    گاویی  خااطره تارین تفااوت    که مهام کنند  ساال می

کادام از ایان ماوارد     اگر درباار  هار  . است شفاهی نیز در این

آوردن اطالعاات و    دسات   باه  ساعی در  ند،اش یاری نک حافظه

 هادف از طارحِ   بایاد بداناد  او خودش هام   .دارد هاتکمیل آن

بسا او  اطالعاتی است که چه ۀدستیابی به گنجین ،تاریخ شفاهی

کنناده   داند و زمانی ارزش کار مصااحبه  تنها کسی است که می

تری در ایان زمیناه دسات     که به اطالعات جام  شود میتر بیش

کناد   کننده فراهم مای  ضمن این امکان را برای مصاحبه در؛ یابد

 ؛شاونده باه دسات آورد    که شناخت بیشتری نسبت به مصاحبه

البته باید در نظر داشت با توجاه باه اینکاه هماۀ خواننادگان،      

ز باه دنیاا   اند و بعضی در آن زماان هناو   جنگ را تجربه نکرده

ای باشاد کاه    بودند، سبک تدوین خاطرات باید به گونه نیامده 

ها و حوادث برایشان سخت یا نااممکن   تصور و تصویر صحنه

نباشد؛ اما این نقیصه در ماواردی در ایان کتاا  وجاود دارد.     

هاای ۀریفای باا هام      خاطرات شفاهی و تاریخ شفاهی تفاوت

شاود:   آنهاا اشااره مای    ترین تفاوت دارند که در اینجا به اصلی

خاطرات شفاهی به بیان خاطرات افراد در جریان یاک حادثاه   

شاود.   پردازند و معمو ً باه خاط سایر وقاای  توجاه نمای       می

خاطرات شفاهی، تنها برشی از یک اتفاق اسات؛ ولای تااریخ    

شفاهی به روند حاوادث در خاطِ زماان و مکاان توجاه دارد.      

اند و در تاریخ شفاهی  ریخزمان و مکان از عناصر اصلی علم تا

 نقش کلیدی دارند.

که کتا    آن استشناسی،  کتا  ازنظر روش نقد ترین مهم

ر اماام حساین)ع( و   کمحاور باودن بهاداری لشا      بین موضوع

گرچاه   ؛اسات  درحال نوسانآزاد  شخصیت محور بودن کشفی

 موضاوع  هاای  قسامت باه   نسبت بودن کتا  شخصیت محور

های تاریخ شفاهی باه دو   اما طرح تر است؛ پررنگ بودنمحور 

کاه   شاوند  تقسیم می محور تمحور و شخصی موضوع نوع کلی

اگار بناا باود موضاوع یعنای       ؛بهتر بتوان حق مطلب را ادا کرد

پا  بایاد از    شود،بررسی  ر و عملکرد او کتشکیل بهداری لش

 شاد و اگار   افراد دیگر که در جریان کار بودند نیز مصاحبه می

 بر کتا  تأکیدرسد  به نظر میکه  باشد، محور شخصیت بنا بود

اناد   در مقاطعی که ایشان حضور نداشتهندارد  لزومی است،آن 

و در صورتی از ایشان مصاحبه شود  ،اند کار نبوده نیا در جریا

که به نظر نویسنده و انتشارات، مصاحبه با ایشان برای تکمیال  

رونااد تشااکیل بهااداری لشااکر ضاارورت داشاات، در حااین   

عنوان فارد مطلا     شد که ایشان به وگو این مطلب بیان می فتگ

 دهند.  درجه دوم ایشان، این اطالعات را می

 گااهی کاه    اسات  ، ایان  باه کتاا    ی جادی یکی از نقدها

یک احتمال هم هسات   البته وجود دارد؛گسستگی بین مطالب 

ولای   اناد؛  شده پاسخ داده شده و   شاید این ساا ت پرسیدهکه 

مانناد  باشند؛   ، این مطالب استفاده نشدهنهایی کتا  تدوین در
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ر کر و اینکاه چارا لشا   کآزاد باا لشا   ت اختالف آقای کشفیلع

در صاورتی   ؛باشاد   خواسته با ایشان همکاری داشته دیگر نمی

شود، این است  صورت تلویحی از متن برداشت می آنچه به که

؛ کارده اسات   میحمایت  آزاد کشفی حاج حسین خرازی ازکه 

. چندین احتمال در این زمیناه  شود بیان نمی هم علت اختالف

وجود دارد: شاید مساح، چه در زمان وقوع و چه بعد از آن از 

ه کتا  دربار  نکبه ای  با توجه است؛ شاید هم علت مطل  بوده 

از نگاارش   گیارد،  می  قرارنظامی در زمر  مسائل ر بوده و کلش

اسات؛ شااید هام     اجتنا  شده کردن آن  این مطالب و عمومی

د یل دیگری دارد؛ مانند تغییر نگرش افراد یا مناف  شخصی و 

با ایان روش نگاارش و   اگرچه  گروهی یا هر احتمال دیگری؛

شاود کاه    این ساال بیشتر در ذهن خواننده مطرح مای تدوین، 

باه   اسات   اختالف ایجاد شده و چرا در متن کتا  نیامده چرا 

هتر آن اسات کاه نویسانده و انتشاارات، باه      نظر نگارندگان، ب

بیاان   و مطالب را احترام بگذارند خوانندهقدرت درک و تمییز 

گوناه   هماان رند. گذابو قضاوت را بر عهده خود خواننده  ندکن

کتا  اشاره باه   محاسنیکی از ، شد  اشاره همین مطلبکه در 

ه چارا ایان مطلاب    کا ن اینولای ا   است؛ های جنگ بودهومگ

به بهتر بود در متن کتا  . جای ساال است شده،  ه گرفتهنادید

 یاز ایجااد تفاسایر متعادد و گااه     تاا  شد می موضوع پرداخته 

اساناد و  نظار  ماز  شود و موضاوع  متضاد با واقعیت جلوگیری

و بهتار در جریاان    بودناد  کسانی کاه در بطان کاار   شواهد یا 

کتاا    اگار ایان  شد.  می صورت پاورقی بیان  حوادث بودند، به

پاساخگویی   فرصات بااز   گرفته شاود، محور در نظر  شخصیت

باعاث  بیاان چناین مطاالبی    بساا   چه .برای دیگران فراهم است

ناوع  مختلف از دیدگاههای مختلف و با توجاه باه    افرادِ شود

واقعیاات تااریخی   به بیان شان وۀایف و اختیاراتمسئولیتشان، 

 شود و به باروری آشکارب ردازند و ابعاد مختلف آن نیز بیشتر 

همچنین، توجه به یکای   .ادبیات دفاع مقدس کمک کند بیشترِ

تجربیاات   کارد و  از کارکردهای تاریخ شفاهی را پررناگ مای  

گرفات؛ در صاورتی    میقرار  بعدهای  در اختیار نسل نسل قبل

که ترس از انتقاد و قضاوت دیگران دلیل ایان خودسانساوری   

کاه   دارناد له توجه ئبه این مس حتماً نگر آیندهافراد بوده است. 

خوبی  بهو مطالب  برونداز بین  های ساختگی حریمباید بعضی 

ه کا نه این شوند،ان بی است، گونه که بوده و اتفاق افتاده و همان

وناه کاه   گخواننده و مخاطبان از مجاری اطالعااتی دیگار و آن  

دست یابند و آناان را صاحی     ها دادهبه این  ،کنند آنان بیان می

 ؛جاانبی ب ردازناد   ۀش به مطالعا ا هبدانند و دیگر نخواهند دربار

 برای آیندگاناین نیست که تاریخ را ادعای تاریخ شفاهی  مگر

 ؛تواند قضاوت کند خواهد و نمی تاریخ شفاهی نمینویسد.  می

خوبی  پازل به های قطعههای تاریخی را مانند  ولی باید واقعیت

  ، آن را پر کند.ی باشدلاخ ای قطعهکنار هم بچیند و اگر 

شناسی تحقیق است کاه باه کساب     با توجه به اینکه روش

شود و در تولید محتوای  اطالعات و نگارش هر اثری منجر می

اثر نقش بسزایی دارد و ایان کتاا  باه روش تااریخ شافاهی      

است، کتا  از منظر تااریخ شافاهی    شده   آوری و نگاشته جم 

یق و نگارش کتاا  باوده و   شود که هم روش تحق بررسی می

هم ناوع نگاارش آن. تااریخ شافاهی روش تحقیاق ناوین در       

تاریخ معاصر است کاه باا انجاام مصااحبه ساعی در پرکاردن       

خألهای اِسنادی دارد. به عبارتی دیگر، تاریخ شافاهی عباارت   

شونده  کننده و مصاحبه وگویی فعال میان مصاحبه است از گفت

هاا   بعدها تبدیل به انواع نوشتهبرای تولید متن که ممکن است 

 .شود؛ در عاین حاال، در زماان تولیاد، تااریخ شافاهی اسات       

هرچنااد پیشااینۀ علماای و    (36: 1386)نااورائی و دیگااران،  

گردد، تاریخچاۀ آن   روشمند تاریخ شفاهی به سده اخیر بر می

ها بعد توسایدید   دهند. قرن را به قبل از پیدایش خط نسبت می

هاای پلوپاونزی    کننادگان در جناگ   هایی با شرکت نیز مصاحبه

داد. نمونۀ بارز اهمیت و جایگاه تاریخ شفاهی در تاریخ  انجام 

ات، احادیث و نقل حاوادث قارن اول اساالم    اسالمی، در روای

که کتابت احادیث، ممنوع و نقل شفاهی، تنها راه  است؛ زمانی 

هاای   حفظ آن بود. تاریخ شفاهی، آگاهانه و در قالب مصااحبه 

م. و بعااد از 1775شااده روی کاغااذ از سااال   رساامی پیاااده 

های لکسینگتون و کنکورد شکل گرفت و بعاد از آن در   جنگ

را بایاد عصار    20کرد. قرن  و نیویورک گسترش پیدا کالیفرنیا 

م. 1930گیری و گسترش تاریخ شافاهی نامیاد. از ساال     شکل

اطالعات با ارزشی در قالب خاطرات بازماندگان مهااجران باه   

تاااریخ  (8و9: 1386آبااادی،  )حساان .آوری شااد آمریکااا جماا 

م. و پا  از اختاراع ضابط صاوت وارد     1970شفاهی از دهه 

)ن.ک: ناورائی و ابوالحسانی    .نی از حیات خود شدمرحلۀ نوی

اگرچه بعضی معتقدند قبال از آن نیاز    (26-28:  1394ترقی، 
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تاریخ شفاهی وجود داشته، این نظر مورد اتفاق اسات کاه باا    

ها، تحولی در تااریخ شافاهی    آمدن امکان ضبط مصاحبه فراهم

رد و باه  ها استفاده ک آمد که بتوان مستندتر از مصاحبه وجود   به

آن ارجاع داد و درواقا  زمیناۀ دسترسای و ارزیاابی ادعاهاای      

 شده برای دیگران نیز فراهم شد. مطرح

تاااریخ شاافاهی در تاااریخ معاصاار و دربااار  حااوادث و   

موضوعاتی است که امکان مصاحبه با عاامالن یاا شااهدان آن    

حوادث فراهم است و در موارد کمبود اساناد، بسایار اهمیات    

تاوان   حتای مای   (29-34: 1384)ن.ک: درکتانیان،  ؛کند پیدا می

به سراغ کسانی رفت که آن حادثۀ تاریخی را ازطریق نقل قول 

اند. اگر حادثۀ  و صحبتی، بدون واسطه از عامل یا شاهد شنیده

تاریخی مرکز دایره فرض شود، هرچه از مرکز دورتر شاویم و  

مرکز فاصاله  ناچار به سراغ کسانی رویم که از این  عمد یا به به

شاود؛ ولای    تر می ها سخت گیرند، کارمان برای ارزیابی داده می

 اهمیت فرض شود. های چنین افرادی کم باز نباید شنیده

در تاریخ شفاهی ایران معاصر، دو حادثۀ انقال  اسالمی و 

توانااد دساتمایۀ تحقیقااات   دفااع مقادس وجااود دارد کاه مای    

ها و موضوعات ایان   پژوهشگران قرار گیرد و هر کدام از جنبه

های تاریخ شفاهی را دارناد.   دو، قابلیت تعریف و اجرای طرح

تاریخ شفاهی بهداری لشکر امام حسین)ع( که به روایت حاج 

آزاد و بااا مصاااحبه، تحقیااق و نگااارش آقااای  یوسااف کشاافی

مرتضی مساح تنظیم شده و بنا به گفتۀ نویسانده، کتاا  برتار    

نیز معرفای   1396در سال  دفاع مقدس در حوز  تاریخ شفاهی

(، ازجملاه موضاوعاتی اسات کاه     1397اسات )مسااح،    شده 

صورت مستقل و در غالاب تااریخ شافاهی باه آن تاوجهی       به

 نجاات  فرشاتگان نشده بود؛ البته مرتضی مساح کتابی با عنوان 

اند که موضوع آن، خاطرات امادادگران بهاداری اسات.     نوشته

مستقل، روند تشاکیل   صورت اهمیت این کتا  آن است که به

بهداری لشکر را در طول جنگ بررسی کرده و برای اینکار باه  

انااد؛ حاااج یوسااف  سااراغ شااخص اول بهااداری لشااکر رفتااه

در جبهاه حضاور    1367تا  1359آزاد، کسی که از سال  کشفی

اند و  دار این مسئولیت بوده داشت و جز چند مقط  کوتاه عهده

ن اصلی در بهداری بود و گیرندگا در طول این مدت از تصمیم

هااای لشااکر و قرارگاااه دربااار   قاعاادتاً از جلسااات و تصاامیم

: ماتن  1394آزاد،  )کشافی  .اطاالع نباوده اسات    بهداری نیز بی

است؛ اینکه قبال    خوبی صورت گرفته انتخا  سوژه به کتا (

همراهی ایشان باه هار دلیال، باه       از دست دادن ایشان یا عدم

نشان از شناخت نویسنده از موضوع ایشان مراجعه شده است، 

شونده و اهمیت ثبت اطالعات ایشاان دارد.   و شخص مصاحبه

صاورت   از دیگر محاسن کتا  این است که روند حوادث باه 

شده که در یک امتداد است و سعی شده اسات باه     خطی بیان

شمار مطارح شاود و باه بیاان روایات و شاناخت        ترتیب سال

 کند.  موضوع کمک بسیاری می

 .گیارد  جای مای  1اصیلتاریخ شفاهی   در حوز دکتر آقای

در روش نگاارش  ، عالوه بر آنکاه در پیشاگفتار کتاا  آماده    

ایان مسائله مشاهود    نیاز  پاساخ،  و  پرساش همان ، یعنی کتا 

روش کار به این صاورت اسات کاه     ،در تاریخ شفاهی است.

هدفش اساتخراج  و  پردازد میبه طرح ساال  کننده مصاحبه فرد

هاسات. تااریخ شافاهی      ی پرسش و پاساخ  تاریخ  بهو ثبت 

کاردن و   نوعی دیالوگ اسات. بعضای دیاالوگ را باا صاحبت     

دانند؛ در حالی که با هم مشترکاتی دارناد و   وگو یکی می گفت

ترین آن از تجربیات شخصی خود گفاتن اسات؛ ولای در     مهم

 و اصاول اند. دکتر محمدرضا نیستانی در کتا   ماهیت متفاوت

تارین   اناد و مهام   این دو را با هام مقایساه کارد    دیالوگ مبانی

کاردن، جادی و    اند: صاحبت  ها را در این موارد شمرده تفاوت

آورد و  هدفمند نیست و هر کسی از هر دری سخن به میان می

وگو را  ک  قصد و منظور مشخصی ندارد. همچنین، گفت هیچ

د؛ در انا  شنود یا گفتن و شنیدن تعریف کارده  و یک رابطۀ گفت

تاری دارد و تماام    که دیالوگ ازنظر ایشان معنای وسای   حالی 

گیرد؛ دیالوگ چیزی جاز زنادگی و    زندگی انسان را در بر می

توان روشی برای تفکار   روابط میان افراد نیست. دیالوگ را می

جاویی   و و اندیشیدن با دیگری دانست. درواق  دیالوگ جست

وی دانایی برای فهام و  است مشترک، خالقانه، همد نه و از ر

شناخت مفاهیم جهان. از این دیادگاه، دیاالوگ وسایلۀ یاافتن     

ای است که دو شخص یاا   نیست؛ بلکه فرآیند، نگرش یا لحظه

 (13-33: 1391)نیساتانی،   .کنناد  بیشتر با یکدیگر مالقات مای 

طاور کلای و    ممکن است بعضی در لزوم ثبت تاریخ شفاهی به

                                                           
ا ت و اسا  اناد کاه   به کاار بارده   یلدل یناصطالح را نگارندگان به ا این. 1

 یگار د یها و ابتدا مصاحبه نشده و بعد به گونه ندا آمدهطور کامل  ها به پاسخ

 .شود روایتا ت احذف س یا
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باشاند و علات آن    تردید داشته طور مشخص بهداری لشکر  به

های خبری متعدد، چه در زمان جنگ و چاه   را وجود مصاحبه

ملماوس  هاای   یکی از تفاوتبعد از آن بدانند؛ در صورتی که 

است که  اینهای خبری  با مصاحبه های تاریخ شفاهی مصاحبه

واند به طرح سااال  ت کننده بیشتر می مصاحبه، در تاریخ شفاهی

زیرا هم زمان بیشاتری بارای انجاام    ؛ ب ردازد شونده از مصاحبه

شونده با علم باه   فرآیند مصاحبه دارد و هم اینکه فرد مصاحبه

 ،وعی استنطاق شودن مدنظر به  عه قرار است دربار  موضوکاین

های خبری که  پ  باید بین مصاحبه است. پذیرفته مصاحبه را 

تاریخ  های مصاحبهبا  ،گزارش و عملکرد است ۀارائ ،هدف آن

هاای   در مصااحبه  ویاژه  اگرچاه باه  . شفاهی تمییاز قائال شاد   

عملکرد و گزارش ، ارائۀ یکی از مباحث اساسی ،محور موضوع

اسات کاه در    ایان خبری  ۀتفاوت اساسی آن با مصاحب، است

خط سیر مشخصی بارای موضاوع در نظار    باید تاریخ شفاهی 

؛ بسنده کارد توان  نمیگرفته و دنبال شود و تنها به آمار و ارقام 

 پروساۀ عاایی و  دبلکه باید چگونگی رسیدن به آمار و ارقاام ا 

در کاار  این  (1396)پیرمرادیان،  .شده نیز مدنظر قرار گیرد طی

 طاور مثاال،   است؛ باه  خوبی اتفاق افتاده از کتا  به هایی بخش

امااام  14 رکتشااکیل واحااد بهااداری لشاا ضاارورت دربااار  

که تجهیزات و  مانی چگونگی تجهیز آن و حتی زحسین)ع( و 

، هام  به آمار و ارقام هم ه،های بیشتری مورد نیاز بود آمبو ن 

 ۀمصااحب تفاوت دیگار   .است  تهیه وسایل توجه شده  به نحو

 ۀاسات کاه در مصااحب    ایان تاریخ شافاهی   ۀخبری با مصاحب

دفااع   از عملکرد خود و ساازمان متباوعش  فرد  خبری معمو ً

 ساتر حاوادث و  بفرد چاون در   ،ولی در تاریخ شفاهی کند؛ می

 ،در حاال صاحبت اسات    هاا  پدیدهدیگر  باوقای  و در ارتباط 

 ،آمیاز نداناد و خاود    بسا این عملکرد را چندان هم موفقیت چه

 بداناد  زمان حادثهرا شرایط   آنآن را نقد کند و یکی از د یل 

و  وگاو درباار  عملیاات محارم     گفات مانناد   (؛1396)ستوده، 

ا کاه باعاث باه شاهادت رسایدن تعادادی از       زدن نیزاره آتش

آزاد و آشانایی   صراحت کالم کشافی  شود. رزمندگان ایرانی می

باه   کماک بسایاری   شده، موضوع بحثایشان و مساح با قبلی 

جناگ   رازهاای بسا این مطلب یکای از   چه ؛ندک می این مسئله

ای دیگار   ر جریاان واقعاه  د ی کالم و  بهولی در   است؛  بوده

شود و این یکای از امتیاازات خااص تااریخ شافاهی       بیان می

 .است

ر ککه در بهاداری لشا   است مساح از کسانی بوده مرتضی

ولی در  است؛ آزاد آشنا بوده و با روحیات کشفی  خدمت کرده

های ابتدایی کتا  که جلسات ابتدایی مصاحبه با ایشاان   بخش

م چشا نوعی رودربایستی و رعایت احتارام باه    است، نیز بوده

هایی مانند مسائل خاانوادگی   که در بحث  ای گونه به  ؛خورد می

 پردازناد  نمیبه طرح ساال مجدد و  ایشان گسست وجود دارد

کاه   20مانناد صافحه    ؛مانناد  بدون پاسخ مای  ها ساال و عمالً

آزاد از فرارشاان از مغاازه کفاشای عمویشاان صااحبت      کشافی 

اینکاه بعاد از    کند؛ ولی تأثیر این اتفاق در زندگی ایشان و می

افتد یا در زمینۀ مرگ  کنند، از قلم می آن چه شغلی انتخا  می

پدرشان به نحو  گذران زندگی پ  از مرگ پدر توجه نشاده  

شغل پادر مشاخص نشاده     18گونه که در صفحه  است؛ همان

ه متولاد  کا تعداد خواهران بعد از خودشان و ایندربار  یا است 

شاود   و تنهاا اشااره مای    آیاد  ینما   میان  ، سخنی بهندا چه سالی

در  «.خواهرانم در آماوزش و پارورش شاغل معلمای دارناد     »

 باه جاوا  نرسایده    و که ساالی مطارح شاده   شده موارد گفته

کنناده را از   شونده منظور مصااحبه  بهتر بود اگر مصاحبهاست، 

 ای که کامالً گونه تر و به با بیانی ساده نشده است،ساال متوجه 

باه طارح    ،شاونده روشان شاود    رای مصاحبهمنظور از ساال ب

 ،البته این امر در جلسات ابتدایی مصاحبهمجدد ساال ب ردازد؛ 

شونده هنوز در جریاان کامال مصااحبه     ه مصاحبهکبه دلیل این

 گار هام   کار ان  ندارد و مصاحبه  و با شیو است قرار نگرفته

. بارای ایجااد   طبیعای اسات   اِشراف کمتری بر موضاوع دارد، 

شاونده   گار و مصااحبه   و اطمینان بیشتر بین مصاحبه صمیمیت

صحبت دوستانه دربار  مانند  شود؛ راههای مختلفی پیشنهاد می

هاا   مندی شناخت عالقه، شونده عالقه مصاحبه د موضوعات مور

و تمایالتش و حتی پارداختن باه موضاوعات روز در خاالل     

قتای  وباین مصااحبه.    حتااساتر  هاای  زماان وگوها و در  گفت

بارای او   را اش شخصای مسائل  ماد به وجود آمد، حتی فرداعت

گوید یا ممکان اسات در طاول مصااحبه و بیاان اتفاقاات        می 

را دوربااین و ضاابط صااوت  گاار بخواهااد ماارتبط از مصاااحبه

. ت بازرگ اسات  یا یک موفق گر برای مصاحبه کند کهخاموش 

بااه  همچنااین، ایجاااد حاا  صاامیمیت در فضااای مصاااحبه، 

ر تبیش شونده، مصاحبهد با فضای فکری کن کمک می گر مصاحبه
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)ن.ک:  آشنا شاود و او را تجزیاه و تحلیال کناد ناه قضااوت      

باا   نویسانده البته با توجه به آشنایی قبلای  (؛ 19: 1387کمری، 

 پرساند یاا از ایشاان    بین حرف ایشان ساالی نمای  ،آزاد کشفی

پرسند تاا باه پاساخ     دربار  یک موضوع چندین بار ساال نمی

 ،شاوند  اگر جایی ایشان از موضوع اصلی منحرف میبرسند یا 

ربایساتی  دبیشتر رو ،گردانند نمی ایشان را به موضوع اصلی باز

؛ رود این نقیصه از باین مای   ،کار ۀولی در ادامرسد؛  به نظر می

سااا ت   چهاارم پایاانی کتاا     یک  صفحاتدر  نمونه، برای

یاا   شود میانجام آن توصیه که کاری   ؛ همانپرسند تکمیلی می

تااریخ شافاهی چاون     گردانند. می ایشان را به بحث اصلی باز

متنای باه    های فرعای و میاان   حتی ساال 1؛باز است ای مصاحبه

د به پاسخ ساا تش دست یابد و به نکن کننده کمک می مصاحبه

ماادد  شااونده در بااه یااادآوری بهتاار وقااای  تاااریخی مصاااحبه

 به را نیااز باارایفرآینااد مصاااح (1396)سااتوده،  .دنرسااان ماای

ه چا چون او دوسات دارد آن کند؛  بخش می لذتشونده  مصاحبه

شاده   ه مطالب گفتاه کاین .بیان کند ،داند را درباره موضوعی می

 قدر با موضوع اصلی مرتبط است یا چاه زماانی و در چاه    چه

آنهاا صاحبت کناد، باه مادیریت       باید اجازه داد دربار  ،حدی

او نقاش   تگی دارد؛گار بسا   جریان مصااحبه توساط مصااحبه   

 وآگااه اسات    ،راه ۀکند که از مسیر و نقش ناخدایی را بازی می

؛ د مسافری است که سوار بر کشاتی اسات  نمان شونده  مصاحبه

داند و آغاز و پایان طارح   است که مسیر را می گر  پ  مصاحبه

هاای   مصااحبه از منظری دیگر،  را در ذهن یا روی کاغذ دارد.

فرد از مبدأ شاروع باه حرکات    ؛ سفر استتاریخ شفاهی مانند 

هاای   سااال  ؛ر اسات وکند و مقصدی را برای خودش متص می

که گرچاه   ندهای فرعی بین راه و جادهو  ها فرعی مانند جاذبه

ممکن است فارد را از مسایر اصالی حرکات دور      هستند، زیبا

کاردن   رساد یاا پا  از طای     که یا به مقصد مدنظر نمای  دنکن

 رساد.  ست دادن زمان و هزینه، باه آن مای  راههای دیگر و از د

شونده را از دلربایی  کننده است که مصاحبه مصاحبه ۀاین وۀیف

درباار    رهاا و باه مسایر اصالی هادایت کناد.      ، مناۀر بین راه

این است کاه   راه پیشنهادی معمو ً، های جلسات اول مصاحبه

 گر سازی شد و مصاحبه های صوتی و تصویری پیاده وقتی فایل

                                                           
ا ت، اناواع مصااحبه بساته، بااز و     ابا توجه به نوع س شفاهی تاریخدر  .2

 .وجود دارد تلفیقی

را  موجاود های  کاستی ،کتا  آن را مطالعه کرد کنند  تدوینیا 

 مغفاول های تکمیلی برطرف کند و اگار موضاوعی    با مصاحبه

در مصااحبه  اسات، آن را   خوبی پرورش داده نشده مانده یا به

 تکمیلی کامل کند.

آن اساات کااه مساائلۀ دیگاار در صاافحات ابتاادایی کتااا  

از  ،یاا اگار شاده   ده شا ن ها تناقصکننده متوجه بعضی  مصاحبه

است کاه   گر مصاحبه ۀه وۀیفک در حالیاست؛ کنار آن گذشته 

؛ برای توجه کافی به وقای  و سیر رخدادها و ترتیب آنان بکند

آزاد دربار  کودکی خاود و   کشفی آنجا که 17 صفحهمثال، در 

 4 مان حادود  »گویاد   میکند،  میصحبت  1339 از زلزله سال

ه در صافحات قبلای اشااره    ک صورتیدر ؛ «سال بیشتر نداشتم

ایشان در آن زمان،  ؛ بنابراین،ستا 1333 متولد سال ،کرده بود

 گار  شاده، مصااحبه   در مواردی مانند نموناۀ گفتاه   ساله بود. 6

یا ایشان  شونده را تصحی  کند تواند خودش، گفتۀ مصاحبه می

یادآوری ایان مطلاب کاه     ، بابرای مثالکند؛ را متوجه تناقص 

. نموناۀ  اناد  متوجه چاه ساالی باوده    ،اند اشاره کرده ایشان قبالً

به مرگ برادرشاان در هماان زلزلاه     که است 18 صفحه دیگر،

اعضای وقتی اسامی  ،قبل ۀه در صفحک در حالی ؛کند اشاره می

یااورده  ناامی از بارادرش ن   گویاد  مای  اش را شده فوت خانواد 

گوید فرزند سوم خاانواده   در همین صفحه می ،همچنین است.

 د فرزناد دوم خاانواده  وکرده ب  در صفحات قبلی اشارهو  است

هایشاان،   به دلیل نوع شغل و مسائولیت حتی افرادی که  است؛

وقتی در جایگااه مصااحبه    های متعدد را دارند، تجربۀ مصاحبه

هاا را   شوند و بعضای از داده  دچار اضطرا  می ،گیرند قرار می

چاون هناوز در جریاان     کنناد؛  بیاان مای  اشاتباه   یا عمداً سهواً

است که سعی  گر  مصاحبه ۀاند و این وۀیف مصاحبه قرار نگرفته

و خألها  کند و متوجه تناقضاتاو در برطرف کردن اضطرا  

کتاا    634و  633شده، در صفحه  مشابه اشتباهات گفته باشد.

ر در فاصله بین عملیات بد»آزاد می گوید  که آقای کشفی است 

جز عملیات مهران که هدفش،  ، عملیات سنگینی به8تا والفجر 

قندی و آزادساازی مهاران باود، عملیاات دیگاری       گرفتن کله

 31شود عملیاات مهاران در    و در زیرنوی  اشاره می« نداشتیم

انجام شده است. نویسانده اگار در ضامن مصااحبه      1367تیر 

تدوین باید باه  آمده نشده بود، در مرحلۀ  وجود متوجه اشتباه به

در تااریخ   8کارد کاه عملیاات والفجار      این مسئله توجاه مای  
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شده با عملیاات   انجام شد و عملیات مهرانِ گفته 20/11/1364

و درمقابل، عملیاات فاروغ جاویادان     05/05/1367مرصاد در 

  سازمان مجاهدین خلق با همکاری ارتش عراق، یکی انگاشاته 

است  265و  244ات است. مشابه چنین خطایی در صفح  شده

شود؛ در حالی که در این  که اشاره به لشکر امام حسین)ع( می

زمان تیپ امام حسین و تبدیل تیپ به لشکر بعاد از عملیاات   

کاه از خاکریزهاای    379اسات یاا در صافحه      المبین بوده فت 

شود مانند ساتاره داود   آید، ساال می  مثلثی صحبت به میان می

دهاد: بلاه و مبحاث اداماه      وا  مای آزاد جا  بوده است؟ کشفی

 Mمانند   یابد که به نظر صحی  نیست و خاکریزهای مثلثی می

 چسبیده بوده نه مانند ستاره داود.  هم به

های تاریخ شفاهی باید به این توجاه   در مصاحبه ،همچنین

د یا چندین سااال در  نداشت که ساا ت نباید چندوجهی باش

کننده یاک سااال را    صاحبهباید مبلکه  ؛یک ساال مطرح شود

باه طارح سااال دیگار      ،مطرح کند و وقتی به پاسخ آن رسید

؛ البته ساال چندوجهی با ساال مفصل فرق دارد و باید ب ردازد

داشات. سااال چنادوجهی باه      به تفاوت باین ایان دو توجاه    

پاردازد؛ ولای سااال مفصّال، دسات       موضوعات مختلاف مای  

ل بااه موضااوع باااز شااونده را باارای پاارداختن مفصّاا مصاااحبه

ایاان نقیصااه  (45: 1392)ن.ک: سااامر و کااوینلن،  .گااذارد ماای

های جلساات ابتادایی بسایار مشاهود      خصوص در مصاحبه به

در طاول   ومطرح  ،است که چندین ساال با هم در یک ساال

در جلسات ابتادایی اینگوناه باه    . دنشو تر می مصاحبه کمرنگ

هاایی   به پاسخ ساال دستیابیبرای  گر مصاحبهرسد که  نظر می

طاور   بهها  امر در طول مصاحبهکمی عجله دارد و این ، که دارد

اصالی   های ویژگیاز  . درخور ذکر استشود کامل برطرف می

 اسات. بسایار   ۀصابر و حوصال   ، برخاورداری از کننده مصاحبه

در  چاه آن شاود   دادهشونده اجاازه   مصاحبه بهگاهی  زم است 

، باه  طریقی بیان کناد  بهخواهد  یکه مرا  یا مطلبی ذهنش است

د؛ له رهاا شاو  ئو ازنظر ذهنی از درگیری با این مسا  زبان آورد

  وگو ب ردازد. گفت ۀبه ادام س  

هاای   امید است در آینده شااهد نگاارش و اجارای طارح    

های علمی باشایم و   تاریخ شفاهی متعدد و برخوردار از روش

دفااع مقادس    ه در اذهان رزمنادگان و فرمانادهان  چبتوانیم آن

ضبط و ثبت کنیم و در تااریخ   ،جنگ مهمعنوان اسناد  به، است

 ماندگار.  

 

نتیجه

شد  آن، بهاداری لشاکر    و موضوع بحث دکتر آقایکتا  

امام حسین)ع(، ازنظر انتخا  موضوع، نو و وسی  است و  14

ایم، نگارش  هایی بوده در این زمینه اگرچه شاهد نگارش کتا 

ها را  کتا  مستقلی با این موضوع، جای خالی امثال این کتا 

ر کند. قطعاً کتا  از معیارهای درخو ها پر می در قفسۀ کتابخانه

عنوان کتا  برتر تااریخ   توجهی برخوردار است که توانست به

برگزیده شود. هدف از نقد  1396شفاهی دفاع مقدس در سال 

هااای کتااا  ماننااد شااناخت قبلاای  آن نیااز توجااه بااه مزیاات

آزاد، بیااان بعضاای مگوهااای جنااگ و  گاار بااا کشاافی مصاااحبه

نکاردن   های ساختگی، نثر روان و ساده، استفاده شکستن حریم

ها  کرر از کلمات تخصصی، ارائۀ توضیحات بیشتر در پاورقیم

تارین آنهاا    های آن است کاه مهام   کردن کاستی و ... و برطرف

 اند از: عبارت

آزاد و  شااناوربودن موضااوع کتااا  بااین عملکاارد کشاافی 

 بهداری لشکر.

نبود دقات کاافی در مصااحبه و تادوین مانناد تنااق  و       

تقای تیپ امام حساین)ع(  ها، زمان ار اشکال در تاریخ عملیات

 ها و حوادث. به لشکر، سن و سال

 و ها ها و نامه ناخوانابودن نقشه

 .وجود اِشکال در بعضی ارجاعات پاورقی

گیری از مصاحبۀ فعاال   شناسی، کتا  با بهره از منظر روش

شاده کاه روش تحقیاق ناوین در تااریخ       تاریخ شفاهی نوشته

ساعی در پررکاردن   معاصر است که باا انجاام مصااحبۀ فعاال،     

خألهای اِسنادی تااریخ معاصار دارد. مصااحبه فعاال عباارت      

صاورت پرساش و پاساخ بارای      وگاویی کاه باه    است از گفت

شاونده درباار     های مصاحبه رسیدن به پاسخ ساا ت و دانسته

شاود و بارای انجاام آن،     موضوع یا حادثۀ تاریخی انجاام مای  

منادی   و دغدغاه بر داشتن توانمندی و جسارت، عالقاه   عالوه

، مرتضی مسااح توانسات از   دکتر آقایماثر است که در کتا  

هایی نیز داشاته اسات کاه     عهد  آن برآید؛ اگرچه گاهی غفلت

شاونده و   رساد علات آن شاناخت مصااحبه     بیشتر به نظر مای 

گر با موضوعات و اصطالحات باشد؛ در صاورتی کاه    مصاحبه
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