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بی تردید کاروان های بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس که امروزه با عنوان اردوهای راهیان 
نور شناخته می شود بزرگترین رویداد فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود که همه ساله 
جمعیت میلیونی را به خود جذب می کند. روایت صحیح و تأثیرگذار از حوادث دفاع مقدس موضوعی 
مهم و قابل تأمل است که جا دارد مسئوالن امر ضمن تعامل و هم اندیشی در این زمینه گام های اساسی 
و عملی برداشته، با غنای محتوای مناسب کاروان های عظیم راهیان نور، در تحقق منویات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( بیش ازپیش تالش کنند. آنچه در ادامه می آید، گذری بر رویکردهای محتوایی درخصوص 

نقش و جایگاه روایت صحیح از حوادث دفاع مقدس است که به اختصار ذکر می شود.
واژگان كليدی: روایت گری، راویان، راهیان نور، گردشگری جنگ، کمیته تدوین محتوا.

چکيده

گذری بر رویکردها و روش های روایتگری در
كاروان های راهیان نور

پيامدهای روايت موفق
روایت موفق روایتی است که روی عواطف و اندیشه 
مخاطب تأثیر گذارد و بین او و حادثه ای که روایت 
دفاع  از  روایت ها  اصوالً  کند.  برقرار  ارتباط  می شود، 
مقدس تحت تأثیر رویکردهای راوی به دفاع مقدس 
و  عاطفی  ابعاد  بیان  رویکرد،  یك  است.  متفاوت 
نقل  به  راوی  عمدتاً  که  است  مقدس  دفاع  حماسی 
حماسی  جنبه های  و  اجتماعی  و  معنوی  خاطرات 
دفاع مقدس می پردازد. این رویکرد برای برانگیختن 

در  روایتی  چنین  اما  است،  خوب  مخاطب  عواطف 
بیان کننده  زیرا  نیست؛  کافی  ضروری بودن،  عین 
همه ابعاد دفاع مقدس نیست و روایت دفاع مقدس 
نوع  این  هرچند  بماند.  خاطره گویی  سطح  در  نباید 
زیادی  تربیتی و مخاطبان  آثار  نیز  بیان خاطرات  از 
تاریخی  اما کافی نیست. رویکرد دیگر، روایت  دارد، 
به ویژه  آنها  حوادث مهم دفاع مقدس است که ذکر 
با بیان دقیق شرایط کشور و منطقه و جهان در آن 
دوره بسیار ضروری است؛ بنابراین باید ضمن روایت 

* مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

دكتر علی محمد نائينی*
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تاریخی دفاع مقدس به فلسفه تاریخ هریك از حوادث 
نیز پرداخته  شود. بیان چرایی و دالیل پیروزی ها و 
احیاناً برخی از شکست ها و ناکامی ها در دوران دفاع 
در  که  است  حادثه  این  مهم  موضوعات  از  مقدس 
نام “روایت دفاع  اینجا می توان بر رویکرد سومی به 
تأکید  فردا”  و  امروز  نیاز  به  پاسخ  هدف  با  مقدس 
کرد. وقتی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دفاع مقدس 
را یك ثروت ملی می خواند، باید جوان امروز و فردا 
ببرد  بهره معنوی  ارزشمند  این ذخیره بی نظیر و  از 
به  قرن  تا دو  معنوی  بهره  این  تعبیر معظم له،  به  و 

نسل های امروز و فردا منتقل شود.
بنابراین، روایت صحیح باید جوان امروز را برای 
میدان های مختلف جهاد و پیشرفت درجهت ساختن 
کند.  آماده  اسالمی  تمدن  تحقق  و  کشور  و  جامعه 
و  اعتمادبه نفس  امروز  جوان  به  باید  صحیح  روایت 
خودباوری داده، شرف ملی را ارائه دهد؛ به نحوی که 
افتخار کند. درنهایت،  انقالبی خود  به هویت ملی و 
روایت موفق روایتی است که در جوان امروز افتخار به 
گذشته و امید به آینده را تقویت کند. با بیان درست 
رشادت های جوانان دهه 60 در دفاع مقدس، می توان 
جوانان دهه 90 را برای مواجهه با عرصه های جدید و 
بسیار پیچیده امروز، به ویژه در مواجهه با جنگ نرم و 

فضاسازی رسانه ای غرب آماده کرد.

ويژگی های روايت موفق
مهم تریـن ویژگـی یـك راوی موفـق ایـن اسـت کـه 
باشـد. خطیـب  انقالبـی برخـوردار  از هویـت  خـود 
غیرانقالبـی  و  منفعـل  خسـته،  مأیـوس،  راوی  و 
را  آینـده  بـه  امیـد  امـروزی  جـوان  در  نمی توانـد 

تقویـت کنـد. راوی باتجربـه دفـاع مقـدس بایـد بـه 
گذشـته پرافتخـار خـود ببالـد و آن را َعلَـم کـرده، 
بـا خطابـه حماسـی بـرای راهـی کـه جـوان امـروز 
در پیـش دارد، تصویرسـازی کنـد. سرتاسـر 8 سـال 
دفـاع مقـدس پـر از اعتماد به نفـس، امیـد، خالقیت، 

خودبـاوری و بـاور بـه نصـرت الهـی اسـت.
موضوع بسیار مهم در روایتگری، مخاطب شناسی 
قدرت  باید  روایتگری  متن  و  راوی  خطابه  است. 
متقاعدسازی، بصیرت افزایی و عمق بخشی فرهنگی و 
فکری را داشته باشد و روی نگاه و اندیشه فرد تأثیری 
خاطره،  استدالل،  از  ترکیبی  قطعاً  بگذارد.  عمیق 
اهمیت  پیام  انتقال  قالب های  سایر  و  ضرب المثل 
دارد. بنابراین هم پیام و هم قالب انتقال پیام که در 
روایتگری عمدتاً خطابة راوی است، با میزان موفقیت 
در انتقال پیام ارتباط دارد. به عنوان نمونه وقتی کاروان 
یادمان  در  ما  راوی  مخاطب   ،90 دهه  دانش آموزی 
رشادت های  باید  طبیعی  به طور  است،  مقدس  دفاع 
دانش آموز دهه 60 را بشنود و این پیام را بگیرد که 
امام  حضرت  تحت تأثیر   60 دهه  دانش آموز  چگونه 
خمینی)ره( و انقالب اسالمی درس را رها  می کند و به 
میدان های جهاد می رود و 36 هزار شهید و بیشترین 
شهید از همین قشر است. بنابراین، ما باید برای هر 

گروه مخاطب خطابه حرفه ای داشته باشیم.

بايدهای روايتگری 
راویتگری باید تصویر واقعی 8 سال دفاع مقدس را به 
ابعاد مختلف انتقال دهد. یك تصور، وجود وحدت و 
انسجام ملی است که در دوران دفاع مقدس از مؤلفه های 
قدرت نرم بود. بنابراین، باید از پرداختن به مباحثی که 
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به وحدت جامعه، دستگاه ها، نهادها و نیروهای مسلح 
لطمه می زند، اجتناب شود. دفاع مقدس یك هویت 
است.  انقالبی  و  اسالمی  ارزش های  آن  مولد  و  ملی 
بنابراین، در روایتگری باید تراز دفاع مقدس مورد توجه 
قرار گیرد. در روایت حقایق دفاع مقدس، قدرت خطابه 
و تحلیل بسیار مهم است. عالوه برآن، راوی باید دانش 
داشته   مقدس  دفاع  جزئیات  و  دقایق  درباره  را  الزم 
باشد و روایت مستند و دقیق را از روایت های نادرست 
ابهام و سؤال و تصویر  تا در مخاطب  تشخیص دهد 
غیرواقعی از دفاع مقدس به وجود نیاورد. کتب نبردی 
مستند، کتب روزشمار دفاع مقدس و آثار تحلیلی که 
پاسخ بسیاری از شبهات و سؤاالت را داده است، منابع 
ارزشمندی است که راویان گران قدر راهیان نور باید 
مدام این گونه محصوالت را رصد کنند و با مطالعه این 
کتب مستند و دقیق، بر غنای محتوایی روایت خود 

بیفزایند.

مقدس  دفاع  روزشمارهای  انتشار  تکمیل  با   
به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در قالب 
60 عنوان کتاب در دست نگارش و تألیف که نزدیك 
چاپ  آماده  یا  رسیده  چاپ  به  آنها  درصد   50 به 
روایت های  خأل های  از  زیادی  بخش  می توان  است، 
خوب  منبعی  مجموعه،  این  داد.  پوشش  را  مستند 
و کاماًل تحقیقی و مستند برای راویان دفاع مقدس 
است.  انقالب  اول  دهه  حوادث  همه  دربرگیرنده  و 
مقدس  دفاع  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  تعبیر  به 
پیروزی  است.  فوق العاده  بسیار  رویدادی[  و  ]حادثه 
این جنگ را باید مردم ایران تا 200 سال آینده حس 
کنند و این کار ممکن نیست مگر با شکافتن ذره ذره  
سلول های جنگ؛ هر ذره اش که شکافته شود در آن 
حرف ها و مطالب فراوانی موجود است. تحقق این نگاه 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیازمند مطالعه، تحقیق 
ذره ذره  شکافتن  قدرت  که  است  راویانی  تربیت  و 

یادمان شهدای عملیات کربالی5)شلمچه(، استان خوزستان.
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البته  که  باشند  داشته  را  مقدس  دفاع  سلول های 
درحال حاضر، راویان موفق بسیار خوبی در این عرصه 
مشغول فعالیت اند و باید جبهه مؤمن انقالبی روایت 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  رویکرد  با  مقدس  دفاع 

روز به روز تقویت شود.
کنیم،  تبیین  درست  را  مقدس  دفاع  سال  اگر 8 
جوان امروز و آینده پاسخ خیلی از سؤاالت خود را به 
دست می آورد، برایش هویت تولید می شود، برای همه 
میدان های جهاد و پیشرفت 
می شود  آماده  مقاومت  و 
از  هم  دشمن  نرم  جنگ  و 
اقدامات  و  می افتد  خاصیت 
خصمانه آنها خنثی می شود.

كاركردهای راهيان نور 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
بــا بیـان اینــکه "حقیقتاً 
دفــاع مــقــدس ثــروت 
معظم  مقام  اســت."  ملی 
بهتــرین  رهبـری)مدظله العالی( 
نقش  و  ملی  ثروت  این  از  را  توصیف ها  و  تبیین ها 
نور  راهیان  ایشان  روایتگری داشته اند.  و  نور  راهیان 
گنجینه  و  ثروت  این  استخراج  برای  فناوری  یك  را 
بامعرفت  زیارت  و  معنوی  بهره  بر  و  معرفی  ملی 
تأکید کرده اند. با اطمینان باید گفت که یکی از چند 
رویداد مهم فرهنگی کشور که به انتقال بهره معنوی 
و عمق بخشی فرهنگی کمك جدی می کند، راهیان 
نور است. از اربعین هم می توان به عنوان رویداد دیگر 
هم تراز راهیان نور نام برد که متأسفانه برخی از مراکز 

و دستگاه های فرهنگی ما به این سرمایه ای که برای 
حرکت فرهنگی در اختیار داریم، توجه الزم را ندارند.

همه جانبه ای  و  متنوع  کارکردهای  نور  راهیان 
کارکرد  هم  فرهنگی،  و  تربیتی  کارکرد  هم  دارد؛ 
مقابله با جنگ نرم دشمن، و هم کارکرد هویت بخشی 
این  انقالبی.  و  دینی  ملی،  مختلف  عرصه های  در 
تقویت  را  ملی  اعتمادبه نفس  و  غرور  عظیم  حرکت 
می کند، هم بستگی و عالیق ملی را افزایش می دهد، 
برای میدان های جدید منابع انسانی معرفی و مهم تر 
فرهنگ  یعنی  ما  بالندگی  و  حیات  عامل  همه،  از 
جهاد، مقاومت و ایستادگی دربرابر دشمن را در فتح 

خرمشهرهای جدید تقویت می کند.

و  اسناد  مركز  در  اولويت ها  و  رويكردها 
تحقيقات دفاع مقدس 

سه  از  سپاه  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 
برخوردار  منحصربه فرد  و  خوب  بسیار  ظرفیت 
است. این سه ظرفیت مهم در کنار سایر مؤلفه ها و 

توانمندی های این مرکز عبارت اند از:
۱. وجود محققان و راویان دفاع مقدس.

اول  اسناد منحصربه فرد دهه  2. دراختیارداشتن 
انقالب اسالمی به ویژه دوران دفاع مقدس.

بر  متکی  دقیق  و  مستند  محصوالت  تولید   .3  
اسناد دست اول. 

باتوجه  به توانمندی های موجود و به منظور تقویت 
و توسعه فعالیت های مرکز، اقدامات این مجموعه در 
چارچوب سند راهبردی جدید مرکز، ادامه انتشار آثار 
و  حوادث  مستند  و  تاریخی  روایت  هدف  با  مستند 
مسائل اساسی دفاع مقدس، سازماندهی، احیا و تکمیل 

روايت صحيــح بايد به جوان 
امروز اعتمادبه نفس و خودباوری 
داده، درنهايــت، روايت موفق 
روايتی است كه در جوان امروز 
افتخار به گذشــته و اميد به 

آينده را تقويت كند.
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اسناد دفاع مقدس ازطریق تاریخ شفاهی فرماندهان 
شاخص، تکمیل روند تولید محصوالت قابل اتکا، تدوین 
مختلف  ابعاد  در  مقدس  دفاع  عبرت های  و  تجربه ها 
همچنین  و  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
واقعیت های  تحریف  و  شبهات  و  سؤاالت  به  پاسخ 
بود. به طور طبیعی برخی  تاریخ دفاع مقدس خواهد 
از آثار مرکز مانند کتب نبردی، اطلس ها و روزشمارها 
آثار مرجع به شمار می آیند و برخی از آثار، اجتماعی 
انتقال  با هدف  عمدتاً  که  است  موضوعی  و  فرهنگی 

بهره های معنوی دفاع مقدس منتشر خواهد شد.
در رویکردهای جدید، فهرستی از آثار استانی و 
به ویژه  مقدس  دفاع  از  جدیدی  ابعاد  به  مرکز  ورود 
نیز  نبردنویسی  کنار  در  آن  فرهنگی  اجتماعی  ابعاد 
پیش بینی شده است. عالوه برآن، گسترش تاریخ نگاری 
سپاه،  مأموریت های  جدید  عرصه های  به  پژوهش  و 
اهداف  از  سپاه،  محوری  اقدامات  و  مقاومت  محور 

مرکز در سند راهبردی جدید است.
در بخش اسناد به طور قطع مرکز اسناد و مطالعات 
دفاع مقدس با تعامالت جدیدی که آغاز شده است، 
آثار  تولید  هدف  با  اسناد  از  بهره مندی  برای  را  راه 
آثار ویژه دفاع مقدس توسط پژوهشگران،  و توسعه 
دفاع  نویسندگان  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
باز  مقدس  دفاع  حوزه  این  مستندسازان  و  مقدس 

خواهد  فراهم تر  شرایط  به تدریج  و  است  گذاشته 
و  تخصصی  مؤثر  تعامل  جدید،  رویکردهای  در  شد. 
میدانی با صاحب نظران و سایر مراکز فعال در حوزه 
دفاع مقدس و تقویت رسانه ای و اطالع رسانی مرکز 

موردتوجه خواهد بود.

كميته تدوين محتوای روايت راهيان نور
این کمیته که با تدبیر ریاست محترم بنیاد حفظ آثار 
ذیل  در  است  مدتی  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و 
شورای سیاست گذاری راهیان نور تشکیل شده، تاکنون 
با نمایندگان دستگاه های مختلف ازجمله ارتش، سپاه، 
جهاد، ناجا و تعدادی از راویان و کارشناسان جلساتی را 
برگزار کرده و درحال تعامل و رایزنی برای سیاست گذاری 
و نظارت بر حوزه محتوایی روایت های راهیان نور است. 
هدف اصلی تشکیل جلسات کمیته، تدوین و تقویت 
شورای  جلسات  اولین  در  است.  روایتگری  محتوای 
سیاست گذاری راهیان نور، سند راهبردی روایتگری که 
شامل اهداف، خطوط کلی روایتگری و راهبردهای کالن 
و موضوعی و بخشی است، ارائه و بررسی خواهد شد. 
تولیدشده  آثار  بررسی  کارگروهی مسئولیت  هم زمان، 
موجود را به عنوان منابع روایتگری برعهده دارد تا در 
همین چارچوب، آثار خوب و موفق تجدید چاپ شده، 

نیازهای جدید شناسایی و برای سال آتی انتشار یابد.


