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Abstract: The arenas of Islamic revolution and Holy Defense have been filled with the presence and role-playing of 

women who, along with men, have made a great contribution to the sacrifice and preservation of this land. In the eight 

years of the Holy Defense (1359-1367), women entered the battle scene together with men and in various fields of 

support, care and nursing of the wounded, management and development of resistance movements, persuasion and 

encouragement of men by accepting responsibility and performing duties instead of men and providing the ground for 

the presence of men to play an active and continuous role in the war, taking care of children and maintaining the warm 

heart of the family and other things played a very important role in the war. Oral history, by mentioning the various 

angles of women`s presence and the issues facing them, is one of the tools that can portray the role of women in the 

holy defense in a wider way. The process of collecting and compiling women's oral history is facing obstacles, some of 

which are common between men's and women's oral history, and some of them are different from men's oral history in 

terms of the type of preparation and compilation. These barriers are either social or include things that are influenced by 

the form and structural elements of oral history. This article attempts to examine the effect of a set of women's obstacles 

in the Holy Defense by adopting the views of experts, researchers, and the authors' empirical views during several years 

of activity in this field, which causes damages in the final output. These obstacles include the restrictions on 

interviewing women due to various cultural, and ethnic reasons, or the fact that the interviewer should preferably be a 

woman and familiar with the subject of conversation and have common cultural and ethnic roots, the emotional nature 

of most women, and in some cases the feeling overpowering the narrative and how to control these cases, the 

preoccupations of housework and raising women's children, and considering these cases in determining the time, 

duration, and place of interviews. In addition to the mentioned cases, the common obstacles to men's and women's oral 

history include the passage of time, not being seen, lack of attention to the correct selection of the narrator, the 

weakness in the interview process, the weakness in the oral expression of events, the unwanted distortion of facts, the 

unavailability of documents, the effects of custodian organizations and institutions, and various approaches in the way 

of compilation and presentation of oral history. The goal is to increase the quality of preparation and compilation of oral 

history by recognizing the obstacles affecting the process of women's oral history in Holy Defense and solving them by 

using appropriate solutions according to the conditions so that the final product is more consistent with scientific and 

technical standards. 

Key Words: Oral History, Holy Defense, Women, Interview, Pathology. 
 

 

 مقدس دفاع در زنان شفاهی تاریخ شناسی آسیب

  2دهکردی مومن آل نرگس، 1*پردنجانی رحیمی ابراهیم
 ، ایرانمقدس دفاع پژوهشگر و نویسنده 1
 ، ایرانمقدس دفاع پژوهشگر و نویسنده 2

 15/05/1401 پذیرش: تاریخ       08/02/1401 دریافت: تاریخ

 چکیده
 و فههداكار  در زیههاد  سهه   مههردان همپهها  كهه  اسههت بههوده زنههان  نقشههرفرین  و حضههور مشههنون مقههدس دفههاع و اسهه م  انقهه   ههها  عرصهه 

 ههها  حههوزه در و شههدند مبههارزه صههنن  وارد مههردان بهها همگهها  زنههان( 1359-1367) مقههدس دفههاع سهها  هشههت در. انههد داشهه   سههرزم   ایهه  حفهه 

 انجهها  و مسههلوت ت قبههو  بهها مههردان تشههوی  و ترغ هه  مقاومههت، ههها  ن ضههت توسهه   و اداره مجروحههان، از پرسهه ار  و مراقبههت پشهه  بان ، مخ لهه 

 گههر  كههانون حفهه  و كودكههان از مراقبههت جنهه ، در مسهه مر و ف هها  نقهه  ایفهها  بههرا  مردههها حضههور زم نهه  فراهمکههردن و مههردان جهها  بهه  وظ فهه 

 تهر  وسه    شهک   به   مقهدس  دفهاع  در را زنهان  نقه   توانهد  مه   كه   اسهت  ابزارههای   از یکه   شهفاه   تهاریخ . كردنهد  نقشهرفرین   دیگهر  مهوارد  و خانواده

 زنههان شههفاه  تههاریخ تههدوی  و گههردآور  فراینههد. بکشههد تصههویر بهه  آنههان رو  پهه   مسهها   و حضورشههان گونههاگون زوایهها  ذكههر بهها تههر گسهه رده و

 شههفاه  تههاریخ بهها تههدوی  و انجهها  نههوع تنهها  از ب ضهه  و مشهه ر  زنههان، و مههردان شههفاه  تههاریخ م ههان آن هها از ب ضهه  كهه  اسههت رو روبهه  مههوان   بهها

 تأث رپههذیر شههفاه  تههاریخ سههاخ ار  عناصههر و فههر  از كهه  شههوند مهه  شههام  را مههوارد  یهها دارنههد اج مههاع  جنبهه  یهها موانهه  ایهه  انههد  م فههاو  مههردان
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 در ف ات ههت سهها  چنههد طهه  مؤتفههان تجربهه  ههها  دیههدگاه و پژوهشههگران صههاحبناران، دیههدگاه از اق بههاس بهها اسههت شههده سهه   مقاتهه  ایهه  در. هسهه ند

 از انههد عبههار  كهه  اسههت ن ههای  خروجهه  در هههای  آسهه   باعهه  كهه  شههود بررسهه  مقههدس دفههاع در زنههان موانهه  از ا  مجموعهه  تههأث ر حههوزه، ایهه 

 و وگههو گفههت موضههوع بهه  آشههنا و خههان  ترج نههاً كننههده مصههاحب  اینکهه  یهها...  و قههوم  فرهنگهه ، مخ لهه  دالیهه  بهه  ههها خههان  بهها مصههاحب  منههدودیت

 ایهه  م ههار چگههونگ  و روایههت بههر احسههاس غلبهه  مههوارد  در و ههها خههان  ب شهه ر عههاطف بودن باشههد، مشهه ر  قههوم  و فرهنگهه  ههها  ریشهه  دارا 

 مههوارد بهه ...  و ههها مصههاحب  مکههان و مههد  زمههان، ت  هه   در مههوارد ایهه  گههرف   ناههر در و ههها خههان  فرزنههد ترب ههت و دار  خانهه  ههها  مشهههل  مههوارد،

 در ضهه   راو ، صههن   گههزین  بهه  توجهه  عههد  شههدن، دیههده كهه  زمههان، گههذر ماننههد را زنههان و مههردان شههفاه  تههاریخ مشهه ر  موانهه  شههده، گف هه 

 ن ادههها  و ههها سههازمان تههأث را  اسههناد، نبههودن دسهه رس در ههها، واق  ههت ناخواسهه   تنریهه  رویههدادها، شههفاه  ب ههان در ضهه   مصههاحب ، فراینههد

 رونههد بههر تأث رگههذار موانهه  شههناخت بهها كهه  اسههت آن هههد . كههرد اضههاف  را شههفاه  تههاریخ ارا هه  و تههدوی  شهه و  در گونههاگون رویکردههها  و م ههوت 

 آن هها تهدوی   و گهردآور   ك ف هت  بههر شهرای،،  بها  مناسه   راهکارههها  از گ هر   ب هره  بها  آن هها كهردن  برطهر   و مقهدس  دفههاع در زنهان  شهفاه   تهاریخ 

 .باشد داش   ب ش ر  همخوان  فن  و علم  اس انداردها  با ن ای  منصو  و شود افزوده

 .شناس  آس   مصاحب ، زنان، مقدس، دفاع شفاه ، تاریخ کلیدی: های واژه
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 مقدمه

 عل ه   عهرا   جن  ایران، م اصر تاریخ ها  جن  تری  م   از یک 

 مقهدس،  دفهاع  هها   نها   با آن از ایران در ك  است( 1359-1367) ایران

 عرب  كشورها  ب   اما شود  م  یاد سات  هشت جن  و تنم ل  جن 

 نگهاه  نهوع  و رویکهرد  كننهد   ب هان  ك  شود م  شناخ   صدا  قادس   نا  با

 حمله   و حسه    صهدا   دسه ور  بها  جنه   ایه  . اسهت  جن  ای  ب  آن ا

 شهد  آغاز رسم  طورب  ایران ب  1359 ش ریور در عرا  ناام  ن روها 

 در ایهران  سهو   از 598 قط نامه   پهذیرش  با جن ، سا  هشت از پس و

 ثبهت  و ضب، ب  توج . شد دوطرف  بس آت  اع   1367 سا  ماه مرداد

 جنه ،  شهروع  بها . اسهت  اج ماع  مسلوت    مقدس دفاع شفاه  تاریخ

 مهردان،  كنهار  در كردنهد  ته ش  و شهدند  مقهدس  دفاع عرص  وارد زنان

 از ههای   جلهوه  راسه ا  همه    در و بکشهند  دوش ب  را جن  بار از بخش 

 جام  ، پ کره از ن م  عنوانب  آنان. گذاش ند نمای  ب  را حماس  و ایثار

 در نقه   ایه   امها  داشه ند   ع ده بر مقدس دفاع تاریخ در پررنگ  نق 

 بررسه   حضهور  ایه   مخ ل  اب اد و است مانده مهفو  موارد از بس ار 

 دفهاع  در زنهان  آفرینه   نقه   از كهاف   اسهناد  نبهود  همچن  . است نشده

 مجها   و كند م  تر برجس   زم ن  ای  در را شفاه  تاریخ اهم ت مقدس،

 فراه  را زنان حضور از ب ش ر  جز  ا  و گوناگون زوایا  ب  پرداخ  

 های  آس   توانند م  آن بر تأث رگذار م  ارها  و اجرا ش وه اما كند  م 

 كهه  باشههند داشهه   همههراه بهه  شههفاه  تههاریخ تههدوی  و گههردآور  در را

 دفهاع  در زنهان  شفاه  تاریخ موان  ها، آس   كاه  و شناسای  مناور ب 

 . شوند م  بررس  مقدس

 

 مقدس دفاع در زنان نقش
 ب  مردان اعزا  تن ا دشم ،  حمل  برابر در ملت یک دفاع شرای، در

 نبرد، از پش  بان  و حمایت بلک  بود  نخواهد پ روز  ضام  نبرد،  صنن 

 كودكهان  از مراقبت جب  ، در مداو  حضور ب  مردان تشوی  و تنریک

 حفه   مجروحهان،  از پرسه ار   و مراقبهت  خهانواده،  گر  كانون حف  و

 ههها  ن ضههت  توسهه   و اداره تشههک  ، ح هه  و جب هه  پشههت سههنگرها 

 تهأث ر  كه   هسه ند  م مه   عوام  ازجمل  دیگر، موارد بس ار  و مقاومت

 70 باال  جانبازان مادران و همسران. دارند جن  سرنوشت بر مس ق م 

 از پهس  م مهاد   ها  سا  تا روان، و اعصا  جانباز و نخاع قط  درصد،

 جدیهد ، ) اسهت  آن عواقه   و جنه   تهأث ر تنهت  شهان  زندگ  جن ،

 دفهاع  از چشهمگ ر   بخ  كن   ادعا اگر ن ست گزاف  پس(. 66: 1393

 كه   اسهت  زنهان  صهبور   و ایثارگر  رشاد ، ایمان، كنند  ب ان مقدس

 با مقدس دفاع ها  داس ان ب ش ر در زیرا اند  رف   پ   مردان با گا ب گا 

 از پهس  چ  و مقدس دفاع دوران در چ  ك  شوی  م  رو روب  زنان  نق 

 و پهور  شری ) اند گذاش   آن ها  جریان روند و وقای  بر م م  تأث ر آن

 نقه   مانند وجود  ها  ساحت با زنان بنابرای ،  (173: 1389 تشکر ،

 طهور به   و اج مهاع  مخ له   هها   صهنن   در خواهر  و همسر  مادر ،

 نقشه   ایفهاگر  اسهت،  مقهدس  دفهاع  كه   پهژوه   ایه   موضوع مشخص

 . اند اساس 

 

 شفاهی تاریخ

 تهاریخ  در اط عها   گهردآور   هها   شه وه  از یکه   شفاه  تاریخ

 عملکرد و ها شن ده ها، دیدگاه براساس را تاریخ  وقای  ك  است م اصر

 در. كنهد  مه   شناسهای   و دههد  مه   شهر   آن ها  ف االن و ناظران شاهدان،

 ارتبهاط   راو  و كننهده مصهاحب   عام  دو شفاه  تاریخ مصاحب  فرایند

 نقشه   ف ها   شهنوند   یهک  عنهوان به   كننهده مصاحب  و یابند م  تنگاتن 

 دغدغهه ، به   و آرا  فضههای  در( راو ) شهونده مصههاحب  تها  دارد اساسه  

 نقه   اسهت  بهدی   . دههد  بسه،  و شهر   را خود ها  شن ده و ها دیدگاه

 م قابه   گف مهان  و پویاسهت  و ف ها   نقشه   م هان،  ایه   در كننده مصاحب 

 اسه اندارد  و اصهوت   هها   شه وه  كهارگ ر  به   بها  راو  و كننهده  مصاحب 

 بازسهاز   و تهاریخ  پن هان  زوایها   آشکارشدن ب  شفاه  تاریخ مصاحب 

(. شهفاه   تاریخ: مل  ك ابخان  و اسناد سازمان) شود م  منجر آن دوبار 

 ههها   گههروه  تزومههاً  كه   اسهت  اط عهات   حامهه   اج مههاع   گهروه هر

  (153: 1387 نههژاد،مسهه ود ) ن سهه ند آن حههام ن دیگهههر اج مهههاع 

 بایهد  خها   گهروه  به   شدنم طو  از دور ب  شفاه  تاریخ در بنابرای ،

 .بگ رد شک  جام   مخ ل  سطو  در گردآور 

 سهطو   در كه   اسهت  ایه   شهفاه   تهاریخ  جهذاب ت  و اهم هت  دت  

 را شههواهد  از غ رم مهوت   نهوع  اینکه   بهر  ع وه و دارد تازگ  م  ددش

 كنهد،  مه   فهراه   پژوهشهگر  بهرا   را مخ لفههه   منهههاب   شناسهههاند،  مهه 

دسه رس  را تهاریخ   حهوز  ( كم ر دس رس در غاتباً) مخ ل  ها  بخ 

 بههس ار   هماننههد . كنهد مه  مطهر  را تفس ر از جدید  زوایها  و پذیر

 هها   پ شهرفت  ن  جهه   در شههفاه   تاریخ نگار ،تاریخ ابداعا  از دیگر

 وسههای   ایهه  . یافههت  اهم هت  صههو   ضههب،  و م کهروف  ویهژهب  فن ،

 كهرد  آسهان  را خبههر  منبهه   بهها  مصهاحب   مس ندسهاز   پژوههشگر، بهرا 

 (.266: 1384 اسه نفورد،)

 یهک  ان کاس و حف  برا  روش  تاریخ  ها  رخداد و وقای  ثبت

 بهرا   بشهر  رو،ازایه   است  آینده ها  نس  ب  آن ان قا  مناورب  رویداد

 از مخ ل  ها  زمان در ها شخص ت م رف  و رویدادها ها، فرهن  ان قا 

 تهاریخ . كنهد  ثابهت  را خهود  بودن تا است گرف   ب ره م فاوت    ها  روش

 در اسههت  م اصههر دوره تههاریخ  اط عهها  آور  جمهه  روش شههفاه 

 اسهناد  بهرا   مکمله   شهود  انجها   صهن    و علمه   شک  ب  ك  صورت 

 مهها بهرا   را رخههداد از تهر   جهام   توصهه   توانهد  مهه  و اسهت  مک هو  

 -1. اسههت شههک  دو بهه  شههفاه  تههاریخ در رویکههرد. كنههد مشههخص
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  (راو  چنهد  ب ان از برگرف   رخداد یا واق   یک بررس ) منور موضوع

( پ وندد م  وقوع ب  فرد یک برا  ك  رخدادهای  بررس ) فردمنور -2

 انجها   ی نه   سهاده  زبان ب  شفاه  تاریخ بنابرای ،  (24: 1397 رح م ،)

 بهر  تأك هد  بها  تهاریخ   واق ه   یک شاهدان یا مطل    از هدفمند مصاحب 

 هها   گونه   به   تواند م  آن ارا   ش و  ك  وقوع چگونگ  و مکان زمان،

. باشهههد این ههها از ترك بههه  و مک هههو  تصهههویر ، صهههوت ، م فهههاو 

 تههاریخ در تههدوینگر و كننههدهمصههاحب  واق هه ، راو  یهها شههونده مصههاحب 

 رقه   را تهاریخ   اتفا  یک دوبار  بازساز  تا كنند م  ایفا نق  شفاه 

 .بزنند

 

 مقدس دفاع شفاهی تاریخ

 عنههوانبهه  آنچهه . دارد تفههاو  شههفاه  خههاطرا  بهها شههفاه  تههاریخ

 ناهر  به   بنها  اسهت،  شهده  توت هد  مقهدس  دفهاع  در مرد  شفاه  خاطرا 

 هها   دشهوار   بپهردازد،  جن  وقای  و رخدادها ب  آنک  از ب   دهقان،

 نویسههندگان ههها  نوشهه   امهها كنههد  مهه  مطههر  را  هجههو  هنگهها  بهه  آن

 دت ه   به   جنه ،  هنگها   به   هها  یادداشهت  و خهاطرا   مردمى، ها  گروه

 مک هو   م راث جزء دوس ى،انسان حس و پرداز جز ى از برخوردار 

 تواننهد  مه   هها  نوشه    ایه  (. 45: 1386 دهقهان، ) شهوند  مى شمرده كشور

 دت هه  بهه  امهها باشههند  جنهه  از خههاطرات  و مشههک   دهنههد  ان قهها 

 از تهوان  نمه   كام  طور ب  مس ند و هدفمند روا  یک از برخوردارنبودن

 دوسهوی   فراینهد   شفاه  تاریخ زیرا برد  نا  شفاه  تاریخ عنوانب  آن ا

 بنهابرای ، . گ هرد  م  انجا  مشخص  چ ارچو  در ك  است چندسوی  یا

 كهرد   تلقه   راو  دانه   از برگرف ه   ها  ب ان را شفاه  تاریخ توان نم 

 را آن ها  ها  پاسخ و شدهپرس ده سؤاال  ساخ ار ك  است مدرك  بلک 

 و توت هد  مراحه   تمها   مسه ندكردن  دت ه ،  همه    به  . كنهد  مه   من کس

 ای  انجا  وض  ت از آیندگان در  ب  تا دارد اهم ت مصاحب  پردازش

 آن بهر  روشه   مهدر   هها  مصهاحب   ثبهت  و ضهب،  و كنهد  كمک ارتباط

 . دارد ارزیاب  قابل ت و است كرده ادعا راو  ك  است چ ز 

 اخ  ار در ضم  ها داده و ها یاف   شفاه ، تاریخ رویکرد در همچن  

 از منهد   ب هره  امکهان  جنه ،  شناسه   تهاریخ  در پایه   اط عا  گذاش  

 ویژگه ،  همه    و اسهت  كهرده  فهراه   را م  هدد  و م فهاو   ها  نارگاه

 كنههد  مهه  آسههان منققههان بههرا  را واق هه  ب شهه ر هرچهه  شههناخت امکههان

 عرص  ب  رس دن برا  جن  ها  نوش   خاطره و ها گف   خاطره بنابرای ،

 تاریخ م ن  در ادب  كاركرد و ماه ت از فراتر باید جن  شفاه  تاریخ

 دیگهر  م نهای   و موجودیهت  جن ، تاریخ موضوع  گس ره ب  عنایت با

 تهاریخ  به   توجه   م هزان  اخ هر  دهه   در(. 121:1390كمهر ، ) كننهد  پ دا

 رشهد  ع نه   شهاهدان  و اصهل   منهاب   به   دسه  اب   و مقدس دفاع شفاه 

 زوایها   صهن  ،  ریهز  برنامه   یهک  بها  است ن از اما است  داش   خوب 

 .شود ضب، و ثبت آیندگان برا  مقدس دفاع گوناگون

 

 مقدس دفاع در زنان شفاهی تاریخ

 مقهدس  دفهاع  در ك  نقش  ب  توج  با كشور، جم  ت از ن م  زنان،

 بزرگه   كمهک  مقهدس  دفهاع  تاریخ تکم   روند ب  توانند م  اند، داش  

 نقله   و تنق قه   سهندها   عنهوان ب  را نشدهدیده و پن ان زوایا  و كنند

 پ کهر  تش    ها، اعزا  از خواهر و همسر مادر، عنوانب  آن ا. كنند آشکار

 پشه  بان   سه اد  هها   كارگهاه  در خودجهوش  مشهاركت  و حضور ش دا،

 شهركت  و مقهد   خه،  در حضور مردم ، ها  كمک آور جم  جب  ،

 كه   كننهد  مه   نقه   را خهاطرات   دیگهر،  كاركردهها   بس ار  و رز  در

 جام ه   از قشهر  ایه  . است مقدس دفاع شفاه  تاریخ پاز  كنند تکم  

 ناشه   عهاطف   نام یمها   و روان  فشارها  توانند م  ك  اند كسان  تن ا

 ان قها   ممکه   نهوع  ب  هری   به   را رزمندگان ب  بخش  روح   و جن  از

 .دهند

 مقهدس  دفهاع  در زنهان  نقه   منوریهت  با تاریخ  ها  ك ا  ت داد

 نه   اسهت،  نگهار  خاطره ب  م طو  ب ش ر ن ز توت دا  و است ك  بس ار

 . نگار تاریخ رویکرد

 

 شفاهی تاریخ شناسی آسیب

 ضهرب ،  كهو ،  زخه ، : قب ه   از دارد مخ لف  م ان  تهت در آس  

 از اسهت  عبهار   شناسه  جام   اصط   در اما غ ره  و ب  و آفت زیان،

 كاركردهها   در همهاهنگ   و ت هاد   عهد   و اخه     و نابسامان  مطات  

 (.16: 1387 سروس ان ، صدی ) ها انسان اج ماع  ح ا  كاتبد ب  مربوط

 اصهل   سه ر  از كهار  آن وگرنه   اسهت  الز  كارهها  هم  در شناس آس  

 ن سهت  مسه ثن   شناس آس   از ن ز شفاه  تاریخ. شود م  مننر  خود

. شهود  رف  و شناسای  آن انجا  مس ر در موجود مشک   و موان  باید و

 بررسه   زاویه   دو از بایهد  گ رند، م  نشلت موجود موان  از ك  ها آس  

 كههردن فههراه  و ریههز برنامهه  ماننههد كلهه  مباحهه  در نخسههت،: شههوند

 و انهد  شهده  اعمها   و اندیشه ده  دان  ای  برا  ك  است های  زیرساخت

 روایههت سههازمانده  و مصههاحب  شهه و  و شناسهه روش مبنهه  دیگههر 

 شهفاه   تهاریخ  شناسه  آسه    از مناهور  پهژوه   ای  در. است شفاه 

 اسهت  مؤثر  عوام  مجموع و موجود مشک   و موان  بررس  درواق 

 شهفاه   تهاریخ  اصهل   ههد   آنچه   و مطلهو   ن  ج  شوند م  باع  ك 

 كه   انهد  موان   یا دارند اج ماع  جنب  یا موان  ای . ن اید دست ب  است،

 برخه   ادامه   در ك  تأث رپذیرند شفاه  تاریخ ساخ ار  عناصر و فر  از

 . شد خواهند بررس  م   عناصر ای  از
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 مقدس دفاع شفاهی تاریخ های چالش

 و هاست انسان با ارتباط در ك  تنق ق  روش عنوانب  شفاه  تاریخ

 قهدر   اخ  هار،  دارا  و انسهان  كننده، مصاحب  و راو  روایت، موضوع

 هها   روش بها  م فهاو   ههای   چات  اند، بررس  و تنل   و تجزی  ت ق ،

 ب شه ر  ن هز  آن ها  بها  مواج ه   حساس ت. دارند اط عا  آور  جم  دیگر

 تهری   م ه  . اسهت  تاریخ نگارش برا  ك  شود م  توت د م ن  زیرا است 

 :از اند عبار  شفاه  تاریخ ها  چات 

 

  شدن دیده کم -

 وجهود  طهر   بهرا   م  هدد   و مخ له   موضهوعا   ك  دوران  در

 یها  ویژگه   كه   گ رنهد  مه   قهرار  توجه   كهانون  در افراد  ب ش ر و دارند

 تجرب هها ، كهه  هسهه ند افههراد از بسهه ار . باشههند داشهه   خهها  موق  ههت

. دارنهد  تاریخ  ثبت ارزش ك  اند گذرانده را مخ لف  اتفاقا  و زندگ 

 هها   نگرش برخ  یا اج ماع  شخص   ، مخ ل  دالی  ب  ك  افراد ای 

 و م رفه   شهفاه   تهاریخ  كمهک  به   اگهر  برند، م  سر ب  سای  در خا 

 شناسهاندن  و م رفه   ن هز  شهفاه   تاریخ رساتت اتب   ك ) شوند شناسانده

 ب  ر تصویر ترس   ب  توانند م  ،(است شده  دیده كم ر ها  گروه و افراد

 . كنند كمک مقدس دفاع دوران از تر كام  و

 

 راوی صحیح گزینش به نکردن توجه -

 مصهاحب   بهرا   كه   باشد داش   مشخص  ها  ویژگ  باید ن ز راو 

 زمهان  در حادثه   مکهان  در حضهور  ویژگه ،  تهری   بدی  . شود گزین 

 با و بشناسد را است شفاه  تاریخ طر  موضوع ك  فرد  یا است وقوع

 ب وانهد  و باشهد  برخهوردار  حافاه   س مت از همچن  . باشد ارتباط در او

 گف هار   درست ب  ی ن  باشد  اع ماد قاب  و راس گو. كند بازگو را آنان

 عقه   بها  ناسهازگار  و منطه  به   سخنان مدا  ك  كس . باشد شدهشناخ  

 یها  داشه    تمای  مصاحب  ب . ن ست مصاحب  برا  مناسب  گزین  گوید م 

 . شود مصاحب  او با ك  باشد شده م قاعد

 

 مصاحبه فرایند در ضعف -

 دسهت  ب  برا  صرفاً ك  است شفاه  تاریخ در اصل  رك  مصاحب 

 بها  همهراه  دق ه   اط عها   آور جمه   ههد ،  بلک  ن ست  خبر آوردن

 اط عها   دار  نگ  هد  با ب ش ر و است شفاه  تاریخ موازی  رعایت

(. 74: 1385 آبههاد ، حسهه ) خبههر ان شههار تهها گ ههرد مهه  صههور  شههفا 

 به   مربهوط  مسها    به   علمه   پهرداخ    و م خصص ن رو  از گ ر  ب ره

 نبهود  و كهاف   تجربه   كمبهود . اسهت  ضرور  شفاه  تاریخ در مصاحب 

 و شهود  دنبها   كنهد   به   نگار تاریخ كار است شده باع  ماهر ن رو 

 (.1393 نرگس ، منمد  و نوران ) كند جلوه غ رعلم  گاه 

 و جهام   اط عها   روایهت  موضوع خصو  در باید كنندهمصاحب 

 از را حادثه   از گونهاگون   زوایا  همراه ، با ب واند تا باشد داش   كاف 

 مواقه   برخه   در امر ای  و بکشد ب رون شوندهمصاحب  ذهن  منفوظا 

 اینکهه  بهه  علهه  بهها تهها اسههت راو  بههرا  قرمههز خهه، یههک كننههد  ترسهه  

 مباتهه   به   پهرداخ    از را او دارد، كاف  اط ع موضوع از كننده مصاحب 

 در شود، م  روایت ك  موضوع  دربار  كننده مصاحب  آگاه . دارد باز

 یهک  زمهان  و هها  مکهان  هها،  نها   ازجمل  راو  اح مات  اش باها  اص  

 ایه   و اسهت  درونه   راو  ذهه   در خاطره. است اهم ت دارا  رخداد

 خهود  هها   پرسه   بها  را هها  درونه   خهرو   باید ك  است كننده مصاحب 

 ذهه   تها  كند بررس  تنل   و بدهد نار باید كننده مصاحب . كند تس   

 یاد ب  گوناگون زوایا  با را های  ناگف   و شود تنریک شوندهمصاحب 

 بههر توانههد مه   كننههدهمصهاحب   جنسهه ت زنهان،  مصههاحب  در گهاه  . آورد

 بها  همراه  و ب ان برا  زن راو  یک مثا ، برا  بگذارد  تأث ر مصاحب 

 .كند ب ان را مسا   تواند م  تر راحت خود جنس از پرسشگر یک

 هرچند كند  حركت خود سرعت با شوندهمصاحب  بگذاری  باید ما

 كنندهمصاحب  پرحرف  از پره ز. باشد كند سرعت كنندهمصاحب  دید از

 شهونده مصهاحب   اع مهاد  جله   و صهم مان   و خهو   رابطه   یک ایجاد و

 همچههون دیگههر عوامهه (. 90: 1384 نقهه ، ن ههک) دارد زیههاد  اهم ههت

 در راو  كه   مهوق     ) زمهان   شرای، ،(مصاحب  فضا ) من ط  شرای،

 فراینهد  در مناسه   وسای  و ابزار از گ ر  ب ره و شناخت ،(دارد قرار آن

 هها،  روایهت  صهن    تبهاد   از م اف هت  و مصهاحب   شدنچاتش  مصاحب ،

 فرایند بر ن ز...  و روایت جا  ب  كردنتنل   ها،سؤا  ناكارآمد ساخ ار

 .دارند سزای  ب  نق  مصاحب 

 

 رویدادها شفاهی بیان در ضعف -

 قهدر   از منهد   ب هره  یها  نقل  ب ان شفاه  تاریخ گردآور  ماه ت

 تنصه   ،  م زان ب ان، ف  همچون عوامل  بنابرای ، است  گف ار و ب ان

 و ارا ه   شه و   در سهزای   به   تهأث ر  غ ررسهم   ها  زبان و بوم  ها  ت ج 

 .دارند حوادث بازروای 

 موضهوع  به   كنهد  مه   ارا ه   كه   اط عهات   اینکه   از راو  تلق  نوع

 در مهؤثر  عوامه   از ن س ند، پذیرف ن  و كاف  اط عا  یا ندارند ارتباط 

 در مواقه   گهاه  . اسهت  شهفاه   تهاریخ  روای گهر  ذهنه   منفوظا  ب ان

 تجدیهد  و آوربودنم   بازتا ، دت   ب  راو  زنان، شفاه  تاریخ حوزه

 بهاز  سهر  حهوادث  ب هان  از عاطفه ،  بهودن دخ ه   به   توج  با تلخ خاطرا 

 .زند م 

 

 واقعیات ناخواسته تحریف -

 یها  اتفاقها   وقهوع   زمهان  در كهردن اش باه دت  ب  راو  مواق  ب ض 
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 ههها  عمل هها  در مشهه ر  مکههان اتفاقهها ، وقههوع زمههان بههودننزدیههک

 ماننهد  مخ له   هها   مکهان  و زمهان  در مشهخص  افهراد  حضهور  مخ ل ،

 منطق  یک در مخ ل  ها  عمل ا  در آنان سخنان و فرماندهان حضور

 ن  ج  ك  كند م  اش باه روایا  ب ان در مانند عوامل  و مش ر  عمل ات 

 ن هاوردن  خهاطر  به   دیگهر  علهت . اسهت  روایت در ناخواس   تنری  آن

 مشهاب   واق ه   ماننهد  است ممک  شود م  فکر چون موارد  در ك  است

 نداشه    اط ع ن ز مواق   در. شود م  روایت ای  جا  ب  آن باشد دیگر

 و ناخواسه    تنریه   باع  حوادث، س ر و موضوع مخ ل  اب اد از فرد

 سه   ك وتهت  یا ب مار  همچن  . شود م  نمای  كوچک یا نمای  بزرگ

 . شود روایت در تنری  موج  تواند م 

 

 اسناد نبودن دسترس در -

 دارنهد،  تنق قه   و تهاریخ   ارزش مک و  اسناد ك  اندازه همان ب 

 تهاریخ  روایهت  به   واق ه   از گونهاگون   زوایها   ارا   با ن ز شفاه  تاریخ

 اهم هت  جنب  دو از شفاه  تاریخ تکم   در اسناد وجود. كند م  كمک

 حادثه   یهک  مهدار   و اسهناد  به   رجوع با كنندهمصاحب  نخست،: دارد

 آگاه  با مصاحب  جریان در تا كند م  حاص  ضمن  اط عات  تاریخ 

 و دنبها   را مصهاحب   فرایند...  و تاریخ  حوادث ها، مکان دق  ، زمان از

 تاریخ تدوی  راس ا  در و مصاحب  انجا  از پس همچن  . كند مدیریت

 و مهرتب،  مهدار   و اسهناد  به   رجهوع  با تواند م  كنندهمصاحب  شفاه ،

 رخهداد  یک گوناگون اب اد واكاو  و اسناد ها، گزارش ها، كاتک مرور

. یابهد  دسهت  من هوا  در آزمهای  راسه    یهک  به   روایت، با آن مقایس  با

 دالیه   به   مقهدس  دفاع در زنان ها  ف ات ت دربار  ك  اینجاست مشک 

 تهوان  مه   را آن علهت  و دارد وجود كم  بس ار مدار  و اسناد مخ ل 

 حضهور ) زنهان  هها   ف ات ت از بس ار  بودنداوطلبان  قب   از موارد  در

 و احمههرههه   امههداد ههها  كارگههاه جب هه ، بهها همگهها  ههها  كارگههاه در

 كه   دانسهت  سازمان  سازمانده  نبود و( مردم  ها  كمک آور  جم 

 كهرد   خواههد  مواجه   مشک  با زنان شفاه  تاریخ تدوینگر برا  را كار

 شواهد بررس  و مطل  افراد سایر روایت از گ ر ب ره با موارد  در اتب  

 .كرد برطر  را نقص ای  توان م  حدود  تا

 

 مقدس دفاع در زنان شفاهی تاریخ های چالش

 هاای  ریشه دارای و موضوع به آشنا خانم کنندة مصاحبه -

 باشد مشترک قومی و فرهنگی

 و شههونده  مصههاحب   م قابهه   در  و مصههاحب   ب  ههر  انجهها   بههرا 

 بها . باشهند  داشه    یکسهان  جنسه ت  دو هر شود م  پ شن اد كننده مصاحب 

 موضهوعا   از ن هز  مقهدس  دفهاع  در زنهان  شهفاه   تهاریخ  اینک  ب  توج 

 باشهد  خهان   كننده مصاحب  ك  است ب ش ر ضرور  ای  است، تخصص 

 شونده مصاحب  احساسا  مانند مخ ل  مسا   دربار  ب وانند راح   ب  تا

 دفهاع  در زنهان  حضور مسا   خانوادگ ، مسا   حوادث، وقوع زمان در

 شهونده  مصاحب  و كننده مصاحب  اگر همچن  . كنند صنبت...  و مقدس

 اههدا   پ شهبرد  در باشهند،  مشه ر   قهوم   و فرهنگه   ها  ریش  دارا 

 تمها   ب  ج تو با. داشت خواهند مش رك  احساس و ترند راحت مصاحب 

 موضهوع  به   منهد  ع قه   كننهده  مصهاحب   خهان   وجهود  شهده،  گف ه   موارد

 قهوم   و فرهنگه   هها   ریشه   دارا  ف ها ،  مصهاحب   به   مسهل،  ان خاب ،

 به   توج  با. است م   باشد، داش   را مصاحب  امکان و زمان ك  مش ر 

 هها   ویژگ  از ك  مخ ل  موضوعا  ب  مردان و زنان نگاه نوع تفاو 

 ن هز  مهردان  مشهور   از كهار  تدوی  مراح  در توان م  است، آنان ذات 

 پ شهن اد  شهفاه   تاریخ كارها  تما  با رابط  در كار ای . گرفت كمک

 بهرا   باشهند   همهدیگر  هها   نگهاه  نوع و نارا  كنند  تکم   تا شود م 

 روابه،  به   و دارنهد  ب شه ر   دقهت  جز  ا  ب  مردان ب  نسبت زنان مثا ،

 .كنند م  توج  ب ش ر حوادث چرای  و م لوت  و علت

 

 زنان روایت بر احساس غلبه -

 موضهوعات   گ رنهد   مه   كمهک  خود احساس از خود ب ان در زنان

 و موجودیهت  از دفهاع  ق رمهان ،  حهس  انهد   احساسه   مقدس دفاع مانند

 شهه اد ، ماننههد دیدنههد، مقههدس دفههاع در افههراد كهه  نام یمههات  وطهه ،

 را هها  انسهان  احساسها  ...  و عزیهزان  مفقودشهدن  و اسهار   مجروح ت،

 گهر  مصهاحب   فهرد . گر مصاحب  چ  باش د، كننده مصاحب  چ  انگ زد  برم 

 چه   در بداند باید بشناسد، خوب  ب  را احساسا  ای  باید اینک  بر ع وه

 را آنهان  بایهد  موقه   چه   و كند اس فاده آن ا از بزنگاه  چ  در و مواق  

 دربهار   مثها ،  بهرا   كنند  غلب  روایت بر احساسا  نگذارد و كند م ار

 روایهت  ب  و كند كن ر  را احساسا  باید جنگ  مجروحان و ها عمل ا 

 باشد  نداش   احساس ك  ن ست ای  م نا  ب  ای . بپردازد حوادث مس ند

 داشه    آن ها  دركن هر   سه    و بشناسهد  را آنهان  ك  م ناست ای  ب  بلک 

 نسبت است طب    داده، دست از عمل ات  در را عزیز  ك  فرد . باشد

 را عمل ها   آن در نبهودن  موفه   یها  باشد داش   منف  حس عمل ا  آن ب 

 م هزان  بها  رابطه   در مسه ق    سهؤا   از مهوارد  ایه   در اسهت  ب  هر  نپذیرد 

 مواجهه  مشخصهه  پاسههخ بهها زیههرا كههرد  خههوددار  عمل هها  موفق ههت

 هها   پاسهخ  دریافهت  و سهؤاال   كهردن  جز ه   و ریهز  بها  امها  شهوی    م 

 .رس د عمل ا  آن ارزیاب  دربار  هد  ب  توان م  شونده، مصاحب 

 

 زنان های مسئولیت به توجه با مصاحبه مدت و زمان تنظیم -

 الز  مصهاحب   ههر  بهرا   كه   زمهان   مهد   و مصهاحب   زمان رعایت

 م قابهه  اح ههرا  دهنههد  نشههان و دارد اهم ههت شههفاه  تههاریخ در اسههت،

 را زمهان   شهونده  مصاحب  م موالً و است كننده مصاحب  و شونده مصاحب 
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 به   توج  با زنان. است مساعدتر برای  ك  كند م  ان خا  مصاحب  برا 

 شهاغ   چه   و باشهند  شاغ  چ  ،... و دار  بچ  دار ، خان  ها  مسلوت ت

 در. دارنهد  مردان ب  نسبت ب ش ر  مندودیت زمان، مدیریت در نباشند،

 شخصه   زندگ  برا  مزاحم   تا است م   زمان مصاحب ، زمان تنا  

 زمهان  تنا   در باید كننده مصاحب  و نشود ایجاد شونده مصاحب  كار  و

 مشهخص  زمهان  یک در فق، فرد  است ممک . كند همکار  مصاحب 

. بپهذیرد  اح را  با باید كننده مصاحب  صور  ای  در كند  مصاحب  ب واند

 از قبه   امها  اسهت   شهده  تناه    قبه   از مصاحب  زمان م  دد ، موارد در

 ع هده  بهر  مسهلوت ت  كه   افهراد   دربهار   امهر  ای  كند  م  ته  ر مصاحب 

 در شهان  برنامه   از بخشه   زیهرا  شهود   مه   مشهاهده  ب ش ر ها خان  و دارند

 همچنه   . اسهت  مربهوط  دیگران با هماهنگ  ب  و ن ست خودشان اخ  ار

 بهها  دارد وظ فهه  كننههده مصههاحب  ن ههز مصههاحب  مههد  طههو  دربههار 

 هها   زمهان  بهودن  طهوالن   بهرا   اصهرار  و كنهد  همکار  شونده مصاحب 

 منفه   تأث ر ها مصاحب  ك ف ت در كار، رس دن ن  ج  ب  زودتر و مصاحب 

 صهبر  و حوصهل   داشه    كننده مصاحب  اصل  ها  ویژگ  از یک . دارند

 زمهان  ن واننهد  اسهت  ممکه   هایشهان  مسهلوت ت  به   توج  با ن ز زنان. است

 . داشت توج  آن ا ب  باید ك  دهند اخ صا  مصاحب  یک ب  را زیاد 

 

 زنان مصاحبه مکان -

 اسهت   برخهوردار  اهم هت  از مصهاحب   بهرا   مناسه   مکان ان خا 

 كهاف   نهور  و ت ویه   از باشهد،  كه   آن در مهزاح   صهداها   ك  طور  ب 

 در. كهرد  مصهاحب   راح ه   به   ب هوان  خ صه   طهور به   و باشهد  برخوردار

 توسهه، مکههان  شههود  مهه  پ شههن اد راه چنههدی  مصههاحب  مکههان ان خهها 

 منهز   ماننهد  جهای   در یا شود گرف   نار در مصاحب  برا  م وت  سازمان

 رضههایت مصههاحب ، مکههان ان خهها  در. باشههد شههونده مصههاحب  شخصهه 

 زنهان،  شفاه  تاریخ در. است الز  آنجا در حضور برا  شونده مصاحب 

 بها  توانهد  مه   كننهده  مصاحب  ك  دهند م  ترج   را خود منز  آنان ب ش ر

 عوامه   بخواههد  شهونده  مصهاحب   از اب هدای ،  شهد   گف ه   نکها   ب  توج 

 بخواهد اینک  مانند كند  برطر  را سروصدا و مزاحمت ایجاد اح مات 

 مهواق    در. غ ره و باشد خاموش تلویزیون یا ب اورند در را تلف  گوش 

 كهرد   سهفر  هها  مکان آن ب  شود م  پ شن اد خاطرا  ب  ر یادآور  برا 

 موضهوع  كه   ب مارسه ان   یها  خوزسه ان  جنگه   منطق  ب  سفر مثا ، برا 

 شههرای، بایههد بازدیههدها ایهه  زمههان تناهه   در. غ ههره و اسههت وگههو گفههت

 بهها تهها شههود فههراه  امکههان ایهه  و شههود گرف هه  ناههر در شههونده مصههاحب 

 . باشد نداش   تداخ  او دیگر ها  مسلوت ت

 

 زنان شفاهی تاریخ موضوعات انتخاب -

 مقهدس،  دفهاع  در زنهان   آفرینه   نقه   نهوع  و ها مسلوت ت ب  توج  با

 مهرتب،  بایهد  ن ز شود م  ان خا  آنان شفاه  تاریخ برا  ك  موضوعات 

 تهاریخ  موضهوعا   ان خها   در پهس . باشهد  ف ات  شهان  و عملکهرد  نوع با

 منهاط   در كه   زنهان   اتب ه   داشهت   توجه   موارد ای  ب  باید زنان شفاه 

 در...  و پرسه ار   ماننهد  مخ له   دالی  ب  یا كردند م  زندگ  عمل ات 

 قراردارنهد   اوتویهت  در ك  اند موارد  ازجمل  داش ند حضور مناط  ای 

 بودند اتفاقا  شاهد و داش ند حضور جن  صنن  در ه  افراد ای  زیرا

 تهوان  مه   آنهان  به   مراج ه   بها . پردازنهد  مه   روایت ب  زنان  نگاه از ه  و

 موضهوع  ایه   شهود  سه    اینک  ن  شن د  شان زنان  نگاه از را آنان روایت

 یها  جز  ها   ماننهد  مهوارد  ب ضه   به   توجه   و روایهت  نوع. شود برجس  

 تهاریخ  و اسهت  تهر  پررنه   زنهان  ب هان  در...  و روایهت  ب هان  در احسهاس 

 . كند م  م فاو  مردان از را آنان شفاه 

 

 باه  نسابت  کاه  اتفاقات بعضی دربارة زنان گذر و سکوت -

 .است بیشتر مردان

 و تلهخ  اتفاقها   ب ض  دربار  زنان ك  آید م  پ   م  دد موارد در

 را خهاطرا   از بخ  آن نکردن،ب ان با كنند م  س   و سکو  ناگوار،

 مهردان  به   نسهبت  زنهان  شفاه  تاریخ در اتفاقا  اینگون  كنند  فراموش

 بها  كنهد  سه    و باشهد  آشهنا  موارد ای  با باید كننده مصاحب . است ب ش ر

. كنههد ترغ هه  اتفاقهها  بههازگوكردن در را آنههان شههرای،، كههردنفههراه 

 در خطهرا   و مشهک    از ندارنهد  دوسهت  زنهان  اوقا  گاه  همچن  

 در كه   كننهد  صنبت های  م مت و ها سرزن  ها، سخ   یا جب   م دان

 در صهور ،  ایه   در انهد   كهرده  تنمه   خانواده اعضا  یا همسران نبود

 موضهوع  روایهت  به   كمکه   خهاطرا   از بخه   ایه   ب ان ك  موضوع 

 دربهار   مثها ،  بهرا   ن سهت   بخ  آن دربار  اصرار ب  ن از ندارد، مدنار

 فه ن  بها  چهرا  اینکه   ماننهد  شهن دند،  خانواده اعضا  از ك  های  سرزن 

 و دار  خانهه  و اسههت ننشسهه   خانهه  در چههرا یهها كههرده ازدوا  خههانواده

 به   مربهوط  آنهان  ناهر  به   كه   یاف   حضور ا  عرص  در و كند دار  بچ 

 واكهاو   به   ن هاز  و اسهت  كهاف   موضوع ای  ب  اشاره فق، است، مردان

 حهری   به   شهود  باعه   نبایهد  شهفاه   تاریخ كل  طورب . ن ست آن ب ش ر

 و گذشهه   اتفاقهها  زدنشههخ  در سهه   و شههوی  وارد افههراد خصوصهه 

 بهرا   كننهده  مصهاحب  . باشه    داشه    راویان شخص  و خانوادگ  رواب،

 زنهدگ   از مقط ه   وارد خها ،  موضهوع   دربهار   ف ا  مصاحب  انجا 

 . آن ا شخص  رواب، و زندگ  هم  ن  شود  م  افراد

 

 مقدس دفاع در زنان شفاهی تاریخ محاسن

  حادثه دالیل به تر دقیق توجه -

 اسهت  كرده اثبا  مقات  نگارندگان ب  را تجرب  ای  زنان، با مصاحب 

 روای شهان  در را آن ها  و كننهد  مه   توج  ب ش ر اتفاقا ، دالی  ب  زنان ك 



 
 1401 سا  ،1 شماره ،2 دوره جدید، دوره، شفاه  تاریخ ها  پژوه   68

 

 

 امها  است  دیگر  بن  مس ندند، دالی  م زان چ  تا اینک  كنند  م  ب ان

 دهنهد   نشهان  زنان توس، آن ا ب ان و اتفاقا  ها  انگ زه و دالی  ب  توج 

 از مزیهت،  ای  از گ ر  ب ره با توان م  ك  است مسا   ب  آن ا توج  نوع

 چنه    و كننهد  م  فکر  چن   چرا ك  دهند توض   ب ش ر خواست آن ا

 دربهار   صهنبت  و بنه   خ   در صور ، ای  در پندارند  م  را دت ل 

 .دارند روای گر  ارزش ك  شوی  م  آشنا اتفا  از دیگر  اب اد با آن ا

 

  روایت در تحلیلی دید داشتن -

 تهر   چندجانبه   تنل   قدر  از ن ز زنان باال، در شده گف   دالی  ب 

 ای  از توان م  شفاه  تاریخ مصاحب  در ك  برخوردارند مردان ب  نسبت

 شهدن روشه   بهرا   روایت ب ان در و كرد اس فاده آنان شخص ت از وج 

 شهما  ناهر  به   كه   پرسه د  مثا ، برا  كرد  اس فاده اتفا  مخ ل  زوایا 

 ایه   پشت دیگر  خا  هد  است ممک  یا دارد وجود دیگر  دت  

 اب هاد  بها  تصهویر   و شهوند  مه   بنه   وارد صور ، ای  در باشد  ماجرا

 چه   اینکه   شود م  تأك د. كنند م  باز كننده مصاحب  رو  پ   را ب ش ر

 دیگهر   بنه   دارنهد،  اسه ناد  قابل هت  شهده  ارا   دالی  و ها تنل   م زان

 ممک  اط عا  ب ش ری  آوردن دست ب  و مصاحب  مرحل  در اما است 

 . اند توج  درخور و دارند اهم ت اتفا  یا فرد با رابط  در
 

 مردان به نسبت بیشتر جزئیات سپاری خاطر به -

 آن ا یادآور  ب  مموالً و سپارند م  ذه  ب  را ب ش ر  جز  ا  زنان

 بها  مواج ه   یا حادث  وقوع زمان در زیرا است  مردان از تر آسان برایشان

 در اسهت  طب  ه   بنهابرای ،  كننهد   مه   توجه   ب شه ر   جز  ا  ب  ن ز فرد

 جز  ها   دربار  وق   مردان با مصاحب  در م موالً. باشد مانده خاطرشان

 شهود،  مه   سهؤا   مخ له   ها  موق  ت در فرد مخ ل  حاال  یا حادث 

 امها  ن سهت   مهردان  همه   بهرا   ادعا ای  اتب   دهند  نم  دق ق  ها  پاسخ

 ب شه ر  زنهان،  بها  مصهاحب   زمهان  در ك  صورت  در اند  اینگون  آن ا ب ش ر

 . شنوی  م  سؤاال  ای  با رابط  در دق   پاسخ
 

 روایتگری برای زنان بیشتر حوصله -

 در زنهان  شود، فراه  درس   ب  ها مصاحب  انجا  زمان و شرای، اگر

 ادامه   به   م مهوالً  و دارند مصاحب  برا  ب ش ر  حوصل  مردان با مقایس 

. دهنههد مه   نشههان ب شه ر   اشهه  ا  هایشهان  روایههت شهن دن  و ههها مصهاحب  

 دارنهد  دوسهت  و دهنهد  مه   پاسخ جز  ا  ب  ب ش ر  حوصل  با همچن  

 . كنند تنل   و تجزی  و روایت را مخ ل  اب اد
 

 رسااندن  نتیجاه  باه  و ها مصاحبه انجام در بیشتر همراهی -

 آنها

 هها  مصهاحب   ادام  برا  ب ش ر  همراه  مردان ب  نسبت زنان م موالً

 مهردان . كننهد  مه   هماهنه   مصهاحب   با را خودشان و دارند كار پایان تا

 آیهد   كنار مصاحب  برا  آنان شرای، با كننده مصاحب  دارند ان اار ب ش ر

 و دهند م  نشان ب ش ر  ان طا  مصاحب ، جلس  س  یا دو از ب د زنان اما

 به   نسهبت  ب شه ر   همراهه   و مسلوت ت احساس ها، مصاحب  با رابط  در

 . دارند مردان

 

  نتیجه

 شهده  تهدوی   و گهردآور   تهاكنون  كه   مقدس دفاع شفاه  تاریخ

 امها  اسهت   مقدس دفاع در آنان حضور و مردان ب  م طو  ب ش ر است،

 به   آن تهر  مطلهو   ان قها   و شهفاه   نگار  تاریخ ب  بخش  جام  ت برا 

 بخه   عنهوان به   مقدس دفاع در زنان آفرین  نق  ثبت آینده، ها  نس 

 به   توجه   با. است ضرور  ایران تاریخ  مقط  ای  در تأث رگذار و م  

 و ب  ههری  از یکهه  شههفاه  تههاریخ موجههود، اسههناد  ههها منههدودیت

 مانهدگار   و فرهنه   ایه    اشهاع   و حفه   در كارآمهد  ابزار تری  كام 

 ها، سخ   تنم  سا  هشت در زنان ازخودگذش گ  و ایثارگر  روح  

 به   توجه   بها . بهود  خواههد  بسه ار  روانه   و عهاطف   فشارها  نام یما ،

 و فراموش  امکان و س  ك وتت و مقدس دفاع آغاز از سا  42 گذشت

 هها   طهر   تهدوی   و انجها   ت ریه ،  ضرور  مطل   ، و شاهدان فو 

 بنابرای ، دارد  اهم ت زنان مشخص طورب  و مقدس دفاع شفاه  تاریخ

 مقهدس  دفهاع  در زنان شفاه  تاریخ موجود، موان  شناخت با است الز 

 تهاریخ  رو  په    مشهک    و موانه   شهناخت . شهود  ثبت و گردآور 

 كه   گشهاید  مه   علمه   و منطقه   ح  راه یاف   برا  را راه زنان، شفاه 

 از هها  روایهت  تربهودن  جام  و زنان شفاه  تاریخ ك ف ت ب بود آن، ن  ج 

 . بود خواهد مقدس دفاع

 

 منابع

  ها کتاب. الف

 ،پژوهاای تااریخ  باار درآمادی  ،(1384) مایکه   اسه نفورد،  -

 .ت ران سمت، و (ع)صاد  اما  دانشگاه صادق ، مس ود ترجمه 

 ،ایاران  در شافاهی  تااریخ  ،(1385) ابواتفض  آباد ، حس  -

 .مش د ها، موزه اداره رضو ، قدس آس ان

 .ت ران صریر، ،خاطره و خاک ،(1386) احمد دهقان، -

 نشر و آثار حف  بن اد ،پیکار روزهای ،(1397) ابراه   رح م ، -

 .ت ران مقدس، دفاع ها ارزش

 شناسااای آساایب  ،(1387) اهلل رحمههت  سروسهه ان ،  صههدی   -

 .ت ران سمت، ،4چ ،اجتماعی

 نخستین مقااالت مجموعاه ،(1387) رضهها نههژاد،مههس ود  -

 .ت ران مل ، ك ابخان  و اسناد سازمان ،شفاهی تاریخ همایش
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 مجموعااه ،(1393) ایمههان نرگسهه ، منمههد  و حسهه  نههوران ، -

 . ت ران شاهد، نشر ،شهادت و ایثار شفاهی تاریخ مقاالت

 

 مقاالت. ب

 گنجیناه  تااریخی  تحقیقاات  فصالنامه  ،(1384) نق  ن ک -

 .چ ار  دف ر ،15 سا  ،اسناد

 .62   ،78 ش ،راهبران ،(1393) م صوم  جدید ، -

 نقه   بررسه  » ،(1389) فاطمه   تشهکر ،  اهلل، عنایهت  پور، شری  -

 ،پایادارای  ادبیاات  نشریه ،«مقدس دفاع كوتاه داس ان چند در زنان

 .188-170صص ،2 ش او ، سا 

 کتااب  ،«خاطره پ رامون دیگر نگاه » ،(1390) عل رضا كمر ، -

 . 127-118 صص ،161 ش جغرافیا، و تاریخ ماه

 

 ها سایت. ج
www.nlai.ir/oral-) ایههران ملهه  ك ابخانهه  و اسههناد سههازمان -

history). 
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