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 1اسناد خانگی جنگ/ دفاع مقدسدرآمدی بر شناخت 

 ریعلیرضا کم

و شناسایی  عملیات فریبی روش تدوین کتاب درباره 01/8/0931قای علیرضا کمری است که در تاریخ آ سخنرانی گفتارنوشتمتن ذیل  اشاره:

 اسناد کتابخانه ملی ایران ایراد شده است. پژوهشکدهدر و معرفی اسناد غیررسمی جنگ/ دفاع مقدس 

روش  واکاوی موضوع این جلسه .کنمسالم عرض می حاضر محضر یکایک دوستان ؛اهلل الرحمن الرحیمبسم

 8روایت شهید اسداهلل قاضی از عملیات والفجر ) 2عملیات فریبکتاب  تدوین و نگارش شده درکار گرفتهبه

است  کسانیی از جملهآقای مرتضی قاضی  .است ی آقای مرتضی قاضیآورده، فراهم(دیگرروایت و چند 

گفته دستی توانا دارند و به مالحظاتی که  های روایی جنگ/ دفاع مقدسراوردهکه در کار مصاحبه و تدوین ف

کتاب  ی توجه است.شایستهاند، این کتاب به کار برده تدوین و نگارش که ایشان دری اشیوه ،خواهد شد

الوصف معاست،  برادر آقای مرتضی قاضی ،ی خاطراِت شهید اسداهلل قاضیدفترچه محتوی عملیات فریب

منظور بازیابی رویداد و مندرجات دفترچه، با ، بهنوشتتصویر این دست انضمامعالوه بر ارائه و ن اثر مُدوِّ

اند و به اب گنجاندهاند و اظهارات آنان را در این کتوگو کردهشماری از همرزمانِ شهید و شاهدان واقعه گفت

ی ماجرا را گویا و آشکار ها و زوایای نادیده و ناگفتهاین ترتیب تا آنجا که مقدور ایشان بوده است گوشه

نیست، بحث مدِّنظر اختصارًا  8والفجر  اند. موضوع این جلسه ناظر بر چند و چون انجام عملیّاتکرده

ات مکتوب بازمانده از دوران جنگ/ دفاع مقدس و ها و خاطرفرهنگی یادنوشت معطوف اهمیت تاریخی

زعم اند. از آنجا که بهای است که آقای مرتضی قاضی در بازیابی این رویداد و تدوین متن به کار بستهشیوه

شوند محسوب می فرهنگی و منابع تاریخی ی اسنادتوسعاً از زمره ،هانگاشتهمن خاطراتِ مکتوب/ خاطره

گاه مراد و مقصودم را از وضع ر به موضوع سندشناسی در مطالعات تاریخی بپردازم؛ آنواالزم است اشاره

 .بازگو خواهم کرد« اد خانگی جنگ/ دفاع مقدساسن»اصطالح 

به با عنایت  ،3ی بر شناخت اسناد تاریخییمقدمه ،مقامی در کتاب ارزشمند خودجهانگیر قائمدکتر مرحوم 

، که در ایران با پیشگامی مرحوم عباس اقبال تاریخی مبتنی بر اسناد شناسی علمی/ کالسیکروش تاریخ

 است: بندی کردهپنج نوع اصلی تقسیم هآشتیانی و رشید یاسمی و اقران ایشان رواج یافت، اسناد تاریخی را ب

که به نظر مؤلف سندیت و اصالت ها و خاطرات، نوشتهمسموعات و مشاهده نظیر ـ منابع ذهنی و نقلی /1

نقد و بررسی  ات آنهامندرج و مدعا رو، باید صحتاز ایناالصول محرز نیست و و داللت تاریخی آنها علی

اند، از جمله اکثر سندپژوهان به آن توجه و بر آن تأکید کرده سخن دقیق و درستی است و البته ،د. اینشو

از حیث محتوا و موضوع  کهای ـ مقدمه 4تاریخ ایران بعد از اسالمکتاب  یدر مقدمه کوبمرحوم دکتر زرین

 ،منابع کتبی /2 اند.وافر دارد ـ توجه به این مهم را یادآور شدهشناسی اهمیت تاریخدر ی مستقل ارساله مثابهبه

منابع  /3 ،نشریات ها، متون ادبی ومونوگرافی های جغرافیانویسان،های تاریخی، نوشتهمشتمل بر کتاب

اشیا و آثار  ،شناختیمنابع باستان /4 ،و امثال آنهاو گراورها ها ها و نقشهعکس نظیر، تصویری و ترسیمی
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 /5 ،تفسیر و استنباط اطالعات از آنها مبتنی بر حدس و گمان است ،مقامیباستانی، که به نظر مرحوم قائم

مؤلف اثر، عنوان اسناد تاریخی  نظر ی دیوانی/ اداری هستند و بههروزانات که حاصل عملیّ ،مدارک آرشیوی

معاهدات، اسناد مالی ـ قضایی ـ  ها، احکام، مکاتبات وز قبیل فرمانا ،شوداین نوع از منابع اطالق می هب

شوند: سه قسم تقسیم می بر االختصارعلی این اسناد به نظر اهل اصطالح حقوقی ـ سیاسی و جز آنها.

 سلطانیّات، دیوانیّات، اخوانّیات.

به دو سبب برای تکاپوهای  ،رغم ارزش و اعتبار منحصر به فردی که داردمقامی بهب مرحوم قائمکتا

ی کتابچهدر  پیشتر. این دو سبب را کارا و کافی نیست تنهاییحاضر به یسندشناسی در زمانهتاریخی و 

مثابه ها یا آثاری که بهپیدایی انواع متنوع پدیده /1 کنم:اشاره می به آناجماالً  و در اینجا امبازگفته 5اثرنشان

 ،های جدید هستندحاصل فناوری که اند. این انواع نوپدیدشناختیهای تاریخحامل داللت ،اسناد و مدارک

اند، شناسی و اطالعات و ارتباطات شدهدانشمطالعات تاریخی و ای در سابقهبی ، بلکه انقالبموجب تحول

 .ا و مفهوم تاریخ و مطالعات تاریخی در قرن اخیرتحول در معن /2

بالذاته یک موضوع  ،تاریخمفهوم  شناسی و نوع تلقی ازهایِ تاریخدانید خود جریانمی که گونههمان

تاریخ  :فهمی و خوانش تاریخی مواجه هستیمی کلی تاریخسه دورهاز این دید ما با  آید.شمار میبه تاریخی

 .و تاریخ پسامدرن با تأکید بر مطالعاتِ فرهنگی، زبان و تفسیر متن ،علمی/ سنتی، تاریخ مدرن

و نشانی از  ردّ تأکید و تمرکز دارد و تالوهیّت و حاکمیبر نهاد قدرت و  عمدتاً  ی نخستدوره تاریخ در

نگری و تاریخ در نتیجه، عمده موضوعات در .شودمشاهده نمی در آنطبقات فرودست آحاد جامعه، خاصه 

های ادبی، استعاری، تاریخ با گزارهمتن  زبانِگیرد و ه و خواست باالدستان شکل میحول اراد نیز نگاریتاریخ

 .است آمیخته و سرشتهای، متافیزیکی اسطوره

، که در ایران با تأسیس دانشگاه و نظام آموزش عالی شناخته شد و مدرن نگاری علمیمدعای تاریخ

 های تاریخی است.ای اسناد و پژوهشت چگونگی و چرایی رخدادها به اتکگسترش یافت، رسیدن به عینیّ 

 د.ندار ترینقش اساسی اند،معطوف به نظامات قدرت و سیاست ی کهرخدادهای ،نگاریتاریخ این در

های جامعه با پیدایی تاریخ اجتماعی و مکتب آنال به وجود و ظهور رسید و آشتی تاریخ با طبقات و الیه

شناسی سرانجام از تاریخ شفاهی سر برآورد. مطالعات اجتماعی و مردمروند و روال تحت تأثیر  حاصل این

به تاریخ از موضع و منظر فرهنگ بود،  تازه شخصًا حاصل تحوالت فرهنگی و نگاهماین تغییر وضعیت که 

بررسی رویدادها را ها در ی اقوام و ملتت و ضرورت توجه به ذهنیت و زبان مردم و حافظه و خاطرهیاهم

 تریناز جمله شاخص .جان و جهت داد ،تدریج به رویکردهای فرهنگی در نگاه به تاریخآشکار کرد و به

شناسی و شناسی، مردمتاریخ فرهنگی است که خود آن حاصل توجه به مطالعات زبان رویکردهای فرهنگی،

امری برساخته و  ،واقعیتت، آنچنان که سعینیت رویدادها شناختبه  ی تشکیکهایی درحوزهدر ضمن بحث

تنها واقعیِت بدانجا رسید که گفته شد نه چون فوکوهمکسانی این تشکیک با مباحث . دشوتلقی میگفتمانی 
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رسد و نتیجتاً تاریخ و مورخ هر دو امری گفتمانی و واقعه، بلکه مورخ هم در بستر گفتمان به ظهور می

 اند.برساخته

اندیشی و فهم و تلقی تاریخ این است که آنچه مبانی تاریخ درخصوص شتابزده مرورمقصود من از این 

دادن به آن بود این پرسش و اهمیّت پاسخ ینگاری سنتی و مدرن را به چالش کشید و متحول کرد، پیدایتاریخ

اندیشند و می کنند، چگونهعمل می وقایع و رویدادها چگونه برابردر ها و طبقات جامعه که مردم/ توده

 زبان و روایت خود ویژهبه ،باورها، رفتارها و مصنوعات خود را چگونه درو احساسات اندیشه و عمل 

 نهاد وعنوان یک جریان مردمبه تاریخ را بود که نگرش این تدریجی رواج و رونق کنند.اظهار می منعکس و

معرفی کرد و برکشید و  تاریخمتن سان سازندگان به شناسی پیوند داد و مردم رابا فرهنگ و انسان ،مردمی

ن بودگی و مهجوریت دوران سنتی و مدرمگنشدگان( از موجب شد آحاد جامعه، )حتی مطرودان و دیده

باالدستان محّل اعتنا نبودند و از  در تاریخِکه ، حال آنسازی بگذارندتاریختاریخ و ی پا به عرصه و بیرون آیند

 د.شمینام برده  «یادهاگُم» و به تعبیر من ؛6«خامل ذکر» آنان با عنوان

ی بر سه گونه سندپژوهانی اسناد تاریخی از نظر کالن مجموعه بندیتقسیمیک در به عرض رسید که 

از سلطانیّات و دیوانیات که درگذریم،  ند.پذیرمیسلطانیّات، دیوانیات و اخوانیّات از یکدیگر تفکیک 

به ُمراسالت و مکتوبات غیراداری و غیررسمی تعلق  ،شودچنانکه از معنای واژگانی آن مستفاد میاخوانّیات، 

 های بر جای مانده از خواص وها و نوشتهنامه نظر به ،شودآنجا که از اخوانیات بحث می الوصفدارد، مع

حال  جاه است.مال و صاحبان  های برتر واز موقعیتمندان و بهره های مربوط به طبقات باالی جامعهخاندان

آمده از این های فراهمگونه اسناد و کتابکه شمار این) / اخوانیّاتاست میان اسناد خاندانی فارق فرق آنکه

نام و بی ای پایین جامعههها و تودهالیهمردمی،  هایِ نوشتهو واگویه و مکتوبات هاهمکاتب با، (دست کم نیست

« اسناد خانگی/ مردمی»به  ،«مکتوب/ مخطوط مستندات» مجموع متنوع این نوع از از توانها، که میو نشان

 تعبیر کرد.

ی شایسته ی شناسایی وبایسته ،جنگجبهه و اهل  اتمخطوطاسناد خانگی و  ،بر مبنای این موضع و منظر

ها، دفاتر نامهله گیرند، بسیار متنوع و متعددند؛ از جمآنچه ذیل این عنوان جای می یاند. مجموعهبررسی

شعرها، ، و همسفران سنگرانهای کوتاه همرزمان و همجملهاز  ییاهوارهنگجُمشتمل بر یادگارنوشته )

های کوتاه و و یادبودنوشته ، خاطرهحکمی اخالقی و هاینوشته، نکتهو کلمات قصار آیات و احادیثمنتخب 

ها بر نویسیحاشیه) نوشتهپستالیادگاری، کارتیادبودی و های ذیل یا ظَهر عکس بر هاتصویرنوشته (،...

نویسی و آغازهنگاری/ ، حاشیه(های انقالب و انقالبی و عمدتاً شهیدتصویر امام )ره( و دیگر شخصیت

ها، نامهها/ میثاقنامه، خونهانامهها/ شهادتنامهوصیتهای درسی و غیردرسی، نویسی بر کتابیهاهدای

ها نوشتههای روزانه، خاطرهها/ یادنوشتها، یادداشتنامه ،االطالقعلی میان این از و ... . هاداعیهو

شده و در معرض دید قرار از حیث فراوانی و تنوع بیشتر شناخته ،هانامهوصیت ،های خاطرات()دفترچه
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ها یغاتی، مثل تابلونوشتهاین نوع مکتوبات جدای از مخطوطات و مکتوباِت واحدهای فرهنگی تبل 7اند.گرفته

 اند.ی شخصی به قلم آمدهو پالکاردها، حسب همّ و اراده

اسناد خانگی و مخطوطات اهل جبهه و جنگ از حیث موضوع و محتوا، قالب، سبک و سیاق نگارش و 

های ها حاوی نکتهآنهای اطالعاتی متنوع و حائز اهمیت بسیارند، حتی تأمل در نوع خط و آرایش داده

بر این مستندات ی جنگ/ دفاع مقدس یا مردمانه مردمی یا سبب وضع نام اسناد خانگی .استدرخور توجه 

 ازآثار یادبودی و به یادگارمانده )و بسیاری دیگر از  هاگونه نوشتهآن است که غالبًا اینمکتوب مخطوط 

های اسنادی جنگ، به به مجموعه زمرهآنچه از این  د ونشوها یافت میدر خانه (رفتگانرزمندگان و جبهه

در واقع  ،دنشوداری میو در آنجا نگه معاونت پژوهش و اسناد فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران سپرده

نهادهای های مستمر و گاه به گاه مسئوالن پیگیری .ده استبوهای جنگ و جبهه ها و خانوادهخانه متعلق به

ی شایسته گرچه ناتمام و ناکافی، آوری این آثار،و جمع آنان به اهمیت اسناد فرهنگی جنگ و توجهربط ذی

 8است. ذکر

ها الخصوص بسیجیرفتگان، علیتوجهی از جبههشمار قابل باید عرض کنم یادآوریمحض اطالع و 

ای رزمندگان شهید های از وسایل و ملزومات شخصی به همراه خود داشتند که نزد آنان و خانوادهمجموعه

و  جانمازترین آنها عبارتند از؛ رو حامل معنا هستند که فراواناند و از اینبه یادگاری و یادنشان تبدیل شده

بعضاً  جیبی و قرآن کوچک الجنان یا منتخب ادعیه، ، مفاتیحیانگشتر تسبیح و ی عطر،شیشه ،مُهر کوچک

برای شنیدن نوحه و ضبط صدا و سخن همرزمان در سفر و غالبًا که ـ ربین کوچک عکاسی و ضبط صوت دو

ها و بر این آوردهچیزهایی  جنگ ینهادهای پشتیبان و تبلیغاتبه مرور سالها،  شد.از آن استفاده می حضر

و  های متفاوت(های متنوع و در رنگ)با نوشته هابندفراگیرترین آنها پیشانی های شخصی افزودند کهداشته

های ، تعویذهای یک برگی و دفترچههامدالیوم ،تصاویر قابل نصب بر جیب پیراهن و بود یجنگ هایپالک

 د.شمی طور گسترده میان رزمندگان توزیعبهکه خاطرات  و نگارش ثبت

آمد و از رزمندگان جالب توجه می اینزد عده تدریجاضافه کرد آنچه به ها بایدها و گرفتهبر این آورده

 یماندهد که بیشتر از همه باقینآورمی ی خویشبه شهر و خانه ،و ارمغان گاهی از منطقهری عنوان یادگابه

و مرمی های فشنگ چتر منور، پوکه ی خودی و دشمن مدّنظر بود، نظیرشدهافزارها و مهمات مصرفجنگ

حتی  شده وهای شلیکخمپارهی انتهایی خمپاره و توپ، پرد ترکش ها و کالیبرهای متنوع،آنها در اندازه

و سلیقه و طول مدت حضور در جبهه  شده و امثال آن که تنوع و مقدار آنها، حسب عالقههای خنثیمین

های جالب توجهی توسط رزمندگان کاردستی ،بعضاً با استفاده از همین مواد و مصالح .استمتفاوت 

ها/ اشیا و ملزومات در زمان ها و یادنشاندگاریداری این یاجای نگه 3شد.ذوق ساخته و پرداخته میخوش

های خالی مهمات ها و صندوقجنگ و در مناطق عملیاتی، اغلب در ساک همراه رزمنده و بعضاً درون جعبه

 د.شخوانده میان ستعشق(، فرهنگ جبهه ای از آنان )به نقل از کتاببود که به تعبیر عده
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شده، های ضبطا، تصاویر، صدها، مشتمل بر اشیاها و آوردهتهو گرف ها به مناطق جنگیردهی این بُمجموعه

ها و بخشی از آنها هم در توالی سال ندشدمیداری ده و نگهبازگردان هایعنی به خانهها، تدریجاً به عقبه، نوشته

های ها، عکسآوردهترین و فراگیرترین این دستدم. اندو رویدادهای پس از جنگ پراکنده و نابود گشته

های ها و جلسهشد و اهل جبهه در جمعجای داده می یادبودی در مناطق جنگی و جبهه است که در آلبوم

را تداعی و  خود خودی و خانگی با تورق و تماشای آنها، خاطرات گذشته، رویدادها و یاد همرزمان شهید

مزار  (!معناسازیشود بی ازی )و بهترست گفتهستا پیش از اجرای طرح یکسان کنند.کردند و میاحیا می

ها )همچون آینه و شمعدان کوچک، گل و گلدان و ی خانوادههایی از این آثار عالوه بر افزودهشهدا، نمونه

توان رسد ببه نظر می 8آمد.ها یا ویترین مزار شهدا به دیده میتور و تصویر شهید و ...( در جعبه آینه

که توجه و تعلق خاطر به حفظ و حتی افزایش  ،ندان این آثار و اشیا و اسناد رامگردآوران و عالقه

خط و امثال آن، عتیقه، تمبر و سکه و دست شته و دارند، همچون گردآوران اشیایهای جنگ دااثرنشان

 01داران یا کلکسیونرهای جنگ/ دفاع مقدس نام نهاد.مجموعه

ها و یادنوشتها و نامهو وصیت هانامهتوبات اهل جبهه به شد بخش معتنابهی از مخطوطات و مک گفته

نویسی در ایام جنگ هنوز اهتمامی در ها و رواج نامهرغم تعداد پُرشمار نامهخاطرات اختصاص دارد. به

شناسانه ی امر در یک نگاه گونهدبا جهت گردآوری و تحقیق در محتوا و قالب آنها صورت نگرفته است. در

شوند؛ عجالتاً بر چند دسته تقسیم می جبهه، دوران جنگ و یشدهرد و بدلغیررسمیِ های و بسیار کلّی، نامه

بدون  ،شد(های جنگ بسیار نوشته و به جبهه فرستاده میآموزان، که در سالهای مردم )خصوصاً دانشنامه

های ارسالی، پاسخ )گرچه تعداد کمی از نامه پاسخ رزمندگان به آنها ی مشخص وداشتن مخاطب و گیرنده

ی خود )پدر، مادر، همسر، برادران و خواهران و های رزمندگان به اعضای خانوادهنامه شد(؛داده می

اسیران ایرانی در عراق به  های؛ نامهمحل و همرزم و همدرس و بالعکسخویشاوندان( و دوستان هم

ویژه رهبر ها، بههای آنها به شخصیتهای رزمندگان و خانوادهخود در ایران و بالعکس. نامههای خانواده

 ؛متن و سبک نگارشنظر از ها حائز اهمیت و توجه است، صرفچه در این نامهآنانقالب امام خمینی )ره(. 

 00هاست.ی نگارش و آرایش نامهمحتوا و موضوعات، قالب، نحوه

 نامهی مکتوبات اهل جنگ، وصیتترین گونهها که درگذریم پرشمارترین و پرآوازهی نامهاز شمار چندمیلیون

 هایترین طرحگستردهخصوص چاپ و منتشر شده و یکی از متعددی در این هایاست که تا به حال کتاب

 20سراسر کشور است.به مقیاس  هانامهوصیتشناسایی، تدوین و نشر  اجرای بنیاد شهید، در دست

ها و نامهمیثاقی نفس، های محاسبهای از اسناد خانگی جنگ/ دفاع مقدس به دفترچهشدهبخش کمتر شناخته

ها نوعی عهد و میثاق بود که جمعی از رزمندگان قبل از نامهها یا پیماننامهها تعلق دارد. این میثاقنامهشهادت

ایداری و پایمردی آنان در عملیات تا رسیدن به شهادت و نوشتند و متن آنها داعی و گواه بود بر پعملیّات می

های شهادت گاه به خونِ سرانگشت نامهها یا اخوتخواهی آنان از یکدیگر. از آنجا که این نوع میثاقیهشفاعت
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 ها را الینامهاند. گزارش شده است در مواردی این میثاقهم نامیده« نامهخون»شد، آنها را عهدان امضا میهم

 09اند.کفن شهیدانِ شاخص یا بازماندگان آنها به خاک سپرده

ها/ نوشتههای روزانه و خاطرهاز دیگر انواع مستندات مکتوب/ اسناد خانگی اهل جنگ و جبهه یادنوشت

ی پرشمارترین و ظاهرًا های روزانه، خصوصاً خاطرات از زمرهخاطرات مکتوب است. یادداشت/ یادنوشت

بیش متعدد آنها  هایشوند که راجع به جنبهسوب میهای مستندات مکتوب محنوع از گونه ترینشدهشناخته

آنچه گفتنی است این  01مطالعاتی انجام گرفته است و پرداختن به این موضوع اکنون ضرورت ندارد.و کم 

مشاهدات و  چنان که همه یا اکثر رزمندگان را به نوشتننوشتن از جنگ و جبهه، آن ،در زمان واقعه ،که

ها و شهرها، در عین حال شمار آنان که به هر دلیل در آن واقعه، در جبهه تأمالتشان ترغیب کند شایع نبود.

انگیزگی در نوشتن و به کتابت سپردن )که یکی از قابل مالحظه است. همین کم ،دست به قلم شدند و نوشتند

رت ثبت وقایع از سوی نهادهای مسئول موجب است( و احساس ضرو فاهی و نقلیش ی فرهنگعلل آن غلبه

ها از نظر فرماندهان در ابعاد نظامی گری )به معنی ثبت و ضبط رویدادها و کم و کیف عملیاتشد که روایت

جنگ و جبهه و عوالم فردی و  عمدتاً معطوف حال و هوای ـ که خاطرات رزمندگان گردآوری عملیّاتی(، و

 .ربط قرار گیردهای ذیان بود ـ مدّنظر نهادمعنوی آن

واحد « »تبلیغات جبهه و جنگ»به همّت  به این منظور، شناسایی و ضبط و ثبت خاطرات رزمندگان

و هماهنگی با قرارگاه کربال )اهواز(، نجف )باختران/ « انتشارات تبلیغات سپاه پاسداران انقالب اسالمی

عملیاتی  ،«دفترچه خاطرات»با چاپ و انتشار  69ـ62کرمانشاه(، حمزه )شمال غرب/ کردستان( در سال 

و  ،تشویق رزمندگان به نوشتن خاطراتشان از جبهه و جنگجیبی  یدفترچهن چاپ ای مقصود اولیه از 10شد.

ها بود. ها در مناطق جنگی و جبههرزمندگان براساس عملیّات سازی آرشیو خاطراتمقصود دیگر فراهم

دفترچه خاطرات دیگری به قطع وزیری  67ـ66شایان توجه است که تبلیغات جبهه و جنگ حوالی سال 

ی چاپ و منتشر کرد که نتیجه...« های محترم رزمندگان اسالم، اسرا، مفقودین، شهدا و مخصوص خانواده»

ها از سوی ی پرشده این دفترچهعدم بازگشت نسخهقابل مالحظه یا آشکاری از انتشار آن عاید نشد. 

گان ی حضوری با رزمندسبب شد تبلیغات جبهه و جنگ برای رسیدن به مقصود خود به مصاحبه رزمندگان

 اقدام کند که ماجرا و ماحصل این اقدام و عاقبت آن حکایتی مطول دارد.

بایسته است یادآور شوم تقریباً از اوان وقوع جنگ، حتی قبل از آن ـ در جریان حوادث رخ داده در 

ی دفترچه خاطرات، و بعد از آن ـ از اهل جنگ و جهاد بودند کردستان، و قبل از چاپ و توزیع گسترده

های ساالنه ی که خاطرات و مشاهدات خود را در دفترچه یا دفترهای شخصی یا سررسید/ تقویمکسان

شده جنگ و جبهه در سنوات گذشته از های چاپداشتند. تعدادی از کتابنوشتند و نزد خود نگاه میمی

/ شهید آخرین ستاره/ شهید محمدحسین حسینی، هزار روز سبز/ شهید احمدرضا احدی، حرمان هورجمله 

های روزانه( شهید صالحی ـ )منتخب یادنوشت تک آخر/ شهید علی بلورچی، بلورچیحسین کهتری، 
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/ مرحوم نوشتم تا بماندای نادر و جالب از این نوع، حضرت رسول )ص(، و نمونه 27لشکر مقام فرمانده قائم

ت کتاب تدوین و منتشر أدر هی دهابه قلم آمده و بعهمین دفترها  درامام جمعه شهر آبادان،  اهلل جمی،آیت

 اند.شده

، نزد اهل جبهه و خاطرات تبلیغات جنگ و جبهه سپاه شدن دفترچهانگیزبودن یا یادنشانخاطره

ی بقای آنها نزد رزمندگان و خانواده ،شدگی این دفترهای یادنشاننتیجه .های شهدا قابل اعتناستخانواده

طرح روی جلد و سایر  .هاستماندن متن و محتوای آنها( در خانهاشناختهبازماندگان/ شهدا )و پراکندگی و ن

 06است. توجه و توضیحشناختی حامل عناصر معنایی و قابل مشخصات ظاهری این دفترها از نِگَر نشانه

ی خاطرات شهید اسداهلل ست که بر مبنای دفترچها گونه آثارای دیگر از همین، نمونهعملیات فریبکتاب 

ی آن از قاضی فراهم آمده و منتشر شده است. متن و محتوای این دفترچه شرح خاطرات راوی/ نویسنده

و بوارین است. آقای مرتضی قاضی،  البابیالرصاص، امی امدر جزیره 8والفجر عملیات همزمان و ایذایی 

این کتاب با ردیابی از نام همرزمان برادرش در این دفترچه و مصاحبه با تعدادی برادر شهید اسداهلل قاضی در 

و حوادث مندرج در آن را بازیابی، بازخوانی، بازآفرینی و در حد  خطستاز آنان کوشیده است متن این د

 شیوهیک زی رویداد، طرز و ترازی از توان گفت این کتاب ضمن انتقال و آشکارساامکان کامل کند. لهذا می

ای از مستندات مکتوب مثابه گونهی خاطرات، بهای از احیا و بازتولید/ تدوین و نگارش یک دفترچهو نمونه

 دهد.ع مقدس را به مخاطب نشان میو اسناد خانگی جنگ/ دفا

بندی کالن و بسیار کلّی، دو روش در بازتولید متن و مستنداتِ مکتوِب رسد در یک تقسیمبه نظر می

 مقدس از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشد:مانده و به دست آمده جنگ/ دفاع باز

مبتنی بر  هاینویسیای از خاطرهبخش عمده ی زبان و شکل و ریختار متن، کهاول، بازآفرینی خالقانه

 ،. در این شیوهشودمیشده و آید و عرضه می آمده و های شفاهی در این صورت و سامان فراهمگیریخاطره

 وارهبه داستان/ داستان شدهوریآکند و حتی اثر فری ادبی پیدا میساخت و سازه ،متن از حیث نوع روایت

. این شیوه و شگرد دارای متفرعات متعددی است که شناخت آن به تحقیقی مستقل نیازمند شودنزدیک می

 است.

دوین و تألیف و تصحیح اثر مبتنی ی اصل و مرجع و سپس تدوم، بازیابی و بازشناسی متن براساس نسخه

اجرا و  شیوهروایت. در مقام عمل این روش به دو  راوی یا مرجعِ بر حفظ اصالت ِاسنادی و اَسنادی روایتِ

خط یا ی سنتی علمی در تصحیح و تنقیح متن، یعنی حفظ اصالت دستشود: اول، ِاعمال شیوهانجام می

دارد( های متنوعی که این طریق )گذشته از زیرگونه ود اثر.ی خی اصل و گویاسازی آن در محدودهنسخه

در ایران شناخته شد و در احیای نسخ خطی به کار آمد و  عالمه قزوینیاست با اهتمام مرحوم  چنانکه مشهور

و  حرمان هورگذرد. از این شیوه تقریباً در تدوین کتاب قریب به یک قرن از قدمت کاربرد آن در ایران می

. البته همین جا باید تصریح است بهره گرفته شده بازیابی یک واقعهو در حد امکان  های فهیمهنامهمشخصاً 
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خط از یک متن مواجه نیستیم، کرد که درخصوص مخطوطات جنگ/ دفاع مقدس ما با تعدد نسخه و دست

تدوین منظور و  ی تمامیت آن در نقل ودارانهبلکه احراز اصالت متن در نسبت با نویسنده و حفظ امانت

 م.ها و ضمایها، پانوشتثر در حاشیهنوشت و ادست ی اصلی است و سپس گویاسازی مبهماتِمسئله

دوم، گویاسازی و شرح مندرجات متن و مدعای صاحب اثر و بازشناسی موضوع و رویداد، فراتر ی شیوه

آفرینان دن دیگر شاهدان و نقشی خاطرات( آمده است، به کمک پیداکری مخطوط )دفترچهاز آنچه در نسخه

ی موضع و منظر آنها. در این صورت وجو و مصاحبه با آنان و نظر کردن به موضوع از زاویهواقعه و پرس

خط راوی/ مرجع روایت، موجب ی اصلی اثر، یعنی متن و دستها حول رویداد و هستهالحاق تعدد روایت

ناخواست در اصل مدعای نوشته و رفع ابهام و  بازشناسی کامل ماجرا و حتی اصالح خبط و خطای

 رسد.تر از واقعه به دست و دید میتر/ جامعشود و به این ترتیب روایتی بالنسبه کاملها مینارسایی

باید به وف این معناست که در بازیابی و نشر مخطوطات های پیشگفته معطی حائز توجه در روشنکته

ی متن و آنگاه گویاسازی مدعا و مندرجات آن پرداخت. به نظر هزبان و شاکلساختِ  و حفظ شناخت

داستانی بر همین سبک و سیاق مندی از زبان روایی/ نقلی و شبهضمن بهره عملیات فریبرسد کتاب می

مخطوط خاطره و یادنوشت است و ی ی اصل متن، نسخهدر این روش هسته باشد.تدوین و کتابت شده 

ی تدوین و نگارش کتاب ای است که تقریباً نحوهیابد. این شیوهرجاع و پیوست میم و حواشی به آن اضمای

 کند. را به خاطر متبادر می 11بموو  دسته یک

وگوی اختصاصی و رویاروی با آقای مرتضی قاضی، از منظر نقد و بررسی، موارد و پیش از این، در گفت

ام و در این مجال تفصیل توضیح دادهن کتاب را بهی ایدربارهو اصالح و تکمیل ی توجه مسائل بایسته

ند نکته سخن خود را به پایان ضرورتی به تکرار و بازگفت آنها نیست، مع هذا در این خصوص با طرح چ

 برم:می

چهل نفر از  نامکتاب(  9ی ی خاطرات شهید اسداهلل قاضی )مندرج در صفحهدفترچه 38ی صفحهدر  ـ

رجوع و پرسش حضوری یا  محلشده است که از این تعداد فقط دوازده نفر  قید همراهان و همرزمان راوی

ی آقای مرتضی قاضی در مقدمه. شده است منضم و روایت آنان به تصویر اصل دفترچه اندقرار گرفته تلفنی

اند ـ توضیح ای گذرا بسنده کردهبه اشارهفقط ند و اهند ـ و ننوشتاهنوشتجامعی که بر این کتاب بایست می

اند. البته طرح این اشکال به آن معنا نیست وگو کردهاند که چرا از این تعداد فقط با این دوازده نفر گفتنداده

کردند، روایت آنان بازنمود و که اگر تمام آن چهل نفر، به فرض امکان، روایت خود را از رویداد بیان می

ی منظر رویداد را در محدودهدر آن صورت نیز هر راوی، همچنان شد. چون تمام واقعه تلقی می شرح تام و

توان به ها از رخداد است که میی روایتکرد. در عین حال با جمع همهو ذهن و زبان خود شرح می

 دست یافت؛ البته تقریباً و حدوداً. بازشناسی و بازسازی واقعه
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 ها و خاطرات باورمندان بسیجیشهید اسداهلل قاضی، همانند غالب یادنوشت محتوا و مضمون خاطرات ـ

ی و معنوی و نظام ذهنی اعتقاد حال و هوای ، عمدتاً معطوف و متمرکز برعصر با زمان جنگ و جبههو هم

 / ارزشیآرمانیگونه خاطرات وجوه ، اینرواز این .عاطفی و احساسی سرشار است بارآنهاست و از 

ای گسترده از اهالی جنگ و طبقهشناختی انسان هایجنبه دهند و به عبارت دیگرمیبازتاب را  واقعه کنشگران

ی مایهعینیّات بیرونی رخداد، جان الزاماً . در این صورت وقوع انسان واقعه، و نهکنندمیرا بر ما آشکار جبهه 

 ،شویمدفاع مقدس دور می یهو دور« ایام واقعه»هاست. متقابالً هر قدر که از گونه روایتپیدا و پنهان این

توان در مقایسه و شود. این تفاوت و تباین را میعینی، خاصّه نظامی و سیاسی آن، آشکار می متعدد هایجنبه

مالحظه کرد. در واقع  وی های همرزمانروایت ی خاطرات شهید قاضی بافترچهمتن و مفاد د یمقابله

 د.نکتر نمایان میهای آن را از نمایی عینیاند که گویی جنگ و درشتیچنان های متأخرروایت

 دفترچه سازی متننشینهم عالوه بر ،کتاب در روش تدوین توجه یشایستههای ویژگییکی از  ـ

های ها در کتاب، استفاده از تصاویر است. گفتنی است تصویرها و عکسهای جانبیخاطرات با روایت

 .شوندو در واقع خوانده/ مطالعه می شناختی دارندارزش و اهمیت متن ،اساساً مستندات مکتوب خاطرات و

دادن خاستگاه خانوادگی و خصوصاً نقش های خاطرات، نشاندر کتاب های جانبیبخشی از روایت ـ

ای نمونه عملیات فریبدران و همسران در همنوایی و همراهی با اهل جبهه است، از این حیث کتاب ما

 جنگ و جبهه را به تصویر کشیده است. زدنی از بردباری مادرانمثال

ترفندهای مدِّون و محقق اثر، آقای مرتضی قاضی برای یافتن دوازده نفر راوی و شگردهای وی برای  ـ

جویان و های آموزشی برای خاطرهبرانگیختن آنان به منظور بیان خاطراتشان، شایان توجه و حاوی نکته

 نویسان است که در جای خود سزاست گفته و ثبت و آموزش داده شود.خاطره

، استفاده از آقای مرتضی قاضیی روایی و شیوه در این کتاب هاروایت یهبازنوشتوان و یکدست نثر ر ـ

توان گفت داستانی، متن اثر را خواندنی و دلپسند کرده است، تا آنجا که میگونه یا شبهشگردهای داستان

انگی جنگ/ دفاع اب مستندات مکتوب و اسناد خجذّ روشمند و مستندسازی ای ازنمونه عملیات فریب

 بیرونیان/ به شدنمکان بازیابی و عرضه، ای شهیدیک طلبه یکُنج خانه بین خانواده و مقدس است که از

ارزشمندی برای اهل پژوهش در تاریخ آورد رواست گفته شود این کتاب رهاست.  یافته را خوانندگان

 شود.محسوب می مقدس فرهنگی جنگ/ دفاع

 

 نوشتپی

 ی تاریخ فرهنگی جنگ رک به: مقدس و مالحظات سندشناختی در حوزه اصطالح اسناد خانگی جنگ/ دفاعراجع به ـ 0

ران: شرکت انتشارات سوره ته ،(شناختی به مفهوم سند و مطالعات اسنادی جنگ/ دفاع مقدسدرآمدی بر رویکرد نشانه)نشان اثرـ 

 .0939، مهر
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شناختی ی نشانهآورد )دفتر دوم: بیست مقاله و یک گفتاورد دربارهنام در ،«دفاع مقدسشناختی جنگ/ ی نشانهدرآمدی بر مطالعه»ـ 

 .0930ی مهر، تهران: سوره، جنگ عراق و ایران(

 .02، صفحه 0989اسفند  08، 228ی ، شمارهکتاب هفته ،«اسناد جنگ را فراموش نکنید»ـ 

شهادت،  اتیادب یدر کنگره رادشدهیا یشده بر سخنران)عنوان نهاده« شهادت اتیبر شناخت مستندات مکتوب در ادب یدرآمد»ـ 

 یو هنر یکل امور فرهنگ ی، تهران: ادارهشهادت اتیفرهنگ و ادب یکنگره نیو مقاالت اول هایمجموعه سخنران(، در 00/02/0982

 .0989اول،  اپچ ثارگران،یو امور ا دیشه ادیبن

 ،0968زمستان  ،(2) کتاب مقاومت(، 0« )مه و فرهنگ جبههتاریخ به روایت فرهنگ عا»ـ 

 ، تهران: روایت فتح.و چند روایت دیگر 8؛ روایت شهید اسداهلل قاضی از عملیات والفجر عملیات فریب(. 0931قاضی، مرتضی )ـ 2

 انجمن آثار ملی.، تهران: سلسله انتشارات ای بر شناخت اسناد تاریخیمقدمه(. 0911قائم مقامی، جهانگیر ) ـ9

 .006ـ002، تهران: انتشارات امیرکبیر، صص تاریخ ایران بعد از اسالم(. 0919کوب، عبدالحسین )زرین ـ1

ران: شرکت انتشارات سوره ته ،(شناختی به مفهوم سند و مطالعات اسنادی جنگ/ دفاع مقدسدرآمدی بر رویکرد نشانه)نشان اثر ـ1

 .0939، مهر

پیداست که از سعید »ـ در چند جا از این تعبیر در تاریخ بیهقی، استفاده شده است از جمله در ماجرای دستگیری علی اریاق؛ ... 6

تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی، مهدی  ،تاریخ بیهقی، 201ص ) «مایه چه آید!پیشگانِ خامل ذکر کمصرّاف و مانند وی و چاک

 .(0988 سیدی، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول،

 هاینوشتپرچمها/ ها/ در و دیوار و سنگرنوشتهنوشتهها/ ماشیننوشتهها/ ابزار و سالحنوشتهشود به این انواع، لباستوسعاً میـ 7

 فزود.را درا و موارد دیگر یافته(تابوت شهدا )خاصه شهدای تفحص

 .0986نامه مرکز اسناد و ایثارگران(، تابستان )ویژه اسناد افتخاررک به: ـ 8

داری اسیران ایرانی و عراقی بسیار متنوع و متعدد است و های نگهساخت در زندانها و اردوگاهآثار دستعالوه بر این ـ 3

آنها فراهم باشد، در شناخت اندیشه و باور طرفین اهمیّت بسیار مانده و امکان دسترسی به ی تطبیقی آنها، بدان حد که باقیمطالعه

 دارد.

 ـ رک به: 01

شده در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب ، جواد مدرسی؛ تهیههای مزار شهداها: جستاری پیرامون جعبه آیینهینهیجعبه آراز ـ 

 .0931اسالمی، قم: دفتر نشر معارف، 

، گت آقازاده حامی مصاحبه با، 0939، آذرماه 13ی شماره، تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمیراه، ویژه رک به: نشریه ـ 00

ترین کلکسیونر جنگ/ دفاع مقدس در ایران شونده را بزرگشاید بتوان مصاحبه ها(ی شهدا تا قاشق رزمنده)از دکمه 91صفحه 

 نامید.

اند از ها به وجود آمدهی ادبیات جنگ/ دفاع مقدس براساس تدوین نامهزهشده در حوهای چاپـ شمار قابل توجهی از کتاب02

 جمله:

 ، به کوشش علیرضا کمری، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری.های فهیمهنامه(. 0973پور، فهیمه )ـ بابائیان

 .0963اسالمی حوزه هنری، چاپ اول، ، به کوشش دفتر ادبیات و هنر مقاومت، تهران: سازمان تبلیغات های کاغذیپرندهـ 

 ، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری، چاپ اول. های دلتنگینامه(. 0978ـ شیرازی، علی )

 .0963، به کوشش دفتر ادبیات و هنر مقاومت، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری، چاپ اول، قاصدکهای سوگوارـ 
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 .0970، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری، چاپ اول، ید محمود امجدیانهای اسارت: آزاده شهنامهـ 

، استان کهگیلویه و بویراحمد، دفتر اول، تهران: بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت پژوهش و نامه کامل شهداوصیتـ 09

 .0988ارتباطات فرهنگی، نشر شاهد، 

 شده است.این مجموعه تا دفتر هفدهم روانه بازار 

 ـ رک به: 01

، 0930مصاحبه و تدوین و نگارش: مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات سوره مهر،  ،از چشمان او، خاطرات حمید حساممن سهم ـ 

 .116و  966صفحات 

 .217و  011، تهران: انتشارات صریر، صفحات فقط غالم حسین باش، روایت جانباز حسین رفیعی(. 0932ـ حسام، حمید )

 رک به:ـ 01

ی ، تهران: سوره(هاى جنگ و جبهه/ دفاع مقدسهنگاشتهنویسى و خاطررهی خاطپنج مقاله درباره) مانا یادِ(. 0931ـ کمری، علیرضا )

 مهر، چاپ سوم.

 یسینوخاطره اتیادب یبررس زگردی)م جنگ و خاطرهدر  ،«یسینوخاطره نینو یراز و رمز خاطرات جنگ؛ عرصه»ـ ــــــــ، 

و  اتیـ تهران(، به اهتمام: دفتر ادب 0980آذر  06و  01اول ) یجنگ جهان یو عراق و رزمندگان فرانسو رانیرزمندگان جنگ ا

 .0980دانشگاه تهران، تهران:  یعلوم اجتماع یدانشکده ران،یفرانسه در ا یشناسرانیهنر مقاومت، انجمن ا

 ،یشفاه خیتار ینامههفته تیسا، «( جنگ/ دفاع مقدسی)شفاه خیو تار ینگارخاطره، خاطره رامونیپ گرید ینگاه»ـ ـــــــ، 

 .21/7/0931، 12 یشماره

ی قوی اعتقادی و که هوشمندانه و با انگیزه است ایاولین نهاد و مجموعه، «دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی»ـ 06

ی ثبت و حفظ آثار و رخدادهای جنگ تحمیلی، به با دغدغه»، «های انقالبی، تقریباً همپای تحوالت جنگخودجوشی»

ان با زمهم 61یا اوایل سال  69از اواخر سال اهتمام کرد.  نگاری این واقعهآوری اسناد و آثار جنگ/ دفاع مقدس و تاریخفراهم

های اخیر، در سال تر شد.مستقل« دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی» ، فعالیت«مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ»تشکیل 

ی جنگ تاکنون همچنان به تغییر یافت. مرکز یادشده، که از خاتمه« مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس»نام این مرکز به 

ها آوری اسناد، اطالعات، منابع و مدارک؛ گردآوری و انباشت یافتهدهد، به سبب چگونگی فراهممی های مستمر خود ادامهفعالیت

ها در مناطق جنگی(؛ و اقدام به تحقیقات/ زمان و پس از انجام عملیاتهای روایی شفاهی از فرماندهان جنگ )همو داشته

 ،اثرنشان) نگاری جنگ دارد.شناسی و تاریختاریخ یدر حوزهتألیفات مرجع تاریخی نظامی سیاسی؛ کارویژه و جایگاه خاصی 

 (11ـ19صص 

از همین رو، مجید مرادی، که جانبازشیمیایی و از رزمندگان لشکر انصارالحسین هستند، خاطرات دوران جنگ و نقاهت و ـ 07

 های ساسان؛شبی خاطرات تبلیغات جبهه و جنگ سپاه پاسداران، با عنوان طرزی بدیع در کسوت دفترچهدرمان خود را به

 اند.هچاپ و منتشر کرد روایتی کوتاه از دردهای زیبا

 ، تهران: نشر برکت کوثر.های ساسان، روایتی کوتاه از دردهای زیباشب(. 0930مرادی، مجید )

 رک به:ـ 08

 ، چاپ شانزدهم.0930، تحقیق و تدوین اصغر کاظمی، تهران: سوره مهر، : بازروایی خاطرات شب عملیاتدسته یکـ 

دیگران[، تهیه و تدوین اصغر کاظمی، تهران: ]، به روایت احمد استاد باقر و : خاطرات شناسایی منطقه قصرشیرین و ذهاببموـ 

 .0973سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنری، 


